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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia tasapainotettua tuloskorttia (Balanced 

Scorecard, BSC) eli tavoitejohtamisen mittaristoa ulkoistettujen toimintojen 

seurantaan sekä mittaamaan niiden onnistumista, kehittymistä ja tekemään 

niistä vertailukelpoisia keskenään. Työntilaajana toimii Inex Partners Oy 

(Inex). 

 

Ulkoistuksissa on otettava huomioon sen vaikutukset ydinliiketoimintaan ja 

muihin tukitoimintoihin. Kumppaniksi on pyrittävä löytämään alihankkija, joka 

pystyy tuottamaan laadukasta palvelua kilpailukykyiseen hintaan. Päämiehen 

ja ulkoistettavan toiminnon vastaanottajan on tehtävä syvempää yhteistyötä, 

jotta molemmat hyötyvät kumppanuudesta. Nykyisellään Inexin ulkoistettuja 

toimintoja seurataan vaihtelevilla mittaristoilla, eikä yhteisesti sovittuja mene-

telmiä seurantaan ole olemassa. Yhdenmukaisilla mittareilla on huomattavasti 

yksinkertaisempaa vertailla logistiikan ulkoistuksia ja niiden onnistumista. Tut-

kimuksen päämääränä on saada aikaiseksi tuloskortti ja siihen järjestelmä, 

jolla ulkoistettuja toimintoja voidaan helpommin vertailla keskenään. Tutkimuk-

sessa sivutaan ulkoistetun toiminnan alihankkijan mittareita ja niitä käytetään 

suunnitelmiin Inexin sekä yhteistyökumppaneiden yhteisistä mittareista. 

 

Inex on ulkoistanut joitakin toimintoja, kuten logistisia toimintoja, siivousta, 

kiinteistöhuoltoa, työterveyshuoltoa jne., mutta tässä työssä keskitytään vain 

logistiikan osalta tehtyihin ulkoistuksiin. Työssä ei oteta kantaa, millä perus-

teilla ulkoistaminen on päätetty tehdä.  

 

2 INEX PARTNERS OY 

Inex Partners Oy on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) koko-

naan omistama tytäryhtiö. Inexin päätehtävänä on tuottaa varastointi-, kulje-

tus- ja muita logistiikkapalveluja kaikille S-ryhmään kuuluville päivittäis- ja 

käyttötavaraketjuille. Toiminta-ajatuksena on tuottaa edellä mainittuja palve-

luja kannattavasti ja kustannustehokkaasti. Yrityksen arvoja ovat seuraavat: 

olemme asiakasta varten, kannamme vastuun ihmisistä ja ympäristöstä, uu-

distamme toimintaamme jatkuvasti ja toimimme tuloksellisesti. Päätoimipaik-

kana Inexillä ovat logistiikkakeskukset Sipoon Bastukärrissä. Kuljetukset muo-
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dostuvat tavaravirroista ulkomaisilta sekä kotimaisilta tavarantoimittajilta logis-

tiikkakeskuksiin, varastoihin ja terminaaleihin sekä loppujakelu kuljetuksista 

myymälöihin. Inex huolehtii myös myymälöiden paluulogistiikasta, jossa kul-

kee kierrätettäviä jakeita sekä niiden kuljetuksista jakeita hyödyntäviin toimi-

paikkoihin. Kuljetuksia suorittaa noin 1 000 ajoneuvoyhdistelmää vuoden kaik-

kina päivinä. Yrityksen avainluvut ovat seuraavat: henkilöstöä on keskimäärin 

800, varastotilaa Sipoon logistiikkakeskuksissa on yhteensä noin 270 000 m2 

ja 3 500 000 m3. (Inex Partners s.a.) 

 

SOK on 20 alueosuuskaupan omistama ja se tuottaa palvelut keskitetysti 

näistä muodostuvalle S-ryhmälle sekä kuudelle muulle siihen kuuluvalle pai-

kallisosuuskaupalle. Liiketoiminta on organisoitu S-ryhmän koko Suomen kat-

taviin ketjuihin ja sillä on Suomessa yli 1 600 toimipaikkaa. S-ryhmän arvot, 

strategia ja visio sisältävät kilpailukykyisten palvelujen sekä etujen tuottamista 

kannattavasti omistajilleen. Liiketoiminta-alueina ovat marketkauppa, tavarata-

lot ja erikoisliikekauppa, rautakauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa, 

matkailu- ja ravitsemuspalvelut sekä S-pankki. SOK:lla on myös market-

kauppa- ja matkailu- ja ravitsemusliiketoimintaa Virossa sekä Venäjällä. (S-

ryhmä esittely, s.a.) 

 

3 TUTKIMUKSEN TAVOITEET, KYSYMYKSET JA RAJAUKSET 

Tutkimuksen päätavoitteena on saada aikaiseksi tasapainotettu tuloskortti, 

jolla mitataan Inexin ulkoistettuja logistiikkatoimintoja. Tuloskortin avulla niiden 

onnistuminen ja suorituskyky ovat vertailukelpoisia. Muita suorituskykymittaris-

toja ei oteta huomioon. Viitekehys rakentuu tasapainotetusta tuloskortista löy-

tyvään kirjallisuuteen. 

 

Tutkimuksella on tarkoitus vastata seuraaviin kysymyksiin:  

 Mitä ulkoistamiselta halutaan? 
 Mitä tällä hetkellä mittaamme? 
 Mitä ulkoistamisen mittaamisella halutaan tietää? 
 Miten nykyistä mittaamista voidaan kehittää? 

 

Tärkeää tutkimukselle on kysymysten muotoilu, jotta vastaaja ymmärtää tark-

kaan kysymyksen ja sen mitä kysymyksellä tutkitaan. Näin rajataan vastaajan 
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omien tulkintojen mahdollisuudet vähäisiksi. Vastaavasti vastaajalle tulee jät-

tää mahdollisuus vastatessaan tehdä omia päätelmiä omaan kokemukseensa 

nojautuen. Tutkimuksen rajauksina ovat Inexin jo ulkoistettu logistiikkatoi-

minto, meneillään oleva tai tulevaisuudessa ulkoistettava toiminto sekä siihen 

suoraan liittyvät toiminnot. Välillisiä tai muita liiketoimintoja ei oteta huomioon 

tutkimuksessa. Inexin ulkoistetut kuljetuspalvelut, mittareiden tietolähteet ja 

käyttöönotto on rajattu pois tutkimuksesta. 

 

3.1 Tutkimuksen viitekehys ja menetelmät 

Tuloskortissa oleviin näkökantoihin on tarkoitus saada mittarit, joilla seurataan 

ulkoistuksien onnistumista. Tuloskortin alkuperäisestä nelikentästä löytyvät 

aspektit luovat tasapainon toistensa välille kun mukaan otetaan taloudellisia ja 

ei-taloudellisia mittareita. Tuloskortin teoriaa on käsitelty myöhemmissä tämän 

opinnäytetyön luvuissa. 

 

Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimus suoritetaan kvalitatiivisilla tutkimusmenetelmillä. Käytetyt menetel-

mät ovat puolistrukturoituhaastattelu ja strukturoitu haastattelu. Näiden haas-

tatteluiden viitekehys rakentuu Tötön (2004), Hirsijärven & Hurmeen (2004), 

Eskolan & Suorannan (2001), Holopaisen & Pulkkisen (2012), Saranen-Kaup-

pinen & Puusniekan (2006) ja Alasuutarin (2011) kirjoittamien teosten varaan. 

Puolistrukturoidut haastattelut kvantifioidaan, jotta ne saadaan tilastolliseen 

muotoon. Kvantifioinnin viitekehys rakennetaan ensisijaisesti Eskolan & Suo-

rannan (2001) kirjoittamaan teokseen, lisäksi otetaan vaikutteita Hirsijärvi & 

Hurmeen (2004) ja Tötön (2004) teoksista. 

 

Ulkoistamisen viitekehykseen otetaan vaikutteet ensisijaisesti Sakin (2003) 

kirjoittamasta teoksesta, lisäksi käytetään aiheeseen Kaplanin & Nortonin 

(2006) sekä Karlöfin & Lövingssonin (2004) kirjoittamia näkemyksiä. Teok-

sissa käsitellään ulkoistamisen perusteita ja syitä riittävästi, eikä varsinainen 

ulkoistaminen tai sen perusteet ole tämän tutkimuksen pääaihe. Tuloskortin 

viitekehys ja muotoilu rakentuu Kaplanin & Nortonin (2002 ja 2006), Järven-

pään ym. (2013), Kankkusen ym. (2005), Karlöfin & Lövingssonin (2004) ja 
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Malmin ym. (2006) kirjoittamiin käsitteisiin ja näkemyksiin tuloskortista. Ensisi-

jaisena lähteenä toimii Malmin ym. (2006) kirjoittama teos.  

 

3.2 Tutkimuksen toteutus 

Puolistrukturoidut haastattelut jakautuvat Inexin sekä alihankkijoiden haastat-

teluihin ja niiden tarkoituksena on pohjustaa strukturoituhaastattelu. Inexin 

haastatteluiden päämääränä on tutkia, mitä nykyisin mitataan ja olisiko Inexin 

syytä mitata jotain muutakin. Alihankkija haastatteluiden päämääränä on tutkia 

mitä kaikkea he mittaavat Inexistä tai muista päämiehistään. Onko heillä käy-

tössään sellaisia mittareita, mitkä toisivat yhteiskäytössä lisäarvoa molemmille 

osapuolille? 

 

Haastattelut kvantifoidaan yksinkertaisilla taulukoilla, joihin lasketaan asioiden 

esiintymiskertoja. Nämä jaotellaan positiivisiin ja negatiivisiin esiintymiin, jotka 

lasketaan lopuksi yhteen. Positiivisista esiintymiskerroista vähennetään nega-

tiiviset. Mikäli tämän jälkeen on olemassa tasatuloksia, vertaillaan positiivisten 

esiintymiskertojen määrää. Tämän jälkeen kriteereinä on pienempi negatiivis-

ten mainintojen määrä. Näkökulmat saadaan menetelmällä tärkeysjärjestyk-

seen haastatteluiden jälkeen. Vastaavanlaista menetelmää ovat käyttäneet 

Eskola & Suoranta (2001, 165–170). Menetelmä ei ole tarkka mutta riittävä tä-

män tutkimuksen kannalta ja jättää paljon tutkijan tulkinnan varaan. Opinnäy-

tetyössä ei tulla viittaamaan yksittäisiin haastatteluihin, vaan ne käsitellään 

Inexin ja alihankkijoiden muodostamina haastattelu kokonaisuuksina. Varsi-

naiset haastattelut eivät ole opinnäytetyön liitteinä, vaan niiden yhteenvedot 

löytyvät tämän opinnäytetyön toteutusosuudesta. 

 

Strukturoitu haastattelu toteutetaan lomaketutkimuksena, joka lähetetään säh-

köpostilla rajatulle Inexin henkilöstölle. Lomake rakennetaan tuloskortin näkö-

kulmista, jotka jakavat kyselyn neljään osaan. Niiden alle on muotoiltu kysy-

mykset mittareiden sopivuudesta Inexin tasapainotettuun tuloskorttiin, jotka 

mukailevat Järvenpää ym. (2013, 343) teoksessa olevaan listaa sekä haastat-

teluissa esiin nousseiden aiheiden tuloksia. Tavoitteena on tuottaa vähintään 

3–4 mittaria vastaajien arvioitavaksi. 
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Vehkalahti (2014, 35–39) on kirjoittanut käytetyistä asteikoista. Hän on kirjoit-

tanut asteikkojen erilaisuudesta ja myös niiden käytöstä. Vastaajat arvioivat 

mittarin sopivuutta välimatka tyyppisellä asteikolla. Sillä ei ole Likert-asteikolle 

tunnusomaista neutraalia vaihtoehtoa. Vastaajien antamat vastaukset sijoittu-

vat kyseiselle asteikolle, jolloin niitä on mahdollista analysoida ja asettaa ne 

järjestykseen. Näkökulmien tulosten jakautuessa omalle asteikolleen saadaan 

niiden seuraamiselle laadullinen arvo ja jokaisen näkökulman alle mittarit pa-

remmuusjärjestykseen. Tutkimuksen lopullisena tavoitteena on jättää 1–2 mit-

taria jokaisen näkökulman alle, joten mittareiden osalta tullaan tekemään kar-

sintaa. Tuloksia analysoidaan ja järjestellään tilastollisilla menetelmillä Vehka-

lahtea mukaillen. 

 

4 ULKOISTAMINEN 

Inex on ulkoistanut tehtäviä eri alojen toimijoille. Ulkoistuksia ovat esimerkiksi 

logistiikka-, vartiointi-, kuljetus-, terminaali-, ruokala- ja työterveyspalvelut. Sa-

kin (2003, 206–207) kirjassa Jari Rinnekoski käsittelee logistiikan ulkoista-

mista seuraavasti: ”Logistiikan ulkoistamisella tarkoitetaan logistiikan arvoket-

jussa tapahtuvan kuljettamisen, tavarankäsittelyn, varastoinnin ja niitä ohjaa-

van tietojenkäsittelyn siirtämistä näiden palvelujen tuottamiseen erikoistunei-

den yritysten hoidettavaksi.” Toimenpiteellä on mahdollista siirtää sitoutunutta 

pääomaa ydinliiketoimintaan ja parannetaan sen käyttöastetta. Samalla pa-

rannettiin mahdollisuutta keskittyä ydinliiketoimintaan ja resurssit kohdentuvat 

ydinosaamisen ympärille. ”Laajamittaisempi ulkoisten logistiikkapalvelujen 

hyödyntäminen alkoi 1990-luvulla, jolloin yritykset ryhtyivät ulkoistamaan logis-

tisia toimintojaan entistä enemmän” kirjoittaa Rinnekoski. Kasvavaan kysyn-

tään logistiikkapalveluja tuottavien yritysten oli kehitettävä uusia ratkaisuja asi-

akkailleen. Investoinnit kohdistuivat etenkin informaatioteknologiaan ja sen 

tuomiin lisäpalveluihin asiakkaille. Informaatioteknologian tuomien ratkaisujen 

merkitys korostuu logistiikkaketjun ohjauksessa. 

 

Rinnekosken (Sakki 2003, 206–207) mukaan logistiikan arvoketjussa on mu-

kana useita toimijoita, joilla kaikilla on omat tietojärjestelmänsä. Tiedot liikku-

vat vaihtelevasti järjestelmien välillä. Tähän ongelmaan on kasvanut logistiik-

kaintegraattoreita, jotka ottavat vastuun tilaus-toimitusketjun toteuttamisesta. 

Integraattoreiden tehtävänä on tuottaa lisäarvoa asiakkaidensa arvoketjuun, 
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kun raaka-aineet valmistuvat uudeksi tuotteeksi ja siirtyvät loppukäyttäjille. 

Asiakkaan näkökulmasta integraattori vapauttaa resursseja keskittymään 

ydinliiketoimintaan. 

 

Hyödyt ja haitat 

 

Rinnekoski (Sakki 2003, 207–208) on kirjoittanut ulkoistamisen hyödyistä. Yk-

sinkertaisimmillaan ulkoistamisessa muutetaan kiinteät henkilöstö- ja tilakus-

tannukset muuttumaan volyymiperusteiseksi. Menestyäkseen kilpailussa lo-

gistiikkapalveluja tuottavan yrityksen on pystyttävä hallitsemaan resurssejaan 

sekä käytettävä henkilöstöä mahdollisimman tehokkaasti asiakkaiden suun-

taan. Ulkoistava yritys voi parantaa tuottavuutta, kun henkilöstöresurssit ovat 

riittävät. Paikalla on aina oikea osaaminen. Henkilöstökulut muuttuvat työmää-

rän mukaisesti ja hallinnon sekä rekrytoinnin kulut poistuvat. Tiloihin ja kalus-

toon sidottu pääoma voidaan siirtää käytettäväksi muuhun liiketoimintaan. Ali-

hankkijan käyttö voi tuoda joustavuutta näiden hyödyntämiseen. 

 

Ulkoistamisessa on myös haittoja, niitä Rinnekoski (Sakki 2003, 209) on koon-

nut seuraavasti: Ulkoistamiset voivat aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia, jos 

ulkoistamista ei suunnitella riittävän huolellisesti. Toimenpiteen tulee olla 

suunnitelmallinen ja siihen täytyy koko yrityksen sitoutua. Strategiaan tulee si-

sällyttää yhteistyön kehittäminen ja syventäminen. Avainhenkilöiden tulee olla 

mukana ulkoistuksen alusta loppuun. Heillä on ratkaiseva asema kumppanuu-

den toimivuudessa ja ulkoistetun toiminnon kehityssuunnassa. 

