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Esityksen sisältö 

1. Mitä on suorituskyvyn johtaminen nykypäivänä? 

 

2. Millainen rooli mittaamisella on suorituskyvyn johtamisessa?  

 

3. Miten suorituskyvyn johtamisesta kehittyy strateginen johtamisväline 

organisaatioissa? 
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MITÄ ON SUORITUSKYVYN 

JOHTAMINEN NYKYPÄIVÄNÄ? 



Onko mikään muuttunut 

kymmenessä vuodessa? 



Performance Management (PM) 

 Corporate Performance Management (CPM) 

 

Enterprise Performance Management (EPM) 

 
Strategic Performance Management 
(SPM) 

 

Evidence-based 
Management (EbM) 

 

Organizational Performance 
Management (OPM) 

Business Performance Optimization 

Predictive Business 

Business Intelligence and Performance Management 

Organizational Performance 
Strategic Enterprise Management (SEM) 

Älykäs organisaatio 

Suorituskyvyn johtaminen? 



Suorituskyky ja sen mittaaminen 

”Organisaation kyky saada aikaan tuotoksia sille asetettuihin tavoitteisiin 

suhteutettuna” (Laitinen, 1998) 

”Osoitettua kykyä toimia tarkoituksenmukaisella tavalla” (Laamanen, 2005) 

”Miten organisaatio saavuttaa tavoitteensa” (Lönnqvist, 2004) 

Osoitettu kyky toimia tai saada aikaan tuotoksia voidaan todentaa mittaamalla.  

Yritysmaailmassa suorituskykyä mitataan loppupeleissä 

vision toteutumisella ja toiminnan kannattavuudella. 



Suorituskyvyn johtaminen 
(PM, Performance Management) 

Ehkä tunnetuin (ainakin käytetyin) määritelmä tulee Lee Geisheckeriltä 

vuodelta 2001:  

” menetelmät, mittarit, prosessit ja järjestelmät, joita käytetään  

  seuraamaan ja johtamaan liiketoiminnan suorituskykyä organisaatiossa” 

Kokonaisvaltainen suorituskykyä käsittelevä prosessi, jossa ohjataan 

organisaatiota kohti sen visiota ja strategisia tavoitteita 

Viittaa laaja-alaisesti niihin toimiin, jotka tarvitaan tavoitteiden 

saavuttamiseksi kaikilla organisaatiotasoilla 

Johdon keinovalikoima ja järjestelmä ohjata ihmiset tekemään asioita, 

jotka liittyvät vahvasti organisaation strategiaan 

Myös osa johtamista ja mekanismeja, joilla 

päätöksentekoa tuetaan 

 

 

 

 



Suorituskyvyn johtaminen BI-toimittajien näkökulmasta 

• PM nähdään BI-toimittajilla jossain määrin tietojärjestelmäpainotteisesti, jonka 

lopputulemana syntyy johdon työpöytiä, tuloskortteja ja mittaristoja 

• Näitä tukevat taustalla olevat tietomallit sekä DW-, että BI-ratkaisut 

• On kuitenkin enemmänkin strategisen- ja yleisjohdon toimintakenttää, johon tietohallinto 

luo puitteita ja työvälineitä 

 

 



Entäpä tietopohjainen suorituskyvyn johtaminen? 

• Tietopohjaisessa (engl. knowledge-based) suorituskyvyn johtamista käsitettä 

tarkastellaan erityisesti tietojohtamisen näkökulmasta 

• Tietojohtaminen on eräänlainen kattokäsite, jossa tarkastellaan organisaatiota ja 

niiden toimintaa tiedon näkökulmasta 

• Lisäarvo muihin johtamistieteisiin syntyy informaatioon ja tietoon liittyvien resurssien, 

prosessien ja teknologioiden roolien ymmärtämisestä organisaation toiminnassa  

• Tieto ei enää ole pelkkä resurssi (vrt. RBV), vaan enemmänkin kilpailukyvyn lähde 

 

• Erityisesti teknologialla on merkittävä rooli mahdollistajana sekä integraattorina 

• Integroi keskenään organisaation prosessit, mittarit, informaation sekä aineettoman 

pääoman 

• Pyritään tukemaan strategiaprosessin kaikkia eri vaiheita 

• Tarjotaan päätöksentekijöille se informaatio, mitä he tarvitsevat jokapäiväisessä 

työssään 

(Aho, 2011; Lönnqvist et al., 2008; Hannula, 2007) 



Suorituskyvyn johtamisella on tärkeä rooli erityisesti 

strategian toteuttamisessa 

(http://www.thepalladiumgroup.com) 



Miksi strategia ja sen toteuttaminen ovat tärkeitä? 



Suorituskyvyn johtamisella on yhtymäkohtia myös 

strategian suunnitteluun 

Strategian 
suunnittelu 

Strategian 
toteut-

taminen 

Strategian 
seuranta ja 
analysointi • Datan kerääminen organisaation 

prosessien eri vaiheista 
• Informaation prosessointi ja 

analysointi 

• Mission määrittäminen 
• Päätavoitteiden asettaminen 
• Ulkoisen ja sisäisen 

toimintaympäristön analysointi 
• Sopivimpien strategiavaihtoehtojen 

valinta 

Strategian suunnittelu 

Suorituskyvyn johtaminen  
ja Business Intelligence 



• Henkilöstö keskittää oman työnsä 
mitattavien asioiden toteuttamiseen, 
jolloin henkilöstö toteuttaa 
organisaation strategiaa 

Strategian 
suunnittelu 

Strategian 
toteut-

taminen 

Strategian 
seuranta ja 
analysointi 

Strategian toteuttaminen 

• Viestitään strategiaa ja odotuksia 
mittareiden, tuloskorttien ja 
työpöytien kautta, jotka ovat sidottuna 
organisaation päämääriin ja 
tavoitteisiin 

Suorituskyvyn johtaminen 

…ja strategian toteuttamiseen 



Strategian 
suunnittelu 

Strategian 
toteut-

taminen 

Strategian 
seuranta ja 
analysointi 

• Tarkastellaan mittareiden, 
työpöytien, budjettien ja 
suunnitelmien kautta, miten hyvin 
strategiassa on onnistuttu 

Strategian seuranta ja analysointi 

• Tarjoaa työkalut suorituskyvyn 
seurantaan ja analysointiin 

• Keinot ryhtyä ennakoiviin toimiin 
tavoitteiden saavuttamiseksi 

• Nähdään kokonaisvaltaisesti, missä 
liiketoiminta on milläkin ajanhetkellä 

Suorituskyvyn johtaminen 

Toisaalta strategian seuranta ja analysointi onnistuu 

samoilla välineillä 



Business Intelligence ja suorituskyvyn johtaminen 

Sisäinen liiketoimintatiedon hallinta 
 

- sisäiset prosessit 
- resurssit 

- kyvykkyydet 
- alihankintaverkostot 

Ulkoinen liiketoimintatiedon hallinta 
 

- kilpailijatilanne 
- markkinat 

- makrotaloudelliset tekijät 

Mittarit, mittaristot ja työpöydät /  
Analysointi ja raportointi 

Missio 

Strategiat 

Kriittiset menestystekijät 

Keskeiset suorituskyvyn mittarit 

Strategiset tavoitteet 

Visio ja arvot 

Taktiikat 

Liiketoimintatiedon 
hallintaa 

 
Business and Competitive 
Intelligence / Analytics (BI) 

Suorituskyvyn 
johtamista 
 
Performance 
Management (PM) 



Suorituskyvyn johtaminen ei ole vain mittaamista ja 

mittareilla johtamista 

• Saatavilla se informaatio, mitä tarvitaan päätöksenteossa  – ilman että sitä 

tarvitsee erikseen kysyä 

• Analysointi 

• Kannattavuuden arviointi 

• Vaihtoehtoisten skenaarioiden suunnittelu 

• Trendianalyysit 

• Ennakoiva analytiikka ja tilastollinen mallinnus 

• Asiakkaiden vaihtuvuus, vakuutuspetokset, 

luottotappiovaraukset, kysyntäennusteet jne. 

• Saadaan myös tietoa odottamattomista 

strategiaan vaikuttavista tekijöistä 

• Ymmärretään paremmin strategian onnistumisen 

mahdollisuuksia 

• Voidaan ennakoida ja tehdä korjaavia 

toimenpiteitä 

 



Yhteenvetona suorituskyvyn johtamisesta 

• Strategisen- ja yleisjohdon toimintakenttää, johon tietohallinto luo 

puitteita ja työvälineitä 

• Kokonaisvaltainen suorituskykyä käsittelevä prosessi 

• Organisaation strategian suunnittelua, toteuttamista, seurantaa, 

analysointia ja jalostamista tukevaa toimintaa 

• Pyrkimyksenä ohjata organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa 

kaikilla eri organisaatiotasoilla 

• Osa johtamista ja mekanismeja, joilla päätöksentekoa tuetaan 



MILLAINEN ROOLI MITTAAMISELLA ON 

SUORITUSKYVYN JOHTAMISESSA? 



