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Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa suorituskyvyn mallimittaristo pienten ja keskisuur-

ten rakennusyritysten käyttöön. Tutkimuksessa selvitettiin myös talonrakennusalan pk-

yritysten suorituskyvyn mittauksen käyttöä, mittareita ja mittareilla seurattavia asioita.

Tutkimusstrategiana sovellettiin tapaustutkimusta (Case study) ja tutkimusmenetelminä

käytettiin kvalitatiivisia menetelmiä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakennettiin

käyttäen suorituskyvyn mittaukseen ja analysointiin liittyvää kirjallisuutta ja tieteellisiä

artikkeleita. Tutkimuksen empiirisen aineiston keruu tehtiin teemahaastattelua käyttäen.

Tutkimuksessa selvisi, että rakennusalan pk-yrityksissä suorituskyvyn mittaristoja käy-

tettiin rakennusprojektien, yrityksen kokonaistilanteen seuraamiseen ja myös yrityksen

johtamiseen. Taloudellisista tunnusluvuista seurattiin myyntikatetta, käyttökatetta, liike-

vaihtoa, liiketulosta ja kassavirtaa. Aineettomien tunnuslukujen osalta seurattiin asia-

kastyytyväisyyttä ja työtyytyväisyyttä. Myös luovutusaineiston toimitusnopeutta, tarjous-

laskennan onnistumista ja jälkitöiden valmistumista seurattiin. Työturvallisuutta seurat-

tiin projekteissa, rakennusalan normaalin käytännön mukaisesti TR- mittarilla. Lähes

kaikissa yrityksessä mitattavilla asioilla oli yhteys kyseisen yrityksen strategiaan.

Suorituskyvyn mallimittaristo rakennusalan pk-yrityksille rakennettiin SAKE-sovelluk-

sen pohjalta, joka myös todettiin varsin toimivaksi tähän käyttöön. Mittaristo rakennettiin

yritystason ohjaavaksi mittaristoksi, sen pääkäyttötarkoitus on toimia yritysjohdon työ-

kaluna koko yrityksen ohjaamisessa ja johtamisessa. Mallimittaristolla mitattavia asioita

ovat: toiminnan laajuus, kannattavuus, likviditeetti, asiakastyytyväisyys, hankintapro-

sessin ja tarjouslaskennan onnistumista, sekä henkilöstön työtyytyväisyys ja poissaolot.
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The objective of this study was to define performance measurement system model for

SME enterprises in construction field.  The application for the performance measure-

ment systems and the subjects they follow with these indicators in the housebuilding

field. The scope was to track down performance measurement applications and indica-

tors used in those applications. This study was carried out as Case study with qualita-

tive research method. The theoretical context of the study was collected by using litera-

ture and scientific articles in performance measurement field. The empirical research

data was collected by using a theme interview.

The results of this study found out that the SME enterprises in the field of construction

use performance measurement systems   for company management and for monitoring

individual building projects.  Financial key figures followed were, operating margin, rev-

enue, operating income and cash flow. Customer satisfaction and personnel satisfac-

tion, together with key figures repair time, of building failures, presentation time of de-

livery documentation, tender phase performance and finishing tasks, were used to

measure other performance Safety at work indicator, as per the TR-measurement

standards, was followed. Almost all key figures were derived from and closely linked to

company strategy.

The performance measurement system model was constructed with the SAKE -system,

which was very useful system in this case. This measurement system model was built

as a leading measurement system. The main purpose was to be as the functional tool

in the executive level for the leading and the guiding of the company. With this meas-

urement system model they monitoring the expanding of the business, profitable, liquid-

ity, customer satisfaction, process, personnel satisfaction, personnel absence and also

succeed of the purchasing and tender.
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1 JOHDANTO

1.1 Taustaa

Rakennusala on eräs tärkeimmistä taloudellista kasvua ja työpaikkoja luovista aloista Eu-

roopassa (Euroopan komissio 2016a). Yhdistyneen Euroopan vuoksi myös suomalaisten

rakennusalan yritysten kotimarkkinat ovat kasvaneet kattaen nykyään koko Euroopan

unionin alueen. Markkina-alueen kasvu on luonut suomalaisille rakennusalan yrityksille

hyviä kasvumahdollisuuksia. Toisaalta tämä on vaikuttanut väistämättä myös yritysten

keskinäiseen kilpailuun.

Kilpailu rakennusalalla on koventunut muiden Euroopan unioniin kuuluvien maiden raken-

nusyritysten lisätessä tarjontaansa Suomessa. Julkisia hankintoja ohjaava hankintalaki

velvoittaa kyseisen lainsäädännön piiriin kuuluvia tilaajia ilmoittamaan EU -kynnysarvon

ylittävät rakennushankinnat kattaen koko Euroopan unionin alueen (TEM 2016). Tämän

lisäksi kilpailua tällä markkina-alueella käydään rakennusalalla luonnollisesti myös yksityi-

sellä sektorilla.

Suomessa rakennustuotannon arvo, sisältäen sekä uudis- että korjausrakentamisen, oli

vuonna 2015 yhteensä noin 29 miljardia euroa. Tästä maa- ja vesirakentamisen yritysten

osuus jää hieman alle neljäsosaan ja loppuosuudesta vastaavat talonrakentamisen alan

yritykset. (Rakennusteollisuus RT 2016a) Talonrakentamisen alalla toimii Suomessa noin

17 400 yritystä, joista valtaosa pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Tästä huolimatta on arvioi-

tu, että noin kaksikymmentä suurinta yritystä tuottaa yli puolet koko talonrakentamisen

liikevaihdosta. (Rakennusteollisuus RT 2015)

Edellisestä kappaleesta päätellen, vain muutamat rakennusalan suuret yritykset ovat pe-

rinteisesti dominoineet talonrakennusalaa Suomessa. Tähän on nyt kuitenkin odotettavis-

sa muutos, jos on uskominen alan yritysten viimeisimpiin liikevaihdon kasvuprosentteihin.

Kauppalehden (2015) mukaan talonrakennusalan suurten yritysten kasvu on niukkaa tai

liikevaihto jopa laskee, kun keskisuuret yritykset puolestaan lisäävät liikevaihtoaan vauh-

dilla ja tuntuvasti.

Rakennusalaa vaivaa tehottomuus ja tarpeet suorituskyvyn parantamiselle on tunnistettu

useissa eri rakennusalaa koskevissa tutkimuksissa (Bassioni ym. 2005, s. 495; Betham

ym. 2004, s. 93). Rakennusalan tarve suorituskyvyn mittaukselle ja johtamiselle on huo-
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mioitu myös eri maiden hallituksissa (Frödell ym. 2008, s. 21).  Euroopan komissiolla on

omalta osaltaan tavoitteena auttaa rakennussektoria kehittymään kilpailukykyisemmäksi,

tehokkaammaksi ja ympäristöä säästävämmäksi.  Eurooppalaisista rakennusyrityksistä yli

95 % on pieniä tai keskisuuria yrityksiä. (Euroopan komissio 2016a)

Taloudellinen menestys ja yrityksen kilpailukyky ovat tietysti aina kiinni yrityksen liiketoi-

mintojen onnistumisesta myös rakennusalalla sekä suurissa että pienissä yrityksissä. Ra-

kennusalan suuriin yrityksiin verrattuna, pk-yritykset toimivat pienemmillä resursseilla ja

pystyvät näin pitämään kiinteät kustannuksensa kurissa, lisäten kilpailukykyään tätä kaut-

ta. Varjopuolena tässä on, että jokaiseen tukitoimintoon ei rakennusalan pk-yrityksessä

välttämättä löydy aina omaa osaajaa. Rantasen (2001, s. 8-9) mukaan teollisuuden pk-

yritykset toimivat hyvin usein niukalla henkilökunnalla, jonka koulutustaso on vähäinen.

Näiden yritysten toiminta-ajatukset, visiot ja strategiat ovat usein huonosti mietittyjä. Niitä

ei ole dokumentoitu, eikä myöskään jalkautettu henkilökunnalle ohjeiksi.

Näistä lähtökohdista herää kysymyksiä kohdentuen suomalaisiin rakennusalan pieniin ja

keskisuuriin yrityksiin. Millä mittausjärjestelmillä suomalaiset rakennusalan pk-yritykset

seuraavat suorituskykyään? Mihin tarkoitukseen näitä mittausjärjestelmiä käytetään ja

mitä asioita mitataan? Jos ei mitata, niin olisiko mittauksella kuitenkin tarvetta, vai koe-

taanko se vain pienten ja keskisuurten yritysten niukkoja henkilöstöresursseja vievänä

rasitteena?

1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset

Tämän ”suorituskyvyn mittaristo rakennusalan pk-yrityksille” tutkimuksen ongelmana on

selvittää, mitä tarkoitusta varten suorituskyvyn mittausta suomalaisissa pienissä ja kes-

kisuurissa rakennusyrityksissä tarvitaan, sekä kuinka niiden suorituskykyä johdetaan. Tä-

män lisäksi selvitetään, mitä asioita pienissä ja keskisuurissa rakennusyrityksissä mahdol-

lisesti seurataan ja mitkä ovat keskeisimmät käytettävät suorituskyvyn mittarit. Onko mit-

taustarpeita taloudellisten mittareiden lisäksi mahdollisesti myös aineettomille mittareille?

Tavoitteena on rakentaa suorituskyvyn mallimittaristo pienille ja keskisuurille rakennusyri-

tyksille, joiden suuruusluokka liikevaihdolla mitattuna on noin 5,0 – 15,0 miljoonaa euroa.

Tämä suorituskyvyn mallimittaristo on luonteeltaan yritystason ohjaava mittaristo. Sen

pääkäyttötarkoituksena on toimia yritysjohdon työkaluna koko yrityksen ohjaamisessa ja

johtamisessa. Mallimittariston rakentamisessa otetaan huomioon pienten ja keskisuurten
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rakennusyritysten erityispiirteet.  Tämän lisäksi mittariston rakentamisessa huomioidaan

suorituskyvyn mittauksen ja analysoinnin teoria. Keskiössä mittariston rakentamisessa

ovat kuitenkin pienten ja keskisuurten rakennusyritysten tarpeet, joita selvitetään haastat-

teluilla. Tutkimus rajataan koskemaan talonrakennusalan pk-yrityksiä. Tutkimusongelma

ja tutkimuksen tavoite kiteytetään tutkimuskysymyksiksi joihin tässä tutkimuksessa hae-

taan vastaukset.

Tutkimuskysymykset ovat:

1. Mihin tarkoitukseen suorituskyvyn mittaristoa käytetään rakennusalan pk-

yrityksissä?

2. Mitä asioita rakennusalan pk-yrityksissä johdon osalta seurataan?

3. Minkälainen rakennusalan pk-yritysten käyttöön soveltuvan suorituskyvyn mittaris-

ton tulisi olla?

4. Mitkä ovat suorituskyvyn johtamisen esteet ja haasteet rakennusalan pk-

yrityksissä?

1.3 Tutkimusmetodologia

Tutkimuksessa alussa ensimmäisiä toimenpiteitä on oikean lähestymistavan eli tutkimus-

strategian valinta sekä tutkimus metodologian valinta. Hirsjärvi & Hurmeen (2013, s.132)

mukaan tutkimusstrategia on metodia laajempi käsite ja sillä tarkoitetaan tutkimuksen me-

netelmällisten ratkaisujen kokonaisuutta. Metodologialla puolestaan tarkoitetaan tutki-

musmenetelmää.  Näiden molempien sekä tutkimusstrategian että metodin valinta riippuu

tutkimustehtävistä tai tutkimuksen ongelmista.

Tutkimuksen lähestymistavan valinta vaikuttaa varmasti tutkimuksen lopputulokseen. Lä-

hestymistapa ei kuitenkaan tee tutkimuksesta välttämättä sen parempaa tai huonompaa,

kuin joku toinen lähestymistapa olisi tehnyt (Hirsjärvi & Hurme 2013, s.123). Tästä päätel-

len lähestymistavan valinta on tärkeä, mutta tutkimuksen tekemisessä onnistuminen on

kuitenkin pääasia. Ojasalo ym. (2014, s. 51) kertovat puolestaan, että tutkimuksen lähes-

tymistapaa ei kannata valita mustavalkoisesti vaan valinnassa voi käyttää luovuutta ja

poimia kustakin lähestymistavasta omaan kehittämistyöhön sopivat piirteet.
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Tyypillisinä tutkimusstrategioina eli tutkimuksen lähestymistapoina voidaan pitää esimer-

kiksi toimintatutkimusta konstruktiivista tutkimusta ja tapaustutkimusta. Ojasalo ym. (2014,

s. 58-68) mukaan konstruktiivisessa tutkimuksessa pyritään käytännönläheiseen ratkai-

suun luomalla uusi rakenne käyttäen empiiristä ja teoreettista tietoa. Toimivan konstrukti-

on aikaansaaminen on tärkeää ja testaaminen kohdeorganisaatiossa on osa tutkimusta.