 

Tukiyksiköt 

 

Kaplan & Norton (2006, 143–145) toteavat että tukiyksiköiden ensisijaisena 

tehtävänä on toteuttaa yrityksen strategiaa, jossa se tarjoaa palveluaan kes-

keisille operatiivisille liiketoiminnoille. Operatiiviset yksiköt esittelevät strategi-

ansa ja tavoitteensa ja niihin tukiyksiköiden on pystyttävä vastaamaan. Tu-

kiyksiköiden toimintakuluja on pystyttävä alentamaan, mutta samalla on huo-

mioitava tukiyksikön riski joutua ulkoistuksen kohteeksi. Tukiyksikön on keski-

tyttävä muuhunkin kuin pelkästään alhaisiin kustannuksiin antaakseen yrityk-

selle muutakin kilpailuetua. Usein alihankintayrityksellä on mittakaavaetu, kun 

tuotetaan yksinkertaista palvelua, kuten palkkahallinto, it-infrastruktuuri jne. 
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Tukiyksiköiden on siis rakennettava syvempiä kumppanuuksia muiden tukiyk-

siköiden sekä operatiivisen liiketoiminnon kanssa. Niiden on pyrittävä löytä-

mään omat vahvuutensa sekä asiat, jotka erottavat ne positiivisesti muista ali-

hankintayrityksistä ja niiden tuottamista palveluista. 

 

Ulkoistamisesta ovat kirjoittaneet Karlöf & Lövingsson (2004, 329–334), jotka 

toteavat, että ulkoistamista saatetaan pitää tehokkaana työkaluna, kun yritys 

haluaa keskittyä ydinliiketoimintaansa. Tukitoiminnot siirretään yritykselle, jolle 

ne ovat ydinliiketoimintaa. Ulkoistamisen (outsourcing) vastakohtana pidetään 

sisäistämistä (insourcing), jolloin ulkoistetut toiminnot palautetaan osaksi 

omaa liiketoimintaa. Heidän mukaansa ulkoistamisessa ja siihen liittyvässä 

päätöksenteossa on huomioitava seuraavat osa-alueet: 

 taloudellis-rationaaliset perusteet 
 psykologiset tekijät 
 joustavuuden säilyttäminen 
 poliittinen ideologia. 

 

Kaikki nämä osa-alueet pitävät sisällään kysymyksiä, joihin ulkoistajan on 

syytä vastata ennen ulkoistuksen suorittamista. Taloudellis-rationaaliset pe-

rusteet kaipaavat vastauksia kysymyksiin, mitä pitää tehdä ja miten se teh-

dään. Psykologisissa ja ideologisissa osa-alueissa joudutaan vastaamaan laa-

dullisiin kysymyksiin ja vastaukset voivat sisältää paljon mittareiden ulottumat-

tomissa olevia asioita.  

 

Toteuttaminen 

 

Uudistaessaan logistiikkaprosessiaan Rinnekosken (Sakki 2003, 211) mukaan 

yrityksen täytyy selvittää prosessin rakenne, mitä heikkouksia siinä on ja mitä 

vahvuuksia siitä löytyy. Millaisia tulevaisuuden näkymiä tai muutoksia siinä on 

näkyvissä. Palveluoperaattorin valinnassa tulee huomioida useita eri tekijöitä 

ja valita niistä yritykselle tärkeimmät. Valinnassa huomioitavia tekijöitä voivat 

olla: 

 Operaattorin historia, tausta ja sen nykyisin käytettävissä olevat resurs-
sit. 

 Millaiset ovat avainhenkilöiden kokemukset, taustat, uskottavuus sekä 
kyvyt innovoida uusia menetelmiä ja toimintamalleja. 

 Operaattorin maine markkinoilla eli löytyykö heiltä referenssejä vastaa-
vista toiminnoista. 
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 It-osaaminen ja tietojärjestelmät. 
 Palveluvalikoima, toimitilat ja kalusto. 
 Operaattoriyrityksen koko verrattuna omaan yritykseen. 
 Prosessikuvaukset, laatujärjestelmät, toiminnan kurinalaisuus, vallit-

seva ilmapiiri sekä henkilöstöpolitiikka. 
 Muut strategiset kumppanit. 

 

Operaattorin täytyy pystyä kertomaan ja kuvaamaan nykyiset prosessinsa luo-

tettavasti, jotta ulkoistaminen toteutuu sujuvasti. Ulkoistamisprojektit ovat aina 

samalla oppimisprosesseja molemmille osapuolille. 

 
Kuva 1. Hallittu ulkoistaminen (Sakki 2003, 211) 

 

Kuvaan 1 Rinnekoski (Sakki 2003, 211) on hahmotellut onnistuneen ulkoista-

misen prosessin eri vaiheet. Tahtotilan määrittelyllä tiedetään mitä itse ulkois-

tamisella tavoitellaan. Täsmällisellä suunnittelulla rakennetaan pohja tulevalle 

muutoksen toteutukselle. Muutosvaiheessa toteutetaan organisatoristen ja toi-

minnallisten prosessien muutosta yhdessä operaattorin kanssa. Viimeisessä 

vaiheessa kehitetään toimintaa yhdessä, jotta ulkoistettu toiminto kehittyy sa-

maa tahtia yrityksen omien yksiköiden kanssa. 

 

5 TULOSKORTTI 

Kaplan ja Norton kehittivät 1990-luvulla tasapainotetun tuloskortin eli Balan-

ced Scorecardin. Tuloskortin rakentamista ovat käsitelleet esimerkiksi Malmi 

ym. (2006, 16–17) ja Kankkunen ym. (2005, 104–105) sekä Järvenpää ym. 

(2013, 335). Tuloskortti tarvitsee taaksensa yrityksen vision ja strategian, jol-

loin tunnusluvuille saadaan tavoitteet ja silloin niitä pystytään johtamaan. Tun-
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nuslukujen tasapainoisella seuraamisella yrityksen kehittymistä pystytään oh-

jaamaan sen vision ja strategian suuntaan. Yleisesti mittaamiseen otetaan ku-

vassa 2 näkyvät neljä perusnäkökulmaa, jotka ovat taloudellinen, asiakasnä-

kökulma, sisäisen tehokkuuden näkökulma sekä oppimis- ja kasvunäkökulma, 

sekä. Näkökulmien määrä on usein 3–5 välillä. Henkilöstöaspekti on otettu 

erilleen oppimisnäkökulmasta, kun henkilöstöä halutaan seurata tarkemmin. 

Pienemmissä yrityksissä usein tarkastelu tiivistetään kolmeen osa-alueeseen, 

jolloin mukana ovat henkilöstö, asiakkaat ja omistajat eli talous. 

 

5.1 Tuloskortin teoria 

Tuloskorttia on suunnitelleessaan Kaplan ja Norton hakivat innoitusta lentoko-

neen mittaristosta, tästä ovat kirjoittaneet ainakin Malmi ym. (2006, 18–20) ja 

Kankkunen ym. (2005, 103–105) sekä Järvenpää ym. (2013, 338–340). Len-

tokapteenilla kaikki tärkeimmät mittarit ovat nähtävillä ja niillä hän pystyy oh-

jaamaan konetta, samoin yritysjohtaja ohjaa yritystä sen strategian mukai-

sesti. Tuloskorttitoiminnan periaatteena on tavoitejohtaminen eli ”management 

by objectives”, kun tuloskorttia käytetään organisaatiossa, joka on rakennettu 

hierarkkiseen muotoon. Jokaisella tasolla on omat tuloskorttinsa ja ne toimivat 

johtamisjärjestelmänä. Useimmat tuloskortin mittareista ovat geneerisiä, joten 

vastaavia on helposti löydettävissä saman alan yrityksistä. Organisaation 

omat mittarit kuvaavat sen yksilöllistä suorituskykyä ja ne ovat usein ainutlaa-

tuisia. Nämä ovat usein ennakoivia mittareita eli ”lead indicators”. Strategian 

kautta luotu tuloskortti pyrkii kehittämään yrityksen kykyä seurata ja mitata toi-

mintaa kolmella osa-alueella, jotka ovat Kankkusen ym. (2005, 104) mukaan:  

 Keskittyminen olennaiseen. Strategian pohjalta kehitetty mittaristo oh-
jaa huomion menestymisen kannalta olennaisiin tekijöihin. 

 Tasapaino. Yrityksen toiminnan tuloksellisuus riippuu monesta eri teki-
jästä. Näitä kaikkia on seurattava ja kehitettävä riittävän tasapuolisesti. 

 Integraatio. Yrityksen toiminnan yhdenmukaistaminen valittujen tavoit-
teiden taakse on ratkaisevaa sen menestymisen kannalta. 

 

Toimiakseen tuloskortti tarvitsee tasapainoisen mittariston, aihetta ovat käsi-

telleet Malmi ym. (2006, 18–20), Kankkunen ym. (2005, 103–105) ja Järven-

pää ym. (2013, 338–340). Mittaristoon on otettava mukaan taloudellisia sekä 

ei-taloudellisia mittareita, jotta se pysyy tasapainossa. Taloudellisten mittarei-

den löytäminen on yleisesti helpompaa ja niiden painoarvo usein nousee liian 
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suureksi. Ennakoivien ja tulosta kuvaavien mittareiden välillä pystytään raken-

tamaan riippuvuussuhteita yksittäisen näkökulman sisään. Tätä voidaan täy-

dentää syy-seurauskaavion avulla, jolloin riippuvuudet tulevat visuaaliseksi  

 

Malmi ym. (2006, 35–36) kertovat että, tuloskortit ovat pääsääntöisesti KPI-

mittaristoja (Key Performance Indicators), jolloin tuloskortti sisältää organisaa-

tion keskeisimpiä mittareita. KPI-mittareita sijoitetaan useita tuloskorttiin. Näin 

ollen niiden näkökulma on enemmän tuloksellinen kuin yrityksen strategiaa 

kuvaava. Näihin mittareihin määritellään kriittiset menestystekijät, joten ne 

päätyvät helposti tuloskorttiin. Jokaiselle näkökulmalle kuvassa 2 löytyy kriitti-

set menestystekijät, joita yrityksen on syytä mitata. Jokaisessa näkökulmassa 

on kysymys, johon mittarin pitäisi pystyä vastaamaan. On muistettava pitää 

mittareiden määrä kohtuullisena, vaikka näkökannat vaativat enemmän kuin 

yhden mittarin. 

 

 
Kuva 2. Mukaelma tasapainotetusta tuloskortista (Malmi ym. 2006,17) 

 

Tuloskortin ja tavoitejohtamisen periaatteisiin kuuluu strategian välittäminen 

koko organisaatiolle. Tällä varmistetaan tavoitteiden ja strategian välisen yh-

teyden täydentyminen. Strategiakartalla pystytään näyttämään ja perustele-

maan henkilöstölle, miksi juuri nämä ovat asetetut tavoitteet ja miten niitä mi-
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tataan. Tuloskortti on kehittynyt vuosien aikana pelkästään johdolle suunna-

tusta seuranta- ja hälytysjärjestelmästä jokapäiväisen toiminnan kuvaamiseen 

ja raportointiin. Tuloskortista on tehty erilaisia sovelluksia. On kuitenkin muis-

tettava pohtia Malmia ym. (2006, 20–21) mukaillen, mitä tuloksia soveltami-

sella halutaan ja mitä sillä on mahdollista saavuttaa. 

 

5.2 Mittaristo 

Johtamisjärjestelmällä pyritään varmistamaan yrityksen strategian toteutumi-

nen, joten tuloskorttia voidaan kutsua ohjausjärjestelmäksi. Mittaristoon on 

suunniteltu sisälle suunnittelu-, tavoitteenasettelu- ja seurantamenettelyt. Niitä 

tulee päivittää tarpeeksi usein, jotta yrityksen suunta pysyy laaditun strategian 

mukaisena. Menettelyjen päivittäminen alkaa yrityksen ylimmän johdon suorit-

tamana. Tämän jälkeen oman strategiansa päivittävät liiketoimintayksiköt ja 

tukiyksiköt. Näkökulmat ovat kuvassa 3 ja niihin tehtävät päivitykset luovat yri-

tyksen tekemisestä yhdensuuntaisen. ”Sitä, mitä ei voi mitata, ei voi hallita” oli 

Kaplanin ja Nortonin motto, kun he kehittivät tuloskorttia (Kaplan & Norton 

2006, 284). Tuloskortissa näkökulmien yhdensuuntaisuutta on hallittava ja yl-

läpidettävä. Siitä voidaan tehdä kartta, joka kertoo miten yhdensuuntaista on 

organisaation tekeminen, kirjoittavat Malmi ym. (2006, 38) ja Kaplan & Norton 

(2006, 280–288).  

 

 
Kuva 3. Tuloskortin näkökulmat Kaplanin & Nortonin (2006) mukaan 

 

Tuloskortin hyötyjä ovat sen antama kuva yrityksen kehyksen tulevaisuudesta 

ja strategiasta sekä että se helpottaa päätöksentekijöiden työskentelyä. Tulos-
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kortin avulla yrityksen pitkän aikavälin taloudellinen suunnittelu paranee. Asia-

kaslähtöinen painotus, keskittyminen sisäisiin prosesseihin ja niiden innovoin-

tiin, nämä tuovat näkyväksi avainhenkilöstön ja heidän tarpeensa. Tuloskortin 

tasapaino mahdollistaa lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden sekä taloudellis-

ten että ei-taloudellisten mittareiden seuraamisen kaikkien näkökulmien välillä. 

Yrityksen strategisten kausaali-ilmiöiden visuaalinen hahmottaminen on mah-

dollista tuloskortin kautta. Yrityksen visio ja strategian siirtäminen ja viestimi-

nen eri organisaatiotasoille paranee ja on helpompaa, viestittävät Malmi ym. 

(2006, 48–49) tuloskortin suunnittelussa. 

 

Taloudellinen näkökulma 

 

Taloudellinen näkökulma voisi olla myös omistajan näkökulma, kertovat Malmi 

ym. (2006, 25–26). Näistä asioista omistaja on kiinnostunut, koska hän on 

vastuussa kannattavasta yritystoiminnasta. Tämän näkökulman kautta voi-

daan tarkastella kahta eri suuntaa tuloskortissa. Mittareista tulee olla nähtä-

villä taloudellinen onnistuminen sekä tulevaisuuden tavoitteet. Mittareiden ta-

voitteiden asettelu on riippuvainen siitä, missä elinkaarensa vaiheessa yritys 

on. Yrityksen elinkaaren vaiheita ovat esimerkiksi kasvu-, ylläpito- ja loppu-

vaihe. Kaikissa näissä kohdissa on erilainen kiinnostus taloudelliseen näkökul-

maan. 

 

Asiakasnäkökulma 

 

Malmin ym. (2006, 26–27) mukaan tämä näkökulma jakautuu perus- ja asia-

kaslupauksen mittareiksi. Ensin mainittuun ryhmään voidaan sijoittaa seuraa-

via tekijöitä kuten markkinaosuus sekä asiakastyytyväisyys, -kannattavuus ja -

uskollisuus. Nämä kuvaavat sitä, miten yritys on onnistunut asiakkaidensa 

kanssa. Jälkimmäisessä ryhmässä olevat mittarit vastaavat kysymyksiin asi-

akkaiden suunnasta, kun he katsovat yritystä ja muodostavat mielipiteensä. 

Mittarit usein kertovat laadullisia tietoja yrityksen toiminnasta, kuten toiminnan 

tai tuotteen laatu ja siihen liittyvät tekijät. Tähän näkökulmaan liittyvät myös 

asiakassuhteeseen kuuluvat tekijät tai yrityksen imago. Alkuperäisessä tulos-

kortissa Kaplan ja Norton toivat enemmän esiin asiakaslupaukseen liittyviä 

mittareita, tämä on nykyisin jäänyt valitettavasti taka-alalle. 
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Sisäisten prosessien näkökulma 

 

Sisäisissä prosesseissa yritys saavuttaa kilpailuetuja, joten näissä onnistu-

malla vaikutetaan suuresti muihin tuloskortin mittareihin. Esimerkiksi innovoin-

tiprosessissa pyritään auttamaan yritystä kasvattamaan sen arvoa pitkällä ai-

kajänteellä. Näkökulmassa ei siis pelkästään pitäisi keskittyä nykyisten, ole-

massa olevien prosessien mittaamiseen ja niiden tehostamiseen. Suurin osa 

yrityksistä kuitenkin keskittyy juuri tähän osa-alueeseen ja tulevaisuuden mit-

taaminen jää taka-alalle. Kaikkien ydin- ja tukiprosessien mittaaminen sa-

massa tuloskortissa ei ole mielekästä, mittareita kannattaa jakaa eri tasoille ja 

yksiköihin. Yleisimpiä sisäisten prosessien mittareita ovat esimerkiksi tilaus-

toimitus- ja innovointiprosessi. Mittarit johdetaan yrityksen strategiasta ja siitä 

miten se haluaa erottua kilpailijoistaan. Mittareissa esiintyy vaihtelua yrityksien 

välillä esittävät Malmi ym. (2006, 27–28). 