Mittaaminen liittyy keskeisesti suorituskyvyn 

johtamiseen 

• Mittarit, mittaristot ja niihin liittyvät tavoitteet ovat osa suorituskyvyn 

johtamista ja siten strategian toteuttamisen ja seuraamisen väline 

• Henkilöstö keskittää oman työnsä mitattavien asioiden toteuttamiseen, jolloin 

henkilöstö toteuttaa organisaation strategiaa 

• Strategiaa ja odotuksia viestitään sekä seurataan mittareiden, tuloskorttien, 

budjettien  ja työpöytien kautta, jotka ovat sidottuna organisaation päämääriin 

ja tavoitteisiin 

• Voidaan ryhtyä ennakoiviin toimenpiteisiin tavoitteiden saavuttamiseksi 

• Johdon työpöytien kautta nähdään kokonaisvaltaisesti, missä 

liiketoiminta on milläkin ajanhetkellä 



Mittaaminen liittyy keskeisesti suorituskyvyn 

johtamiseen 

• Mittarit johdetaan tyypillisesti strategisista tavoitteista 

• Pyritään muodostamaan läpi organisaation looginen kokonaisuus 

• alemman organisaatiotason tavoitteet johdetaan ylemmän tason tavoitteista, 

jolloin ne tukevat organisaation strategiaa 

• alaspäin mentäessä mittarit tarkentuvat ja konkretisoituvat 

• Voidaan mitata mennyttä suorituskykyä tai pyrkiä ennustamaan 

tulevaisuutta 

• Valitaan mittareita (tasapainotetun mittariston) eri osa-alueilta: taloudelliset 

mittarit, operatiivisen toiminnan mittarit, asiakaspalvelun mittarit, oppimisen 

ja kehittymisen mittarit jne. 

 



”Vuoteen 2014 mennessä vain alle 30 %:ssa Business 
Intelligence –projekteja linjataan mittarit oikeasti 
organisaation strategiaan” 

(Gartner, 2012) 



Mittareiden jaottelua 

Tulosmittarit kuvaavat, miten ollaan 
onnistuttu menneisyydessä 
 
• Tyypillisesti perinteisiä talousmittareita 

• Liikevoitto, % 
• Liikevaihdon muutos, % 
• Omavaraisuusaste, % 

• Voivat olla myös ei-taloudellisia 
• Voitetut kaupat 
• Menetetyt asiakkaat 
• Laatuvirheet 

Suorituskykymittarit kuvaavat, miten 
toiminnassa onnistutaan nykyisellään tai 
tullaan onnistumaan tulevaisuudessa 
 
• Esimerkiksi 

• Henkilöstötyytyväisyys 
• Asiakastyytyväisyys 
• Myynnin tehokkuus 

• Seurataan usein reaaliaikaisesti 

• Saadaan tietoa ennakoinnin sekä pitkän ja 
lyhyen aikavälin strategisen suunnittelun 
tueksi 



Onko asiakastyytyväisyys tulos- vai suorituskykymittari? 

• Jossain tapauksissa tulosmittari 

• Miten tyytyväisiä asiakkaamme ovat olleet viime vuonna? 

 

• Jossain tapauksissa suorituskykymittari 

• Miten myynti tulee kehittymään ensi vuonna? 

 

• Kumpi on luotettavampi ennuste seuraavan vuoden myynnistä: 

• Muutokset asiakastyytyväisyydessä? 

• Myynnin kehittymisen seuranta suhteessa samaan aikaan edellisenä vuonna? 

• Vai pitäisikö ennuste muodostaa näiden indeksinä? 

 

Jos strategiassa muotoiltu hypoteesi syy-seuraussuhteista on oikea, 

muutos suorituskykymittareissa johtaa muutokseen tulosmittareissa. 



Ennakoivat (suorituskykymittarit) vs. tulosmittarit 

Ajoissa 
olevat 

toimitukset 

Tulosmittari 
(seurausmittari, lag-mittari) 

Ennakoivat mittarit 
(syymittari, lead-mittari,  

suorituskykymittari, panosmittari) 

Tiimiläisten 
poissaolot 

(Moisio, 2004) 

Keräilyn ja 
pakkaus-
vaiheen 

kesto 

Alihankkijan 
toimitus-

myöhästymät 

Tuotannon 
keskeytysten 
aiheuttamat 

tuotepuutteet 



KPI kuvastaa, miten organisaatio menestyy tietyssä 
suorituskyvyn osa-alueessaan 

Mikä tekee mittarista KPI:n? 
(KPI = Key Performance Indicator) 

• Usein talousmittareista puhutaan KPI:na, mutta aitoon KPI-mittaristoon 

kuuluu mittareita eri näkökulmista 

• KPI:t keskittyvät siihen, mikä on kaikkein kriittisintä organisaation nykyiselle 

ja tulevalle menestykselle 

• Perinteisiin mittareihin verrattuna KPI:lle on usein asetettu tavoitteita, jotka 

liittyvät organisaation yhteen tai useampaan strategiseen tavoitteeseen 

• KPI:lla on usein asetettu myös rajat, aikataulu ja vertailuarvo 

 

(Kaplan, 2009) 



Talousmittaristo vs. tasapainotettu mittaristo 

Ulkoinen 

Sisäinen 

Panos 
(nykyhetki ja tulevaisuus) 

Tulos  
(menneisyys) 

Osingot 

Markkina-
osuus 

Liikevoitto % 

Investoinnit 

Liikevaihto € 

Kulut 
Henkilöstö-
koulutukset  

Reklamaatioiden 
lkm. 

Toimitukset 
ajoissa-% 

Sertifioinnit 

Laatuprosessin 
käyttöönotto-% 

ROI Henkilöstö-
tyytyväisyys Myynti 



Mittarit kootaan mittaristoksi ja/tai tuloskortiksi 

• Tuloskorttisovellus koostuu joukosta tuloskortteja, jotka kuvaavat 
organisaation eri yksiköitä, funktioita tai toiminta-alueita 

• Tuloskortti pitää sisällään mittareita 

• Mittarit kuvaavat jotakin organisaation mitattavaa toimintoa 

• Tuloskortit voivat olla hierarkkisessa suhteessa toisiinsa 

• Mittarit voidaan rakentaa siten, että alempien tasojen tuloskorttien mittarit 
aggregoituvat ylemmän tason tuloskorteilla ja kuvaavat toiminnan onnistumista esim. 
koko konsernin tasolla 

• Mittarit asetetaan tietylle ajanjaksolle ja niillä toteuma- ja tavoitearvot 

• Mittarien kautta seurataan, onko seurattavassa toiminnossa päästy tavoitteeseen 
tarkasteltavana ajanjaksona 

• Useampi yksittäinen mittari voidaan aggregoida indeksiarvoksi, joka kuvaa 
onnistumista tietyssä toimintokokonaisuudessa 

• Indeksin eri komponenteille voidaan määrittää erilaisia painokertoimia 



Esimerkki tuloskorttisovelluksesta 

Lähde: IBM 



Johdon työpöydät 

• Johdon työpöytä on kokoelma johdon tietotarpeiden kannalta keskeisiä 

raportteja ja mittareita, jotka esitetään yhdessä näkymässä 

• Tieto on vahvasti summattua ja visualisoitua 

• Johdon työpöydässä yhdistetään eri aihealueiden ja järjestelmien tietoa 

• Olennaista on tiedon karsiminen, jotta huomio kiinnittyy kaikista 

keskeisimpään tietoon 

• Mittareista ja raporteista 

on mahdollisuus porautua 

tarkempiin aihealueiden  

raportteihin 



TYYPILLISIMMÄT  

MENETELMÄT JA TYÖKALUT 



Tasapainotettu mittaristo (BSC, Balanced Scorecard) 

Yleisimmin käytössä oleva malli. Perusajatus on, että organisaation toimintaa 

suunnitellaan ja ohjataan laajemmin kuin pelkästään ahtaiden talousmittarien kautta. 

Osaamisnäkökulma:  
Kuinka organisaation ja sen henkilöstön osaamista pidetään yllä, kehitetään ja 

hyödynnetään tukemaan toimintaa. 

Perusteos: Kaplan, Robert S. & Norton, David P. 1996: The Balanced Scorecard; 

Translating Strategy into Action. Boston: Harvard Business School Press. 
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Prosessinäkökulma:  
Kuinka sisäiset prosessit saadaan toimimaan optimaalisesti ja palvelemaan organisaation 

tavoitteita. Kannattaako olemassa olevia prosesseja kehittää vai luoda täysin uusia 

prosesseja. 

Asiakasnäkökulma:  
Kuinka organisaatio määrittelee ja valitsee asiakkaansa, onnistuu asiakkaidensa 

palvelemisessa, ja kuinka asiakkaat näkevät organisaation. 

Talousnäkökulma:  
Kuinka organisaatio menestyy taloudellisesti. 