Toimintatutkimus puolestaan on tutkimusta jossa pyritään yhdessä ratkaisemaan käytän-

nön ongelmia ja saamaan aikaan muutosta. Toimintatutkimuksessa on tärkeää ottaa käy-

tännöissä toimivat ihmiset mukaan osallisiksi tutkimukseen.

Tämän tutkimuksen lähestymistavaksi katsottiin parhaaksi Ojasalo ym. (2014, s. 51-53)

määritelmän mukainen tapaustutkimus (Case study). Tutkittavana kohteena eli tapaukse-

na voi heidän mukaansa olla esimerkiksi yksilö, organisaatio, tuote, toiminto, palvelu tai

prosessi. Tapaustutkimus voi kohdistua myös useampaan tapaukseen, jotka voidaan

ymmärtää tiettynä kokonaisuutena. Tapaustutkimus on erittäin tavanomainen tutkimus-

strategia muun muassa liiketaloustieteissä ja sopii hyvin myös tämän tutkimuksen lähes-

tymistavaksi. Sen tarkoituksena on tuottaa ”syvällistä ja yksityiskohtaista” tietoa tutkitta-

vasta tapauksesta.

Uusitalon (1998, s. 76) mukaan tapaustutkimus voidaan ymmärtää empiiriseksi tutkimuk-

seksi, jossa tutkitaan jotain ilmiötä sen luonnollisessa ympäristössä. Kuvassa 1 on esitetty

tähän tutkimukseen valitun tutkimusstrategian, tapaustutkimuksen tavanomaisen etene-

misprosessin vaiheita, sovellettuna juuri tähän tutkimukseen.

Kuva 1, Tutkimuksen eteneminen (Ojasalo ym. 2014, s. 54, soveltaen).

Tämän tutkimuksen tutkimusstrategian valintaan vaikutti omalta osaltaan myös se, että

konstruktiiviselle tutkimusotteelle ominainen konstruktion testaaminen kohdeorganisaa-

Empiirisen
aineiston
keruu ja
analysointi

Ilmiöön
perehty-
minen ja
tutkimuk-
sen teo-
riaosuus

Tutkimus
ongelma

Suoritus-
kyvyn
mittaristo
pk-
yrityksille
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tiossa, ei olisi ollut tämän tutkimuksen osalta mahdollista. Myös toimintatutkimukselle tär-

keä, käytännöissä toimivien ihmisten mukaan ottaminen, olisi ollut käytännössä mahdo-

tonta. Joten nämä tutkimusstrategiat olivat tässä tutkimuksessa poissuljettuja vaihtoehto-

ja.

Tutkimusstrategian valitsemisen jälkeen on vuorossa tutkimusmetodin perustavaa laatua

oleva valinta, määrällisen eli kvantitatiivisen tai laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen

välillä. Uusitalon (1998, s. 80) mukaan kvantitatiivisessa tutkimuksessa on tärkeää, että

tutkimusaineisto edustaa tilastollisesti perusjoukkoa, jonka havaintoyksiköt muodostavat.

Kvalitatiivisessa tutkimuksen aineistossa puolestaan tulee olla esillä vain tutkimusongel-

man kannalta olennaiset piirteet.

Tutkimusmenetelmiksi valittiin tässä tutkimuksessa käytettäväksi kvalitatiivisia menetel-

miä. Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Tulok-

seksi voidaan saada ainoastaan tiettyyn paikkaan ja aikaan rajoittuvia ehdollisia selityksiä.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei niinkään todenneta jo olemassa olevia väittämiä, vaan

sen sijaan pyritään löytämään tosiasioita. (Hirsjärvi ym. 2013, s. 161) Laadullisia mene-

telmiä käytettäessä tutkittavia kohteita on suhteellisen vähän mutta analysoitavaa syntyy

runsaasti. Tarkoituksena onkin ilmiön kokonaisvaltainen ymmärtäminen. (Ojasalo ym.

2014, s. 54)

Tämän tutkimuksen empiirisen aineiston keruu tehdään kvalitatiivisiin menetelmiin kuulu-

vaa puolistrukturoitua teemahaastattelua käyttäen. Haastateltavana on rakennusalan pk-

yritysten ylimpää johtoa. Teemahaastattelussa edetään teemojen ja niihin liittyvien tarken-

tavien kysymysten varassa. Kysymyksillä ei kuitenkaan ole tarkkaa muotoa ja kysymysten

järjestys on vapaa. (Hirsjärvi ym. 2009, s. 209) Teemat perustuvat tutkimuksen viiteke-

hykseen. Teemahaastattelussa pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimus-

ongelmaan (Tuomi & Sarajärvi 2013, s. 75.)

Tuomen ja Sarajärven (2013, s. 19-20) mukaan tutkimusta tyypitellään usein myös teo-

reettisen ja empiirisen tutkimuksen välillä tutkimuskirjallisuudessa. Tällainen tyypittely

saattaa heidän mukaansa kuitenkin johtaa harhaan. Laadullinen tai määrällinen tutkimus

ei voi olla ilman teoriaa, jos sillä on tutkimuksen status. Laadullinen tutkimus on kuitenkin

tutkimustyypiltään empiiristä. Myös tähän tutkimukseen liittyy teoria osuus, joka perustuu

kirjallisuuskatsaukseen. Kirjallisuuskatsaus tehdään organisaatioiden suorituskyvyn joh-

tamiseen, mittaukseen ja analysointiin liittyvän kirjallisuuden ja tieteellisten artikkelien poh-
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jalta. Uusitalon (1998, s. 58) mukaan perehtymällä tutkimusongelmaa sivuavaan aikai-

sempaan kirjallisuuteen tutkija rakentaa oman tutkimuksensa teoreettista perustaa.

1.4 Tutkimuksen rakenne

Tämä tutkimus on jaettu seitsemään päälukuun. Ensimmäisessä johdanto luvussa kerro-

taan työn taustoista, tutkimusongelmasta, tavoitteista ja rajauksista. Luvussa selvitetään

myös tämän tutkimuksen tutkimusstrategian ja tutkimusmetodologian valinnat ja niiden

perustelut.

Toisessa luvussa kerrotaan tämän tutkimuksen kohteena olevan rakennusteollisuuden

kansantaloudellisesta merkityksestä Euroopalle ja Suomelle. Tämän lisäksi luvussa käy-

dään läpi myös rakennusteollisuuden sisältö, rakentaminen ja rakennustuoteteollisuus.

Viimeisimpänä toisessa luvussa selvitetään rakennusalan haasteita. Näistä rakennusteol-

lisuuden haasteista käydään läpi energiatehokkuusvaatimuksia, rakentamisen normeja ja

digitalisaatiota.

Kolmannessa luvussa rakennetaan tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Tässä

luvussa kuvataan ensin suorituskyky ja käydään läpi suorituskyvyn johtamisen käsitteet.

Tämän jälkeen kuvataan suorituskyvyn mittaamisessa käytettävistä mittaus ja analysointi-

järjestelmistä benchmarking-prosessia ja KPI -mallia, suorituskykypyramidia, Balanced

Scorecard mittaristoa, EFQM mallia, sekä SAKE -sovellusta, jonka alustalle on tämän

tutkimuksen tavoitteena oleva suorituskyvyn mittaristo tarkoitus rakentaa.  Samalla esitel-

lään myös suorituskykymatriisi johon kyseinen SAKE -sovellus pohjautuu. Luvun lopussa

esitellään suorituskyvyn mittariston rakentamisen teoriaan liittyvinä käsitteinä, strategia,

visio, strategiakartta. Tämän lisäksi käydään vielä läpi suorituskyvyn mittariston rakenta-

miseen liittyvää teoriaa.

Neljännessä luvussa käydään läpi mittariston toimintaympäristönä, pk-yritysten ja raken-

nusyritysten erityispiirteet sekä tutkimuksen empiirinen osuus. Tutkimuksen empiirisenä

osa-alueena tutkimuksessa tehdään rakennusalan pk-yrityksien johtajille suunnattu haas-

tattelututkimus. Luvussa esitetään haastatteluista saatu litteroitu aineisto yrityksittäin eri-

teltyinä.

Viidennessä luvussa esitetään tämän tutkimuksen tavoitteena olevan mallimittariston ra-

kentaminen. Mallimittariston rakentamisen vaiheista käydään läpi mittariston rakentami-
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sen lähtökohdat, mittariston pääkäyttötarkoitus, yrityksen toiminta ja taustat, seurattavat

suorituskyvyn osa-alueet sekä mittareiden analysointi ja mittariston viimeistely, sen eri

osa-alueittain.

Kuudennessa luvussa tarkastellaan tutkimuskysymyksiin saatuja vastauksia ja tavoittei-

den saavuttamista. Luvussa verrataan tutkimuskysymysten vastauksia kirjallisuudesta

tehtyihin löydöksiin ja tehdään johtopäätökset. Luvun lopuksi tehdään ehdotus jatkotutki-

musaiheesta. Seitsemännessä luvussa tehdään tutkimuksen yhteenveto, kerrotaan tutki-

muksen lähtökohdat, teoreettiset ja empiiriset valinnat ja tutkimuksen tavoitteet sekä tu-

lokset.
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2 RAKENNUSTEOLLISUUS

2.1 Rakennusteollisuuden merkitys kansantaloudelle

Rakennusalan merkitykset kansantaloudelle sekä Suomessa että koko Euroopassa ovat

mittavat ja moninaiset. Kansantaloudelliset merkitykset ilmenevät investointien ja työpaik-

kojen kautta sekä erilaisten verojen ja veroluonteisten maksujen kautta. Kansantaloudelli-

set merkitykset eivät suinkaan lopu siihen, kun rakennukset ovat valmistuneet. Rakenta-

misen jälkeen rakentaminen vaihtuu kiinteistöalaan liittyvään liiketoimintaan. Ehkä juuri

tämän vuoksi rakennus- ja kiinteistöala liitetäänkin hyvin usein toisiinsa.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan rakennusteollisuuden kansantaloudellista merkitystä

työllistämisen ja investointien lisäksi, käyttäen mittarina rakennustoimialan arvonlisäystä.

Julkisen sektorin, yritysten ja muiden talouden toimijoiden arvonlisäyksen summa muo-

dostaa bruttokansantuotteen. Urrilan (2015) mukaan arvonlisäys on liikevaihtoa hyödylli-

sempi mittari. Tämä johtuu siitä, että joillain toimialoilla suuri osa liikevaihdosta kuluu väli-

tuotteiden ostoihin, tällöin arvonlisäys jää pieneksi verrattuna liikevaihtoon. Joillakin toimi-

aloilla taas voi lähes koko liikevaihto olla arvonlisäystä. Tällöin alan merkitys kansantalou-

delle on liikevaihtoon nähden suuri.

Rakentamisen arvon lisäys EU:ssa vuonna 2013 oli 5,7 %, kiinteistöalan arvon lisäyksen

ollessa 11,2 % (Eurostat 2015). Uudis- ja korjausrakentaminen työllistää Euroopan unio-

nin jäsenmaissa noin kolme miljoonaa ihmistä (RAKLI ry 2014, s. 6). Rakennusala luo

uusia työpaikkoja, myötävaikuttaa taloudellista kasvua ja tuottaa ratkaisuja yhteiskuntaan,

ilmastoon ja energiaan liittyviin haasteisiin. Myös Euroopan komissio on ymmärtänyt ra-

kennusalan tärkeän merkityksen. EU onkin linjannut tavoitteekseen auttaa rakennussekto-

ria kehittymään kilpailukykyisemmäksi, tehokkaammaksi ja ympäristöä säästävämmäksi.