 

Oppimis- ja kasvunäkökulma 

 

Yritysten tulee kehittyä, jotta ne pystyvät vastaamaan tulevaisuudessa asiak-

kaiden toiveisiin toteavat Malmi ym. (2006, 29–30) tämän näkökulman ominai-

suudesta. Organisaation on mitattava sitä miten se pystyy kehittymään, jotta 

se palvelisi entistä paremmin asiakkaitaan ja samalla kehittäisi sisäisiä pro-

sessejaan. Näkökulman perusteissa yrityksen on päätettävä, mihin suuntaan 

se haluaa kehittyä, jotta sillä olisi jatkossakin mahdollisuus menestyä. Tämän 

osa-alueen mittaaminen on tuloskortin haastavin osuus. Näkökulma sisältää 

paljon aineetonta pääomaa eli henkilökuntaan liittyviä asioita, kuten tyytyväi-

syyttä, koulutusta, osaamista jne. Usein panostukset näihin osa-alueisiin nä-

kyvät konkreettisesti tuloskortissa pidemmällä viiveellä. Tämä aiheuttaa epäta-

sapainon tuloskortissa, koska muut mittarit reagoivat nopeammin. 

 

5.3 Mittarit osana päivittäistä tekemistä 

Kaplanin & Nortonin (2002, 53–61) mukaan työntekijät on saatava tekemään 

työtä yrityksen strategian suuntaisesti. Tavoitteiden läpinäkyvyys organisaa-

tiossa auttaa henkilöstöä ymmärtämään liiketoimintayksikön ja yrityksen stra-

tegiaa. Tuloskortti voidaan liittää osaksi päivittäistä tekemistä, jolloin tavoitteet 
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ovat helposti jokaisen nähtävillä. Mittareilla pystytään viestimään suuntaa, jo-

hon yritys pyrkii ja mitä se haluaa työntekijöidensä tekevän sen eteen. Liiketoi-

mintayksiköt ja niiden henkilöstö pystyvät seuraamaan ja innovoimaan strate-

gian suuntaisia tekemisiä. Innovointi ja siihen liittyvä kehitys voi osoittautua 

ensiarvoisen tärkeäksi kilpailueduksi. Organisaation kehittymistä pystytään 

ohjaamaan haluttuun suuntaan. Tuloskortin sovellukset sopivat hyvin käytän-

nönläheiseen tekemisen ohjaamiseen. 

 

Tuloskortin käyttöönotto lisää strategisten tavoitteiden seurantaa ja selkeyttä-

vät seurantaraportteja. Keskitetty seuranta kriittisten menestystekijöiden koh-

dalla ei ole muuttanut kokonaiskuvaa yrityksen suorituskyvystä. Toisinaan 

esiin nouseva ristiriitainen informaatio on koettu myönteiseksi sekä tarkoituk-

senmukaiseksi ilmiöksi. Ristiriitaisuudet informaatiossa pystyvät auttamaan 

yrityksiä muokkaamaan tuloskorttiaan, näkökulmien tasapainoa ja paljasta-

maan mittauksen heikot tai sokeat pisteet. Samalla pystytään parantamaan 

mittaristoa ja analysoimaan paremmin syy-seuraussuhteita. Tuloskortin kautta 

pystytään kohdistamaan resurssit oleelliseen tekemiseen. Seuranta on syste-

maattista ja ei-taloudelliset näkökohdat tulevat paremmin huomioiduksi. Käyt-

tämällä yrityksen tuloskorttia ja sen mittareita oikein pystytään henkilöstön si-

toutumista vahvistamaan sekä antamaan positiivinen kokonaiskuva sen suori-

tuskyvystä kertovat Malmi ym. (2006, 51–52) tuloskortin käyttöönotosta.  

 

Malmia ym. (2006, 78) mukaillen ei tasapainotettu tuloskortti pysty auttamaan 

strategian toteuttamisessa, mikäli se jää vain SBU:n (Strategic Business Unit) 

eli strategisen liiketoimintayksikön johtoryhmän työkaluksi. Yritystasolla olevat 

tavoitteet on muunnettava yksilö- tai ryhmätasolle. Muuntaminen täytyy tapah-

tua niin, että eri tasoilla työskentelevät henkilöt löytävät itse mittarit yritysjoh-

don kannustuksella. Mittareiden tulee kuvata henkilöiden omaa työtä ja niiden 

seuraamisella pystyttävä auttamaan koko yrityksen strategiaa ja sen toteutu-

mista. Kun mittaamista viedään SBU-tasolta organisaation seuraaville tasoille, 

on syytä pohtia, tarvitseeko mittarit rakentaa kaikilla tasoilla tasapainotetun tu-

loskortin neliulotteiseen muotoon. Tähän ei ole aina tarvetta eikä aina edes 

järkevää. Neliulotteinen mittaaminen voi osoittautua työlääksi ja kalliiksi, sekä 

vaarana että viestitettävä strategia ja sen sisältö katoaa. 
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Mittareiden validiteetti 

 

Eri tasoille vietyjen mittarit tulee arvioida ensin kokonaisuutena ja sen jälkeen 

yksittäin. Mittareiden validointi kannattaa aloittaa tasapainotetun tuloskortin 

perusajatuksista, esimerkiksi kysymällä perusajatuksiin liittyviä kysymyksiä. 

Pystytäänkö mittaristosta päättelemään yrityksen tai yksikön kilpailustrategia? 

Jos mittarit ovat liian yleisiä, tulokset eivät ole riittävän yrityskohtaisia, eivätkä 

silloin kerro yrityksen kilpailustrategiaa. Ovatko kaikki näkökulmat käytössä? 

Samalla pystytään tarkastelemaan mikä on näkökulmien välinen tasapaino. 

Tasapainoaspekti on tärkeää silloin, kun mittaristo on rakennettu syy-seuraus-

logiikan kautta. Onko mukana tuloksesta kertovia ja ennakoivia mittareita? 

Molempien on oltava mukana, kun mittaristo on johdettu näkökulmien kautta. 

Täytyykö mukana olla tasapainottavia mittareita? Tasapainotusta tarvitaan, 

kun tuloksen tekemiseen liittyy yrityksen kannalta suuria riskejä. Vain yksittäi-

sen mittarin seuraaminen voi johtaa yrityksen riskialueelle. Kaikkien mittarei-

den tulee validisti kytkeytyä liiketoimintayksikön tuloskorttiin ja yrityksen strate-

giaan painottavat Malmi ym. (2006, 81–82), kirjassaan validoinnista. 

 

Malmi ym. (2006, 82–84) jatkavat mittareiden validiteetista. Jokaisen mittarin 

kohdalla tulee ensisijaisesti arvioida mittaako mittari sitä, mitä sen on tarkoitus 

mitata? Tästä muodostuu mittarin validiteetti, jonka lisäksi on arvioitava sen 

luotettavuus. Luotettavuudessa mittauskerrat eivät vaikuta tulokseen, kun koh-

teessa ei ole tapahtunut muutoksia. Tuloksiin vaikuttavien tekijöiden käsitte-

lystä on syytä sopia etukäteen, jotta niiden vaikutukset jäävät pieniksi. On 

pohdittava, miten pystytään tietoisesti tai tiedostamatta vaikuttamaan mittaus-

tulokseen. Tuloskortin mittareiden tavoitteena on ohjata henkilöiden toimintaa. 

Onko niiden ohjaamisen suunta ja tulos toivottu? Pystyykö henkilöstö toimil-

laan ohjaamaan mittarin toimintaa? Se ei ole toivottavaa, joten mittareiden va-

lidointi on suoritettava tarkasti. Mittareiden tiedot on saatava kohtuuajassa ja 

kohtuullisilla kustannuksilla, jotta mittaristosta ei tule rasite organisaatiolle. 

 

5.4 Käyttöönotto  

Tuloskortin käyttöönotossa on huomioitava ”Miten varmistaa se, että mittaristo 

todella vaikuttaa toimintaamme tuoden ne hyödyt, joita siltä odotamme?” Näin 
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pohtivat Malmi ym. (2006, 119–120) teoksessaan. He jatkavat, että tavoit-

teena on käyttöönottovaiheessa varmistaa mittarien tarkoituksenmukaisuus ja 

käytön kokonaisvaltaisuus. Suunnitelmallinen käyttöönotto parantaa tämän 

kriittisen vaiheen onnistumista. Henkilöstön koulutuksella ja onnistuneella 

viestinnällä pystytään muuttamaan vallitsevia toimintatapoja, sekä kohdista-

maan esimiestyö muutoksen kannalta oikeisiin asioihin. Kirjoittajat ovat ha-

vainneet, että mittariston käyttöönottovaiheella on merkitystä sille, miten mitta-

ristolle asetetut tavoitteet saavutetaan. Käyttöönottovaiheessa nousee esiin 

keskustelua aiheista, joista ei ole puhuttu suunnitteluvaiheessa. Kirjoittajat ko-

rostavat tuloskorttiin kohdistuvaa jatkuvaa kehittämistarvetta, koska todennä-

köisesti se ei ole heti täysin valmis, vaan vaati käytännön kokemusta ja kehit-

tämistä toimiakseen yrityskohtaisen strategian mukaisesti. 

 

Toiminnallisessa käyttöönotossa henkilöstöä valmennetaan tuloskortin käyt-

töön. Samalla selkeytetään henkilöstölle toiminnan suunnittelun ja seurannan 

välisiä yhteyksiä. Tärkeää on, että henkilöstöllä on ymmärrys tuloskortin ta-

voitteista ja tuloksista. Projektin onnistumisen kannalta strategisten ja toimin-

nallisten tavoitteiden tiedottaminen kaikille organisaatiotasoille on myöskin en-

siarvoista. Toiminnallisessa käyttöönotossa on kolme osa-aluetta: tiedottami-

nen, kouluttaminen ja koekäyttö, kertovat Malmi ym. (2006, 120). 

 

Viestimisen on perustuttava tiedotussuunnitelmaan, johon on määritelty miten 

viestitään, mitä kanavia käytetään, viestinnän vastuuhenkilö sekä miten pa-

laute kerätään ja käsitellään. Suunnitelmassa on määriteltynä millä tasolla eri 

kohdassa organisaatiota viestitään. Tavoitteena on henkilöstön tietoisuus yri-

tyksen strategiasta, strategiaan liittyvästä arvoista sekä toimintamalleista ja 

saada henkilöt sitoutumaan näihin. Koulutuksissa perehdytetään henkilöstö 

tuloskortin käyttöön. Samalla varmistetaan, että henkilöstön ajatukset ja kehi-

tysideat käsitellään, jotta he työskentelyllään pystyvät edesauttamaan yrityk-

sen tavoitteiden toteutumista. Muutosvastarintaa on mahdollista ehkäistä riittä-

vällä koulutuksella sekä antamalla mahdollisuus vaikuttaa ja kehittää mitta-

reita, samalla lisätään henkilöstön osaamista. Haasteena on myös yrityksen 

johdon ja esimiesten omien toimintatapojen kääntäminen tuloskorttimyön-

teiseksi. Tuloskortin onnistuneen käyttöönoton edellytys on yritysjohdon sitou-

tuminen siihen. Koekäytössä henkilöstöllä on mahdollisuus perehtyä tuloskor-

tin mittareihin joustavasti, samalla uuteen toimintatapaan opetellen. Tämän 
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vaiheen aikana on panostettava henkilöstön palautteiden huomioimiseen ja 

niiden käsittelyyn. Esimiehet ovat merkittävässä roolissa. Alaistensa kanssa 

tulee kommunikoida, ja heidät tulee osallistaa koekäytön aikana. Esimiesten 

tulee osallistua projektiin sekä muokata omaa työskentelyään strategian mu-

kaiseksi ja viestittää sitoutumista muulle henkilöstölle painottavat Malmi ym. 

(2006, 120–122) kertoessaan henkilöstön koulutuksen tärkeydestä. 

 

Tuloskortin ja sen mittareiden tehokas hyödyntäminen edellyttää, että on laa-

dittu käyttöperiaatteet ja mittareiden ominaisuuksia on analysoitava. Määritte-

lyistä on Järvenpään ym. (2013, 346) mukaan löydyttävä ainakin seuraavat 

vastaukset: 

 Miten mittari konkreettisesti mitataan ja miten se toimii? 
o Periaatteista on löydyttävä esimerkiksi mittarin kaava ja mistä lu-

vut kaavaan tulevat. 
 Mikä on mittarin sen hetkinen tavoitearvo? 
 Kuka on vastuuhenkilö, joka vastaa mittarin tuloksesta eli tavoitteen 

saavuttamisesta? 
 Kuka on vastuullinen raportoija, kenelle raportoidaan ja raportoinnin ai-

kataulu? 
 Miten ja missä virallisesti tuloskortin mittarit käsitellään? 

o Esimerkiksi yrityksen hallitus, johtoryhmä tai työryhmien viikko-
palaverit voivat olla tuloskorttien käsittelytilaisuuksia. 

 Mitkä ovat keinot, joilla päästään asetettuihin tavoitteisiin? 
 Onko mahdollista manipuloida mittarin arvoja? 

 

Tiedon esittäminen 

 

Mittareista on tehtävä selkeät ja ymmärrettävät, jotta tiedetään miten ne toimi-

vat, mitä strategian mukaisella tekemisellä pystytään vaikuttamaan niihin. Näi-

hin asioihin ovat kiinnittäneet huomiota Kankkunen ym. (2005, 233–235) ja 

Kaplan & Norton (2002, 254–256). Heidän mukaansa tuloskortin luettavuuteen 

on kiinnitettävä huomiota, yleisesti visuaalinen esitysmalli on selkeä ja helposti 

ymmärrettävissä. Tiedon kuvaaminen esimerkiksi viiva- tai pylväsdiagram-

milla, histogrammilla, monikulmiolla, liikennevaloilla tai nelikentällä auttaa mit-

tarin seuraajaa hahmottamaan paremmin ja nopeammin mittarin kertoman 

viestin. Organisaation eri tasoille on usein tehtävä omannäköinen tuloskortti, 

koska ylintä johtoa kiinnostavat asiat eivät useinkaan ole merkityksellisiä suo-

rittavalla tasolla. 
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6 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Siinä missä tutkimuksilla pyritään avaamaan mahdollisimman syvällisesti ilmi-

öitä ja siihen liittyviä tekijöitä, on tieteessä tarjolla vain pintaa, kirjoittaa Töttö 

(2004, 21). Havaintojen teorioista hän toteaa (2004, 33–35) etteivät havainnot 

muutu, ellei teoria muutu ensin ja havainnot voivat siirtyä tukemaan uutta teo-

riaa. Samasta asiasta voi muodostua kaksi vastakkaista näkemystä, vaikka 

vastaajat näennäisesti kertoisivat samasta asiasta. Tehdyt havainnot eivät 

pysty ratkaisemaan käsillä olevaa väitettä, havaintojen yhteismitattomuus te-

kee testaamisen empiirisessä ympäristössä mahdottomaksi. 

 

Tutkimukset on mahdollista jakaa teoreettisiin sekä empiirisiin tutkimuksiin. 

Niiden eroista Holopainen & Pulkkinen (2012, 20) käyvät läpi nämä tutkimus-

tyypit. Teoreettisten tutkimusten päämääränä suurimmalta osin on olla perus-

tutkimusta. Perustutkimus tuottaa uutta tietoa sekä luo uusia menetelmiä tie-

teellisistä tutkimusta varten. Empiirisillä tutkimuksilla sen sijaan suoritetaan 

soveltavia tutkimuksia. Tällä tutkimustyypillä pyritään toteuttamaan perustutki-

mukseen nojautuvaa itsenäistä sekä omaperäistä, käytännönläheisyyteen pyr-

kivää tutkimusta. Empiirisessä tutkimustyypissä on kaksi ryhmää, joita ovat 

kvalitatiivinen tutkimus ja kvantitatiivinen tutkimus.  