Pitää sisällään neljä näkökulmaa: 



Tasapainoisen onnistumisen strategia 

• Suomessa on kehitetty julkisen sektorin käyttöön tarkoitettu muunnos 

BSC:stä, tasapainoisen onnistumisen strategia 

• Organisaation visio ja toiminta-ajatus ovat osa strategiaperustaa, kun taas 

BSC:ssä lähdetään liikkeelle yrityksen visiosta ja strategiasta 

• Strategia ei siis tule annettuna, vaan syntyy osana prosessia 

• Laatu ja henkilöstön työkyky ovat julkisen hallinnon keskeiset kilpailukykytekijät 

(Määttä & 
Ojala, 1999) 



Esimerkkejä: Tampereen kaupungin 

henkilöstöstrategia 2002-2012 

34 1.11.2012 



Esimerkkejä: Tampereen kaupungin 

henkilöstöstrategia 2002-2012 

35 1.11.2012 

MITTARIT: 
1) Työtyytyväisyys 
2) Syrjintää ei esiinny 

 
ARVIOINTIKRITEERIT: 
1) Toteutetaan henkilöstökysely 
2) Palvelusuhdeturva - Muutostilanteissa 

vältetään irtisanomisia ja etsitään 
aktiivisesti muita mm. 
uudelleensijoitusratkaisuja 

MITTARIT: 
1) Henkilöstön vaihtuvuus 

 
ARVIOINTIKRITEERIT: 
1) Oikeudenmukainen palkka 
2) Kannustavat palkkausjärjestelmät 
3) Henkilöstön vaihtuvuus - Alle 2v talossa 

olleet ja rekrytointiongelma-alueiden 
lähtijät haastatellaan 



Strategisten tavoitteiden (ja mittareiden) väliset 

riippuvuudet voidaan esittää strategiakartan avulla 

Osaamis- 
näkökulma 

Prosessi- 
näkökulma 

Asiakas- 
näkökulma 

Talous- 
näkökulma 

Kaplan, Robert S. & Norton, David P. 1996: The Balanced Scorecard; Translating Strategy into Action. Boston: Harvard Business School Press. 

 

Henkilöstön 
osaaminen 

Pääoman 
tuotto% 

Asiakas- 
uskollisuus 

Ajantasaiset 
toimitukset 

Prosessin 
läpimenoaika 

Prosessin 
laatu 



Talousnäkökulma

Asiakasnäkökulma

Prosessinäkökulma

Osaamisnäkökulma

Liikevaihdon kasvu, % 
Operatiivinen tulos 
Kannattavuus 
Tuottavuus 

Reklamaatioiden lkm 
Imago 
Tunnettuus 
Markkinaosuus, % 

ROI 
Tuottomarginaali eri kanavissa 
Oman pääoman tuottoaste 

Saatavuus 
Saavutettavuus 
Huollon läpimenoaika 
Churn 

Asiakastyytyväisyys 
Jälleenmyyntisopimusten lkm 
Huoltotoimipaikkojen lkm 

Tuotantokustannus/pyörä 
Aika/pyörä 
Volyymi/työntekijä 
Varaston arvo 

Varaston kiertonopeus 
Hukka-% 
Huollon läpimenoaika 

Huollon käyttöaste 
Huoltojen määrä/työntekijä 
Takuukorjausten määrä 
Työnkierto 

Työtyytyväisyys 
Työntekijöiden vaihtuvuus 
Koulutustunnit (/työntekijä) 
Koulutuspäivät / henkilöryhmä 
 

Kehitysaktiviteetit/henkilö 
Käsitellyt aloitteet 

Tapaturmapoissaolot 
Kehityskeskusteluaktiivisuus (%) 
Työnkierto 

Mittarit ja syy-seuraus-suhteet 



Talousnäkökulma

Asiakasnäkökulma

Prosessinäkökulma

Osaamisnäkökulma

Liikevaihdon kasvu, % 
Operatiivinen tulos 
Kannattavuus 
Tuottavuus 

Reklamaatioiden lkm 
Imago 
Tunnettuus 
Markkinaosuus, % 

ROI 
Tuottomarginaali eri kanavissa 
Oman pääoman tuottoaste 

Saatavuus 
Saavutettavuus 
Huollon läpimenoaika 
Churn 

Asiakastyytyväisyys 
Jälleenmyyntisopimusten lkm 
Huoltotoimipaikkojen lkm 

Tuotantokustannus/pyörä 
Aika/pyörä 
Volyymi/työntekijä 
Varaston arvo 

Varaston kiertonopeus 
Hukka-% 
Huollon läpimenoaika 

Huollon käyttöaste 
Huoltojen määrä/työntekijä 
Takuukorjausten määrä 
Työnkierto 

Työtyytyväisyys 
Työntekijöiden vaihtuvuus 
Koulutustunnit (/työntekijä) 
Koulutuspäivät / henkilöryhmä 
 

Kehitysaktiviteetit/henkilö 
Käsitellyt aloitteet 

Tapaturmapoissaolot 
Kehityskeskusteluaktiivisuus (%) 
Työnkierto 

Mittarit ja syy-seuraus-suhteet 



Talousnäkökulma

Asiakasnäkökulma

Prosessinäkökulma

Osaamisnäkökulma

Liikevaihdon kasvu, % 
Operatiivinen tulos 
Kannattavuus 
Tuottavuus 

Reklamaatioiden lkm 
Imago 
Tunnettuus 
Markkinaosuus, % 

ROI 
Tuottomarginaali eri kanavissa 
Oman pääoman tuottoaste 

Saatavuus 
Saavutettavuus 
Huollon läpimenoaika 
Churn 

Asiakastyytyväisyys 
Jälleenmyyntisopimusten lkm 
Huoltotoimipaikkojen lkm 

Tuotantokustannus/pyörä 
Aika/pyörä 
Volyymi/työntekijä 
Varaston arvo 

Varaston kiertonopeus 
Hukka-% 
Huollon läpimenoaika 

Huollon käyttöaste 
Huoltojen määrä/työntekijä 
Takuukorjausten määrä 
Työnkierto 

Työtyytyväisyys 
Työntekijöiden vaihtuvuus 
Koulutustunnit (/työntekijä) 
Koulutuspäivät / henkilöryhmä 
 

Kehitysaktiviteetit/henkilö 
Käsitellyt aloitteet 

Tapaturmapoissaolot 
Kehityskeskusteluaktiivisuus (%) 
Työnkierto 

Mittarit ja syy-seuraus-suhteet 



Näkemyksiä mittaristojen määrittelyyn 

• Tasapainotettu mittaristo rakennetaan visioon ja strategiaan pohjautuen 

• Sidosryhmistä huomioidaan vain omistajat ja asiakkaat 

• Sidosryhmäpohjaisen ajattelun mukaan tällainen suunnitteluperusta on väärä ja 
aliarvioi muita sidosryhmiä, kuten työntekijöitä 

• Kirjallisuudessa esitetyistä mittaustyökaluista suorituskykyprisma rakentuu 
sidosryhmälähtöiselle ajattelulle 

• Mittausulottuvuudet: 

• Sidosryhmien tyytyväisyys 

• Strategiat 

• Prosessit 

• Kyvykkyydet 

• Sidosryhmien organisaatiolle antama panos 

• Mittariston suunnittelu etenee ko. 
järjestyksessä 

• Ensin pohditaan sidosryhmien tyytyväisyyttä 
ja vasta sitten siirrytään strategioihin 

 

 

 

 
(Ukko et al., 2007;  
Neely et al., 2000) 

Sidosryhmien tyytyväisyys

Strategiat

Prosessit

Kyvykkyydet

Sidosryhmien osallistuminen



MITEN SUORITUSKYVYN JOHTAMINEN 

KEHITTYY ORGANISAATIOISSA? 



TASO 1
Informaatiosiilot

• Tietoisuus suorituskyvyn 
johtamisesta puuttuu

• Organisatorinen 
vastustus

• Paikallisia ratkaisuja

• Datan ja informaation 
konsolidointiin 
käytetään runsaasti 
resursseja

• Huonolaatuinen ja 
hajanainen data

• Strategiset päätökset 
tehdään vailla riittävää 
informaatiota

TASO 2
Arvon ymmärtäminen

• Liiketoiminta ymmärtää 
informaation arvon

• Toiminta- ja 
kehityssuunnitelma

• Paikallisvarastot

• Budjetointi

• Strategisten tavoitteiden 
luominen

• Taloudellisesti 
suuntautunutta

TASO 3
Faktoihin pohjautuva 

päätöksenteko

• Ylimmän johdon tuki

• Johdon työpöydät

• Yhteinen käsitteistö ja 
perusdata

• Strategian seuranta ja 
toteuttaminen

• Suunnittelu ja 
ennustaminen

• KPI-mittarit ja 
mittaristomallit

• Tietovarastot

• Monikerrosarkkitehtuuri

TASO 4
Analyyttinen 
liiketoiminta

• Osaamiskeskus

• Mittareiden 
tasapainoisuus

• Yksilötason ja ulkoisten 
sidosryhmien mittarit

• Strategian suunnittelu ja 
analysointi

• Organisaation laajuinen 
keskitetty tietovarasto

• Rullaava ennustaminen

• Kaikki työntekijät entistä 
paremmin osana 
strategiaa

TASO 5
Strateginen 

johtamisväline

• Korkealuokkainen data

• Palaute strategialle ja 
strategian 
muokkaaminen

• Jatkuva strateginen 
suunnittelu

• Strategiamittaristo

• Ulkoiset tietolähteet

• Arkkitehtuurien ja 
kokonaisuuksien 
integraatiota

• Palvelusuuntaunut 
arkkitehtuuuri

• Palveluina tarjottavat 
ratkaisut

Suorituskyvyn johtamisen kehittyminen organisaatioissa 
Informaatiosiiloista kohti strategista työkalua 