(Euroopan komissio 2016a)

Toimitilojen uudisrakennusten ja peruskorjauksiin liittyvät investoinnit ovat EU:ssa vuosi-

tasolla lähes 250 miljardia euroa. Asuinrakennuksiin investoidaan puolestaan noin 620

miljardia euroa. Näiden lisäksi investoidaan vielä infrastruktuuriin ja muihin kiinteistöihin

noin 450 miljardia euroa. Rakennetun ympäristön investoinnit ovat siis EU:ssa vuosittain

yli 1 300 miljardia euroa, joka on noin 58 % kaikista sen kiinteistä investoinneista. Vertai-

lun vuoksi voidaan todeta, että talouden investoinnit (mm. kone- ja laiteinvestoinnit) ovat

yhteensä noin 965 miljardia euroa. (RAKLI ry 2014, s. 6)
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Tilastokeskuksen mukaan (2016b) rakennustuotannon arvonlisäys bruttoarvonlisäyksestä

oli 6,3 %, Suomessa vuonna 2015. Kiinteistöalan ollessa 12,7 % ja teollisuuden vastaava

luku puolestaan oli 17 %.  Rakennusteollisuus RT (2016b) mukaan rakennusteollisuus

työllistää Suomessa 250 000 henkilöä. Kolmasosa rakennustyömaalla työskentelevistä on

pääurakoitsijan ja loput ovat aliurakoitsijoiden tai vuokratyönantajien palveluksessa.  Eu-

roopan yhtenäiset työmarkkinat ovat osaltaan edesauttaneet siihen, että Suomessa ulko-

maalaisten osuus rakennusteollisuudessa on varsin merkittävä. Noin viidennes talonra-

kentamisen työmailla työskentelevästä työvoimasta on ulkomaista.

Rakentamisen osuutta voidaan ja sitä pitää myös tietysti verrata muihin teollisuuden toi-

mialoihin. Suomessa rakentamisen tuotos vuonna 2015 oli 29,2 miljardia euroa. Näin ollen

rakentamisen osuus koko teollisuudesta oli 19 %, jota voidaan pitää varsin merkittävänä

osuutena.  Kuvassa 2, on esitettynä teollisuuden ja rakentamisen tuotoksen jakaantumi-

nen Suomessa vuonna 2015. (Rakennusteollisuus RT 2016a)

Kuva 2, Teollisuuden ja rakentamisen tuotos (Rakennusteollisuus RT 2016a).

2.2 Rakennusteollisuuden sisältö

Rakennusteollisuus on laaja käsite, joka pitää sisällään sekä rakennustuotteisiin että ra-

kentamiseen liittyvän teollisuuden. Rakennustuotteisiin liittyvä teollisuus tuottaa raken-

nusmateriaaleja ja rakennusosia tehtaissa, teollisuusalueilla ja tuotantolaitoksissa. Raken-

tamiseen liittyvä teollisuus puolestaan sijoittuu pääosin rakennustyömaalle ja näyttäytyy

siellä tehtävinä pää- ja aliurakoitsijoiden työsuoritteina.

Rakentaminen
19 %

Muut
14 %

Elintarvike
7 %

Kemia
12 %

Metsä
13 %

Metalli
34 %

Teollisuuden ja rakentamisen tuotos Suomessa 2015,
yhteensä 150 miljardia euroa
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Rakennusteollisuuden lisäksi rakennusten aikaansaamiseksi tarvitaan myös useita sidos-

ryhmiä, joita ei kuitenkaan lasketa rakennusteollisuuteen kuuluvaksi. Näistä tärkeimpiä

rakentamisen sidosryhmiä ovat viranomaistaho, suunnittelijat, rakennuskonevuokraamot,

tontin omistajat ja sijoittajat.

2.2.1 Rakentaminen

Rakentaminen voidaan jakaa talonrakentamiseen sekä maa- ja vesirakentamiseen. Tä-

män lisäksi rakentamisessa voidaan erottaa erikoisrakentaminen, joka liittyy talonraken-

tamiseen sekä maa- ja vesirakentamiseen. Erikoisrakentamisella tarkoitetaan rakentami-

sen valmistelutöitä, rakennusasennuksia, rakennusten viimeistelytöitä ja purkutöitä. Ra-

kentamiseen lasketaan kuuluvaksi myös rakennuttaminen ja kiinteistöjalostustoiminta.

Rakentaminen voi olla uudisrakentamista tai vanhan korjaamista. (Tilastokeskus 2008)

Kuva 3. Toimialojen liikevaihtojen osuudet rakentamisessa (Tilastokeskus 2015).

Talonrakentamisen toimialaan lasketaan kuuluvaksi kaikentyyppisten rakennusten raken-

taminen ja rakennuttaminen. Toimiala sisältää uudis- ja korjausrakentamista sekä ele-

menttien pystyttämisen rakennuspaikalla. Myös tilapäisrakennusten rakentaminen voi-

daan laskea talonrakentamisen toimialaan. Maa- ja vesirakentamisen toimialaan kuuluvat

puolestaan teiden katujen ja muiden kulkuväylien rakentaminen. Tämän lisäksi siihen kuu-

luu myös kunnallistekniikan, erilaisten verkostojen, sekä muiden ympäristö- ja maaraken-

teiden rakentaminen. (Tilastokeskus 2008)

Maa- ja vesi-
rakentaminen

14 %

Erikoistunut
rakennus-
toiminta

41 %

Talon-
rakentaminen

45 %

Toimialojen osuudet koko
rakentamisen liikevaihdosta
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Talonrakentamisen osuus oli rakennuksen toimialoista suurin ja sen arvo vuonna 2015 oli

23,0 miljardia, maa- ja vesirakentamisen jäädessä 6,2 miljardiin euroon. Korjausrakenta-

misen osuus talonrakentamisesta oli 12,2 miljardia euroa, uudisrakentamisen jäädessä

10,8 miljardiin euroon. Maa- ja vesirakentamisesta puolestaan investointeja oli 4,5 miljar-

dia ja kunnossapitoa 1,7 miljardia euroa. Koko rakennustuotannon arvoksi muodostuu

näin 29,2 miljardia euroa.  (Rakennusteollisuus RT 2016a)

2.2.2 Rakennustuoteteollisuus

Rakennustuoteteollisuus sisältää rakennusmateriaalien kuten eristeiden, laattojen, tiilien

laastien ja tasoitteiden valmistamisen.  Myös rakennus osien kuten ovien, ikkunoiden,

kiintokalusteiden ja elementtien valmistaminen kuuluu rakennustuoteteollisuuden piiriin.

Rakentaminen tehdään työmaalla, kun taas rakennustuotteet tehdään pääosin tehtaissa

tai tuotantolaitoksissa. Rakennusteollisuus RT (2012) mukaan rakennustuoteteollisuuden

arvo oli vuonna 2012 yhteensä noin 11 miljardia euroa ja sen suurin yksittäinen tuoteryh-

mä oli metallituotteet, jonka osuus oli 34 % kaikista tuoteryhmistä. Toiseksi suurin tuote-

ryhmä oli puutuotteet 29 % ja kolmantena kivituotteet 20 %, muille tuotteille jäädessä loput

17 %.

Talonrakentamisen osalta on ollut havaittavissa trendi, että rakennustuoteteollisuuden

osuus kasvaa työmaalla tehtävän rakentamisen kustannuksella. Elementtitekniikan kehit-

tämisen myötä rakentamista tehdään nykyään tehdashalleissa ympäri vuoden kuivissa ja

lämpimissä sisätiloissa säältä suojassa. Eräät rakennustuotealan toimijat pystyvät tarjoa-

maan tilaelementtejä, jotka tehdään tehdasolosuhteissa valmiiksi tiloiksi tarvittavine kiinto-

kalusteineen. Tilaelementtien toimittajat kertovat tavoittelevansa töiden siirtoa tontilta teh-

taisiin niin, että jopa 80 % töistä voitaisiin tehdä tehtaalla (Tompuri, 2016, s. 26). Tämä

parantaa rakentamisen laatua ja tasaa kausivaihteluita, sekä nopeuttaa työmaalla tehtä-

vää rakentamisen kokonaisaikaa.

2.3 Rakennusteollisuuden haasteet

2.3.1 Energiatehokas rakentaminen

Rakennusteollisuudesta keskusteltaessa ei voi olla ohittamatta ympäristön haasteita, joita

siihen kohdistuu EU:n osalta. EU:n tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 %

vuoteen 2020 mennessä ja 40 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 päästöihin verrat-

tuna (Euroopan komissio 2014a; 2014b). Tämä tulee aiheuttamaan suuria haasteita sekä
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rakentamis- että rakennustuoteteollisuudelle. Tunnetusti energiatehokkaan rakennuksen

tulee olla tiivis, hyvin eristetty ja hyvällä ilmanvaihdon lämmön talteenottojärjestelmällä

varustettu. Myös vaatimukset rakennuksen ikkunoiden lämmöneristävyydelle kasvaa. Ra-

kennuksia pitää voida tehdä energiatehokkaiksi samaan aikaan, kun huolena ovat yhä

lisääntyvät sisäilmaongelmat. Sisäilmaongelmathan ovat myös tunnetusti yhdistetty ener-

giatehokkaaseen rakentamiseen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD), edel-

lyttää jäsenmailta useita kansallisia ohjaustoimia rakennusten energiatehokkuuden paran-

tamiseksi.  Ympäristöministeriö valmistelee tämän pohjalta lähes nollaenergiarakentamis-

ta koskevaa lainsäädäntöä Suomeen. Lähes nollaenergiarakennusten energiatehokkuus

on erittäin korkea ja niiden tarvitsema vähäinen energia katetaan suurelta osin uusiutuval-

la energialla. Vuoden 2018 jälkeen viranomaisten käytössä ja omistuksessa olevien uusi-

en rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia. Vuoden 2020 loppuun mennes-

sä kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia. (Ympäristömi-

nisteriö 2015a)

Energiatehokkaiden rakennusten rakentaminen nostaa tietysti rakennuskustannuksia ja

näin myös asumisen kustannuksia. Toisaalta on myös hyvä muistaa, että kasvihuone-

päästöjen vähentämisen vuoksi pitää kaikkien olla valmiita antamaan oma panoksensa,

jotta ilmaston muutosta voidaan hillitä. Nämä toimenpiteet pitäisi kuitenkin miettiä tarkasti,

eikä niitä saisi ylimitoittaa. Energiatehokkaan rakentamisen vaatimukset eivät ole mikään

uusi asia, vaan näitä on esitetty 2000-luvun alussa kiihtyvällä tahdilla. Tutkimustulosten

mukaan energiankulutus ei kuitenkaan ole merkittävästi vähentynyt uusien määräysten

mukaan rakennetuissa rakennuksissa (Rakennuslehti 2016a).

Rakennusten energiatehokkuudesta ja sen yhteydestä sisäilmaston laatuun on olemassa

monenlaisia ajatuksia. Alan asiantuntijat (VTT 2016a) määrittelevät energiatehokkuuden

olevan yksinkertaisesti sitä, että vähemmällä saadaan enemmän. Rakennuksen energia-

tehokkuuden parantamisella saadaan terveellinen, entistä parempi ja viihtyisämpi sisäil-

masto aikaan aikaisempaa pienemmällä energian kulutuksella. Sisäilmaston laadun hei-

kentämisen energiankulutusta pienentämällä, he katsovat olevan energiatehokkuuden

heikentämistä.  Energiatehokas talo on parhaimmillaan lämmin, eikä siinä ole havaittavis-

sa vedon tunnetta. Lämpötilassa ei ole havaittavia eroja eri osissa rakennusta, lattiat, sei-

nät, nurkat ja ikkunat, ovat kaikki viihtyisän lämpimiä. Tämän lisäksi kaikki nurkat ja liitok-
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set ovat vedottomia, eikä mahdollisia kosteusongelmia aiheuttavia ilmavuotoja esiinny.

Mikäli vedon tunnetta tai sisäilmaongelmia esiintyy, onkin kyse yleensä rakennusvirheistä.

On aika selvää, että energiatehokas rakentaminen tulee olemaan rakennusalalle haaste,

varsinkin korjausrakentamisen kohteissa. Uudisrakentamisessa energiatehokas rakenta-

minen on helpompi toteuttaa, kun kohteen rakenteiden suunnittelu alkaa tyhjästä. Korja-

usrakentamisen osalta suunnittelussa pitää huomioida vanha rakennus, jonka ehdoilla

suunnittelu etenee. Tämä vanhan rakennuksen huomioiminen taas asettaa oman haas-

teensa energiatehokkaalle rakentamiselle.

Rakennukset vaativat yhä enemmän automatiikkaa ilmanvaihdon, lämmityksen ja valais-

tuksen säätämiseen. Tämä tarve korostuu energiatehokkaassa rakentamisessa. Energia-

tehokkaaseen rakentamiseen liittyy myös paljon normeja ja säännöksiä. Rakennusalalla

riittää kuitenkin myös muita normeja ja määräyksiä, joita tarkastellaan tässä tutkimukses-

sa seuraavana.