 

6.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

Kvalitatiivisesta tutkimuksesta ovat kirjoittaneet ainakin Holopainen & Pulkki-

nen (2012, 21) ja Saaranen-Kauppinen & Puusniekka (2006a). Kvalitatiivisiin 

tutkimuksiin sisältyy tai siihen liittyy läheisesti erilaisia lähestymistapoja, ai-

neistonkeräys ja analyysimenetelmiä. Tutkimukset liittyvät usein esimerkiksi 

ihmisiin, ihmisten tekemiseen ja heidän elämäänsä. Tutkimuksen tuloksia pys-

tytään kuvaamaan laadullisilla muuttujilla, ja vastauksilla on mahdollista vas-

tata kysymyksiin ”miksi”, ”miten” ja ”millainen”. Tilastollisia menetelmiä on 

mahdollista myös hyödyntää kvalitatiivisessa tutkimuksessa, vaikka siinä ensi-

sijaisesti kuvataan laadullisia tekijöitä.  

 

Holopainen & Pulkkinen (2012, 21) ovat jakaneet empiiriset tutkimukset seu-

raaviin alalajeihin havainnoiviin, kokeellisiin, poikkileikkaus, kausaalinen, ku-

vaileviin ja kirjoituspöytätutkimuksiin. Kirjoituspöytätutkimuksessa kaikki tieto 

kerätään valmiiksi. Siitä on olemassa kaksi tutkimusmetodia, nämä ovat Case-
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tutkimus ja Survey-tutkimus. Survey-tutkimuksessa aineistoa kerätään ennalta 

suunnitellulla ja jäsennetyllä lomakkeella kysely- tai haastattelututkimuksessa. 

Case-tutkimuksessa tutkitaan yksittäistä tapahtumaa tai tapausta tarkasti, 

sekä tehdään siitä yleistyksiä tai suosituksia suoritettaviksi toimenpiteiksi. 

Näillä metodeilla kerättyjä tietoja on mahdollista analysoida monilla menetel-

millä. 

 

6.2 Puolistrukturoitu haastattelu 

Puolistrukturoidussa haastattelussa kaikille esitetään haastateltaville samat 

kysymykset, mutta ne voidaan esittää eri järjestyksessä. Puolistrukturoitu 

haastattelu sijoittuu teemahaastattelun ja strukturoidun haastattelun välille. 

Siitä käytetään usein myöskin nimitystä teemahaastattelu. Saaranen-Kauppi-

nen & Puusniekka (2006b) ovat kuvailleet näin haastattelujen eroavaisuuksia 

ja niiden käyttöä erilaisissa haastattelutilanteissa. 

 

Teemahaastattelun vastauksien haasteita on käsitellyt Pertti Alasuutari (2011, 

149–151) vastaajat pyrkivät väistämättä miettimään mitä haastattelija ”ajaa ta-

kaa” tai ”minkälaisen vastauksen haastattelija haluaa, jotta on hyödyksi tutki-

mukselle”. Haastateltava orientoituu tilanteeseen ja tavallaan päättävät mitä 

kertovat tai jättävät kertomatta. Alasuutari näkee tämän tilanteen ongelmal-

liseksi erityisesti strukturoimattomassa teemahaastattelussa. Puolistruktu-

roidussa teemahaastattelussa haastattelija johdattaa keskustelua esittelemällä 

tutkimuksen tarkoitusta. Tutkimuksen tarkoituksen haastattelija voi esitellä 

joko totuudenmukaisesti tai seikkaperäisesti, riippuen siitä miten paljon tutkija 

pyrkii auttamaan vastaajaa. 

 

Puolistrukturoitu haastattelu on oikeastaan kohdennettua haastattelua, jolla on 

keskustelua rajaava teema. Hirsijärvi & Hurme (2004, 47–48) kirjoittavat, että 

vastaajalla on kuitenkin mahdollisuus olla sitoutumatta varsinaisesti tiettyyn 

vastauskaavaan. Haastatteluja tutkija voi tehdä tarvitsemansa määrän ja toi-

saalta johdattelemalla keskustelua voi myös vaikuttaa, miten syvälle teemaan 

haastattelussa mennään. Haastattelun lopullinen syvällisyys on myös riippu-

vainen haastateltavasta ja siitä, miten hän eläytyy haastatteluun. Puolistruktu-

roitujen haastatteluiden näkökohdat ovat ennalta päätettyjä, mutta haastatte-

lun aikana on mahdollista joustaa teeman sisällä. 
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6.3 Kvantifiointi 

Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa on mahdollista tehdä ja on 

syytä tehdä määrällisiä havaintoja, kirjoittaa Töttö (2004, 9–20). Empirismin ja 

realismin on hänen mukaansa tutkimuksessa käytävä keskustelua, jotta tutki-

muksen tuloksista on mahdollista saada enemmän irti ja pystytään tekemään 

tarkempia johtopäätöksiä. Tekstiaineistotutkimuksen edellytyksenä on, että 

tekstin ovat tuottaneet yksilö tai yhteisö, jonka vastaukset ovat tapausjoukko, 

josta mitataan nämä vastaukset.  

 

Kvantifioinnilla tarkoitetaan kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen menetelmän käyt-

töä ”sisäkkäin”. Tästä ovat kirjoittaneet esimerkiksi Hirsjärvi & Hurme (2004, 

31) sekä Eskola & Suoranta (2001, 164–165). Määrällistä ja laadullista analyy-

sia on mahdollista toteuttaa soveltaen. Kvantifiointia tehdessään on tutkijan 

syytä tehdä tulkinnan perusperiaatteet ja säännöt analyysin tekemiselle etukä-

teen tutkijalle itselleen selväksi. Laadullinen tutkimus usein koetaan liian eläy-

tyväksi ja mahdollisesti liian ”pehmeäksi” tutkimuskeinoksi. Tiukasti tehdyllä 

kvalitatiivisella tutkimuksella on mahdotonta saada mitattua tietoa, mutta tutki-

jalla on mahdollisuus taulukoida havaintojaan tutkimusmateriaalista. Taulu-

koinnissa nostetaan määrällisesti esiin eteen tulevia asioita. Hirsjärvi & Hurme 

(2004, 30) käyvät läpi kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien käyttämi-

sen. Molemmilla tutkimustavoilla voidaan tukea koko tutkimuksen etenemistä 

ja toisaalta vahvistaa ristiin saatuja tuloksia. Näin toimien tutkija pystyy var-

mistamaan löytöjään tutkimuksensa aikana ja loppupäätelmässään. 

 

Töttö (2004, 267–269) korostaa tutkijan vastuuta ja tekemistä kun tuloksia 

kvantifioidaan. Syiden erotteluun tilastolliset menetelmät eivät suoraan ky-

kene, tätä erottelua varten on tutkija, jonka tehtävänä on ratkaista mitkä muut-

tujista ovat analyysissa riippuvia tekijöitä ja mitkä ovat riippumattomia tekijöitä. 

Muuttujien valinta tehdään, kun tunnetaan muuttujien mittauksien ominaisuu-

det teorian suhteen. Tutkijan on siis ratkaistava itse, miten muuttujat ovat suh-

teessa kyselyn pääteemaan vai pitääkö nojautua teoriaan, missä riippuvuuden 

suhde mielletään vastakkaiseen suuntaan. 
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6.4 Strukturoitu haastattelu 

Lomakehaastattelusta eli strukturoidusta haastattelusta ovat Saaranen-Kaup-

pinen & Puusniekka (2006b) käsitelleet aihetta seuraavasti. Tämä on kaikista 

formaalisin haastattelumuoto, jossa kyselylomaketta täytetään ohjatusti tutki-

jan valitsemilla kysymyksillä. Lomakkeeseen on tehty valmiita kysymyksiä ja 

niistä löytyvät sallitut vastausvaihtoehdot. Tutkija on asettanut kysymykset sii-

hen järjestykseen kuin hän haluaa ne haastateltavalle esittää. Haastateltava 

valitsee vaihtoehdoista itselleen sopivimman vaihtoehdon. Strukturoidun haas-

tattelun etuna on se, että tuloksia voidaan tarvittaessa kvantifioida ja käsitellä 

tuloksia tilastollisin menetelmin. Lomakehaastatteluun on myös mahdollista si-

sällyttää avoimia kysymyksiä. Nämä on mahdollista käsitellä laadullisesti tai 

määrällisesti, kun luokitellaan vastaukset tutkimuksen päätyttyä. Avoimien ky-

symysten määrällä ja vastauksien laajuudella määritellään, voidaanko avoimia 

vastauksia käyttää laadulliseen analyysiin. Strukturoidulla haastattelulla on 

mahdollista kerätä laadullista aineistoa tutkimuksen tulosten testaamiseksi 

yleisellä tasolla ja toistettavuuden tarkistamiseksi. Strukturoitua haastattelua 

voidaan käyttää ennen tai jälkeen laadullisen tutkimuksen toteutusta. Näin voi-

daan nostaa uusia ideoita tai saada lisäaineistoa samanaikaisesti muun laa-

dullisen tutkimuksen mukana heidän mukaansa. 

 

Laadullisen tutkimuksen Alasuutari (2011, 50–54) on jakanut kahteen vaihee-

seen. Ne ovat havaintojen pelkistäminen ja arvotuksen ratkaiseminen. Vastaa-

vat vaiheet ovat erotettavissa myös lomaketutkimuksessa. Ensimmäisen vai-

heen tehtäviä ovat muuttujien määrittely ja niiden koodaaminen. Kerätty ai-

neisto koodataan ja niistä tehdään tilastollista analyysia. Tulosten tulkintaa 

tehdään toisessa vaiheessa. Nämä kaksi vaihetta voidaan nimetä ”havaintojen 

tuottamisen ja selittämisen” vaiheiksi. Lomaketutkimuksessa havainnointia ra-

joitetaan, jotta aineistoa pystytään paremmin hallitsemaan. Tämä on lomake-

tutkimukselle ominaista. Raakahavaintojen yhdistämismenetelmä erottaa laa-

dullisen ja lomaketutkimuksen toisistaan. Laadullisessa tutkimuksessa pyri-

tään muotoilemaan havaintolauseita raakahavainnoista. Lomaketutkimuk-

sessa raakahavainnoista muodostetaan keskiarvoja, korrelaatioita tai muita ti-

lastollisia tunnuslukuja. Tutkimuksen selittämisen vaiheessa lomaketutkimuk-

sella ja laadullisella tutkimuksella on yhteisiä menetelmiä. Niihin sisältyvät viit-



28 

taukset aikaisempiin tutkimuksiin, testattuihin hypoteeseihin sekä aiheen ym-

päriltä löytyvään kirjallisuuteen. Lomaketutkimuksen aineistosta otetaan selit-

tämisen vaiheessa enää esiin empiirisiä yleistyksiä tai tilastollisia tunnuslu-

kuja. Varsinaisia tapausesimerkkejä ei käytetä, koska aineisto on liian karke-

alla tasolla.  

 

Asteikko 

 

Strukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat suljettuja ja niissä käytetään 

kahta erilaista asteikkoa. Näitä asioita on käsitellyt Vehkalahti (2014, 24–40) 

teoksessaan. Suljetussa kysymyksessä on vastaajalle annettu valmiit vastaus-

vaihtoehdot, joista hänen pitää valita omasta mielestään kuvaavin vaihtoehto. 

Mitattavien luokkien asettaminen sisällöllisesti mielekkääseen järjestykseen 

on omiaan nostamaan hieman mittaamisen tasoa. Laadullinen vaihtoehto on 

tutkimuksen analysoinnissa huomioitava erikseen. Se ei ole määrällinen jat-

kumo saaduille vastauksille. Sanallisissa asteikoissa vaihtoehtojen välit eivät 

ole tasaisia, joten asteikon päättely jää paljon vastaajan tulkinnaksi. Käytössä 

ovat väliasteikko ja suhdeasteikko. Niiden toimintaperiaatteet poikkeavat toi-

sistaan. Opinnäytetyön asteikot ovat suhdeasteikkoja, joten niille on määritelty 

mittayksikkö ja määrä tai laadullinen ilmaisu. Suhdeasteikon avulla saadut ar-

vot eivät voi olla negatiivisia, koska asteikolla on olemassa yksikäsitteinen nol-

lakohta.  

 

7 TUTKIMUKSEN SUUNNITELMA JA TOTEUTTAMINEN 

Tutkimukselle laadittiin suunnitelma perustuen tutkimuksen lähtökohtiin. Suun-

nitelma hyväksytettiin toimeksiantajalla. Tämän perusteella tutkimuksen toteu-

tukselle saatiin aikataulu. 

 

Suunnitelma 

 

Tutkimuksen suunnittelu alkoi tarpeesta saada mittaristo, jolla pystytään seu-

raamaan ja vertailemaan Inexin logistiikan alihankkijoita. Vertailu on tarpeen, 

jotta pystytään tekemään tarkempia johtopäätöksiä siitä, miten alihankkija on 

suoriutunut tehtävästään. Suunnitteluvaiheessa katsottiin, että syytä on suorit-
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taa kahdenlaisia haastatteluja, jotta päästään lähemmäksi tavoiteltua lopputu-

losta. Suunnitteluvaiheessa todettiin puolistrukturoitujen haastattelujen olevan 

riittävä menetelmä keräämään ajatuksia Inexin ja alihankkijoiden suunnista. 

Kysymyksiä kerättiin muistioon, jossa niitä muokattiin ja osa hylättiin. Tavoit-

teena on maksimissaan neljä kysymystä, joiden teemoina olisivat tuloskortti ja 

ulkoistaminen. Sanalliset vastaukset päätettiin kvantifioida, jotta vastaukset on 

mahdollista siirtää taulukkoon ja tehdä niistä päätelmiä. Kvantifiointi ei ole me-

netelmänä tarkka ja jättää paljon haastattelijan oman tulkintaan. Menetelmä 

on riittävän tarkka opinnäytetyön tähän osuuteen. 

 

Pelkästään tämän menetelmän varaan tutkimusta ei voinut jättää. Tutkimus 

tarvitsee seuraavan vaiheen. Suunnitelmassa tutkimuksen seuraava vaihe al-

kaa puolistrukturoitujen haastattelujen jälkeen. Menetelmäksi valikoitui struktu-

roitu haastattelu, jossa on ennalta määritellyt kysymykset ja niissä valmiit vas-

tausvaihtoehdot. Tästä lomakemuotoisessa haastattelussa on asteikon valin-

nalla mahdollista vaikuttaa saatavien tulosten muotoon. Tutkimuksen ollessa 

ensisijaisesti kvalitatiivinen asteikkosuunnitelma oli tehtävä etukäteen. As-

teikoiksi otettiin suhdeasteikko, jossa ei esiinny negatiivisia arvoja ja jonka tul-

kinta yksinkertaisempi. Käytettävät menetelmät ja muut tutkimukseen liittyvät 

asiat kirjattiin suunnitelmaan sekä päivitettiin tarvittaessa. 

 

Strukturoidussa haastattelussa käytettävän lomakkeen toimivuus testattiin etu-

käteen pienellä testiryhmällä jo ennen kyselyn lähettämistä vastaanottajille. 

Testiryhmän antama palaute kerättiin sähköpostilla. Palautteiden perusteella 

tehtiin korjauksia sekä parannuksia kysymysten johdantoihin. Johdannoissa 

oli otettava huomioon vastaajien tietämys tuloskortista ja siihen liittyvistä me-

netelmistä. Molempien kysymysmenetelmien kaikki kysymykset hyväksytettiin 

etukäteen opinnäytetyön toimeksiantajan edustajalla.  

 

Toteutus 

 

Opinnäytetyössä käytetään kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Menetelmistä 

ovat käytössä puolistrukturoitu ja strukturoitu haastattelu. Puolistrukturoitujen 

haastatteluiden tarkoituksena on pohjustaa strukturoitua haastattelua. Tarkoi-

tuksena on saada nykyisten mittareiden rinnalle tasapainotetun tuloskortin nä-

kökulmien mukaisia mittareita. Ensin suoritettiin lyhyt, neljä kysymystä kattava 
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puolistrukturoitu haastattelu kolmelle, eritasolla Inexin organisaatiota työsken-

televälle henkilöille. Tämän jälkeen suoritettiin puolistrukturoitu haastattelu sa-

moilla kysymyksillä kolmen eri yrityksen edustajalle Inexin logistiikan alihan-

kintaketjusta. 

 

Inexin haastattelussa oli tarkoitus etsiä ajatuksia käytössä olevista tai uusista 

mittareista, etsiä painotuksia tuloskortin eri aspekteille, ennen strukturoitua 

haastattelua. Alihankkijoilta oli tarkoitus selvittää, mitä he mittaavat Inexin ul-

koistamista toiminnoista. Olisiko mahdollista löytää yhteisiä mittareita? Näiden 

haastattelujen avulla ja mukaillen Järvenpään ym. (2013, 343) listaa, oli tarkoi-

tus rakentaa mittareita strukturoidun haastattelun kysymyslistaan. Haastattelut 

kvantifioitiin Inexin ja alihankkijan kokonaisuuksin kokonaispäätelmien teke-

miseksi. Tämä jälkeen lähetettiin strukturoituhaastattelu sähköpostilla 32:lle 

Inexin eri organisaatiotasolla työskentelevälle henkilölle. 