• Suorituskyvyn johtamisen kehittymistä on mahdollista kuvata kypsyys- ja 

kyvykkyysmallien avulla 

• Kypsyysmalleissa tarkastellaan eri osa-alueita ja niiden kehittymistä ajan suhteen 

• Mitä korkeampi kypsyystaso on, sen tehokkaammin ja vaikuttavammin 

organisaatio toimii 

• PM:n ja BI:n alueelta löytyy jotain malleja (mm. TDWI, Gartner, Dresnser, Luftman & Kempaiah) 

 



Väitöstutkimuksesta 
”Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin” 

• Toteutettiin vuosien 2009-2011 aikana 

• Mukana viisi eri case-yritystä teollisuuden 

toimialalta 

• Konstruktiivinen tapaustutkimus 

• TTY, teknis-taloudellinen tiedekunta, 

tiedonhallinnan laitos 



”Konstruktio suorituskyvyn johtamisen 

kypsyyden arviointiin” 

• Väitöstutkimuksessa luotiin konstruktio, joka muodostuu 

kypsyysmallista sekä mittaristosta 

• Kypsyysmalli 

• yhdeksän osa-aluetta, jotka liittyvät keskeisesti suorituskyvyn johtamiseen 

• viisi tasoa, jotka kuvaavat organisaation kehittymistä tunnistettujen osa-alueiden 

suhteen 

• Mittaristo 

• työkalu suorituskyvyn johtamisen nykytilan arviointiin ja tulosten esittämiseen 

 



Performance Management Index 
Suorituskyvyn johtamisen indeksi 
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Pääkomponentit 

Information

Performance

Strategy and 
business

Technology

 Business value

 Decision support

 Strategy and objectives

 Data and information analysis

 Performance management processes

 Measurement and monitoring

 Common structures and master data

 Data and information quality

 Information production, distribution and availability

 Data warehouse architecture

 Business and technology alignment

 Application architecture
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Alikomponentit 

Information

Performance

Strategy and 
business

Technology

 Business value

 Decision support

 Strategy and objectives

 Data and information analysis

 Performance management processes

 Measurement and monitoring

 Common structures and master data

 Data and information quality

 Information production, distribution and availability

 Data warehouse architecture

 Business and technology alignment

 Application architecture
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Tukikomponentit 

Information

Performance

Strategy and 
business

Technology

 Business value

 Decision support

 Strategy and objectives

 Data and information analysis

 Performance management processes

 Measurement and monitoring

 Common structures and master data

 Data and information quality

 Information production, distribution and availability

 Data warehouse architecture

 Business and technology alignment

 Application architecture
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Kypsyystasot 

TASO 5 - Strateginen johtamisväline 
•Suorituskyvyn johtamisesta on tullut strateginen johtamisväline 

•Tuetaan strategiaprosessin ja -työskentelyn kaikkia eri vaiheita 

TASO 4 - Analyyttinen liiketoiminta 
•Liiketoiminnasta on tullut entistä analyyttisempaa avainliiketoiminta-alueilla 

•Mittareilla on vahva yhteys organisaation strategiaan 

TASO 3 - Faktoihin pohjautuva päätöksenteko 
•Organisaation laajuinen tietovarastointiratkaisu 

•Päätökset tehdään yhä useammin faktoihin pohjautuen 

•Tavoitteet saavutetaan entistä paremmin 

TASO 2 - Arvon ymmärtäminen 
•Liiketoiminta ymmärtää informaation arvon 

•Dataa tarkastellaan sekä organisaation kaikkien tasojen välillä, että liiketoimintayksiköiden ja 
osastojen välillä 

TASO 1 - Informaatiosiilot 
•Ratkaisut paikallisia, ei yhtenäisiä standardeja, jaettuja resursseja tai hallintaa 

•Ei saada selkeää ja johdonmukaista kuvaa organisaatiosta 



Taso 1 - Informaatiosiilot 

• Suorituskyvyn johtamista ei toteuteta tietoisesti 

• Strategiset tavoitteet määritellään tyypillisesti kerran vuodessa ja julkaistaan henkilöstölle 

• Suorituskykyinformaation arvoa liiketoiminnalle ei ymmärretä 

• Organisatorinen vastustus ja ylimmän johdon tuen puute 

• Yhtenäistä arkkitehtuuria tai perusinfrastruktuuria ei ole olemassa 

• Eri prosessien päälle rakennetut ratkaisut – esim. raportointijärjestelmät – ovat usein 

epämuodollisia pisteratkaisuja ja tietyn funktionaalisen alueen kohtaisia 

• Raporteilla ja mittareilla oleva data kerätään manuaalisesti organisaation eri tietojärjestelmistä 

• Datassa, prosesseissa ja teknologioissa  

on paljon päällekkäisyyttä 



Taso 2 - Arvon ymmärtäminen 

• Ymmärretään suorituskykyinformaation arvo ja mitä kaikkea suorituskyvyn 

johtamisesta voi saada irti 

• Liiketoiminnan tuki on rajoittunutta ja rahoituksen saaminen hankalaa 

• Liiketoiminta ei usko tarjotun informaation laatuun ja johdonmukaisuuteen 

• Käytössä interaktiivisia raportointijärjestelmiä, jolla voidaan porautua dataan 

tarkemmalla tasolla 

• Raportointi ylittää entistä paremmin eri funktioiden tarpeet 

• Tyypillistä paikallisvarastot, jotka eivät ole kytköksissä toisiinsa 

• Dataa ei ole helposti saatavilla ja se on  

melko huonolaatuista 

• Suorituskyvyn mittaaminen on pitkälti  

taloudellisesti suuntautunutta 

• Luodaan toiminta- ja kehityssuunnitelma 



Data ja informaatio 

• Informaatio on usein vallan ja auktoriteetin lähde 

• Case-yrityksissä myyntiorganisaatio oli innokkain saamaan informaatiota 

• Usein vastustusta talousosastolta 

• Haluttiin omistaa omat numeronsa 

• Jos lukuja lasketaan ja kierrätetään tietovarastossa, katoaa toiminnasta ote ja 

kontrolli omaan lukuihin 

• ” En ole itse laskenut tätä, onkohan tämä nyt oikein?” 

• Datan ja informaation laatu on usein haastavaa 

• Ongelmat tulevat usein esiin tietovaraston myötä 

• Toisaalta datan laatu on parantunut kehitysprojektien edetessä 

• Onko saatavissa dataa kaikille mittareille? 

• Mittareista tulee helposti talouspainotteisia, jos näkökulma on 

tietojärjestelmäkeskeinen 

• Luottamus dataan ja informaatioon 



Taso 3 - Faktoihin pohjautuva päätöksenteko 

• Yleinen organisaatiokulttuuri muodostuu suorituskyvyn johtamisen ympärille 

• Omaksutaan faktapohjainen päätöksenteko 
• Päätöksiä tehdään sekä toimitaan suorituskykyinformaatioon perustuen 

• Ymmärretään entistä paremmin liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä 

• Saadaan tukea ylimmästä johdosta 

• Johto näkee entistä vahvemmin PM-ratkaisun kautta saavutetut hyödyt 

• Termeissä ja mittareissa on yhteneväisyyttä läpi organisaation 

• Organisaation laajuinen teknologian hallinta ja arkkitehtuuri 

• Tietovarastot, joissa on entistä oikea-aikaisempaa ja parempilaatuisempaa dataa 

• PM-ratkaisut tukevat strategian toteuttamista  
ja seurantaa 

• Käytetään tuloskortteja, mittaristoja ja johdon  
työpöytiä yhdistämään henkilöstö organisaation 
strategiaan 

• Aloitetaan osaamiskeskuksen rakentaminen 

 



Teknologia 
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Taso 4 - Analyyttinen liiketoiminta 

• Organisaation muodostuu mittaamisen ja vastuullisuuden kulttuuri 

• Suorituskykyomistajat pidetään vastuullisina 

• Informaatiosta tulee yhtä tärkeä voimavara kuin ihmisistä, laitteista ja rahasta 

• Suorituskykydataa käytetään trendianalyysien ja vaihtoehtolaskelmien tekemiseen 

• Visualisoidaan erilaisia skenaarioita, joita liiketoiminnassa tapahtuu 

• Dataa pystytään käyttämään tehokkaasti strategisiin, taktisiin ja operatiivisiin päätöksiin 

• Ihmisiä koulutetaan datan prosessointiin ja analytiikkaan 

• Tietovarastointiratkaisut parantavat datan laatua 

• Tavoitteet ovat määriteltynä ja viestittynä tehokkaasti läpi  

organisaation 

• Mittaristot ja työpöydät liittävät jokaisen työntekijän entistä  

vahvemmin osaksi  organisaation strategiaa 

• Osaamiskeskus, jolla on riittävästi resursseja ja  

rahoitusta käytettävissä 

 



Business Intelligence Competence Centre, BICC 

Performance Management Competence Centre, PMCC 

• Osaamiskeskittymä, johon on kerätty konkreettista erityisosaamista 

useammalta henkilöltä 

• Ihmisiä sekä liiketoiminnan, että IT:n puolelta 

• Mukana lisäksi analyytikkoja organisaation eri osista 

• Saadaan nopeasti resurssit hoitamaan prosesseja ja projekteja 

• Määrittää suorituskyvyn johtamisen tarpeet, strategian, vaatimukset koko 

organisaatiolle, sekä miten niihin voidaan vastata teknologian avulla 

• Optimaalisessa tilanteessa osaamiskeskittymä raportoi suoraan ylimmälle 

johdolle ja on irrallaan linjajohdosta 

• Konseptiomistajan tai osaamiskeskuksen vetäjän olisi hyvä tulla 

liiketoiminnan puolelta 

 