2.3.2 Rakentamisen normit ja määräykset

Energiatehokkaan rakentamisen tuomien säännösten lisäksi rakennusalan haasteita li-

säävät myös suomalaisen rakentamisen tiukat ja joustamattomat muut normit sekä mää-

räykset. Asuntorakentajat tekisivät mielellään asuntoja sellaisille paikoille, jotka menisivät

kaupaksi. Tämä saattaa osoittautua mahdottomaksi, jos kyseinen paikka on kaavassa

merkitty toimistotilojen rakentamiseen. Markkinatilanteessa, jossa toimistotiloja on vapaa-

na ennen näkemätön määrä, ei toimistoja kannata tehdä lisää tyhjäksi, kun asunnot taas

kuitenkin menisivät kaupaksi. Kaavan muuttaminen asuntokäyttöön saattaa kuitenkin

osoittautua mahdottomaksi tai ainakin se on aikaa ja rahaa vievää.

Rakentajien keskuudessa paljon keskustelua ovat herättäneet myös pysäköintipaikkoihin

ja väestönsuojiin liittyvät määräykset. Pysäköintipaikkojen määräykset liittyvät siihen, että

asuntoja varten pitää varata aina tietty määrä pysäköintipaikkoja, riippuen aina asuinpai-

kasta ja paikkakunnasta.  Väestönsuojien osalta spekulointia on herättänyt pelastuslain

mukainen velvollisuus rakentaa väestönsuoja asuinkerrostaloon. Tämä velvollisuus syn-

tyy, kun tontilla olevien rakennusten kerrosala on vähintään 1 200 k-m2 (RAKLI ry 2015,

s. 38). Loppukädessä kaikkien rakennuksen yleisten tilojen ja pysäköintipaikkojen raken-

tamisen maksaa asunnon loppukäyttäjä, jota varmasti myös normien keventäminen kiin-

nostaisi.
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Rakentamisen määräyksethän nostavat tietysti ylimääräisen rakentamisen kautta raken-

tamisen kustannuksia. Pääkaupunkiseudulla tapahtuvan asuntokerrostalojen lisääntyviä

kustannuksia on selvitetty RAKLI ry:n toimesta, viidentoista eri määräyksen osalta. Kal-

leimmaksi määräykseksi osoittautui parkkipaikkamääräyksestä kiinnipitäminen. Selvityk-

seen liittyvässä esimerkkilaskelmassa talon rakennuskustannus on 2 673 € / k-m2. Mikäli

kaikki selvityksessä listatut määräykset toteutetaan, rakennuskustannuksiksi tulee 3 184 €

/ k-m2. Tämä kustannusten nousu tarkoittaa esimerkiksi 60 m2 suuruisessa huoneistossa,

36 102 euron suuruista hinnankorotuspainetta. Vuokratalokohteessa laskettuna vuokran

korotus on 150 euroa kuukaudessa. (RAKLI ry 2015, s.16-39)

Rakentamisen määräysten ja säännösten purkamisen tai keventämisen tarve on helppo

ymmärtää ja myös julkinen valta on sen ymmärtänyt. Asioiden muuttaminen on kuitenkin

tiukassa ja mitään ei tapahdu näiden asioiden suhteen hetkessä. Ympäristöministeriö

(2015b) on kuitenkin työryhmän avulla ryhtynyt 2015 valmistelemaan maankäyttö- ja ra-

kennuslain uudistamista. Tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti lyhentää kaavoituk-

sen ja rakentamisen päätösprosesseja.

2.3.3 Digitalisaatio rakennusalalla

Rakennusalan haasteisiin kuuluu ehdottomasti myös digitalisaatio. Rakennusala on pako-

tettu seuraamaan muita teollisuuden aloja tietotekniikan ja digitalisaation hyväksikäytössä.

Toisaalta digitalisaation haaste on myös mahdollisuus, jonka rakennusalan edelläkävijät

ovatkin hyvin oivaltaneet. Nämä edelläkävijät ovat jo alkumetreillä huomanneet digitalisaa-

tion hyväksikäytön edut ja hakeneet tätä kautta kilpailuetua muista alan toimijoista. Yhä

kiristyvä rakennusalan kilpailutilanne aiheuttaa sen, että kaikkien rakennusalan yritysten

on seurattava perässä. Digitalisaation sisältö ja käsite, on rakennusalalla vielä hieman

hämärä osalle alan toimijoista. Asiat tuntuvat kuitenkin etenevän vauhdilla myös konser-

vatiivisena pidetyn rakennusalan toimijoiden keskuudessa. Osaaminen karttuu, kun asi-

oista tulee arkipäivää. Juhanko ym. (2016, s. 3) mukaan koko yhteiskuntaa koskeva digi-

talisaatio määritetään ”verkkoon kytkettyjen älykkäiden tuotteiden ja palveluiden verkostol-

la, joita voidaan tarkastella yhteiskunnan, teollisuuden tai kuluttajan näkökulmista”.

Suuri murros rakennusalan suunnittelupuolella koettiin aikanaan, kun suunnittelijat joutui-

vat hylkäämään vanhat piirustuslautansa ja opettelemaan tietokoneilla piirtämisen. Tämän

huomattiin kuitenkin pian tuovan huomattavia etuja ajansäästön kautta. Joku saattaa pitää

tietokoneilla piirrettyjä kuvia jo sellaisenaan digitalisaationa, jota ne eivät kuitenkaan vielä
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ole. Nykyään suunnittelijat piirtävät jo kehittyneimmillä ohjelmilla ja näiden avulla saadaan

rakennus mallinnettua kolmiulotteisena.

Nykyaikaiseen rakennuksen tietomalliin on mahdollista yhdistää arkkitehdin suunnitelmiin

rakenne-, LVI- ja sähkö- sekä mahdollisten erikoisalan suunnittelijoiden suunnitelmat. Ky-

seistä kolmiulotteista tietomallia voidaan sitten suunnittelijoiden yhteisessä palaverissa

tutkia yhdessä ja nähdä mahdollisesti risteilevät putket. Näin virheet voidaan korjata jo

ennen rakentamista. Tällaista älykästä tietomallia voivat urakoitsijat hyödyntää rakentami-

sessa ja hankintatoimessa. Mallista saadaan esimerkiksi putkien määrät tietoon, näiden

hankintaa varten. Tietomalli voi olla myös markkinointia varten laadittavien materiaalien ja

sovellutusten pohjalla. Mallintamisen sovellutuksena on ollut käytössä jo virtuaalilaseja,

joiden avulla voidaan asiakkaille kuvata rakennuskohteen huoneita valmiina kalusteineen.

Tässä ollaan jo rakennusalan digitalisaation ytimessä.

Rakennustyömaalla digitalisaatio näkyy siis jo perinteisten piirustusten käytön vähentymi-

senä. Edistykselliset alan toimijat hankkivat tabletteja työmaidensa työnjohtajien sekä

työntekijöiden käyttöön. Työkohteessa voidaan näin paikan päällä selvittää muun muassa

putkien sijainnit, mitat ja määrät.  Näin säästetään selvää aikaa, kun ei tarvita turhia mat-

koja työmaalta toimistoon piirustuksia tutkimaan. Työmaalta voidaan myös lähettää suo-

raan sähköpostit valokuvineen vaikkapa suunnittelijoille. Kolmiulotteinen suunnitelma, joka

on etukäteen tarkastettu, parantaa rakentamisen laatua. Kaikki tämä lisää toimialan tuot-

tavuutta ja tehokkuutta. (Kauppalehti 2014)

Juhanko ym. (2016, s. 3-5) mukaan digitalisaatio liittyy vahvasti teolliseen internettiin. Te-

ollinen internet on erityisesti yritysten näkökulma digitalisaatioon. Teolliselle internetille on

keskeistä kolme megatrendiä: 1) globalisaatio, 2) digitalisaatio ja 3) kaupungistuminen.

Älykkäät tuotteet, jotka ovat verkottuneita koostuvat fyysisistä komponenteista, älykkäistä

komponenteista ja verkottumiskomponenteista. Tulevaisuudessa voidaan valmistaa älyk-

käitä tuotteita, älykkäitä verkottuneita tuotteita tai näihin liittyviä palveluita. Parhaimmillaan

kenttä voi laajentua kokonaisen tuotejärjestelmän tai jopa useita järjestelmiä kattavan sys-

teemipalveluiden hallinnointiin.

Teollinen internet on tulossa myös rakennuksiin helpottaen muun muassa rakennusten

huoltoa. Mittausanturit tuottavat mittalaitteisiin huoltomiehille ajantasaista tietoa, jonka

avulla voidaan ehkäistä rakenne- tai sisäilmaongelmia. Metsälän (2015) mukaan teollinen

internet ja langaton anturitekniikka mahdollistavat jo nykyään olemassa olevalla tekniikalla
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esimerkiksi rakennusten kosteuden valvomisen.  Tällöin olisi mahdollista ennaltaehkäistä

ongelmia, kun kosteudesta johtuvat hälytykset tulisivat kiinteistöhuollolle ajoissa. Kuvassa

4 on esitettynä teollisen internetin teknologian alueet.

Kuva 4. Teollisen internetin teknologia-alueet (Juhanko ym. 2015, s. 5).

Digitalisaation ja teollisen internetin mahdollisuudet ovat siis rakennusalalla mittaamatto-

mat. Nykyään esimerkiksi kaivinkoneen kuljettaja voi tietomallia hyväksikäyttäen havaita

ja varoa alueella olevia sähköjohtoja tai putkia, kaivaessaan rakennuksen pohjaa tai vie-

märilinjaa. Tästä harpataan pian jo iso askel eteenpäin. Jungerin (2015, s.13) mukaan

pian kaikkia mahdollisia esineitä ja koneita ollaan jo liittämässä tietoverkkoon. Verkon

kautta esimerkiksi auto, nosturi tai kodinkoneet voivat tuottaa tietoa osiensa kulumisesta

ja toimintaympäristöstä, sekä niihin liittyvistä vuorovaikutuksista.  Teollisen internetin avul-

la on mahdollista analysoida esineiden tuottamaa tietoa, joka puolestaan ohjaa oikeaan ja

oikea-aikaiseen toimintaan.

Myös rakennusalan trendinä näyttäisi olevan, että kaikentyyppisten työprosessien kehit-

täminen tulee lisääntymään. Yksittäisten koneiden etäkäyttö lisääntyy ja tästä siirrytään

vielä askel eteenpäin, kokonaisten toimintaprosessien hallintaan. Toimintaprosessit voivat

sisältää useita työkoneita ja koko toimintaprosessia voidaan ohjata kauko-ohjauksella,

kuten kuvassa 5 on esitetty.  Ajurina tälle toimii yritysten halukkuus työn tuottavuuden ja

turvallisuuden lisäämiseen sekä kustannussäästöihin. (Tiusanen 2014, s. 13-14)
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Kuva 5. Automatisoitujen työkoneiden hallinta (Tiusanen 2014, s. 13-14).

Kaikesta tästä voidaan päätellä, että digitalisaation hyväksikäyttämisellä on selkeä yhteys

myös yritysten suorituskykyyn. Digitalisaation haasteet ovat muuttuneet tai kovaa vauhtia

muuttumassa mahdollisuuksiksi. Se toimija, joka osaa hyödyntää tämän mahdollisuuden

tulee selviämään tästä rakennusyritysten verisestä markkina-alueiden kilpailusta voittaja-

na. Metsälän (2015) mukaan rakennusten informaation digitalisoinnissa edelläkävijämaa

on Iso-Britannia. Siellä on pakko käyttää vuodesta 2016 eteenpäin, rakennuksen tietomal-

lia kaikissa valtion projekteissa. Tällä rakennuksen tietomallilla tarkoitetaan digitaalisessa

muodossa olevaa rakennuksen ja rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisten tietojen

kokonaisuutta.
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3 SUORITUSKYVYN JOHTAMINEN, MITTAAMINEN JA ANALYSOINTI

3.1 Suorituskyky ja sen johtaminen

Ennen suorituskyvyn mittaamisen, analysoinnin ja johtamisen teoriakatsausta on hyvä

ensin määrittää, mitä yrityksen suorituskyky on. Suorituskyvyn määrityksessä voidaankin

käyttää useita eri lähestymisnäkökulmia. Lönnqvist ym. (2006, s. 19) määrittelevät suori-

tuskyvyn mitattavan kohteen kyvyksi saavuttaa asetettuja tavoitteita.  Ukko ym. (2007, s.

2-3) puolestaan mainitsevat raportissaan kaksi erilaista lähestymistapaa aiheeseen. Hei-

dän mukaansa tarkastelua voidaan joko painottaa korostamalla organisaation suoritusten

merkitystä, tarkastellen jo tehdyn suorituksien onnistumisia ja saavutuksia. Vaihtoehtoi-

sesti voidaan painottaa tarkastelua organisaation kykyyn tehdä asioita, tai suoriutua sille

asetetuista tavoitteista. Tämä viime mainittu lähestymistapa johtaa organisaation kyvyk-

kyyden, resurssien ja laadun tarkasteluun.