 

Holopainen & Pulkkinen (2012, 38) käsittelevät aina otantatutkimuksiin liittyviä 

virhemahdollisuuksia. Pienissä otoksissa virheen riski kasvaa, joten otantako-

koa yritetään usein kasvattaa. Laajempien otosten esteinä ovat usein kasva-

vat kustannukset, otantaan käytettävän ajan venyminen ja saatujen tuloksien 

hallittavuus. Otosta laajentamalla ei virhemarginaalia saada pienennettyä ti-

lastollisesti merkittävissä määrin. 

 

Strukturoidussa haastattelussa vastaajat sijoittivat tasapainotetussa tuloskor-

tissa olevat aspektit näkökulma-asteikolle. Asteikko sijoitetaan kuvassa 4 nä-

kyvään nelikenttään. Niiden sijoittaminen nelikenttään antaa vastaamisen hel-

pottamiseksi asteikolle visuaalisen esitysmuodon. 

 

Asteikko on määritelty seuraavasti: 

 tärkeää ja kriittistä 
 tärkeää, mutta ei kriittistä 
 kriittistä, mutta ei tärkeää 
 ei tärkeää, eikä kriittistä 

 

Asteikolle ei ole asetettu neutraalia vaihtoehtoa, vaan vastaajan on otettava 

kysymykseen kantaa oman kokemuksensa kautta. 
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Kuva 4. Asteikon visualisointi nelikentän avulla 

 

Asteikon avulla näkökulmat saadaan luokiteltua ja niiden alla olevat mittarit 

järjestettyä tasapainotettuun tuloskorttiin painoarvonsa mukaisesti. Mittareiden 

asteikko on välillä 0–10. Nolla tarkoittaa vähiten Inexin ulkoistuksen tuloskort-

tiin sopivaa mittaria ja kymmenen taas erittäin hyvin Inexin ulkoistuksen tulos-

korttiin sopivaa mittaria. Alkutilanteessa jokaisen näkökulman alla on 3–4 mit-

taria. Tavoitteena on, että jäljelle jäisi 1–2 mittaria jokaiseen näkökulmaan. 

Mittareiden osalta on tehtävä karsintaa. Yksittäisen ulkoistuksen seuraaminen 

tuloskortin kautta ei saisi tulla liian raskaaksi. Tuloksia tulkitaan tilastollisilla 

menetelmillä. Vastauksia järjestellään ja analysoidaan käyttäen tuloksien frek-

venssijakaumaa, keskiarvoja, keskijakaumaa, vaihteluväliä, mediaania ja vas-

tauksien vinoumaa.  

 

Strukturoitu haastattelu toteutettiin sähköpostitse, kyselyalustana käytetään 

Inexin käyttämää Office 365 valikoimasta löytyvää Forms-sovellusta. Forms 

on hyvin yksinkertainen kyselyjen tekemiseen tarkoitettu ohjelma, mutta riittä-

villä toiminnoilla varustettu tämän kyselyn suorittamiseen. Kyselylomakkeessa 

kaikki kysymykset on asetettu pakollisiksi, jotta vältytään osittain puuttuvien 

vastausten käsittelyltä.  

 

Tutkimuksessa esiin tulevia tietoja tullaan käsittelemään luottamuksellisesti, 

koska lopullisesta opinnäytetyöstä tulee julkinen. Puolistrukturoidussa haastat-

telussa asia tullaan käymään läpi ensin haastateltavan kanssa. Struktu-

roidussa haastattelussa kysymykset aloittaa Kyllä- ja Ei-vaihtoehtokysymys. 

Siinä pyydetään lupaa käyttää tietoja julkisen opinnäytetyön materiaalina. 
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Puolistrukturoiduista haastatteluista tehdään yhteenvedot Inexin ja alihankki-

joiden haastatteluosioista sekä erillinen yhteenveto kokonaisuudesta. Molem-

mat haastattelumuodot suoritetaan niin, ettei yksittäisiä vastauksia ole niistä 

erotettavissa. 

 

8 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimustulosten käsittely alkaa tutkimuksen ensimmäisen vaiheen puolistruk-

turoiduista haastatteluista. Sen jälkeen edetään toisen vaiheen strukturoituun 

haastatteluun ja kohti lopullisia tuloksia. Tutkimustulokset on esitetty taulu-

koina ja kuvina, joista on tehty analysointia ja tulkintaa. Kaikkia tutkimuksen 

tuloksia katsotaan päämies–alihankkija-suuntaisesti. 

 

8.1 Puolistrukturoidut haastattelut 

Puolistrukturoidunhaastattelun kysymykset ovat seuraavat: 

Teema: tuloskortti 

1. Mitä mittareita käytetään? 
2. Ajatukset tuloskortin nelikentistä? 

Teema: ulkoistaminen 

3. Miten ulkoistukset ovat sujuneet? 
4. Mitkä ovat avoimet mietteet ulkoistamisesta ja sen mittaamisesta. 

  

Puolistrukturoitujen haastatteluiden lomakkeet ovat kokonaisuudessaan näh-

tävissä liitteissä 1 ja 2. Näillä kysymyksillä on mahdollista saada selville vas-

taajilta, mitä mieltä he ovat mittaamisesta. Mitä asioita heidän mielestään pi-

täisi mitata enemmän ja mitä vähemmän. Kysymystä numero kaksi varten on 

liitteen 3 mukainen kuva, jota näytetään haastateltavalle tuloskortin selkeyttä-

miseksi. Vastauksista on mahdollista muotoilla jatkokysymyksiä strukturoitua 

lomakehaastattelua varten. 

 

Puolistrukturoidun haastattelun tarkoituksena oli olla lyhyt, sen kesto maksi-

missaan oli 60 minuuttia. Kysymyslista ja haastattelu ovat tarkoituksella ly-

hyet, jotta haastattelu pysyy aiheessa. Vastaajalle jää kuitenkin liikkumavaraa 

vastauksiinsa puolistrukturoidun haastattelun mukaisesti. Puolistrukturoidun 
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haastattelun perusteella oli tarkoitus luoda lopullinen versio strukturoitua haas-

tattelua varten, joten haastatteluista tehdään yhteenveto tätä menetelmää var-

ten. 

 

Inex haastatteluiden yhteenveto 

 

Inexin logistiikasta on ulkoistettu osa-alueita. Niistä suurin on varastointia ja 

erikoiskäsittelyä vaativien asiakastoimitusten keräily. Inexin kuljetukset on ul-

koistettu kokonaan. Se yksin nostaa logistiikan ulkoistusasteen noin 50 pro-

senttiin. Haastatteluissa nousivat esiin seuraavat avainsanat: mittaaminen, ar-

viointi, laatu ja vastuullisuus. Logistiikan ulkoistusten koettiin toteutuneen vä-

hintäänkin hyvin, mutta myös epäonnistumisia on tapahtunut vuosien saa-

tossa. 

 

Ulkoistusten arvioinnin pitäisi olla nykyistä keskitetympää, jolloin arvioijalla 

olisi enemmän kokemusta ja vertailupohjaa logistiikan alihankinnasta. Ulkois-

taminen on yksilöllistä. Usein ostetaan palvelua ja osaamista, mihin itsellä ei 

ole tieto-taitoa tai kustannussyistä ei ole kannattavaa tai se ei tuota lisäarvoa 

omiin toimintoihin. Alihankkijoiden seurannassa usea haastateltava näki po-

tentiaalia kehittämiselle. Koettiin, että järjestelmällistä alihankkijoiden vertailua 

ei Inexillä suoritettu. Lisäksi tuotiin esiin säännöllisen ulkoistusten kotiutuksen 

eli sisäistämisen arvioinnin tarve. Koettiin, että on taloudellisesti järkevää ja 

helpommin hallittavissa kun tuotetaan toiminnot itse. Taloudellisen kannatta-

vuuden mittaaminen ei noussut esiin haastatteluissa. Mitä ulkoistettu toiminto 

maksaisi omana työnä? Tämä on sinänsä yllättävää, koska alihankkijat mittaa-

vat tätä erittäinkin tarkasti. Se on yksi peruste ulkoistetun toiminnan kotiuttami-

selle.  

 

Laadullisia mittareita käsitellään yhteistyöpalavereissa, mutta niitä ei ole varsi-

naisesti kirjattu sopimuksiin eikä niitä seurata järjestelmällisesti. Tarvittavat 

palautteet käsitellään ja seurataan toimenpiteitä, jotka korjaavat tilanteen. Jäl-

kikäteen voi kuitenkin olla haastavaa todeta, mitkä korjaavat tekijät ovat vai-

kuttaneet laadun paranemiseen. Vastuullisuus nousi haastatteluissa esiin use-

ampaan kertaan, mutta tätäkään näkökulmaa ei virallisesti mitata mitenkään. 

Arvioitiin, että alihankkijat mittaavat omaa henkilökuntaansa, mutta ei tunnettu 
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minkälaisilla menetelmillä sitä tehdään. Alihankkijoiden tulosta sekä tilinpää-

töksiä seurattiin vuosittain. Todettiin alihankkijoiden arvioinnissa käytettävät 

mittarit pääsääntöisesti olevan taloudellisia ja varsinaiset tasapainottavat mit-

tarit puuttuvat kokonaan.  

 

Alihankkija haastatteluiden yhteenveto 

 

Alihankkijoiden haastatteluissa tuli esiin asiakaslähtöinen ajattelutapa, kun 

työskennellään suoraan asiakasrajapinnassa. Esiin nousseet avainsanat oli-

vat: kannattavuus, laatu, yhteistyö, toimitusvarmuus. Kaikki haastateltavat ko-

rostivat pitkien asiakassuhteiden merkitystä toiminnan kehittämiselle. Asiak-

kuudet usein henkilöityvät vahvasti, varsinkin päämies–alihankkija-suuntai-

sesti. Tämä koettiin sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä ja tar-

kempi mittaaminen voisi tuoda lisäarvoa asiakkuuksiin. Asiakkuuden hallintaa 

käsiteltiin yleisesti säännöllisissä palavereissa tai siihen verrattavissa olevissa 

tapaamisissa. Tämä koettiin hyväksi tavaksi mitata asiakastyytyväisyyttä. Var-

sinaista CRM-järjestelmää (Customer Relationship Management) asiakkuu-

den hallintaan ei yksikään haastatelluista tuonut esiin.  

 

Kaikki haastatellut katsoivat Inexin kanssa tehtyjen ulkoistusten onnistuneen 

vähintäänkin hyvin. Yleisesti jokainen korosti päämiehen osuutta onnistu-

neessa ulkoistuksessa ja saatavana olevan tiedon merkitystä. Yleisellä tasolla 

kaikki olivat sitä mieltä, että ongelmien ulkoistamisella ei saada parasta mah-

dollista tulosta aikaan. Kaikkien tavoitteena on kehittää päämiehen toimintaa, 

koska sopimukseen liitettiin säästötavoitteet ulkoistamiselle. Jokainen totesi 

perusprosessiin mukautuvien ulkoistusten olevan nopeita. Kun toiminnassa on 

erityispiirteitä tai takana pitkä alihankintaketju, on ulkoistuksen vastaanottami-

nen pidempi prosessi. 

 

Mittareita on tehty yhteistyössä ennen ulkoistuksia. Niitä on lisätty ja poistettu 

ulkoistuksen ollessa käytössä. Selkeitä laadullisia mittareita Inex ei alihankki-

jalta ole edellyttänyt. Tapahtuneet virheet käytiin läpi tapahtumahetkellä, mutta 

niitä ei suhteutettu mihinkään lukuun. Jokaisella alihankkijalla on käytössään 

jonkinlainen laadunmittausjärjestelmä, yleisin oli Lean teoriaan kuuluva 5S-

menetelmä. Omaa henkilökuntaansa mittasivat kaikki alihankkijat. Mittareita 

käytiin vaihtelevasti läpi asiakkaiden kanssa. Päämiehen kiinnostus käytettyyn 
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henkilökuntaan vaihteli sen mukaan, oliko kyseessä kokonais- vai osaulkois-

tus. Henkilökunnan osaamista mitattiin, koska sillä oli suora yhteys siihen, mi-

ten henkilökuntaa pystyttiin käyttämään eri työvaiheissa.  

 

Käytössä olevat mittarit sekä niiden määrä vaihtelivat ulkoistusasteesta ja asi-

akkaan vaatimuksista. Suuremmat asiakkaat edellyttävät alihankkijoilta tar-

kempaa mittaamista ja niiden seurantaa. Mittaamisen ei kuitenkaan haluttu 

olevan itsetarkoitus ja monimutkaisten mittaristojen katsottiin teettävän liikaa 

työtä hyötyihin nähden. Tuloskortin kevennetyn mallin katsottiin olevan jopa 

markkinointimahdollisuus asiakkaiden suuntaan. Jokainen korosti päämieheltä 

saatavilla olevan datan avoimuutta ja reaaliaikaisuutta. Pääsääntöisesti tar-

jolla on edellisenpäivän dataa analysoitavaksi. Tulevan työmäärän ennustami-

nen nähtiin myös tärkeänä osana yhteistyötä. Usein päämiehellä ei ole ole-

massa ennusteita tai niiden tarkkuus on vaihtelevaa. Tämä korostuu erityisesti 

sesonkiherkillä aloilla kuten elintarvikelogistiikassa. 

 

Tuloksien kvantifiointi 

 

Haastatteluiden kvantifiointi tilastolliseen järjestykseen suoritettiin kevyellä tek-

niikalla. Puolistrukturoidut haastattelut eivät olleet ensisijainen tutkimusmene-

telmä, vaan olivat tukemassa strukturoitua haastattelua. Haastattelut litteroitiin 

nopeasti ja poimittiin näkökulmien esiintymisiä sekä niiden kontekstia. Esiin-

tymä pyrittiin sijoittamaan sen mukaan, miten haastateltava toi näkökulman 

esiin. Haastatteluiden havainnot kerätään havaintomatriisiin. Siinä tutkijan ha-

vainnot järjestetään seuraavasti: 

 Vaakarivi sisältää yhteen tilastoyksikköön liittyvät muuttujien arvot. 
 Pystyrivi sisältää yhden muuttujan kaikki arvot. 

 

Pystyriviä kutsutaan suoraksi jakaumaksi tai jakaumavektoriksi Holopaista & 

Pulkkista (2015, 47) mukaillen. Havaintomatriisin kysymykset on sijoitettu vaa-

kariveille ja tuloskortin näkökulmat pystyriveille. Jokaisen näkökulman alla on 

positiivinen ja negatiivinen pystyrivi. Siihen merkitään, missä kontekstissa nä-

kökulma esiintyy ja pitäisikö sitä mittauksessa lisätä tai vähentää. Näin on 

mahdollista havainnoida, montako kertaa yksittäinen näkökulma esiintyy haas-

tattelun aikana. 
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Tuloksien saaminen järjestykseen edellyttää laskentasäännön tekemistä. Po-

sitiiviset ja negatiiviset maininnat lasketaan yhteen. Näin näkökulmat saadaan 

pisteytettyä tilastolliseen järjestykseen. Samalla pisteluvulla ylemmäksi noste-

taan enemmän positiivisia mainintoja ja seuraavana kriteerinä on vähemmän 

negatiivisia mainintoja. 

 

Inex haastattelut 

 

Taulukossa 1 on nähtävillä Inex haastatteluiden kvantifiointilomake. Siihen on 

merkitty mainintojen lukumäärät positiivisessa ja negatiivissa kontekstissa. 

Kvantifioinnissa esiin nousee selkeästi taloudellinen näkökulma. Tämän jäl-

keen ovat sekä asiakas- että sisäisten prosessien näkökulmat positiivisessa 

kontekstissa. Näihin näkökulmiin on syytä kiinnittää huomiota strukturoidussa 

haastattelussa.  

 

Taulukko 1. Inex haastatteluiden kvantifiointi 

 

 

Laskentasäännöillä näkökulmat saadaan seuraavaan järjestykseen: 

 Taloudellinen näkökulma – 7 pistettä. 
 Asiakasnäkökulma – 4 pistettä. 
 Sisäisten prosessien näkökulma – 4 pistettä. 
 Oppimis- ja kasvunäkökulma – 2 pistettä. 