Taso 5 - Strateginen johtamisväline 

• Suorituskyvyn johtamisen ratkaisu toimii keskeisenä osana organisaation ohjaus- ja 

johtamisjärjestelmää 

• Organisaatio oppii ja mukautuu 

• Analysoidaan, miten suoriudutaan suhteessa strategisiin tavoitteisiin ja opitaan, kuinka tehokkaita 

strategiset suunnittelu- ja johtamisprosessit ovat 

• Reaaliaikaisten KPI:den seuranta, syy-seuraus-suhteiden analysointi ja ennustava analytiikka 

• Avainmittareita käytetään kattavasti ja niitä tarkastetaan jatkuvasti 

• Henkilöstö on tietoinen tavoitteistaan ja organisaation edistymisestä minä ajanhetkenä tahansa 

• (Suhteelliset) tavoitteet ja mittarit ovat kaikkea, mitä organisaatiossa tehdään 

• Käyttö on laajenee organisaation ulkopuolelle muihin sidosryhmiin 

• Suorituskyvyn johtamisen prosessit ovat  

integroituneena keskenään 

• Kypsä, proaktiivinen ja dynaaminen osaamiskeskus 

• Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri 



TASO 1
Informaatiosiilot

• Tietoisuus suorituskyvyn 
johtamisesta puuttuu

• Organisatorinen 
vastustus

• Paikallisia ratkaisuja

• Datan ja informaation 
konsolidointiin 
käytetään runsaasti 
resursseja

• Huonolaatuinen ja 
hajanainen data

• Strategiset päätökset 
tehdään vailla riittävää 
informaatiota

TASO 2
Arvon ymmärtäminen

• Liiketoiminta ymmärtää 
informaation arvon

• Toiminta- ja 
kehityssuunnitelma

• Paikallisvarastot

• Budjetointi

• Strategisten tavoitteiden 
luominen

• Taloudellisesti 
suuntautunutta

TASO 3
Faktoihin pohjautuva 

päätöksenteko

• Ylimmän johdon tuki

• Johdon työpöydät

• Yhteinen käsitteistö ja 
perusdata

• Strategian seuranta ja 
toteuttaminen

• Suunnittelu ja 
ennustaminen

• KPI-mittarit ja 
mittaristomallit

• Tietovarastot

• Monikerrosarkkitehtuuri

TASO 4
Analyyttinen 
liiketoiminta

• Osaamiskeskus

• Mittareiden 
tasapainoisuus

• Yksilötason ja ulkoisten 
sidosryhmien mittarit

• Strategian suunnittelu ja 
analysointi

• Organisaation laajuinen 
keskitetty tietovarasto

• Rullaava ennustaminen

• Kaikki työntekijät entistä 
paremmin osana 
strategiaa

TASO 5
Strateginen 

johtamisväline

• Korkealuokkainen data

• Palaute strategialle ja 
strategian 
muokkaaminen

• Jatkuva strateginen 
suunnittelu

• Strategiamittaristo

• Ulkoiset tietolähteet

• Arkkitehtuurien ja 
kokonaisuuksien 
integraatiota

• Palvelusuuntaunut 
arkkitehtuuuri

• Palveluina tarjottavat 
ratkaisut

Yhteenveto kypsyystasoista 

Luodaan 
ymmärrys 

Rakennetaan 
perusta 

Etsitään datasta ja 
informaatiosta 

syvempiä 
merkityksiä 

Integroidaan 
ohjaus- ja 
johtamis-

järjestelmäksi 



Suorituskyvyn johtaminen on prosessi,  

ei projekti tai hanke 



MITEN KÄYTÄNNÖSSÄ? 



Kehittämisen peruselementit – miten lähteä 

kehittämään suorituskyvyn johtamista? 

Information

Performance

Strategy and 
business

Technology

 Business value

 Decision support

 Strategy and objectives

 Data and information analysis

 Performance management processes

 Measurement and monitoring

 Common structures and master data

 Data and information quality

 Information production, distribution and availability

 Data warehouse architecture

 Business and technology alignment

 Application architecture
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(Aho, 2012) 

Luo mittaristo ja 
mukauta prosessit 
tavoitteiden mukaan 

Toteuta KPI-raportointia ja 
suunnittelua tukeva 
tietoarkkitehtuuri ja 
sovellukset 

Luo osaamiskeskus, joka 
ylläpitää ja kehittää 
prosesseja ja tuottaa 
informaatiopalvelun 

Huomioi yksilöt 
strategian 
toimeenpanossa.  
Kouluta 
tarvittaessa. 

Rajaa projektin laajuus ja syvyys 

Viesti, ohjaa ja seuraa 
suorituksia strategisten 
tavoitteiden 
mukaisesti. 

Hyödynnä olemassa olevia 
viitekehyksiä  ja työkaluja. 

Määrittele, mitä projektilla 
tavoitellaan 

Tarjoa laadukasta 
informaatiota 
päätöksenteon 
tueksi 



Case-organisaation kuvaus 

• Kaksi pääasiallista liiketoimintaa, joissa toimitaan raportoinnin näkökulmasta 

hieman eri tavalla 

 Informaatiosiilot 

• Haasteena on yhteisen arkkitehtuurin rakentaminen sekä alkuvaiheessa 

talouspuolen harmonisoidun tietomallin tuottaminen 

• Paineita tuottaa informaatiota raportoinnin kautta sekä ratkaista budjetoinnin, 