Rantanen ja Holtari (1999, s. 11-13) puolestaan kertovat, että yrityksen suorituskyky voi-

daan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen suorituskykyyn. Sisäisen suorituskyvyn mittaus ja ana-

lysointi on yrityksen osien tarkastelua, joka tapahtuu pääosin yrityksen sisällä. Sisäisen

suorituskyvyn olennaisimpia osa-alueita ovat tuottavuus, tehokkuus ja taloudellisuus. Ul-

koinen suorituskyky on yrityksen ulkoapäin tapahtuvaa tarkastelua, jossa yritystä tarkas-

tellaan kokonaisuutena. Perinteinen ulkoisen suorituskyvyn analysointi perustuu yrityksen

tilinpäätösinformaatioon. Tällöin yrityksen taloudellinen suorituskyky jaotellaan kannatta-

vuuteen, maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen.

Suorituskyvyn laaja ja moniulotteinen käsite pitää sisällään sekä taloudelliset että operatii-

viset näkökulmat. Suorituskyky sisältää kannattavuuden (profitability) lisäksi myös tuotta-

vuuden (productivity), laadun (quality), nopeuden (speed), toimituksen (delivery) ja jousta-

vuuden (flexibility). Kuvassa 6, on esitetty suorituskyvyn, kannattavuuden ja tuottavuuden

liittyminen toisiinsa. Tuloksellisuus (effectiveness) kuvaa astetta, jolla haluttu tulos saavu-

tetaan ja tehokkuus (efficiency) sitä, kuinka hyvin muutosprosessissa käytetyt resurssit on

hyödynnetty. (Tangen 2005, s. 39 -43)
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Kuva 6, suorituskyky, kannattavuus ja tuottavuus (Tangen 2005, s. 43).

Suorituskyvyn määrittämisen jälkeen voidaan siirtyä käsittelemään suorituskyvyn mittaa-

misen motiiveita. Pienyrityksen toimitusjohtajalla voi hyvin olla tietämys oman yrityksensä

suorituskyvystä ilman mittaustakin, eikä tarvetta sen mittaamiselle ole. Yrityksen kokoluo-

kan kasvaessa, lisääntyvät myös yritysten tulot ja menot sekä resurssit, asiakkaat sekä

muut sidosryhmät. Rantasen (2001, s. 20) mukaan pienien ja keskisuurten yritysten johta-

jilla on kyllä halukkuutta seurata yritystensä menestymistä ja sen taustalta löytyviä tekijöi-

tä. Varsin usein ongelmaksi muodostuu kuitenkin resurssien ja osaamisen puuttuminen.

Tarpeita yritysten suorituskyvyn mittaamiselle ovat luoneet niiden toimintaympäristön

muutos, työn luonteen muuttuminen, tiedon saannin helpottuminen, sekä kiristyvä kilpailu.

Yrityksen pitää saada jatkuvasti tietoa toimintansa eri osa-alueilta, jotta se pystyy menes-

tymään, kohdentamaan resurssinsa oikein ja kehittämään toimintaansa. Perinteisesti seu-

rattujen taloudellisten tunnuslukujen rinnalle, kattamaan kaikki yrityksen osa-alueet ja nä-

kökulmat, on kehitetty kokonaisvaltaisia suorituskyvyn analysointijärjestelmiä. (Ukko ym.

2007, s.10)

Yritys saa siis suorituskykyään mitatessaan ja analysoidessaan tärkeää informaatiota eri

osa-alueiden suorituskyvystä. Jos jonkun osa-alueen suorituskyky on heikentynyt, pystyy

se tekemään korjausliikkeitä ja johtamaan toimintaansa oikeaan suuntaan. Bititci ym.

(1997, s. 524) mukaan suorituskyvyn johtaminen onkin prosessi, jossa yritys johtaa suori-
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tuskykyään linjaamiensa yrityksen strategian ja sen toiminnallisten strategioiden sekä ta-

voitteidensa mukaisesti. Tämän prosessin tarkoituksena on luoda seurantajärjestelmä,

jossa yrityksen strategian ja toiminnallisen strategian mukaisesti kehitetään kaikkia liike-

toimintaprosesseja, toimintaa, tehtäviä ja henkilöstöä.  Palaute johdetaan läpi suoritusky-

vyn mittaamisjärjestelmän, yrityksen johtajien päätöksenteon tueksi. Tämä suorituskyvyn

kehittämisprossiin sisältyvä toimintojen toteuttamisen (deployment) ja palautteen (feed-

back) välinen suljettu linkki esitetään kuvassa 7.

Kuva 7, Suorituskyvyn johtamisprosessi (Bititci ym. 1997, s. 524).

Yrityksen ylin johto tarvitsee tasapainotetun mittariston, nähdäkseen onko yrityksen stra-

tegia raiteillaan (Lynch & Crossin 1995, s. 37). Yrityksen johtaminen ei kuitenkaan ole

ainut suorituskyvyn mittauksen ja analysoinnin käyttötarkoitus, vaan yritykset käyttävät

suorituskyvyn mittareita useaan eri käyttötarkoitukseen. Lönnqvist ym. (2006, s. 123) lis-

taavat suorituskyvyn mittareiden käyttötarkoituksen viiteen eri luokkaan, jotka ovat:

1. Päätöksenteko

2. Kontrollointi

3. Ohjaaminen

4. Koulutus ja oppiminen

5. Kommunikointi organisaation ulkopuolelle
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3.2 Suorituskyvyn mittaus- ja analysointijärjestelmät

Suorituskyvyn mittausjärjestelmiä löytyy useita. Se minkälaisen suorituskyvyn mittaus- ja

analysointijärjestelmän yritys valitsee käyttöönsä, riippuu tietysti yrityksestä, sekä sen

menestystekijöistä ja strategiasta. Robinson ym. (2005, s. 20) mukaan suorituskyvyn mit-

tausjärjestelmän pitää heijastaa yrityksen operatiivisen liiketoiminnan luonnetta. Joissain

organisaatioissa käytetään yrityksen laajuista strategiaa, kun taas jotkut yritykset imple-

mentoivat suorituskyvyn johtamisen järjestelmän liiketoimintayksiköittäin. Frödell ym.

(2008, s. 29) mukaan yrityksen suorituskyvyn mittausjärjestelmää valittaessa olisi hyvä

harkita myös järjestelmiä, jotka ovat yrityksen asiakkaiden käytössä. Asiakkaiden näkö-

kulmasta katsottuna, mittausjärjestelmän tulisi olla helppokäyttöinen ja sen tulokset luotet-

tavia.

Suorituskyvyn mittaus ja analysointijärjestelmistä löytyy kaikista hieman eri elementtejä tai

juuri kyseiselle mittaristolle tunnusomaisia ominaispiirteitä. Toimintaperiaate niissä kaikis-

sa on kuitenkin sama. Kaikkien näitä mittaristoja käytetään samaan tarkoitukseen, eli yri-

tyksen suorituskyvyn mittaukseen ja analysointiin. Lähtökohtana näiden kaikkien mittaris-

tojen pohjalta löytyy aina yrityksen strategia. Rantasen ja Holtarin (1999, s. 44) mukaan

kansainvälisesti tunnetuimpia suorituskyvyn mittausjärjestelmiä ovat Kaplan & Nortonin

Balanced Scorecard, sekä Lynchin & Crossin suorituskykypyramidi (Performance Pyramid

System). Näiden lisäksi eräs käytetyimmistä suorituskyvyn mittausjärjestelmistä on suori-

tuskykymatriisi. Myös laatupalkintojen arviointikriteerit kuten EFQM Excellence voidaan

rinnastaa suorituskyvyn mittausjärjestelmiin. Näiden lisäksi tarkastellaan tässä yhteydessä

suorituskyvyn mittausjärjestelmistä myös benchmarking prosessia ja KPI -mallia, sekä

SAKE -sovellusta.

3.2.1 Benchmarking ja KPI-malli

Suorituskyvyn analysoinnin apuna on eri teollisuudenaloilla käytetty hyvällä menestyksellä

benchmarking-prosessia. Mohammed (1996, s. 52) on tutkinut benchmarking-prosesseja

nimenomaan rakennusalan näkökulmasta. Hänen mukaansa benchmarking voidaan ra-

kennusalalla jakaa seuraaviin kolmeen tyyppiin:

1. Sisäinen benchmarking, joka tutkii yrityksen eri yksikköjen nykyisiä prosesseja ja

käytäntöjä ja vertailee niitä toisiinsa. Näin voidaan tunnistaa kehityskohteita ja

asettaa uusia tavoitteita.
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2. Projekti benchmarking, joka mittaa yrityksen projektien suorituskykyä. Tavoitteena

on tyydyttää asiakkaiden vaatimukset, mitata tuottavuutta, tarkentaa ja ylläpitää

arvioituja tietoja.

3. Ulkoinen benchmarking, joka tutkii muiden teollisuuden alojen tekemiä johtami-

seen tai tekniikkaan liittyviä huomattavia parannuksia tai uudistuksia, jotka voisivat

olla mahdollisesti siirrettävissä myös rakentamiseen.

Betham ym. (2004, s. 102-103) mukaan suorituskyvyn mittaamiseen ja analysointiin käy-

tetään rakennusyrityksissä paljon KPI -mallia. Tämä KPI -malli koostuu keskeisistä suori-

tuskyvyn mittareista (Key Performance Indicators). Useat eri organisaatiot ovat määrittä-

neet omat KPI -mallinsa. Myös Englannin rakennusteollisuuden, rakentamisen parhaat

käytännöt ohjelma (Construction Best Practice Programme), on vuonna 1998 määrittänyt

oman mallinsa (CBPP-KPI). Nykyään kyseisessä mallissa on 38 kpl mittareita, seitsemäs-

sä eri kriteeristössä. Heidän mukaansa nämä KPI -mallin kriteerit ovat:

1. Aika

2. Kustannukset

3. Laatu

4. Asiakastyytyväisyys

5. Tilausten muutokset

6. Liiketoiminnan suorituskyky

7. Terveys ja turvallisuus

El Mashaleh ym. (2007, s. 12) mukaan CBPP-KPI malli tunnetaan myös CBPP bench-

marking mallina. Sen avulla rakennusteollisuuden yritykset voivat verrata toimintaansa

myös muuhun teollisuuteen ja keskittyä tekemään parannuksia tärkeimmiksi katsomillaan

osa-alueilla.

3.2.2 Suorituskykypyramidi

Suorituskykypyramidi jakautuu neljään eri tasoon. Ylimmällä tasolla on yrityksen johdon

määrittelemä visio. Yksikkö-, prosessi- ja tiimitasolla visio muutetaan tavoitteiksi ja sovi-

taan strategia, jolla tavoitteet saavutetaan. Tämän jälkeen sovitaan myös mittarit, millä

tavoitteiden saavuttamista voidaan seurata.  Liiketoimintayksikkötasolla määritetään ta-
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voitteet markkinoiden ja talouden suhteen. Prosessitasolla määritettävät tavoitteet ovat

asiakastyytyväisyys, joustavuus ja tuottavuus. Tiimitason tavoitteet ovat jo hyvin konkreet-

tisia laatuun, toimituskykyyn, läpimenoaikaan ja hukkaan liittyen. Ajatuksena suoritusky-

kypyramidissa on myös se, että alemman tason tavoitteiden saavuttamisella varmistetaan

aina ylemmän tason tavoitteiden toteutuminen. Eli yrityksen visio toteutetaan liiketoimin-

tayksikkötason tavoitteilla. Liiketoimintayksikkötason tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan

ydinprosessitason tavoitteiden toteutuminen. Ydinprosessitason tavoitteiden saavuttami-

nen edellyttää puolestaan tiimitason tavoitteiden täyttymistä. (Lynch & Cross 1995, s. 66)

Kuvassa 8 esitetään suorituskykypyramidi.

Kuva 8. Suorituskykypyramidi, (Lynch & Cross, 1995, s. 65).

Tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen lähteistä päätellen ei suorituskykypyramidi ole

saavuttanut suurta suosiota rakennusalan yritysten keskuudessa. Lynch & Crossin Suori-

tuskykypyramidi on kuitenkin selkeä ja hyvin ymmärrettävä esitys. Mallia tutkittaessa on

helppo ymmärtää kuinka yrityksen visio, strategia, tavoitteet ja näiden seuraamiseen tar-

vittava mittaristo integroituu toisiinsa. Ja mikä on näiden kaikkien osatekijöiden merkitys

suorituskykyä johdettaessa. Pyramidista on myös havainnollisesti eroteltavissa yrityksen

ulkoinen tehollisuus ja sisäinen tehokkuus.
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3.2.3 Balanced Scorecard

Suorituskykypyramidin jälkeen siirrytään Kaplan ja Nortonin luoman maailmankuulun suo-

rituskyvyn mittausjärjestelmän, Balanced Scorecardin tarkasteluun. Kaplan ja Nortonin

mukaan (2004b, s.10) Balanced Scorecard tarjoaa organisaatioiden strategioiden kuvaa-

miselle tasapainotetun viitekehyksen. Tässä viitekehyksessä arvon luomiseen hyödynne-

tään organisaatioiden aineellisen varallisuuden lisäksi myös sen aineetonta pääomaa.