 

Näkökulmien järjestys ei sinänsä ole yllätys. Haastatteluissa tuotiin esiin, ettei 

alihankkijoiden käyttämiä ja heidän omaan seurantaansa lisäarvoa tuottavia 

mittareita seurattu. Havainnollistamalla saadut vastaukset, pystytään teke-

mään tutkimuksen tarvitsemia johtopäätöksiä mittareiden kriittisyys–tärkeys-

suhteesta.  

 

 

+ - + - + - + -

Mitä mittareita käytetään?
4 1 5 2 3 1 2 1

Miten ulkoisukset ovat sujuneet?
2 0 4 1 1 1 1 2

Ajatukset tuloskortin nelikentistä?
0 1 0 1 2 0 1 1

Mitkä ovat avoimet mietteet 
ulkoistamisesta ja sen mittaamisesta?

4 1 1 2 2 2 2 0

Pisteet 10 3 10 6 8 4 6 4
Lopullinen pistemäärä

Sisäisten prosessien 
näkökulmaAsiakasnäkökulma

Oppimis- ja 
kasvunäkökulma

Taloudellinen 
näkökulma

44 27



37 

Alihankkijoiden haastattelut 

 

Alihankkijoiden haastatteluista tehty kvantifioinnin tulos on nähtävillä taulu-

kossa 2. Siinä on selkeästi nähtävillä yritysten työskentely asiakasrajapin-

nassa. Taloudellinen sekä oppimis- ja kasvunäkökulma korostuvat. Kannatta-

vuutta on laskettava tarkasti ja jokainen päämies toimii omalla tavallaan. On 

opeteltava monet ”talon tavat”. Sisäisten prosessien kehittämistä painotetaan, 

jotta taloudelliset mittarit kehittyvät suotuisasti.  

 

Taulukko 2. Alihankkija haastatteluiden kvantifiointi 

 

 

Laskentasäännöillä näkökulmat saadaan seuraavaan järjestykseen: 

 Taloudellinen näkökulma – 12 pistettä. 
 Oppimis- ja kasvunäkökulma – 12 pistettä. 
 Sisäisten prosessien näkökulma – 8 pistettä. 
 Asiakasnäkökulma – 6 pistettä. 

 

Näkökulmien järjestys on yllätys, sillä asiakasnäkökulma jäi viimeiseksi. Huo-

mioitavaa on että se keräsi kuitenkin eniten positiivisia mainintoja. Asiakasnä-

kökulma koettiin erittäin tärkeäksi, koska työskennellään asiakkaiden kanssa 

ja usein heidän tiloissaan. Negatiiviset maininnat asiakasnäkökulmassa koski-

vat yleisesti päämiesten valmistautumista, strategiaa ja visiota ulkoistuksesta. 

 

8.2 Puolistrukturoitujen haastatteluiden tutkimustulos 

Haastatteluiden kokonaisyhteenvedossa todetaan päämiehen ja alihankkijan 

mittaavan toisiaan eri näkökulmista. Laadunmittaamisessa on kehitettävää eri-

tyisesti alihankkijan palvelujen tuottamisessa. Inexin on pystyttävä vastaa-

maan kysymykseen ”Onko alihankkijan tekeminen sillä tasolla mitä laadulli-

+ - + - + - + -

Mitä mittareita käytetään?
6 0 6 1 3 2 6 0

Miten ulkoisukset ovat sujuneet?
3 1 4 6 5 3 3 1

Ajatukset tuloskortin nelikentistä?
3 2 4 2 2 1 1 1

Mitkä ovat avoimet mietteet 
ulkoistamisesta ja sen 

5 2 6 5 5 1 5 1

Pisteet 17 5 20 14 15 7 15 3
Lopullinen pistemäärä

Sisäisten prosessien 
näkökulmaAsiakasnäkökulma

Oppimis- ja 
kasvunäkökulma

Taloudellinen 
näkökulma

86 1212
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sesti odotamme?”. Alihankkijat erottuvat toisistaan palvelujen laadussa ei-

vätkä taloudelliset tekijät sitä aina korvaa. Alihankkijan tuottama heikkolaatui-

nen palvelu ei tuota odotettua hyötyä.  

 

Tasapainotettua tuloskorttia pidettiin yleisesti hyvänä mallina mitata toimintaa 

sekä päämiehen ja alihankkijan suuntaisesti. Mittarit tulee pitää yksinkertai-

sina ja helposti päivitettävinä. Mittareiden määrä olisi syytä pitää järkevällä ta-

solla, jotta seuraamisesta ei tule liian raskasta. Tietojen saaminen tulisi olla 

suhteellisen yksinkertaista ja käytettävän tiedon mahdollisimman vähän muo-

kattua. Tietojen muuttuminen tuo mittareihin lisää epäluotettavuutta molem-

pien osapuolien suunnasta. 

 

Kokonaisuudessaan molemmat osapuolet katsoivat yhteistyön sujuvan vähin-

tään hyvällä tasolla, vaikka kehityskohteita nähtiin molempiin suuntiin. Pää-

mies–alihankkija-suhteen henkilöityminen nähtiin myönteisenä asiana. Luotta-

muksellisen keskustelun mahdollisuudet olivat tällöin suuremmat, jolloin myös 

kehittämistyölle on olemassa avoimempi väylä.  

 

8.3 Strukturoitu haastattelu 

Strukturoitu haastattelu jatkuu siitä, mihin puolistrukturoitu haastattelu päättyi. 

Tämän osuuden tarkoituksena on selvittää, mitkä näkökulmat ja mitkä niiden 

mittarit ovat Inexin kannalta tärkeitä alihankinnan seurannalle. Strukturoitu 

haastattelulomake on kokonaisuudessaan nähtävillä liitteessä 4. 

 

Aikaisempien haastattelujen perusteella seuraavaksi suoritettavassa struktu-

roidussa haastattelussa, tuloskortin näkökulmien mittareina esiintyy kuvassa 5 

esitellyt mittarit. Näistä vaihtoehdoista vastaajat saavat arvioida niiden sopi-

vuuden Inexin alihankkija tuloskorttiin. 
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Kuva 5. Strukturoituun haastatteluun valitut mittarit 

 

Normaalit alihankintaan liittyvät seurantatarpeet täyttyvät näillä mittareilla. Ku-

van 5 mittareiden määrää karsitaan seuraavassa vaiheessa. Karsinnalla saa-

daan mittareiden määrä pysymään käyttäjäystävällisenä. 

 

Ensimmäisen vaiheen haastatteluiden perusteella nostettiin esiin ulkoistami-

sen kannattavuuteen, laatuun ja henkilöstöön liittyviä mittareita. Kyselylomak-

keella olevat muut mittarit ovat yleisiä logistiikan mittaamiseen liittyviä KPI-mit-

tareita. Kuvassa 6 vasemmanpuoleisessa sarakkeessa on esitelty kaikki kyse-

lylomakkeella olevat näkökulmat ja mittarit. Oikeanpuoleisessa sarakkeessa 

on lyhyt selite asiasta, kysymyksen selkeyttämiseksi vastaajalle. 

 

Kyselylomakkeen rakenne 

 

Lomakehaastattelu etenee varsinaisten kysymysten osalta kuvassa 6 nähtä-

vässä järjestyksessä. Jokainen näkökulma aloittaa seuraavan kysymyssarjan. 

Vastaaja arvioi ensin näkökulman tärkeyden ja kriittisyyden alueelle rakenne-

tulla laadullisella asteikolla. Jokaisen näkökulma kysymyksen vierellä on kuva 

4 (sivu 31) selkeyttämässä asteikkoa visuaalisesti vastaajalle. Sen arvioinnin 

jälkeen vastaaja arvioi näkökulmaan kuuluvaa mittaria ja sen soveltuvuutta 

Inexin tuloskorttiin asteikolla 0–10. Vastausvaihtoehdot ovat suljettuja, joten 

vastaaja voi valita vain annetuista vaihtoehdoista.  
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Kuva 6. Näkökulmien ja mittareiden selitteet kyselylomakkeella 

 

Kyselylomakkeessa kysymysten vieressä on lyhyt selite mitä asioita näkökul-

maan sisältyy ja mitä sen mittareilla on tarkoitus mitata. Kyselylomakkeessa 

on kaikkiaan 20 kysymystä, mukaan luettuna tietojenkäyttösuostumus. Arvoitu 

vastaajan käyttämä aika oli noin 10 minuuttia. Kysely lähetettiin 32 henkilölle 

ja vastausaikaa annettiin kymmenen päivää. Vastauksia (N) tuli määräaikaan 

mennessä 21 kappaletta. Vastausprosentiksi tuli 66, joka ei ole erinomainen 

tulos, mutta riittävä otos analyysin tekemiseen tähän opinnäytetyöhön. Ensin 

analysoidaan näkökulmien tulokset kokonaisuutena, jonka jälkeen analysoi-

daan sen alle sijoitetut mittarit. 

 

8.4 Strukturoidun haastattelun tutkimustulos 

Strukturoitujen haastatteluiden vastaukset ovat liitteessä 5. Vastaukset on tau-

lukoitu, ja näistä kaikista on kysymyksittäin muodostettu laskennallisesti kes-

kiarvo, keskijakauma, mediaani ja vinouma. Taulukkoon on haettu tuloksista 

Taloudellinen näkökulma Aihe ensisijaisesti käsittää taloudellisia mittareita, joille yhteistä on vertailu euroihin.

Euroa per laskutettu suorite Suoritteen yksikkönä voivat olla esimerkiksi: kg, kappale, tilausrivi jne.

Budjetissa pysyminen Laskutetun suoritteen vertailu tehtyyn budjettiin.

Kassavirta toiminnasta Mikäli sellainen on mahdollista todentaa ja sen vertailu alihankkijan laskutukseen.

Kannattavuus Vertailu ulkoistetun toiminnan kustannuksista itse tehtynä.

Asiakasnäkökulma
Aihe käsittää ensisijaisesti asiakaskokemukseen liittyviä asioita, näitä voivat olla 
esimerkiksi palveluaste, virheiden määrä, jne.

Asiakastyytyväisyys
Tyytyväisyyden mittaaminen voi olla pelkästään Inexille suunnattu tai alihankkijan 
kaikille asiakkalle suunnattu. Mittarin lukeman tuottaminen on alihankkijan vastuulla.

Kehitysideat
Annetun tavoitteen mukainen määrä alihankkijan tuottamia kehitysideoita 
määritellyllä ajanjaksolla.

Virheelliset tapahtumat Virheellisten tapahtumien vertailu kaikkiin prosessin tapahtumiin.

Sisäisten prosessien näkökulma
Aihe käsittää ensisijaisesti sisäistä tehokkuutta mittaavia mittareita ja niiden tuloksia, 
näitä voivat olla esimerkiksi toimitusvarmuus, läpimenoaika jne.

Toimitusvarmuus
Toimitetun ja tilatun yksiköiden välinen suhde. Yksikkönä voi olla kappaletta, 
henkilöä, lavaa jne.

Laatuindeksi Laatuindeksin mittaamiseen voidaan käyttää auditointeja ja/tai 5S-menetelmää.

Läpimenoaika
Käytetyn ajan vertailu valmistuneisiin suoritteisiin, yksikkönä voi olla kappale, lava, kg 
jne.

Laskutetun lisätyön osuus Laskutetun lisätyön osuus kokonaislaskutuksesta.

Oppimis- ja kasvunäkökulma
Aihe käsittää ensisijaisesti henkilöstöön ja sen oppimiseen liittyviä mittareita, näitä 
voivat olla esimerkiksi henkilöstön vaihtuvuus, tapaturmataajuus, osaaminen jne.

Henkilöstön vaihtuvuus Alihankijan henkilöstön vaihtuvuus prosentteina ilmaistuna.

Tapaturmataajuus Sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhde.

Työtyytyväisyys Alihankkijan henkilöstölleen tekemän kyselyn yhteenvedon käyttäminen mittarina.
Työntekijöiden koulutuspäivät 
tai osaamisen määrä

Koulutuspäivien suhde tehtyihin työpäiviin tai osaamisen määrällinen suhde 
asetettuun tavoitteeseen.
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myös vastausten vaihteluväli ja niiden frekvenssi.  Näiden laskentamenetel-

mien matemaattiset selitteet on esitelty liitteessä 6. Näillä tuloksilla kyselystä 

on mahdollista tehdä analyysia sekä johtopäätelmiä. 

 

Näkökulmat 

 

Aluksi käsitellään näkökulmien vastaukset yhtenä kokonaisuutena. Näiden as-

teikko on laadullinen ja vastauksien tulokset esitetään kuvassa 7. Taloudelli-

nen näkökulma (K2) sijoittuu selkeästi asteikolla Tärkeää ja kriittistä -kategori-

aan. Tämän seuraamiseen on selkeästi kiinnitettävä eniten huomiota. Oppi-

mis- ja kasvunäkökulman (K16) saamien vastausten perusteella sen voi sijoit-

taa suoraan Tärkeää, mutta ei kriittistä -kategoriaan.  

 

 
Kuva 7. Vastausten jakautuminen niiden frekvenssin mukaan (N=21) 

 

Asiakasnäkökulman (K7) ja sisäisten prosessien näkökulman (K11) osalta 

tehtiin syvempää analyysia selkeiden erojen tuomiseksi esiin. Ainestoa tutkit-

tiin antamalla sanallisille vastauksille numeroarvo, jotta vastauksia pystytään 

tutkimaan tilastollisesti. Vastausvaihtoehdoille annettiin seuraavat arvot: 

 Tärkeää ja kriittistä 4 
 Tärkeää, mutta ei kriittistä 3 
 Kriittistä, mutta ei tärkeää 2 
 Ei tärkeää, eikä kriittistä 1 

 

Tämän jälkeen saaduista tuloksista pystytään laskemaan taulukossa 3 näky-

vät arvot. Vaihteluvälistä ja vinoumasta havaitaan vastausten jakautuneen 
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suppealle alueelle, tämän voidaan katsoa johtuvan käytetyn asteikon kapeu-

desta. Laajemman asteikon ja ehkä vastaajille tutun numeroasteikon käyttö 

olisi voinut tuoda enemmän eroja esiin. 

 

Taulukko 3. Näkökulmien vastausten jakauma (N=21) 

 

 

Taulukosta 3 havaitaan että sisäisten prosessien keskiarvo on ainoastaan 

0,19 yksikköä korkeampi. Voidaan todeta, ettei tämä menetelmä tuonut esiin 

sellaisia eroja, joita tutkimuksessa tavoiteltiin. Vastausten erojen etsintää sy-

vennettiin, jotta valinnat voivat perustua tutkimuksen tuloksiin. Muokattiin ai-

neistoa ja ryhmiteltiin asiakasnäkökulman (An) ja sisäisten prosessien näkö-

kulman (Spn) kaikki vastaukset (n) niiden alle. Muokkauksen jälkeen tehtiin tu-

loksille uudelleenlaskenta, jota voidaan tarkastella taulukosta 4. 

 

Taulukko 4. Analyysin tulos muokkauksen jälkeen 

 

 

Asiakasnäkökulmassa oli kolme kysymystä ja sisäisten prosessien kohdassa 

neljä kysymystä. Tästä johtuu taulukossa olevan n-lukeman erotus. Keskiarvo-

jen erotus on kasvanut 1,18 yksikköön näiden kahden näkökulman kohdalla. 

Saatu tulos tarkistettiin laskemalla aineistosta frekvenssi ja tulosten vi-

noumasta johtuen myös aineiston normaalijakauma. Tulosten visualisoi-

miseksi lukemat sijoitettiin kuvassa 8 olevaan kuvaajaan, jolloin kokonaiskuva 

kyseisten näkökulmien osalta selkeytyi lopullisesti. 

 

K7 K11
Keskiarvo 3,62 3,81
Keskihajonta 0,50 0,40
Vaihteluväli 3;4 3;4
Mediaani 4 4
Vinous -0,53 -1,70

An Spn
n 63 84
Keskiarvo 6,62 7,80
Keskihajonta 2,32 1,96
Vaihteluväli 0;10 1;10
Mediaani 7 8
Vinous -0,92 -1,44
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Kuva 8. Vastausten frekvenssi- ja normaalijakauma (n=147) 

 

Kuvasta 8 voidaan todeta muuttujan Spn frekvenssin sijoittuvan lähemmäksi 

normaalijakaumaa asteikon yläpäässä. Molempien vastausten kuvio poikkeaa 

kauaksi normaalijakaumasta heti vaihtoehdon 8 jälkeen asteikkoa alaspäin 

mentäessä. Vaikka muuttujan An kokonaisfrekvenssi on pienempi, johtuen ky-

symysten määrästä, voidaan sisäisten prosessien näkökulman sijoittamista 

Tärkeää ja kriittistä -kategoriaan pitää perusteltuna. 