ennustamisen sekä suunnittelun haasteet tietojärjestelmien näkökulmasta 

 Perustan rakentaminen faktoihin perustuvan päätöksenteon kypsyystasolla 

• Tavoitetilana skenaariopohjainen liiketoiminnan ennustaminen 

 Analyyttisen liiketoiminnan taso 



TASO 1
Informaatiosiilot

• Tietoisuus suorituskyvyn 
johtamisesta puuttuu

• Organisatorinen 
vastustus

• Paikallisia ratkaisuja

• Datan ja informaation 
konsolidointiin 
käytetään runsaasti 
resursseja

• Huonolaatuinen ja 
hajanainen data

• Strategiset päätökset 
tehdään vailla riittävää 
informaatiota

TASO 2
Arvon ymmärtäminen

• Liiketoiminta ymmärtää 
informaation arvon

• Toiminta- ja 
kehityssuunnitelma

• Paikallisvarastot

• Budjetointi

• Strategisten tavoitteiden 
luominen

• Taloudellisesti 
suuntautunutta

TASO 3
Faktoihin pohjautuva 

päätöksenteko

• Ylimmän johdon tuki

• Johdon työpöydät

• Yhteinen käsitteistö ja 
perusdata

• Strategian seuranta ja 
toteuttaminen

• Suunnittelu ja 
ennustaminen

• KPI-mittarit ja 
mittaristomallit

• Tietovarastot

• Monikerrosarkkitehtuuri

TASO 4
Analyyttinen 
liiketoiminta

• Osaamiskeskus

• Mittareiden 
tasapainoisuus

• Yksilötason ja ulkoisten 
sidosryhmien mittarit

• Strategian suunnittelu ja 
analysointi

• Organisaation laajuinen 
keskitetty tietovarasto

• Rullaava ennustaminen

• Kaikki työntekijät entistä 
paremmin osana 
strategiaa

TASO 5
Strateginen 

johtamisväline

• Korkealuokkainen data

• Palaute strategialle ja 
strategian 
muokkaaminen

• Jatkuva strateginen 
suunnittelu

• Strategiamittaristo

• Ulkoiset tietolähteet

• Arkkitehtuurien ja 
kokonaisuuksien 
integraatiota

• Palvelusuuntaunut 
arkkitehtuuuri

• Palveluina tarjottavat 
ratkaisut

Vaihe 1 
Perustan  

rakentaminen 

Vaihe 3 
Mittareiden 
kytkeminen 

Vaihe 4 
Skenaario-
pohjainen 

ennustaminen 

Talous-
raportoinnin 

tietovarastointi-
sykli 

Mittareiden 
määrittely  
ja toteutta-

minen  

Vaihe 2 
Muut  

funktiot 

Laajenta-
minen muihin 
liiketoiminta-

funktioihin 

Skenaario-
pohjaisen 

ennustamis-
mallin 

suunnittelu ja 
toteuttaminen 

tietovarastointisyklit 



Vaihe 1 – Perustan rakentaminen 

• Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 

toteutetaan organisaationlaajuinen 

tietovarasto talouden funktiota varten 

• Tietomallinnus 

• tietorakenteet, tietovirtakaaviot 

• Teknologiavalinnat 

• Tietovaraston päälle rakennetaan 

tarvittavat vakioraportit sekä annetaan 

käyttäjille mahdollisuus analysoida dataa 

eri näkökulmista 

• Tällaisen tietovarastointisyklin työmäärä 

on noin 35-55 henkilötyöpäivää 

TASO 1
Informaatiosiilot

• Tietoisuus suorituskyvyn 
johtamisesta puuttuu

• Organisatorinen 
vastustus

• Paikallisia ratkaisuja

• Datan ja informaation 
konsolidointiin 
käytetään runsaasti 
resursseja

• Huonolaatuinen ja 
hajanainen data

• Strategiset päätökset 
tehdään vailla riittävää 
informaatiota

TASO 2
Arvon ymmärtäminen

• Liiketoiminta ymmärtää 
informaation arvon

• Toiminta- ja 
kehityssuunnitelma

• Paikallisvarastot

• Budjetointi

• Strategisten tavoitteiden 
luominen

• Taloudellisesti 
suuntautunutta

TASO 3
Faktoihin pohjautuva 

päätöksenteko

• Ylimmän johdon tuki

• Johdon työpöydät

• Yhteinen käsitteistö ja 
perusdata

• Strategian seuranta ja 
toteuttaminen

• Suunnittelu ja 
ennustaminen

• KPI-mittarit ja 
mittaristomallit

• Tietovarastot

• Monikerrosarkkitehtuuri

TASO 4
Analyyttinen 
liiketoiminta

• Osaamiskeskus

• Mittareiden 
tasapainoisuus

• Yksilötason ja ulkoisten 
sidosryhmien mittarit

• Strategian suunnittelu ja 
analysointi

• Organisaation laajuinen 
keskitetty tietovarasto

• Rullaava ennustaminen

• Kaikki työntekijät entistä 
paremmin osana 
strategiaa

TASO 5
Strateginen 

johtamisväline

• Korkealuokkainen data

• Palaute strategialle ja 
strategian 
muokkaaminen

• Jatkuva strateginen 
suunnittelu

• Strategiamittaristo

• Ulkoiset tietolähteet

• Arkkitehtuurien ja 
kokonaisuuksien 
integraatiota

• Palvelusuuntaunut 
arkkitehtuuuri

• Palveluina tarjottavat 
ratkaisut

Vaihe 1
Perustan 

rakentaminen

Vaihe 3
Mittareiden 
kytkeminen

Vaihe 4
Skenaario-
pohjainen 

ennustaminen

Talous-
raportoinnin 

tietovarastointi-
sykli  35-55 htp

Mittareiden 
määrittely
ja toteutta-

minen

Vaihe 2
Muut 

funktiot

Laajenta-
minen muihin 
liiketoiminta-

funktioihin 
35-55 htp / 

sykli

Skenaario-
pohjaisen 

ennustamis-
mallin 

rakentaminen



Vaihe 2 – Laajentaminen muihin funktioihin 

• Hankkeen toisessa vaiheessa laajennetaan tietovarastoa myös muiden 

liiketoimintafunktioiden ympärille 

• Tyypillisiä kehityskohteita talousraportoinnin jälkeen: myynti, HR, ostot, 

asiakkuudenhallinta, budjetointi, ennustaminen, analytiikka, mittaristot, perusdata 