Näkökulmina Balanced Scorecardissa ovat asiakasnäkökulma, taloudellinen näkökulma,

sisäisten prosessien näkökulma sekä oppimisen ja kasvun näkökulma. Lönnqvist ym.

(2006, s. 35-36) mukaan taloudellisen näkökulman mittarit kuvaavat jo tapahtunutta, asia-

kas ja prosessinäkökulmien mittarit nykyisyyttä sekä oppimisen ja kasvun näkökulman

mittarit tulevaisuutta.

Laitisen (2003, s. 370) mukaan Balanced Scorecardia pidetään yrityksissä johdon työka-

luna, jonka avulla voidaan havaita, mitä suorituskyvyn osa-aluetta tulisi parantaa. Osa

yrityksistä puolestaan näkee mittariston nimenomaan strategian välineeksi, jolla voidaan

kommunikoida ja toimeenpanna strategia, sekä seurata sitä. Kuvassa 9 on esitelty Balan-

ced Scorecard.

Kuva 9. Balanced Scorecard (Kaplan & Norton 1996).
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Balanced Scorecard mittaristo sisältävien neljän eri näkökulman tavoitteet linkittyvät syy-

ja seuraussuhteiden ketjuksi. Aineettoman pääoman kehittäminen ja kohdistaminen pa-

rantavat prosessin tulosta. Tämä puolestaan tukee asiakkaisiin ja osakkeenomistajiin liit-

tyviä tuloksia.

- Taloudellinen näkökulma Ilmaisee organisaation menestymisen. Strategia kuvaa

tapaa, jolla organisaatio aikoo luoda kestävää arvonnousua osakkeenomistajille.

- Asiakasnäkökulma on merkittävä tekijä, kun taloudellista tulosta parannetaan.

Asiakastyytyväisyyteen liittyvien mittareiden avulla, tästä näkökulmasta määrite-

tään asiakaslupaukset halutuille asiakassegmenteille.

- Sisäisiä prosessien näkökulmaan liittyviä asioita on esimerkiksi asiakkaille välitet-

tävä arvolupaus. Hyvillä tuloksilla sisäisissä prosesseissa voidaan parantaa talou-

dellista tilannetta ja asiakkaisiin liittyviä asioita.

- Oppimisen ja kasvun näkökulman kautta selviää ihmisten, teknologian ja organi-

saation ilmapiirin yhteiset, strategiaa tukevat toimet. Oppimisen ja kasvun näkö-

kulman tuloksia parantamalla voidaan parantaa sisäisiä prosesseja, asiakasnäkö-

kulmaa ja taloudellista menestystä. (Kaplan & Norton 2004a, s. 29)

Balanced Scorecard mittaristoja laaditaan sekä strategiamittaristoina, perustuen yrityksen

strategiakarttaan että vaihtoehtoisesti myös KPI -mittaristoina, joiden pohjalla ovat yrityk-

sen kriittiset menestystekijät. Tietysti hyvästä KPI -mittaristosta tulisi löytyä myös yhteys

yrityksen strategiaan. Malmi ym. (2006, 35-38) mukaan suuri osa Balanced Scorecard

mittaristoista on kriittisten menestystekijöiden, eli KPI (englanniksi Key Performance Indi-

cator) mittareita, jotka sisältävät organisaation toiminnalle keskeisiä mittareita. KPI -

mittaristojen käyttö on kuitenkin ollut menestyksellistä, vaikka organisaatiot hyötyvät stra-

tegiaan ja strategiakarttoihin pohjautuvista mittareista eniten.

Balanced Scorecard (BSC) järjestelmää käytetään paljon myös rakennusalalla. Tutkimus-

ten (Robinson ym. 2008; Bassioni ym. 2004) mukaan, se onkin EFQM Excellence järjes-

telmän ohella, eräs käytetyimmistä suorituskyvyn mittausjärjestelmistä rakennusalalla.

Näitä BSC ja EFQM järjestelmiä käytetään rakennusyrityksissä yhdessä ja erikseen, sekä

myös muita suorituskyvyn mittausjärjestelmiä täydentämään (Robinson ym. 2008, s. 18).
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3.2.4 EFQM Excellence malli

Seuraavaksi tarkastellaankin rakennusalan toista yleisesti käytettyä järjestelmää, EFQM

Excellence mallia. Tämä malli on alun perin kehitetty laadunjohtamiseen vuonna 1991,

kehittäjänä European Foundation for Quality Mangement. Malli perustuu TQM (Total Qua-

lity Management) periaatteisiin. EFQM malli arvioi organisaation suorituskykyä yhdeksän

eri alueen kautta, joita ovat johtajuus, strategia, henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit,

prosessit, henkilöstötulokset, asiakastulokset, yhteiskunta tulokset sekä toiminnan tulok-

set. EFQM mallissa arvioidaan organisaation toimimista sekä sen saavuttamia tuloksia.

(Vukomanovic & Radujkovic 2013; Betham ym. 2004)

EFQM Excellence järjestelmä rohkaisee organisaatioita omaksumaan tulevaisuuteen kat-

sovan näkökulman, keskittymällä laajaan mittarivalikoimaan, mukaan lukien prosessit,

ihmiset, johtamisen, yhteiskumppanuuden, resurssit, tuotteet, yhteiskunnan sekä oppimi-

sen ja innovaation. (Robinson ym. 2008, s.18) Kuvassa 10 on esitetty EFQM Excellence

malli.

Kuva 10. EFQM Excellence malli (EFQM 2012).

Molemmat sekä BSC että EFQM järjestelmät ovat paljon käytettyjä rakennusalalla. Tämän

vuoksi tarkastellaan tässä yhteydessä näiden mallien parhaita puolia toisiinsa verrattuna.

Johtajuus Toiminnan
tuloksetProsessit

Henkilöstö

Strategia

Kumppa-
nuudet ja
resurssit

Henkilöstö
tulokset

Asiakas
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Oppiminen, luovuus ja innovointi

Toiminta Tulokset
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Vukomanovic & Radujkovic (2013, s. 686) kertovat, että Balanced Scorecardin etuina ver-

rattuna EFQM järjestelmään ovat muun muassa:

- Strategisten päämäärien, Kausaalisten yhteyksien ymmärtäminen ja sen perus-

teella mahdollisuus tehokkaampaan päätöksentekoprosessiin

- Ongelmien kommunikointi operatiiviselta tasolta yrityksen johtoon

- Strategisten prioriteettien linjaus mission ja vision mukaan

- Strategian viestittäminen läpi organisaation ja sen eri tasojen

EFQM järjestelmän etuja verrattuna BSC järjestelmään ovat puolestaan:

- Benchmarking mahdollisuus yleisellä tasolla

- Parhaan käytännön erittelyn mahdollisuus

- Tavoitteiden ja kohteiden linjaamisen mahdollisuus kilpailuympäristön mukaan

- Oikeiden asioiden mittaamisen tarkistusmahdollisuus. (Vukomanovic & Radujkovic

2013, s. 686)

3.2.5 Suorituskykymatriisi

Seuraavaksi tarkastellaan taulukkomuotoista ja hyvin yksinkertaista organisaatioiden ke-

hittämisen sopivaa työkalua eli suorituskykymatriisia. Tämän muun muassa organisaatioi-

den tavoitteiden määrittämiseen käytetyn matriisin voima on osaltaan myös organisaation

yhteisessä tekemisessä. Kun tavoitteiden asettamisvaiheessa voi olla myös henkilöstön

edustajat mukana, on myös tavoitteisiin sitoutuminen helpompaa. Henkilöstön mielenkiin-

toa varmasti lisää myös se, jos matriisia päätetään käyttää palkitsemistarkoituksessa,

johon se myös soveltuu. Karlöfin (2004, s. 109 -221) mukaan tämän tuottavuuden mittaa-

miseen perustuvan työkalun on kehittänyt, Oregonin Productivity Centerissä vaikuttava

tohtori James L. Rigs. Matriisi on kehitetty alun perin työryhmien tehokkuuden valvontaan.

Suorituskyky- eli tavoitematriisin käyttö on eri organisaatioiden parissa varsin kirjavaa ja

näin siitä käytetään myös useita eri nimityksiä. Tässä tutkimuksessa on päädytty käyttä-

mään suorituskykymatriisin nimeä. Myös Rantanen ja Holtari (1999, s. 49) nimittävät tätä

matriisia suorituskykymatriisiksi. Hannula (2000, s.11) puolestaan käyttää tälle samalle

työkalulle tavoitematriisin nimeä ja kertoo, että tätä voidaan nimittää myös tuottavuus- tai

joskus myös laatumatriisiksi. Matriisin nimitys riippuu siitä mitä asioita työpaikalla halutaan

korostaa. Kyseinen matriisi on työpaikan toiminnan kehittämiseen tarkoitettu työkalu, joka

sopii useiden erityyppisten organisaatioiden käyttöön.
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Suorituskykymatriisin laatiminen on helppoa. Organisaation työryhmä valitsee yhteistyös-

sä ensin omat menestystekijänsä kattavat mittarit 3-6 kpl. Näiden menestystekijöiden mit-

tareiden asteikko on 11 -portainen, alkaen 0 tasolta ja päättyen tasolle 10. Alimmalle, 0

tasolle annetaan tunnusluvun arvo, jonka alle ei pitäisi koskaan mennä. 3 - 4 tasoille an-

netaan tunnusluvun arvot, jotka kuvaavat normaalisuoritusta. 10 tason tunnusluku on ta-

voitetaso, joka on tarkoitus saavuttaa sovitun ajan kuluessa. Tämän jälkeen annetaan

tunnusluvuille painoarvot, joiden summa pitää olla 100, jonka jälkeen matriisi on käyttö-

valmis. (Hannula 2000, s.12 -15) Suorituskykymatriisin malli on esitetty kuvassa 11.

Kuva 11. Esimerkki suorituskyky- eli tavoitematriisista (Hannula 2000, s.10).

Samaa matriisia voidaan käyttää myös organisaation tuottavuuden tai tuloksen mittaami-

seen. Neilimon ja Uusi-Rauvan (2010, s. 319-320) mukaan käsitys organisaation koko-

naistuottavuudesta ja sen kehityksestä voidaan muodostaa tuottavuusmatriisilla. Heidän

mukaansa tuottavuus koostuu joukosta erilaisia panostekijöitä. Tuottavuusmatriisiin koo-

taan samaan mittaustilanteeseen erilaisia panostekijöitä, osatuottavuuksien ja välillisten

tuottavuusmittareiden alueilta. Mikäli matriisin mittarit edustavat tuottavuutta, voidaan

matriisia nimittää tuottavuusmatriisiksi. Mikäli mittarit puolestaan edustavat tuloksellisuut-

ta, tulee sitä nimittää tulosmatriisiksi.
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3.2.6 SAKE- sovellus

Seuraavana käydään läpi SAKE -sovellus, joka on kehitetty nimenomaan pienille ja kes-

kisuurille teollisuusyrityksille suorituskyvyn mittauksen työkaluksi. Tätä sovellusta käyte-

tään myös tähän tutkimukseen liittyvän rakennusalan pk-yrityksen esimerkkimittariston

rakentamiseen. Tenhunen ym. (2000, s. 5) mukaan SAKE - suorituskyvyn analysointijär-

jestelmän sovelluksen on kehittänyt Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikkö.

Sovellus on kehitetty osana työministeriön Kansallista tuottavuusohjelmaa. Siihen voidaan

sijoittaa kuusi mittaria kutakin kuutta suorituskyvyn osa-aluetta kohden, siis maksimissaan

36 yksittäistä mittaria. Sovellus sopii parhaiten pieniin ja keskisuuriin teollisuusyrityksiin,

johon se on alun perin kehitettykin.