 

Syvällisemmän tutkimuksen jälkeen asiakasnäkökulma (K7) sijoitetaan oppi-

mis- ja kasvunäkökulmat (K16) kanssa Tärkeää, mutta ei kriittistä -kategori-

aan. Toisena perusteena jaolle on tuloskortin selkeämpi ulkoasu, kun näkökul-

mat jakautuvat selkeästi kahteen kategoriaan. Nämä näkökannat eivät ole niin 

kriittistä ulkoistetun toiminnan seuraamiselle, mutta ovat kuitenkin selkeästi 

merkittäviä kokonaisuudelle vastausten perusteella.  

 

Taloudellinen näkökulma 

 

Talouteen liittyvistä vastauksista lasketut tunnusluvut ovat taulukossa 5 näky-

vissä. Arvioitavana oli neljä mittaria, joista kaksi nousi selkeästi suosituim-

maksi. Nämä ovat euroa per suorite (K3) ja kannattavuus (K6). Euroa per suo-

rite on yleinen KPI-mittari, kun mitataan ulkoistettua toimintaa. Mittarin päivi-

tettävyys on helppoa, koska vastaavia tietoja käytetään ja raportoidaan usein 

muihinkin kohteisiin. Kohtien K3 ja K6 vastauksia analysoitiin tarkastelemalla 
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niitä ja niiden jakaumaa. Tuloksia muokattiin poistamalla ääripäiden vastauk-

sia. Näillä toimenpiteillä ei kuitenkaan saatu esiin tutkimuksen kannalta mitään 

merkittävää. 

 

Mittareiden tuloksia on syytä päivittää vähintään kerran kuukaudessa, jotta 

sen ohjaavuus säilytetään. Kannattavuuden (K6) mittaaminen koettiin tärke-

äksi myös puolistrukturoiduissa haastatteluissa. Lähtökohtana oli vertailla ul-

koistetun toiminnon tuottamista itse ja verrata sitä alihankkijan laskutukseen. 

Mittarin päivittäminen vähintään kerran kuukaudessa osoittautuisi todennäköi-

sesti ongelmalliseksi. Alihankkijan laskutuksen ja vertailulaskelman kohtaami-

nen lyhyellä aikavälillä suurentaisi liikaa mittarin virhemarginaalia. Teoriaosuu-

dessa todettiin ulkoistamisen olevan aina strateginen päätös. Lyhyen aikavälin 

kannattavuuden mittaaminen ei tue tätä periaatetta. Ulkoistamisen ensisijai-

sena tarkoituksena tulisi olla syvemmän yhteistyön löytäminen. Teoria osuu-

dessa on käsitelty tätä molempien osapuolten yhteistä hyötyä. Tähän mittariin 

ja siihen liittyvään jatkokehittämiseen palataan myöhemmin tässä opinnäyte-

työssä. Näillä perusteilla mittari karsitaan pois varsinaisesta tuloskortista. 

 

Taulukko 5. Taloudellisen näkökulman vastausten jakauma (N=21) 

 

 

Osa-ulkoistuksessa kassavirran toteaminen voi aiheuttaa omat haasteensa. 

Sisäisellä laskennalla tämäkin on mahdollista tuoda esiin, mutta sen antamat 

hinnat eivät ole markkinaehtoisia. Kokonaisulkoistuksissa kassavirta voi jopa 

näytellä tärkeää osaa, mutta Inexillä ei ainakaan toistaiseksi ole sellaisia ul-

koistuksia tehty. Budjetissa pysyminen (K4) mittarina edellyttää erittäin ta-

saista toimintaa. Mittari ei kestä kesken budjettikauden toiminnassa tapahtuvia 

muutoksia. Toisena riskinä on, ettei budjetti ei ole realistinen toiminnan toteut-

tamisen kannalta. Mittarin näyttämä tulos vääristyy nopeasti edellä mainittujen 

asioiden toteutuessa. Budjetissa pysyminen (K4) ja kassavirta toiminnasta 

K3 K4 K5 K6
Keskiarvo 9,10 6,81 6,24 8,67
Keskihajonta 0,97 1,79 2,20 1,43
Vaihteluväli 7;10 1;10 2;9 4;10
Mediaani 9 7 7 9
Vinous -0,54 -1,52 -0,62 -1,80



45 

(K5) mittareiden keskiarvot jäivät selkeästi kahden muun mittarin keskiar-

voista. Numeroiden ja teorioiden kautta analysoitaessa, nämä näkökulmat voi-

daan selkeästi karsia varsinaisen tuloskortin ulkopuolelle. 

 

Asiakasnäkökulma 

 

Tämän näkökulman vastauksissa taulukossa 6 suosikeiksi nousivat asiakas-

tyytyväisyys (K8) ja virheelliset tapahtumat (K10). Kehitysideat (K9) mittarin 

keskiarvo jäi selkeästi näiden kahden mittarin alapuolelle. Kehitysideoiden 

määrällinen laskeminen ei suoraan ohjaa alihankkijan tekemistä. Kehitysideat 

kehittävät toimintaa lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä. Tämä edistää yhteistyön 

syventymistä ja yhteisen hyödyn saavuttamista. Tämä mittari jätetään varsi-

naisen tuloskortin ulkopuolelle. Kahden ensimmäisen mittarin keskiarvot olivat 

vain 1,00 yksikön päässä toisistaan ja niiden mediaani on molemmilla kahdek-

san. Analyysia syvennetään ottamalla tarkasteluun vaihteluväli ja vinous.  

 

Taulukko 6. Asiakasnäkökulman vastausten jakauma (N=21) 

 

 

Vastausten vinouma on huomattavan suuri K8:n ja K10:n kohdalla, kun koko 

tutkimuksen vinouman keskiarvo on –0,89. Mitä lähempänä luku on nollaa, 

sitä paremmin vastaukset sijoittuvat normaalijakaumalle. Vastausten vaihtelu-

väliä tutkimalla K8 (3;9) ja K10 (2;10) sekä liitteestä 5 löytyvää muokkaama-

tonta aineistoa tutkimalla, havaitaan että K8:aan on vastattu yhden kerran ar-

volla 3 ja K10:een yhden kerran arvolla 2. Tilanteen selkeyttämiseksi K8:n ja 

K10:n kaikki vastaukset laitettiin kuvassa 9 näkyvään pistekaavioon.  

 

K8 K9 K10
Keskiarvo 7,05 4,76 8,05
Keskihajonta 1,50 2,20 1,76
Vaihteluväli 3;9 0;9 2;10
Mediaani 8 5 8
Vinous -1,19 -0,39 -2,12
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Kuva 9. Vastaukset pistekaaviossa analysointia varten (N=21) 

 

Kuvasta 9 on selkeästi erotettavissa vastausten pistemäärät. Vastausten vi-

nouman vähentämiseksi lähdeaineistosta molempien kysymysten kohdalta jä-

tettiin huomioimatta nämä kaksi arvoa. Aineiston muokkaamisella vain näiden 

kahden kysymyksen kohdalla ei ole suurta vaikutusta koko tutkimuksen loppu-

tulokseen. Taulukossa 7 laskenta on suoritettu uudelleen, niin että molempien 

kysymyksien vastauksista on poistettu sen pienin arvo. 

 

Taulukko 7. Asiakasnäkökulman muokattu vastausten jakauma (N=19) 

 

 

Vastausten vinouma asettui lähelle koko tutkimuksen keskiarvoa ja samalla 

keskihajonta pieneni. Molempien kysymysten mediaani pysyi alkuperäisellä 

tasolla. Keskiarvon ero kysymysten välillä kasvoi uudelleen laskennan jälkeen 

1,10 yksikköön. Tämän analyysin perusteella karsitaan pois asiakastyytyväi-

syys (K8) ja otetaan tuloskorttiin virheelliset tapahtumat (K10). Asiakastyyty-

väisyyden mittaamisen voi kuitenkin sisällyttää tuloskorttiin, mikäli sillä katso-

taan olevan normaalia suurempi painoarvo ulkoistuksessa. Asiakastyytyväi-

K8 K10
Keskiarvo 7,25 8,35
Keskijhajonta 1,25 1,18
Vaihteluväli 4;9 5;10
Mediaani 8 8
Vinous -0,88 -0,98
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syyden mittaaminen luotettavasti voi kuitenkin osoittautua haastavaksi. Tar-

jolla on erilaisiin laskentaperusteisiin perustuvia asiakastyytyväisyysmittareita. 

Nykysin ehkä yleisin on NPS-mittari (Net Promoter Score), jolla mitataan 

”Kuinka todennäköisesti suosittelisit… tyyppisiä väittämiä”. Mittarin takana ole-

valla laskentakaavalla voidaan todeta, kuinka suurella todennäköisyydellä 

vastaaja suosittelisi kysyttyä asiaa muille ihmisille. Kirjallisuudesta on löydettä-

vissä muitakin asiakastyytyväisyyttä mittaavia mittareita. Näiden käyttöön-

otossa on syytä huomioida toiminnan erityispiirteet. 

 

Sisäisten prosessien näkökulma 

 

Tämän näkökulman alle laitettiin neljä mittaria vastaajien arvioitavaksi. Vas-

tauksien jakautuminen nähdään taulukossa 8. Toimitusvarmuus (K12) saavutti 

tämän kysymyssarjan suurimman keskiarvon, vaihteluvälin ollessa myös vä-

häinen. Läpimenoajan (K14) mittaaminen ei sovellu suoraan kaikkiin kohtei-

siin, mutta on tärkeä mittari sellaisessa ympäristöissä missä aika on merkitse-

vässä asemassa. Mittarilla mitataan kuinka kauan kestää yhden yksikön läpi-

meno kyseissä prosessissa. 

 

Taulukko 8. Sisäisen prosessin näkökulman vastausten jakauma (N=21) 

 

 

Laatuindeksiä (K13) ei arvostettu korkealle, vaikka puolistrukturoiduissa haas-

tatteluissa laatu avainsanana nousi esiin merkitsevänä tekijänä. Tähän saattoi 

olla merkitsevänä tekijänä kysymyksen asettelu. Siinä laadun mittaaminen si-

sällytettiin alihankkijalle ja heillä edellytettiin olevan laatujärjestelmä lukemien 

tuottamiseksi. Lisätyön osuus (K15) on ehkä ollut vastaajalle vaikeasti hahmo-

tettava mittari. Mittarin periaatteena on verrata alihankkijan lisälaskutuksen 

osuutta kokonaislaskutukseen. Toisinaan kilpailutustilanteessa palveluntar-

joaja saattaa tehdä houkuttelevan tarjouksen. Alihintaisen tarjouksen hinnat 

eivät kohtaa vastaanotettavan työn määrää, joten alihankkija joutuu turvautu-

K12 K13 K14 K15
Keskiarvo 9,10 7,19 8,33 6,57
Keskihajonta 0,92 1,62 1,25 2,50
Vaihteluväli 7;10 3;9 5;10 1;10
Mediaani 9 8 8 7
Vinous -0,60 -1,56 -0,70 -0,83
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maan lisälaskutukseen tai nopeaan hintojen korotukseen saavuttaakseen kan-

nattavuuden. Ulkoistajalla täytyy olla osaamista hinnoittelusta havaitakseen 

tällaiset tarjoukset. Päämiehen toiminnasta aiheutuva lisälaskutus tulee ero-

tella omakseen, niin ettei se vääristä mittarin lukemaa. Mittarin ominaisuutena 

voidaan katsoa lyhyen aikavälin tarkastelut toiminnasta. Ylimääräistä lasku-

tusta käsitellään usein sen tapahtuma hetkellä, eikä siihen välttämättä palata 

tapahtuman päätyttyä. K13:sta ja K15:sta kohdalla on selkeästi havaittavissa 

vastausten hajontaa tarkastelemalla pelkästään vaihteluväliä ja keskihajontaa. 

Näillä perusteilla K13:sta ja K15:sta karsiutuvat tässä kohdassa pois tuloskor-

tista. Tämän näkökulman ensisijaiseksi mittariksi otetaan tuloskorttiin toimitus-

varmuus (K12). Mittarilla voidaan todeta alihankkijan kyky vastata päämiehen 

määrittelemään tarpeeseen. Toissijaiseksi mittariksi otetaan läpimenoaika 

(K14). Näillä pystytään mittaamaan alihankkijan suoriutumista osana päämie-

hen sisäistä prosessia.  

 

Oppimis- ja kasvunäkökulma 

 

Tässä näkökulmassa käsitellään henkilöstöön liittyviä mittareita. Vastauksien-

jakauma on näkyvillä taulukossa 9. Kaikkien kysymysten vaihteluväli on suuri, 

mikä kertoo että vastaajat näkivät mittarien tarpeellisuuden hyvin eritavalla. 

Vastaukset kuitenkin sijoittuivat lähelle normaalijakaumaa, vinouman ollessa 

alle tutkimuksen keskiarvon. 

 

Taulukko 9. Oppimis- ja kasvunäkökulman vastausten jakauma (N=21) 

 

 

Työtyytyväisyys (K19) sekä työntekijöiden koulutuspäivät ja osaamisen määrä 

(K20) kysymysten vinouman ollessa lähimpänä nollaa kaikista kysymyksistä. 

Keskiarvoja katsottaessa vahvimpina olivat tapaturmataajuus (K18) ja työnte-

kijöiden vaihtuvuus (K17). Molemmilla mittareilla on selkeä paikkansa tulos-

kortissa. Molemmat mittarit kuvaavat selkeästi henkilöstöä ja tuovat tasapai-

noa tuloskorttiin. Työtyytyväisyys (K19) voisi vastausten jakauman perusteella 

K17 K18 K19 K20
Keskiarvo 5,71 5,81 5,52 4,00
Keskihajonta 2,05 2,65 2,22 2,33
Vaihteluväli 2;9 0;9 2;9 0;8
Mediaani 6 7 6 4
Vinous -0,58 -0,76 -0,08 -0,05
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olla osa tuloskorttia, mutta yleensä yritykset mittaavat sitä kerran vuodessa. 

Tuloskortin tarkoituksena on ohjata toimintaa lyhyellä aikavälillä, joten mittarei-

den päivitystiheyteen on kiinnitettävä huomiota. Tällä perusteella mittari jäte-

tään pois tuloskortista. Asia voidaan käsitellä yhteistyöpalavereissa ja sitä 

kautta suunnitella tarvittavat toimenpiteet. Tuloskortin ulkopuolelle jätetään 

myös työntekijöiden koulutuspäivät tai osaamisen määrä (K20) sen heikon 

keskiarvon perusteella. Mittari voisi olla käyttökelpoinen, mikäli toiminta perus-

tuu vahvaan erikoisosaamiseen, sitä kautta saatavaan hyötyyn ja tehokkuu-

teen.  

 

Kokonaisuutena tämä osa-alue tuotti suurimmat yllätykset vastausten jakautu-

misen kautta. Näkökulman vastaajat painottivat sen olevan Tärkeää, mutta ei 

kriittistä -kategoriaan kuuluva. Varsinaisten mittareiden keskiarvot jäivät kui-

tenkin selkeästi asteikon puoleenväliin. Asian tärkeys ei siis näkynyt mittarei-

hin asti. Vastausten ristiriitaisuuteen voi olla monia syitä. Vastaajien mielestä 

annetut vaihtoehdot eivät olleet sopivia tähän tarkoitukseen. Aikaisemmin kä-

siteltyjen näkökulmien laadullisesti suppea asteikko on voinut myös aiheuttaa 

ristiriitaisuuden. 

 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksesta tehdyn analyysin perusteella on päädytty kuvan 10 mukaiseen 

tilanteeseen. Opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena oli saada 1–2 mittaria jo-

kaisen näkökulman alle, joten tutkimuksen tulos on suunnitelman mukainen. 

 

 
Kuva 10. Tuloskortin mittarit 

 

Mittaristoissa esiintyy yksi taloudellinen ja ei-taloudellisia mittareita. Tuloskor-

tin voidaan todeta olevan sellaisessa tasapainossa kuin mitä Kaplan ja Norton 

ovat tarkoittaneet sitä kehittäessään. Teoriaosuudessa käsiteltiin mittareita ja 

niiden keskinäistä tasapainoa. Vaikka tuloskortissa on vain yksi taloudellinen 
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mittari, on sen seuraaminen todennäköisesti tarkinta ulkoistuksessa. Tästä as-

pektista katsottuna yksi taloudellinen mittari on riittävä. Mittareiden päivitysti-

heyteen on kiinnitettävä huomiota. Tiheämpi päivitysväli antaa useamman 

mahdollisuuden korjata suuntaa. Kerran kuukaudessa päivittyvä mittari antaa 

12 mahdollisuutta suunnan korjaamiseen vuodessa, kun viikoittain päivittyvä 

mittari antaa jo 52 mahdollisuutta vuoden aikana.  