• Lisätään tarvittavien liiketoimintafunktioiden data tietovarastoon ja 

rakennetaan tarvittavat vakioraportit 

• Mahdollistetaan datan analysointi sekä 

raportointi yli horisontaalisten 

ja vertikaalisten rajojen 
TASO 1

Informaatiosiilot

• Tietoisuus suorituskyvyn 
johtamisesta puuttuu

• Organisatorinen 
vastustus

• Paikallisia ratkaisuja

• Datan ja informaation 
konsolidointiin 
käytetään runsaasti 
resursseja

• Huonolaatuinen ja 
hajanainen data

• Strategiset päätökset 
tehdään vailla riittävää 
informaatiota

TASO 2
Arvon ymmärtäminen

• Liiketoiminta ymmärtää 
informaation arvon

• Toiminta- ja 
kehityssuunnitelma

• Paikallisvarastot

• Budjetointi

• Strategisten tavoitteiden 
luominen

• Taloudellisesti 
suuntautunutta

TASO 3
Faktoihin pohjautuva 

päätöksenteko

• Ylimmän johdon tuki

• Johdon työpöydät

• Yhteinen käsitteistö ja 
perusdata

• Strategian seuranta ja 
toteuttaminen

• Suunnittelu ja 
ennustaminen

• KPI-mittarit ja 
mittaristomallit

• Tietovarastot

• Monikerrosarkkitehtuuri

TASO 4
Analyyttinen 
liiketoiminta

• Osaamiskeskus

• Mittareiden 
tasapainoisuus

• Yksilötason ja ulkoisten 
sidosryhmien mittarit

• Strategian suunnittelu ja 
analysointi

• Organisaation laajuinen 
keskitetty tietovarasto

• Rullaava ennustaminen

• Kaikki työntekijät entistä 
paremmin osana 
strategiaa

TASO 5
Strateginen 

johtamisväline

• Korkealuokkainen data

• Palaute strategialle ja 
strategian 
muokkaaminen

• Jatkuva strateginen 
suunnittelu

• Strategiamittaristo

• Ulkoiset tietolähteet

• Arkkitehtuurien ja 
kokonaisuuksien 
integraatiota

• Palvelusuuntaunut 
arkkitehtuuuri

• Palveluina tarjottavat 
ratkaisut

Vaihe 1
Perustan 

rakentaminen

Vaihe 3
Mittareiden 
kytkeminen

Vaihe 4
Skenaario-
pohjainen 

ennustaminen

Talous-
raportoinnin 

tietovarastointi-
sykli  35-55 htp

Mittareiden 
määrittely
ja toteutta-

minen

Vaihe 2
Muut 

funktiot

Laajenta-
minen muihin 
liiketoiminta-

funktioihin 
35-55 htp / 

sykli

Skenaario-
pohjaisen 

ennustamis-
mallin 

rakentaminen



Vaihe 3 – Mittaamisen kytkeminen ja johdon työpöytien 

rakentaminen 

• Hankkeen kolmannessa vaiheessa 

määritellään keskeiset suorituskykymittarit 

• Mittareita käytetään strategisten tavoitteiden 

viestimiseen henkilöstölle sekä strategian 

edistymisen seurantaan 

• Mittareiden määrittelyprojektit ovat 

työmäärältään noin 10-15 henkilötyöpäivää ja 

ne toteutetaan johdolle tehtävin haastatteluin 

sekä työpajoin 

• Organisaatiossa oleva strateginen, taktinen ja 

operatiivinen data kerätään erilaisille 

työpöydille ja tuloskorteille, joita voidaan esittää 

esimerkiksi organisaation intranetissä 

TASO 1
Informaatiosiilot

• Tietoisuus suorituskyvyn 
johtamisesta puuttuu

• Organisatorinen 
vastustus

• Paikallisia ratkaisuja

• Datan ja informaation 
konsolidointiin 
käytetään runsaasti 
resursseja

• Huonolaatuinen ja 
hajanainen data

• Strategiset päätökset 
tehdään vailla riittävää 
informaatiota

TASO 2
Arvon ymmärtäminen

• Liiketoiminta ymmärtää 
informaation arvon

• Toiminta- ja 
kehityssuunnitelma

• Paikallisvarastot

• Budjetointi

• Strategisten tavoitteiden 
luominen

• Taloudellisesti 
suuntautunutta

TASO 3
Faktoihin pohjautuva 

päätöksenteko

• Ylimmän johdon tuki

• Johdon työpöydät

• Yhteinen käsitteistö ja 
perusdata

• Strategian seuranta ja 
toteuttaminen

• Suunnittelu ja 
ennustaminen

• KPI-mittarit ja 
mittaristomallit

• Tietovarastot

• Monikerrosarkkitehtuuri

TASO 4
Analyyttinen 
liiketoiminta

• Osaamiskeskus

• Mittareiden 
tasapainoisuus

• Yksilötason ja ulkoisten 
sidosryhmien mittarit

• Strategian suunnittelu ja 
analysointi

• Organisaation laajuinen 
keskitetty tietovarasto

• Rullaava ennustaminen

• Kaikki työntekijät entistä 
paremmin osana 
strategiaa

TASO 5
Strateginen 

johtamisväline

• Korkealuokkainen data

• Palaute strategialle ja 
strategian 
muokkaaminen

• Jatkuva strateginen 
suunnittelu

• Strategiamittaristo

• Ulkoiset tietolähteet

• Arkkitehtuurien ja 
kokonaisuuksien 
integraatiota

• Palvelusuuntaunut 
arkkitehtuuuri

• Palveluina tarjottavat 
ratkaisut

Vaihe 1
Perustan 

rakentaminen

Vaihe 3
Mittareiden 
kytkeminen

Vaihe 4
Skenaario-
pohjainen 

ennustaminen

Talous-
raportoinnin 

tietovarastointi-
sykli  35-55 htp

Mittareiden 
määrittely
ja toteutta-

minen

Vaihe 2
Muut 

funktiot

Laajenta-
minen muihin 
liiketoiminta-

funktioihin 
35-55 htp / 

sykli

Skenaario-
pohjaisen 

ennustamis-
mallin 

rakentaminen



Vaihe 4 – Skenaariopohjainen liiketoiminnan 

ennustaminen 

• Neljännessä vaiheessa rakennetaan 

kyvykkyyksiä skenaariopohjaista 

ennustamista varten 

• Visualisoidaan erilaisia skenaarioita, joita 

liiketoiminnassa tapahtuu 

• Luodaan trendi- sekä mitä-jos-analyysejä 

• Tunnistetaan strategiaan vaikuttavia tekijöitä 

ennalta, jolloin voidaan tarvittaessa jalostaa 

strategiaa 

• Alemman tasojen luoma vahva 

infrastruktuuri ja arkkitehtuuri mahdollistaa 

toteuttamisen 

TASO 1
Informaatiosiilot

• Tietoisuus suorituskyvyn 
johtamisesta puuttuu

• Organisatorinen 
vastustus

• Paikallisia ratkaisuja

• Datan ja informaation 
konsolidointiin 
käytetään runsaasti 
resursseja

• Huonolaatuinen ja 
hajanainen data

• Strategiset päätökset 
tehdään vailla riittävää 
informaatiota

TASO 2
Arvon ymmärtäminen

• Liiketoiminta ymmärtää 
informaation arvon

• Toiminta- ja 
kehityssuunnitelma

• Paikallisvarastot

• Budjetointi

• Strategisten tavoitteiden 
luominen

• Taloudellisesti 
suuntautunutta

TASO 3
Faktoihin pohjautuva 

päätöksenteko

• Ylimmän johdon tuki

• Johdon työpöydät

• Yhteinen käsitteistö ja 
perusdata

• Strategian seuranta ja 
toteuttaminen

• Suunnittelu ja 
ennustaminen

• KPI-mittarit ja 
mittaristomallit

• Tietovarastot

• Monikerrosarkkitehtuuri

TASO 4
Analyyttinen 
liiketoiminta

• Osaamiskeskus

• Mittareiden 
tasapainoisuus

• Yksilötason ja ulkoisten 
sidosryhmien mittarit

• Strategian suunnittelu ja 
analysointi

• Organisaation laajuinen 
keskitetty tietovarasto

• Rullaava ennustaminen

• Kaikki työntekijät entistä 
paremmin osana 
strategiaa

TASO 5
Strateginen 

johtamisväline

• Korkealuokkainen data

• Palaute strategialle ja 
strategian 
muokkaaminen

• Jatkuva strateginen 
suunnittelu

• Strategiamittaristo

• Ulkoiset tietolähteet

• Arkkitehtuurien ja 
kokonaisuuksien 
integraatiota

• Palvelusuuntaunut 
arkkitehtuuuri

• Palveluina tarjottavat 
ratkaisut

Vaihe 1
Perustan 

rakentaminen

Vaihe 3
Mittareiden 
kytkeminen

Vaihe 4
Skenaario-
pohjainen 

ennustaminen

Talous-
raportoinnin 

tietovarastointi-
sykli  35-55 htp

Mittareiden 
määrittely
ja toteutta-

minen

Vaihe 2
Muut 

funktiot

Laajenta-
minen muihin 
liiketoiminta-

funktioihin 
35-55 htp / 

sykli

Skenaario-
pohjaisen 

ennustamis-
mallin 

rakentaminen



Yhteenveto 

1. Mitä on suorituskyvyn johtaminen nykypäivänä? 

 

2. Millainen rooli mittaamisella on suorituskyvyn johtamisessa?  

 

3. Miten suorituskyvyn johtamisesta kehittyy strateginen johtamisväline 

organisaatioissa? 

1 

2 

3 



Linkkivinkkejä ja tapahtumia 

• Kypsyysmallin esittelyä www.pm-index.com 

• Ilmainen kypsyysarviointi http://rongo.fi/kypsyysarviointi 

• Väitöskirja suorituskyvyn johtamisesta http://bit.ly/MikanVaikka 

• Koulutus: ”KPI-mittaristot liiketoiminnan ohjauksessa”, Talentum Events 

 

 

http://www.pm-index.com/
http://www.pm-index.com/
http://www.pm-index.com/
http://rongo.fi/kypsyysarviointi
http://bit.ly/MikanVaikka


Kiitokset mielenkiinnosta! 

Mika Aho 
Seniorikonsultti, TkT 

 
mika.aho@rongo.fi 
040-5906949 
 
 

 

twitter.com/mikaaho 

linkedin.com/in/mikaaho 

rongo.fi/blogi 

slideshare.net/mikaaho/ 



BONUSDIAT 



KRIITTISIÄ MENESTYSTEKIJÖITÄ 

SUORITUSKYVYN JOHTAMISELLE 



Kulttuurin ja kompetenssien rakentaminen 

• Organisaatiokulttuuri vaikuttaa toimintaan ja strategioihin sitoutumisessa 
• Edistää tehokasta suorituskyvyn johtamisen toteutusta 

• Suorituskyvyn johtamisessa kulttuurilliset muutokset ovat väistämättömiä 

• Vaaditaan muutoksia kulttuurissa, sillä ihmiset joutuvat muuttamaan käytöstään ja 
toimintatapojaan 

• Vastustusta mm. controllereilta, jotka haluavat omistaa numeronsa 

• Organisaatiokulttuuria on vaikea muuttaa nopeasti 
• Ihmisten tulee muuttaa käytöstään ja toimintatapojaan 

• Laajempien kyvykkyyksien saavuttaminen on hankalaa, mikäli organisaatio ei halua 
muuttua 

• Läpinäkyvyyden saavuttaminen vaatii organisatoristen tekijöiden huomioimista 
jo aikaisessa vaiheessa 

• Esim. organisaation valmius hyödyntää suorituskyvyn johtamista 

• Informaation jakamisen kulttuuri 
• Pantataanko organisaatiossa informaatiota? 

• Vastuullisuuden kulttuuri 
• Usein tavoitteet saavutetaan, mikäli joku on vastuussa niistä 

 

 



Ylimmän johdon tuki 

• Johdon vastustus 
• Sidosryhmien näkökulmasta ylimmän johdon tuki on ensiarvoisen tärkeätä 

• Tehokas suorituskyvyn johtamisjärjestelmä ei salli kenenkään piilotella suorituskykyä tai ylläpitää erilaisia 

luottamuksellisten tietojen siiloja 

• Vaikutusta mm. rahoituksen saamiseen, resursointiin, johtamiseen, vastustukseen 

• Auttaa rakentamaan yrityksen laajuista näkemystä 

• Mikäli johto ei kannusta henkilöstöä mittauksen käytössä (esim. informoi 

mittaustuloksista), ei mittaamisella ole suurta merkitystä henkilöstön työssä 

 

 

 

 

 

 

 

”Heti alussa olisi pitänyt saada johto mukaan 
miettimään, mitä hyötyjä haetaan. Tätä kautta olisi 
saatu enemmän sitoutumista.” 

”Suorituskyvyn johtamisen hankkeessamme 
ylimmän johdon tuki on loppunut osittain kesken. ” ”Kukaan ei ole oikeastaan pystynyt sanomaan, että 

nyt ratkaisu otetaan kaikille käyttöön, vaan asiat 
ovat edenneet ennemminkin tiimin tai oman 
yksikön toimesta. Asiat ovat jääneet keskinäisten 
keskusteluiden varaan myös hankkeen laajenemisen 
näkökulmasta.” 



Viestintä 

• Viestintään on usein panostettu verrattain vähän 

• Pääkanavana usein sähköposti tai Intranet 

• BI-järjestelmiä käytettiin harvoin suoraan johtoryhmätason palavereiden yhteydessä 

• Usein BI:hin liittyvä viestintä on järjestelmien kautta tapahtuvaa, epäsuoraa, 

viestintää 

• Tukee kuitenkin hyvin kasvokkain tapahtuvaa viestintää 

• Tehokas viestintä on todettu keskeiseksi tiedon jakamisessa sekä yhteisen 

ymmärryksen ja jaetun näkemyksen saamisessa 

• Mittareiden ohjausvaikutuksen vuoksi tulee henkilöstön saada tietoa heitä 

koskevista mittareista ja tuloksista 

• Suorituskykyinformaation interaktiivinen käyttö yhdessä viestinnän kanssa 

johtaa korkeampaan suorituskykyyn organisaatiossa 



Hyvin toteutetun KPI-mittariston rooli osana 

johtamista 

• Kertoo, missä organisaatio on menossa asetettuihin tavoitteisiin nähden 

• Mahdollistaa reagoinnin muutoksiin ja poikkeamiin liiketoiminnassa 

• Luo perustaa oikeisiin asioihin keskittymiseen 

• Yksinkertaistaa informaatiotulvaa 

• Mahdollistaa laadukkaan strategiatyön ja antaa palautetta strategian 

onnistumiselle 

• Viestii organisaation strategiaa henkilöstölle 

• Mahdollistaa tavoite- ja tulosjohtamisen 

• Antaa lähtökohdan taktisemmalle suunnittelulle 

• Pakottaa tarkentamaan strategian suuntaa 

• Herättää keskustelua 

 



TILANNE-, TAVOITE- JA 

TEHOKUUSJOHTAMINEN 



Tilanne-, tavoite- ja tehokkuusjohtaminen 

(Palmu-Joronen, 2010) 

Tilannejohtaminen lähtee 
siitä, että eri tilanteet vaativat 
erilaista johtamista 

Tavoitejohtamisen lähtökohta on, että 
johtaminen tapahtuu tavoitteita asettamalla, 
jolloin koko organisaatio saadaan toimimaan 
tavoitteiden hyväksi 

Nykyisin vallalla on pitkälti tehokkuusajattelu, jossa keskitytään pääasiassa 
mittareilla johtamiseen 

• Kaikki tehokkuuden kannalta tarvittava ja mittavat tieto on oltava koko ajan saatavilla 
• Näistä tiedoista johdetaan mahdollisimman nopeasti tarvittavat johtopäätökset toiminnan 

tehostamiseksi 
• Pelkkä numeroiden seuranta rajaa valtavan määrän tärkeitä havaintoja pois 

päätöksenteosta 
• Mille tasolle mittarit kannattaa viedä? Onko ihmisten johtaminen ja arviointi 

numeraaleilla lyhyen tähtäimen johtamista, jossa keskitytään osaoptimointiin? 
 