SAKE - sovellus perustuu edellä läpikäytyyn suorituskykymatriisiin. Tenhunen ym. (2000,

s. 27) mukaan mittaristo rakentuu kahteen tasoon järjestetyistä taulukoista. Suorituskyvyn

eri osa-alueiden arvosanat saadaan laskemalla alempien taulukoiden yksittäisten mitta-

reiden arvosanoista painotusten mukainen keskiarvo. Koko yrityksen suorituskykyarvo

saadaan tämän jälkeen, laskemalla päätaulukossa alempien taulukoiden painotusten mu-

kainen keskiarvo. Laskenta perustuu kahdelle tasolle jaettuihin painotettuihin keskiarvoi-

hin. Sovellutuksen kuvaajien piirtäminen tapahtuu liukuvasti näistä painotetuista keskiar-

voista siten, että seurataan 12 viimeisintä päivityskiertoa. Mittariston rakennetta ja sen

hierarkiatasoja selvitetään kuvassa 12.

Kuva 12. SAKE -mittariston rakenne (Tenhunen ym. 2000, s. 27).

3.3 Mittariston rakentaminen ja käyttö

Yrityksen suorituskyvyn mittaristo pitää rakentaa yrityksen tarpeiden ja sen käyttötarkoi-

tukset huomioiden. Malmi ym. (2006, s. 61) mukaan erilaisiin käyttötarkoituksiin rakennet-

tavat mittaristot sisältävät erilaisia mittareita ja seurattavia asioita. Ukko ym. (2007, s.11)

Taulukko 1 Taulukko 2 Taulukko 3 Taulukko 4 Taulukko 5 Taulukko 6

Päätaulukko
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mukaan suorituskyvyn mittariston sisältö voi olla hyvä ainoastaan suhteessa sen käyttö-

tarkoitukseen. Usein suorituskyvyn mittaamisen tavoitteena on olla johtajien päätöksente-

on tukena.  Lönnqvist ym. (2006, s.123 -133) mukaan suorituskyvyn mittausta käytetään

myös ohjaamaan työntekijöitä konkreettisten tavoitteiden johtamiseen yhtiön strategiasta,

strategian seuraamiseen, viestimään yhtiön tavoitteista henkilöstölle, henkilöstön suoritus-

ten kontrollointiin, tietojärjestelmien tuottaman informaation tiivistämiseen, sekä henkilös-

tön motivoimiseen ja henkilöstön opetusvälineenä.

Ennen kuin yritys aloittaa oman suorituskykynsä mittaamis- ja analysointijärjestelmän ra-

kentamisen, tulisi sen liiketoiminnan perusasiat olla kunnossa. Liiketoiminnan perusasioi-

hin voitaneen laskea kuuluvaksi yrityksen toiminta-ajatuksen tiedostaminen ja visio siitä

mihin yritys on menossa sekä strategia, kuinka tavoitetila saavutetaan. Toiminta-ajatus, eli

missio, on ajatus siitä minkä vuoksi yritys on olemassa. Tämä lienee yrityksen perustajan

ajatuksissa ainakin alkuvaiheessa selkeänä. Yrityksen toiminta-ajatus saattaa kuitenkin

hämärtyä, kun yritys kasvaa pienyrityksestä suurempiin mittoihin ja yrityksen johdossa

tapahtuu muutoksia. Myös yrityksen toiminta-ajatus saattaa siis ajoittain tarvita kirkasta-

mista yrityksen strategiatyön yhteydessä. Näiden perusasioiden merkitys on yrityksen

menestyksen kannalta tärkeitä.  Näiden tulisi olla kunnossa, vaikka yrityksellä ei olisikaan

ajatuksissa aloittaa suorituskyvyn mittaamis- ja analysointijärjestelmän rakentamista.

3.3.1 Yrityksen strategia ja visio

Ensimmäisinä asioina suorituskyvyn mittausjärjestelmää rakennettaessa on hyvä kirkas-

taa yrityksen visio. Visio on usein esillä oleva sana niin liike-elämässä kuin myös arkipäi-

vässä ja sillekin on strategiaa koskevasta kirjallisuudesta löydettävissä useita määrityksiä.

Kaikille näille kuitenkin on yhteistä, että yrityksen visio sisältää lupauksen tulevasta. Lind-

roos & Lohiveden (2004, s. 26 -27) mukaan visio on oman organisaation julkinen näkemys

siitä, millaiseksi se haluaa tulevaisuudessa tulla. Se on asia, johon organisaation pitäisi

itse voida vaikuttaa. Laamasen (2005, s. 76) mukaan koko organisaation tulisi sisäistää

visio samalla tavalla, eli tiedostaa mihin suuntaan organisaatio on menossa. Visio on

määräaikainen, jonka jälkeen sen toteutumista pitäisi arvioida uudestaan.

Yrityksen visio, strategia ja toiminta-ajatus linkittyvät toisiinsa muodostaen yrityksen liike-

toiminnalle perustan ja ohjenuoran sen tuleville vuosille. Kaplan ja Nortonin (2004b, s. 57)

mukaan missio ja visio linjaavat organisaation yleiset tavoitteet ja suunnan. Ne viestittävät

osakkeenomistajille, asiakkaille ja työntekijöille yrityksestä ja sen tavoitteista. Näiden li-
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säksi tarvitaan kuitenkin vielä strategia, osoittamaan kuinka missio ja visio saavutetaan.

Lynch & Crossin (1995, s. 29) mukaan useimmat strategiasuunnitelmat aloitetaan yrityk-

sen nykytilanteen selvittämisellä. Sekä yrityksen sisäinen että ulkoinen toimintaympäristö

tulee ottaa lähempään tarkasteluun.

Strategiassa organisaatio linjaa selkeästi ja julkisesti, miten se aikoo saavuttaa päämää-

ränsä ja tavoitteensa. Strategian tulee olla ainakin pääperiaatteiltaan yrityksen oman or-

ganisaation ja keskeisten sidosryhmien tiedossa. Tällä varmistetaan, että organisaatio ja

keskeiset sidosryhmät tietävät mitä heiltä odotetaan ja mihin tulee pyrkiä. (Lindroos & Lo-

hivesi 2004, s. 29) Strategian avulla liikeyritys hallitsee ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä niin,

että sen kannattavuus-, jatkuvuus- ja kehittymistavoitteet ovat saavutettavissa (Kamensky

2015, s. 34). Strategia on malli tai suunnitelma, jota hyödyntäen organisaatio voi parhaiten

hyödyntää voimavarojaan ulkoiset mahdollisuudet huomioiden (Laamanen 2005, s. 81).

Mittaristoa voidaan lähteä rakentamaan joko strategiakartan tai kriittisten menestystekijöi-

den pohjalta. Kaplan ja Nortonin (2009, s.108 -109) mukaan strategisista tavoitteista voi

organisaatio johtaa toteuttamiskelpoisia mittareita määrittämällä, kuinka se seuraa tavoit-

teiden saavuttamista. Tavoitearvot mittareille määritetään strategian edellyttämälle suori-

tustasolle tai asteelle. Ukko ym. (2007, 15-16) puolestaan toteavat, että käytettäessä kriit-

tisiä menestystekijöitä mittariston rakentamiseen, määritellään ensin toiminnan kannalta

oleelliset painopisteet. Tämän jälkeen määritetään painopistealueille kriittiset menestyste-

kijät, nämä ovat tekijöitä, joissa yritys on hyvä, jotta organisaatio kehittyy kyseisen paino-

pisteen kautta haluttuun suuntaan. Näiden kriittisten menestystekijöiden perusteella joh-

detaan mittarit.

3.3.2 Strategiakartta

Strategiakartassa kuvataan yrityksen strategisia tavoitteita, liittyen jo Balanced Scorecar-

din yhteydestä tuttuihin neljään eri näkökulmaan, jotka ovat: taloudellinen, asiakas, sisäi-

nen, sekä oppimisen ja kasvun näkökulma. Se on selkeä ja havainnollinen esitys yrityksen

strategiasta ja strategiaan liittyvistä syy-seuraussuhteista. Havainnollisuuteensa puolesta

se sopii hyvin myös strategian viestittämiseen yrityksen henkilökunnalle.

Kaplan ja Nortonin (2004a, s. 32 -36) mukaan yrityksen keskeisenä pitkän tähtäimen ta-

voitteena on voitollinen liikevaihdon kasvu ja lyhyen tähtäimen tavoitteena kustannusten

karsiminen ja tuottavuuden lisääminen. Strategian kuvaamisen lähtökohtana on näiden
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lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteiden ilmaisu ja yhteensovitus.  Strategiakartta on linkki,

joka yhdistää laaditun strategian ja sen toteutuksen toisiinsa. Laitisen (2003, s. 382) mu-

kaan strategiakartan ovat Kaplan ja Norton kehittäneet vastauksena kritiikkiin, jota Balan-

ced Scorecardia kohtaan on esitetty. Balanced Scorecardia on kritisoitu siitä, että siinä

esitetyt kausaalisuhteen eivät olisi valideja.

Strategiakartassa on kuvattu yrityksen strategisia tavoitteita, liittyen neljään eri näkökul-

maan jotka ovat, taloudellinen (financial), asiakas (customer), sisäinen (internal) sekä op-

pimisen ja kasvun näkökulma (learning and growth). Strategisia tavoitteita määritettäessä

voidaan kysyä, ”mitä strategialla halutaan saavuttaa?”. Strategisista tavoitteista organi-

saatio voi johtaa toteuttamiskelpoisia mittareita, määrittämällä kuinka se seuraa tavoittei-

den saavuttamista. Tavoitearvot mittareille määritetään strategian edellyttämälle suoritus-

tasolle tai asteelle. (Kaplan & Norton 2009, s. 108-109) Kuvassa 13 on esitetty esimerkki

strategiakartasta

Kuva 13. Strategiakartta (Kaplan & Norton 2004b, s.12).

Laitisen (2003, s. 382) mukaan strategiakartan tarkoituksena on nimenomaan yrityksen

liiketoiminnassa vallitsevien strategisten syy- ja seuraussuhteiden kuvaaminen. Strate-

giakartan laadinnassa tulee varoa, ettei siitä tule liian monimutkainen. Kartan tulee olla

yksinkertainen ja selkeä. Sen pitää viestittää koko organisaatiolle ”toiminnan strateginen

resepti”.
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3.3.3 Mittariston kehittämisen vaiheet

Edellä on käyty läpi erilaisia suorituskyvyn mittaamisen ja analysoinnin mittaristoja ja me-

netelmiä. Myös yrityksen liiketoiminnan perustana olevia toiminta-ajatuksia, visioita ja stra-

tegioita on tarkasteltu. Näistä siirrytään tarkastelemaan suorituskyvyn mittariston kehittä-

misprosessin kokonaisuutta ja sen vaiheita.

Suorituskyvyn mittaamis- ja analysointijärjestelmän kehittäminen on pitkä- ja aikaa vievä

prosessi, joka ei suinkaan pysähdy mittariston rakentamiseen. Neely ym. (2000, s.1142 -

1143) ehdotuksen mukaan suorituskyvyn mittausjärjestelmää tulee tarkastella neljän sii-

hen liittyvän ja keskenään linkittyneen vaiheen kautta. Nämä vaiheet ovat suunnittelu,

käyttöönotto eli implementointi ja käyttö sekä ylläpito. Näiden vaiheiden lisäksi on otettava

huomion niihin kiinteästi liittyvät yrityksen ihmiset, prosessit, kulttuuri ja infrastruktuuri.

Kuvassa 14 on esitetty suorituskyvyn mittausjärjestelmän kehittämiseen liittyvät vaiheet.

Kuva 14. Suorituskyvyn mittausjärjestelmään kehittämisvaiheet (Neely ym. 2000, 1143).

Suorituskyvyn kehittämisen ensimmäisenä vaiheena on mittariston suunnitteluvaihe, jossa

mittaristo ja sen toiminnot jo hyvin pitkälle määritellään. Lönnqvist ym. (2006, s. 105-118)

mukaan jo suorituskykymittariston suunnitteluvaiheessa määritetään tavoitteet ja mittaus-

näkökulmat, menestystekijät eli mitattavat asiat, sekä mittarit ja mittareiden käyttöperiaat-

teet. Jo hankkeen alkuvaiheessa on tärkeää, että projektiin osallistuvat organisaation kes-

keiset henkilöt. Malmi ym. (2006, s. 21-22) mukaan on olennaista jo hankkeen alkuvai-
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heessa muodostaa käsitys mitä mittariston käytöllä halutaan saavuttaa. Paras lähtökohta

yrityksen toiminnan kehittämiselle rakentuu kuitenkin yrityksen tarpeista ja ongelmista.

Lynch & Crossin (1995, s. 37) mukaan mittariston suunnittelussa on keskityttävä pitämään

mielessä strategiset liiketoiminnan tavoitteet.