 

9.1 Mittariston johtopäätökset 

Lopullinen tasapainotettu tuloskortti on kuvan 11 mukainen. Näkökulmat on 

asetettu aikaisemmin saamansa painoarvon alle ja niiden alapuolelta löytyvät 

siihen liittyvät mittarit. Ulkoistuksen seuranta muodostuneella tuloskortilla, tu-

kee Inexin toiminta-ajatusta ja yrityksen arvoja. 

 

 
Kuva 11. Inexin alihankinnan tuloskortti 

 

Taloudellisella ja sisäisten prosessien mittareilla nähdään ulkoistuksen kan-

nattavuus sekä tehokkuus. Pystytään selkeästi toteamaan, miten kokonaisuus 

vaikuttaa kustannustehokkuuteen. Asiakasmittarilla pystytään toteuttamaan 

”Olemme asiakasta varten” arvoa, alihankkijan tekemät virheet kuitenkin kul-

minoituvat Inexiin ja sen kykyyn tuottaa virheetöntä palvelua. Mittaamalla op-

pimista ja kasvamista toteutetaan yrityksen arvoista ”Kannamme vastuun ih-

misistä ja ympäristöstä” kohdat. Alihankkijan työntekijät usein työskentelevät 

osana Inexin tuottamia logistiikkapalveluja. Vaikka he eivät ole työsuhteessa 

Inexiin, on heidän osaamisellaan ja motivaatiollaan suuri merkitys toiminnan 

lopputulokseen. 
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Mittareiden yhteyksiä on hyvä tutkia lyhyellä syy-seurauslogiikalla. Kuvassa 

12 on mukailtu Malmia ym. (2006, 70) esimerkkikuvaa ja sijoitettu siihen Ine-

xin tuloskortin mittarit. Tavoitteena on että ulkoistettu toiminta on kustannuste-

hokasta. Euroa per suorite mittari on tuloskortin ainoa selkeä tulosmittari.  

 

 
Kuva 12. Mittareiden syy-seurauslogiikka Malmia ym. mukaillen (2006, 70) 

 

Muut mittarit ovat enemmän ennakoivia mittareita ja niissä tapahtuvat muutok-

set indikoivat muutoksia myös talouden mittarissa. Esimerkinomaisesti luo-

daan hypoteesi, jossa oletetaan henkilöstön vaihtuvuuden kasvavan. Tämän 

seurauksena todennäköisesti on läpimenoajan kasvu. Uuden henkilöstön ope-

tellessa työvaihteita, toimitusvarmuus ja virheelliset tapahtumat suurella to-

dennäköisyydellä kääntyvät kasvuun. Nämä muutokset ei-taloudellisissa mit-

tarien lukemissa, indikoivat tulevaa muutosta myös talouden mittarin osalta. 

Mittareihin vaikuttaa myös muita tekijöitä, eikä syy-seurauslogiikka ole aina 

näin yksiselitteinen. Muutoksia täytyy seurata kaikista mittareista, jotta koko-

naiskuva tilanteesta säilyy Malmia ym. (2006, 71–72) mukaillen.  

 

9.2 Muut johtopäätökset 

Tässä kohtaa palataan taloudelliseen näkökulman kyselytuloksiin ja siellä mit-

taristosta pois karsittuun kannattavuusmittariin. Lisäksi yhdistetään mittari laa-

jemmin puolistrukturoiduissa haastatteluissa esiin nousseeseen aiheeseen, ul-

koistuksen vastakohtaan eli sisäistämiseen ja sen arviointiin. 
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Mittarin tulisi vastata seuraavaan kysymykseen: Mitkä olisivat ulkoistuksen 

kustannukset, mikäli ulkoistettu toiminta tuotettaisiin itse? Vertailulla pystytään 

kyseenalaistamaan ulkoistuksen tarpeellisuus taloudellisesta suunnasta. Ku-

ten teoriaosuudessa todettiin, toteutetulla ulkoistuksella voi olla monia eri syitä 

ja lähtökohtia. Ulkoistukset eivät aina perustu vain taloudellisiin tekijöihin, 

vaan siihen voi sisältyä muitakin aspekteja. Mittarin päivittäminen arvioidaan 

olevan kohtalaisen aikaa vievä toiminto ja siihen pitää ottaa huomioon laadulli-

sia tekijöitä. Taloudelliset luvut ovat helpommin päivitettävissä. Laadullisien te-

kijöiden kirjaaminen on mittarin päivittämisen työllistävin vaihe. Päivityksen ai-

kajänteeksi arvioidaan noin vuosi, sen aikana toiminnasta aiheutuvat epäta-

saisuudet tasoittuvat. Tämän mittarin lomakekyselyssä saamien lukujen ja 

haastatteluissa kerättyjen mainintojen perusteella suositellaan toimenpiteen 

tarkempaa suunnittelua ja pohdintaa sen käyttöönottamiseksi. 

 

10 POHDINTAA 

Tutkimuksen lähtökohtana oli tuottaa tasapainotettu tuloskortti, jota voidaan 

käyttää ulkoistamisen tukena. Teoriaosuus tukeutuu olemassa olevaan kirjalli-

suuteen ja sitä kautta tutkimukselle rakentui viitekehys. Tutkimuksen tulokset 

eivät mainittavasti poikkea teorioista. Tutkimus on aina sen tekohetken tulos. 

Logistiikan trendit muuttuvat ja lisäksi kehittäminen tuo omat muutoksensa. 

Tutkimuksen toistaminen samassa tai muissa yrityksissä antaa varmasti erilai-

sen tuloksen. Tätä tutkimusta voidaan käyttää ainoastaan vertailuaineistona. 

Teoreettiseen vertailuun tutkimus sisältää liikaa virhemahdollisuuksia ja yleis-

tyksiä. 

 

Opinnäytetyön kirjoittajalla on useamman vuoden kokemus työskentelystä lo-

gistiikka-alalla. Työnkuvat ovat vaihdelleet vuosien aikana. Tasapainotettu tu-

loskortti oli käsitteenä ennestään tuttu, mutta tutkimuksen aikana sain syven-

tävää tietoutta siitä. Tutkimus ei sisältänyt tasapainotetun tuloskortin mittarei-

den tietolähteiden määrittelyä ja tuloskortin käyttöönottoa. Nämä vaiheet olisi-

vat tuoneet lisää syvyyttä tutkimukseen, mutta samalla pidentäneet opinnäyte-

työn aikaperspektiiviä. Tuloskortin rajaaminen käsittelemään pelkästään ul-

koistetun logistiikan osuutta antoi mahdollisuuden keskittyä tämän osa-alueen 

mittaamiseen. 
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Kaplan & Norton (2006) ja Malmi ym. (2006) korostavat kirjojensa useissa 

kohdissa tuloskortin mittareiden sisältöä. Miten niiden pitäisi kuvastaa niitä kil-

pailuetuja, joilla yritys kilpailee asiakkaista. Inexin kohdalla tilannetta joudu-

taan tarkastelemaan omistajuuden kautta. Yritysesittelyssä todettiin SOK:n 

omistavan Inexin ja sen asiakkaina ovat alueosuuskauppojen omistamat myy-

mälät. Inexin toiminta-ajatuksena ovat kuljetus- ja varastointipalvelujen tuotta-

minen kustannustehokkaasti sisältää yrityksen tavoitteleman asiakaslupauk-

sen. Inex keskittyy näiden palvelujen tuottamiseen omistajalleen. Inex on kui-

tenkin yksi toimija niiden joukossa, jotka tarjoavat vastaavia palveluja. Ulkois-

tamisessa suoritetut menetelmät ja perusteet on siirrettävissä muihin saman-

kaltaisiin kohteisiin. Tuloskortin on tässä tapauksessa oltava teorian vastai-

sesti kopioitavissa vastaaviin kohteisiin vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. 

 

Eettisyys 

 

Tutkimuksen eettisyydestä on huolehdittu tarkasti. Puolistrukturoitujen haas-

tatteluiden tulokset on kirjoitettu niin, ettei vastaajaa tai yritystä ole tunnistetta-

vissa. Alihankkijat ovat kilpailuasetelmassa toisiinsa nähden. Tämä asia oli 

otettava huomioon haastatteluja suunniteltaessa. Tarkoituksena ei ole paljas-

taa minkään yrityksen kilpailullisia asioita tämän tutkimuksen kautta. Inexillä 

suoritettujen haastateltujen henkilötiedot on myös häivytetty tuloksista. Tutki-

muksen keskiössä on enemmän se mitä asioita ja aiheita haastateltava tuo 

esiin kuin hänen asemansa yrityksessä. Kaikille haastateltaville yhteistä oli 

pitkä työura logistiikan parissa. Strukturoidun haastattelun tuloksista on pois-

tettu nimet ja vastaamisen ajankohta.  

 

Reliabiliteetti 

 

Reliabiliteetin arvioinnin osalta tukeudutaan Ketokiven (2015, 98–104) teok-

seen aiheesta. Mittaukset sisältävät aina mittausvirheitä ja vastaukset sisältä-

vät aina häiriötekijöitä. Lomaketutkimuksessa ei päästä vaikuttamaan siihen, 

millaisissa olosuhteissa vastaaja vastaa kysymyksiin. Puolistrukturoitujen 

haastatteluiden kvantifiointi jättää paljon tutkijan tulkinnan varaan. Kysymysten 

harkitulla asettelulla pyrittiin kasvattamaan tutkimuksen reliabiliteettia. Koko 

tutkimuksen otantajoukon tietämyksen alihankinnasta tiedostin olevan vaihte-

leva. Yhtenäinen alihankintaan keskittynyt otantajoukko olisi supistunut liian 
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kapeaksi. Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa ongelma oli tiedossa, toisaalta 

liian homogeeninen otantajoukko olisi saattanut tuottaa liian yksipuolisen nä-

kemyksen aiheeseen. Tutkimuksen reliabiliteetin kasvattaminen olisi vaatinut 

pidempiä ja syväluotaavampia haastatteluja. Toistettaessa tutkimus samoilla 

kysymyksillä ei saada samoja tuloksia, mutta samansuuntaiset tulokset ovat 

todennäköisiä. Ulkoistamisen ja alihankinnan mittaamisessa pätevät kuitenkin 

siihen liittyvät menetelmät sekä tavoitteet. 

 

Validiteetti 

 

Tämä on tutkimukselle jopa reliabiliteettia tärkeämpi asia, toteaa Ketokivi 

(2015, 104–121). Validiteetilla on useita eri ilmentymismuotoja, näiden kaik-

kien tarkastelulla voidaan mittari todeta validiksi. Tutkimuksen sisältövalidi-

deetti toteutuu ainoastaan silloin, kun katsonta on päämies–alihankkija-suun-

tainen. Tutkimusta ei suoritettu molempiin suuntiin ja tämä aiheuttaa tutkimuk-

sen validiteetin vähentymisen. Kysymyksissä käytetyt käsitteet pyrittiin pitä-

mään yksinkertaisina ja selittää ne vastaajalle. Tästä huolimatta on mahdol-

lista, että eri vastaajat ovat ymmärtäneet kysymyksen sisällön eritavoin. Tulos-

korttiin sisältyy sellaisia aspekteja, sanoja ja käsitteitä, jotka voidaan ymmär-

tää monitahoisesti. Vastaukset sisältävät kaikkien vastaajien osalta huomatta-

van määrän empiiristä ulottuvuutta. Tuloskortti itsessään pyrkii olemaan moni-

ulotteinen saavuttaakseen tasapainon. Validiteetin tarkastelussa on kysyttävä: 

käyttäytyvätkö mittarit tilastollisissa malleissa kuten teoriassa johdetut hypo-

teesit ennustavat? Tutkimuksen tulokset myötäilevät Sakin (2003, 206–213) 

teoksessa mainittuja asioita sekä Kaplanin & Nortonin (2006, 141–167) kirjoit-

tamaa teoriaa ulkoistamisesta, sen syistä ja tukiyksiköiden roolista. Tutkimuk-

sen validiteetin voidaan tämän tarkastelun jälkeen todeta olevan vähintään 

sillä tasolla, mitä ammattikorkeakoulutason opinnäytetyöltä edellytetään. Tä-

män tason tutkimuksissa ei yleisesti rakenneta uutta teoriaa, vaan tukeudu-

taan jo olemassa olevaan ja verrataan saatuja tuloksia niihin. 
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K17

K18
K19

K20

Euroa per suorite

Budjetissa 
pysyminen

Kassavirta 
toiminnasta

Kannattavuus

Asiakastyytyväisyys

Kehitysideat

Virheelliset 
tapahtumat

Toimitusvarmuus

Laatuindeksi

Läpimenoaika

Lisätyön osuus

Henkilöstön 
vaihtuvuus

Tapaturmataajuus

Työtyytyväisyys

Työntekijöiden 
koulutuspäivät tai 
osaamisen määrä

10
10

5
10

6
6

8
8

8
8

8
8

8
6

6
8
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8

8
8

6
9

9
8
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6

6
6
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4
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8
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2

9
10

8
10

8
2

7
8

2
8

7
3

8
4

0
2

7
3

8
4

5
0

2
0

10
7

2
10

6
2

7
10

6
7

3
5

5
3

3
10

7
6

10
6

2
5

8
6

10
4

2
2

3
2

10
8

8
9

8
5

10
10

9
9

8
3

6
3

1
9

9
8

9
8

9
8

10
8

9
7

7
8

9
7

10
1

5
4

8
6

10
8

8
8

1
2

3
3

1
8

8
7

9
9

5
8

10
8

8
8

6
7

5
6

8
6

8
7

8
6

8
9

6
8

7
9

6
7

3
8

6
4

9
8

5
8

8
8

5
4

6
7

6
6

9
7

2
9

7
3

9
9

7
7

9
4

2
2

2
8

6
5

9
7

5
8

8
8

7
9

7
9

5
6

7
7

8
9

6
7

8
10

9
10

10
7

8
7

5
10

7
8

10
8

6
10

9
7

9
9

7
9

8
7

10
4

4
10

6
7

8
10

8
10

7
5

8
5

6
9

6
6

7
3

2
7

9
3

9
2

8
3

6
5

10
8

8
7

7
3

9
9

7
7

7
6

2
4

1
10

7
9

9
8

6
9

10
7

9
8

7
8

7
3

10
8

9
9

8
7

9
10

9
8

9
8

8
8

8

Sisäisten prosessien näkökulm
a

O
ppim

is- ja kasvunäkökulm
a

Taloudellinen näkökulm
a

Asiakasnäkökulm
a
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Matemaattisten menetelmien selitteet 

 

Keskiarvo Muodostetaan laskemalla muuttujan arvot yhteen ja 
jakamalla summa havaintojen lukumäärällä. Kes-
kiarvo kuvaa muuttujan keskimääräistä arvoa. (Veh-
kalahti 2014, 54) 

Keskihajonta Hajontaluvuilla mitataan, kuinka laajalle tai suppealle 
välille havaintoarvot sijoittuvat ja usein myös sitä, 
kuinka tiheästi havaintoarvot ovat sijoittuneet keskilu-
vun ympärille. (Holopainen & Pulkkinen 2012, 88) 

Mediaani Järjestetyn havaintoaineston keskimmäinen havainto, 
jos havaintoarvoja on pariton määrä. Jos havaintoar-
voja on parillinen määrä, mediaanina esitetään jompi-
kumpi keskimmäisistä arvoista. Mediaani siis jakaa 
järjestetyn havantoaineiston kahteen osaan. (Holopai-
nen & Pulkkinen 2012, 80) 

Normaalijakauma Symmetrinen jakauma. Puolet normaalijakaumaa 
noudattavan satunnaismuuttujan arvoista on pienem-
piä kuin odotusarvo ja puolet suurempia. (Holopainen 
& Pulkkinen 2012, 146) 

Vaihteluväli Kuvaa havaintoaineston kokonaispeittoa. Vaihteluvä-
lissä ilmoitetaan aineiston pienin havainto ja suurin 
havainto. (Holopainen & Pulkkinen 2012, 89) 

Vinous Kertoo kuinka paljon jakauma poikkeaa normaalija-
kaumasta. Vasemmalle (negatiivisesti) vinoutuneen 
jakauman arvo on <0. Oikealle (positiivisesti) vinoutu-
neen jakauman arvo on >0. Normaalijakaumaa nou-
dattavan muuttujan vinous on nolla. (Holopainen & 
Pulkkinen 2012, 94) 

 