 



Leikkaako kone jossain välissä kiinni? 
Kritiikkiä tilanne-, tavoite- ja tehokkuusjohtamiselle 

(Palmu-Joronen, 2010) 

• Tehokkuusjohtamisessa työntekijän asema on hyvin huolella määritelty 

• Hieman kuin Tayloristisessa maailmassa, ihmiset ovat vaarassa esineellistyä 

• Henkilöt nähdään vain suorittajina sekä resursseina 

• Jos nojataan rajattoman kasvun mahdollisuuteen ja toteutetaan sitä 
tehokkuusjohtamisella, ainoa tavoite on kehittää yrityksen toimintaa aina vain 
tehokkaammaksi 

• Luodaan helposti kulttuuri, jossa inhimillisyys joutuu joka päivä koetukselle 
• Organisaatio on jatkuvasti käymistilassa 
• Missä vaiheessa kone leikkaa kiinni? 
 

 

 



VÄIKKÄRIPROSESSI 



Structured 

results
Structured 

results
Structured 

results
Structured 

results

Questionnaire

results
Questionnaire

results
Questionnaire

results
Questionnaire

results

Summary 

by Case 

company

Summary 

by Case 

company

Summary 

by Case 

company

Summary 

by Case 

company

Structured 

interview 

(1)

Transcribed 

interview

Structured 

interview 

(2)

Summary 

by Case 

company

Field 

journal

Other 

sources

Literature 

study

Analysis of the 

empirical evidenceStructured 

interview 

(2)

Structured 

results

Questionnaire

results

Process for identifying the components 

Interview (15) 

Participant observation 
(~125 days) 

Project plans, minutes 
of meetings, internal 
documentation etc. 

Questionnaire 
and interviews 



Process for identifying the components 

Literature 

Empirical 
evidence 

Methods: 
• Quantifying 
• Theming 
• Typing 
• Content analysis 

Analytical unit (n=475) Grouped 
analytical 
units (n=56) 

Category 

• Timeliness of information 
helps decision-making 

• SAP forces to go towards 
common vocabulary 

• MDM system in place 
• Master data has accountable 
• Common business vocabulary 

from ERP project 
• Data quality is challenging 
• Data producer is responsible 

for its validity 
• … 

• Common 
business 
vocabulary 

• Master Data 
• Data quality 

and validity 

Data and 
information 



KYPSYYSTASOT 



Seuraavat vaiheet 

Ydinkyvykkyydet Yleiskuvaus 

Taso 1 – Informaatiosiilot 

• Paikallisia ratkaisuja 
• Ei yleisiä standardeja 
• Ei jaettuja resursseja tai hallintaa 
• Ei saada selkeää ja johdonmukaista kuvaa 

organisaatiosta kokonaisuutena 
 

• Huonolaatuinen data 
• Ei määriteltyjä mittareita 
• Väliaikaisia pisteratkaisuja 
• Ratkaisut tehty tiettyä 

liiketoimintatapausta varten 
• Raportit rakennettuna operatiivisista 

tietojärjestelmistä 
 

• Ymmärretään informaation sekä suorituskyvyn johtamisen arvo liiketoiminnalle 
• Tunnistetaan tarpeet yhteisille standardeille, rakenteille ja prosesseille 
• Hyödynnetään suorituskyvyn johtamisen prosesseja päätöksenteossa 
• Pohditaan suorituskyvyn johtamisen osaamiskeskuksen rakentamista 
• Otetaan käyttöön interaktiivinen raportointijärjestelmä, jolla voidaan pureutua taustalla olevaan dataan 
• Raportoidaan yli funktionaalisten siilojen 
• Jaetaan suorituskykyinformaatiota 
• Luodaan toteutus- ja kehittämissuunnitelma 



Seuraavat vaiheet 

Ydinkyvykkyydet Yleiskuvaus 

Taso 2 – Arvon ymmärtäminen 

• Ymmärretään suorituskyvyn johtamisen 
arvo liiketoiminnalle 

• Määritellään tavoitteet ja päämäärät 

• Muodollinen suorituskyvyn johtamisen 
järjestelmä 

• Strategisten tavoitteiden suunnittelu 
• Budjetointi 
• Toiminta- ja kehityssuunnitelma 
• Interaktiivinen raportointijärjestelmä 
• Taloudelliseesti keskittynyt ratkaisu 
• Paikallisvarastot 

• Rakennetaan faktapohjaisen päätöksenteon kulttuuria, jolloin päätökset ja toimenpiteet rakentuvat 
suorituskyvyn johtamisen ratkaisun tuottamaan informaatioon 

• Ymmärrys liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä 
• Ylimmän johdon tuen saaminen 
• Osaamiskeskuksen rakentaminen 
• Organisaation laajuisen teknologian johtamisen ja arkkitehtuurin suunnittelu 
• Yhteisen liiketoimintasanaston ja standardien luominen 
• Tietovaraston rakentaminen 



Seuraavat vaiheet 

Ydinkyvykkyydet Yleiskuvaus 

Taso 3 – Faktoihin pohjautuva päätöksenteko 

• Päätökset perustuvat entistä enemmän 
faktoihin, kuin pelkkään johdon vaistoon 

• Data on tallennettuna keskitetyssä 
tietovarastossa 

• Ylimmän johdon tuki 
• Strategian toimeenpano ja seuranta 
• Keskeiset suorituskyvyn mittarit, KPI:t 
• Tuloskortit ja johdon työpöydät 
• Yhteinen liiketoimintasanasto ja 

perustiedot 
• Suunnittelu ja ennustaminen 
• Tietovarastot 

• Hyödynnetään analytiikkaa osana suorituskyvyn johtamista 
• Luodaan trendianalyyseja, vaihtoehtolaskelmia sekä skenaarioita suorituskykydataan perustuen 
• Luodaan vastuullisuuden ja mittaamisen kulttuuri 
• Koulutetaan loppukäyttäjiä analysoimaan dataa strategisten, taktisten ja operatiivisten päätösten 

tekemiseksi 
• Koulutetaan ja rohkaistaan ylintä johtoa käyttämään analytiikkaa päätöksenteossa 
• Vahvistetaan suorituskyvyn johtamisen osaamiskeskusta 
• Määritellään ja kommunikoidaan organisaation tavoitteet tehokkaasti 



Seuraavat vaiheet 

Ydinkyvykkyydet Yleiskuvaus 

Taso 4 – Analyyttinen liiketoiminta 

• Liiketoiminnasta tulee analyyttisempaa 
avainliiketoiminta-alueilla 

• Mittarit ja tuloskortit ovat vahvasti 
yhteydessä organisaation strategiaan 
 

• Osaamiskeskus 
• Tasapainossa olevat mittarit ja mittaristot 
• Henkilökohtaiset ja ulkoisten 

sidosryhmien mittarit 
• Strategian suunnittelu ja analysointi 
• Rullaavat ennusteet 
• Organisaation laajuinen tietovarasto 

• Integroidaan visio ja tavoitteet tiiviimmin osaksi organisaation kulttuuria 
• Kehitetään strategista suunnittelua ja johtamiskäytäntöjä sekä istutetaan ne tiiviimmin osaksi organisaatiokulttuuria 
• Integroidaan suorituskyvyn johtamisen organisaation jokaiselle tasolle 
• Laajennetaan suorituskyvyn johtamisen käyttöä myös organisaation ulkopuolelle 
• Käytetään suorituskyvyn johtamisen ratkaisua saamaan kokonaiskuva organisaatiosta millä tahansa ajanhetkellä 
• Käytetään mittareita ja tuloskortteja kokonaisvaltaisesti 
• Keskitytään loppukäyttäjien kouluttamiseen 
• Päivitetään ja jalostetaan toimenpide- ja kehityssuunnitelmaa jatkuvasti 
• Luodaan palvelukeskeistä teknologia-arkkitehtuuria 

 
 



Ydinkyvykkyydet Yleiskuvaus 

Taso 5 – Strateginen johtamisväline 

• Suorituskyvyn johtamisesta on tullut 
strateginen työkalu johtamiseen 

• PM on keskeinen osa organisaation 
ohjaus- ja johtamisjärjestelmää 

• PM tukee strategiaprosessin eri vaiheita 

• Jatkuva strateginen suunnittelu 
• Palaute strategialle ja sen jalostaminen 
• Oppiminen ja mukautuminen 
• Suhteelliset mittarit 
• Korkeatasoinen data ja informaatio 
• Ulkopuoliset tietolähteet 
• Arkkitehtuurien ja prosessien 

integraatiota 
• Palvelukeskeinen arkkitehtuuri 