Useiden asiantuntijoiden mukaan mittariston rakentamisen tärkein vaihe on kuitenkin mit-

tariston implementointivaihe. Neely ym. (2000, 1143) korostavat suorituskyvyn mittarin

rakentamisen ja käyttöönotto, eli implementointivaiheen tärkeyttä. Samalla he varoittavat,

että liian usein organisaatioiden suorituskyvyn mittausjärjestelmän implementointi epäon-

nistuu. Suorituskyvyn mittariston implementointia helpottamaan on tehty eri mittaristoihin

liittyviä prosessimalleja. Tässä tutkimuksessa käytetään mallimittariston rakentamisessa

hyväksi SAKE -sovellusta. Tähän sovellukseen liittyvässä SAKE implementointiohjeessa

(Tenhunen, 2001) on hyvin eriteltynä implementointivaiheen tarvittavat toimenpiteet. Tau-

lukossa 1 esitellään puolestaan paljon eri organisaatioissa käytetyn, Balanced Scorecard

mittariston ”Toivasen prosessimalli”.

Taulukko 1. Toivasen BSC prosessimalli (Malmi ym. 2006, s. 102).

1. Selkeä päätös Balanced Scorecard -projektin käynnistämisestä

2. Johdon aito sitoutuminen hankkeeseen

3. Yrityksen strategioiden ja visioiden selkeyttäminen

4. Yrityksen kriittisten menestystekijöiden määrittäminen

5. Tavoitteiden asettaminen ja mittareiden määrittäminen

6. Organisaation sitouttaminen

7. Mittariston karsinta ja täydentäminen

8. Mittariston sovittaminen organisaation eri osiin

9. Toimintasuunnitelmien laatiminen tavoitteiden saavuttamiseksi

10. Mittariston kehittäminen jatkuvan parantamisen periaatteella

Neely ym. (2000, 1143) mukaan onnistuneenkin yrityksen suorituskyvyn mittariston im-

plementoinnin jälkeen on organisaation oltava hereillä. Implementoinnin jälkeen on vaara,

että organisaatiossa on liian vähän ihmisiä, jotka osaavat analysoida ja käsitellä mittaus-

dataa. Tämä johtaa helposti siihen, että aikaa myöten, suorituskyvyn mittausjärjestelmien

monimutkaistuessa, ne menettävät helposti arvoaan ja merkitystään organisaatiossa.
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Malmi ym. (2006, s. 119) mukaan mittariston käyttöönottovaihe on mittariston toteutuksen

kriittisin vaihe. Tämän vaiheen tavoitteena on varmistaa mittariston kokonaisvaltainen ja

tarkoituksenmukainen käyttö. Käyttöönottovaiheeseen kuuluvat myös henkilökunnan tie-

dottaminen ja koulutus sekä mittariston koekäyttö. Ukko ym. (2007, 11) mukaan mittaris-

ton käyttöönottovaiheessa valitaan kuka tiedon kerää sekä minkälaisilla järjestelmillä tie-

toa kerätään ja esitetään. Mittareiden ja mittaustulosten analysoinnilla ja käsittelyllä eri-

tyyppisten vapaamuotoisten tilaisuuksien yhteydessä, on havaittu saavutettavan parempia

tuloksia, kuin näiden asioiden rutiininomaisilla käsittelyillä.

Mittariston käyttöönottovaiheen jälkeen seuraa mittariston jatkuva käyttö. Mittariston jat-

kuvan käytön aikana voidaan mittaristoa vielä säätää. Tarpeettomia mittareita voidaan

tietenkin poistaa tai tarpeelliseksi havaittuja mittareita voidaan myös lisätä. Lönnqvist ym.

(2006, s. 141) mukaan mittariston käyttövaiheeseen liittyvä suorituskyvyn mittaus ei itses-

tään korjaa organisaatiossa mahdollisesti havaittuja ongelmia. Mittaustulosten perusteella

voidaan kuitenkin päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Olennaista on mittaustulosten

hyödyntäminen.
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4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA EMPIIRINEN AINEISTO

4.1 Mittariston toimintaympäristö

Tämän tutkimuksen tavoitteena rakennettavan mittariston toimintaympäristö tulee ole-

maan rakennusteollisuuden pienet ja keskisuuret yritykset. Sekä rakennusteollisuudella

että pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on molemmilla omat erityispiirteensä, jotka tässä

käydään läpi. Erityispiirteinä on pienistä ja keskisuurista yrityksistä pyritty tuomaan esiin

piirteitä, jotka erottavat ne suuremmista yrityksistä. Rakennusyritysten erityispiirteinä on

esitetty piirteitä, jotka erottavat ne muista teollisuuden aloista.

Mittariston toimintaympäristöön liittyy omalla tavallaan myös tässä luvussa läpikäytävä

empiirisen aineiston keruu, joka tapahtuu teemahaastattelulla. Suorituskykymittariston

rakentamisessa otetaan huomioon teemahaastattelun tulokset. Haastattelun kohteena

olevat yritykset ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Haastateltavat henkilöt kuuluvat näiden

yritysten ylimpään johtoon.

4.1.1 Pk-yritysten erityispiirteet

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) ovat riippumattomat yritykset, jotka työllistä-

vät vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on korkeintaan 50 miljoo-

naa euroa tai taseen loppusumma korkeintaan 43 miljoonaa euroa. Pk-yrityksistä pieniä

yrityksiä ovat yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja vuosi-

liikevaihto tai taseen loppusumma enintään 10 miljoonaa euroa. Riippumattomilla yri-

tyksillä edellä mainitussa määritelmässä tarkoitetaan yrityksiä, joiden pääomasta tai

äänivaltaisista osakkeista vähemmän kuin 25 prosenttia omistaa sellainen yritys, tai

sellaiset yritykset yhdessä, jotka eivät ole pk-yrityksiä tai pieniä yrityksiä. (Tilastokeskus

2016a)

Pk-yrityksiä pidetään Euroopan talouden selkärankana ja ne kattavat 99 % kaikesta Eu-

roopan liiketoiminnasta. Viimeisten viiden vuoden aikana ne ovat luoneet 85 % kaikista

uusista työpaikoista ja tarjoavat kaksi kolmasosaa kaikista yksityisen sektorin työpaikoista

Euroopan unionissa. Euroopan komissio pitää pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä avainasemassa

talouden kasvuun, innovaatioihin, työpaikkojen luomiseen ja sosiaaliseen yhdistymiseen

Euroopan unionissa. (Euroopan komissio 2016b)
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Pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittävä työllistäjä myös Suomessa. Pk-yrityksiä

vuonna 2012 oli 315 566 kpl, eli 98 % kaikista suomen yrityksistä. Niissä työskenteli

806 088 työntekijää, joka on 55 % osuus työntekijöistä, kun lasketaan mukaan kaikki

yritykset. Pk-yritysten liikevaihto oli 35 % kaikkien suomalaisten yritysten liikevaihdosta.

Taulukossa 2, selvitetään suomalaisten yritysten lukumäärät, niiden henkilöstömäärät

ja liikevaihdot, sekä näiden tekijöiden jakaantuminen yritysten kokoluokkien mukaan.

(Tilastokeskus 2016c)

Taulukko 2. Pk-yritykset suomessa (Tilastokeskus 2016c).

Kokoluokka Määrä % Henkilöstö % Liikevaihto %

Pk-yritykset 315 566 98 806 088 55 136 863 35

  – Pienet 311 172 97 628 297 43 98817 25

  – Keskisuuret 4 394 1 177 791 12 41 047 11

Suuret yritykset 5 603 2 660 787 45 255 910 65

Muut yritykset 1 015 0 7 644 1 2 175 1

Yhteensä 322 184 100 1 474 520 100 394 948 100

Pk-yritykset eroavat isommista yrityksistä muun muassa johtamisen, hallinnon ja palkit-

semisen osalta.  Niiden resurssit henkilöstön ja rahoituksen suhteen ovat niukkoja. Ne

ovat vähemmän byrokraattisia ja ymmärtävät paremmin asiakkaansa tarpeita, kuin isot

yritykset. (Hausman 2005, s. 774) Pk-yrityksien organisaatiot ovat joustavia ja matalia.

Tämän lisäksi niiden strategiat ovat vapaamuotoisia ja dynaamisia. Matalan organisaa-

tiorakenteen vuoksi pk-yritysten työntekijöillä on usein laajempi työnkuva ja enemmän

vastuuta kuin suuremmissa yrityksissä. (Hudson ym. 2001 s.1105)

Pk-yritykset toimivat usein komponentteihin, osiin ja osakokonaisuuksiin erikoistuneina

toimittajina suuremmille yrityksille. Tämä johtuu siitä, että pk-yritykset pystyvät tuottamaan

nämä tuotteet halvemmalla, kuin suuryritysten oma tuotanto. Useimmilla pk-yrityksillä on

yksinkertaiset järjestelmät, jotka mahdollistavat joustavuuden ja välittömän palautteen

sekä nopeat päätökset. Tämän lisäksi ne pystyvät ymmärtämään asiakasta ja vastaa-

maan asiakkaan vaatimuksiin paremmin, kuin suuret yritykset. (Singh ym. 2008, s. 525-

526)

Pansiri & Temtime (2008, s. 258-259) mukaan johtajien operatiiviset ja strategiset johta-

mistaidot ovat ratkaisevan tärkeitä yrityksen menestykselle. Pk-yrityksiä johtaa usein itse

omistaja ja yrityksillä on usein suuria puutteita johtamisen perustaidoissa sekä operatiivi-
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sella että strategisella puolella. Singh ym. (2008, s. 539) puolestaan toteavat, että pk-

yrityksillä on suuria ongelmia myös tuotesuunnittelussa, kehitystoimintojen kyvykkyydes-

sä, koulutuksen infrastruktuurissa ja verkostoitumisessa. Ne eivät myöskään yleensä käy-

tä sopivaa viitekehystä strategian kehittämisessä ja kilpailukyvyn arvioinneissaan.

Pk-yrityksen yrittäjän on hallittava strateginen ajattelu, koska kilpailun paine pakottaa yri-

tyksen selkeään asemoitumiseen ja rajalliset resurssit edellyttävät sekä omien ainutlaa-

tuisten vahvuuksien että lisäarvoverkoston voimavarojen hyödyntämistä. Pk-yrityksen

strategian dokumentoinnin puutteesta huolimatta, yrittäjän strategiset taidot ovat terveen

yritystoiminnan edellytys. (Santalainen 2009, s. 178)

4.1.2 Rakennusalan erityispiirteet

Rakentamiselle Suomessa ominaista on aina ollut kausiluonteisuus, johtuen pohjoisesta

sijainnistamme ja siihen liittyvästä vuodenaikojen vaihtelusta. Kesäaikaan rakentaminen

on luonnollisesti vilkkaampaa kuin talvella. Osittain kausivaihtelua rakentamisessa on alan

ja työmenetelmien kehittymisen myötä pystytty myös hieman tasaamaan. Nykyään voi-

daan tehdä tilaelementtejä, valmiiksi tehdashalleissa. Nämä ovat elementtejä, joissa kaik-

ki tekniikka ja rakenteet on asennettu elementteihin jo tehtaalla (Tompuri 2016, s 26). Täl-

löin työmaalla tehtävät työvaiheet luonnollisesti vähenevät. Aivan kokonaan ei elementti-

tekniikka kuitenkaan poista työmaalla tehtävää työtä.  Rakennusten perustukset, element-

tien asentamiset ja talotekniikkatyöt joudutaan aina tekemään työmaalla. Kausivaihteluista

rakentamisessa ei Suomessa todennäköisesti täysin päästä eroon, vaikka ilmasto läm-

peneekin ja kehitystä rakennusalalla tapahtuu.

Rakennusalaa pidetään usein hyvin konservatiivisena alana, jossa riskejä kartetaan ja

kehitystä tai innovaatioita ei juuri tapahdu. Tämän on katsottu jopa haittaavan kilpailua

julkisissa rakennusurakoissa. Rossilahden (2012) mukaan konservatiivisuus on johtanut jo

siihen, että tilaaja ja rakentaja eivät ole uskaltaneet ottaa mitään riskejä uusien materiaali-

en osalta. Vertailua aidosti eri vaihtoehtojen pohjalta ei ole tehty ja tilaajan kannalta edul-

lisinta vaihtoehtoa ei ole haettu. Tällöin kilpailumenettely on suosinut vallalla olevia raken-

ne- ja materiaaliratkaisuja. Tässä tilanteessa betoniteollisuus on saanut valta-asemaan

rakentamisessa, eikä eri materiaaleihin perustuvia ratkaisuvaihtoehtoja ole aidosti vertail-

tu.
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Rakennusalan erityispiirteenä voidaan mainita myös alan projektikeskeisyys ja rakennus-

kohteiden ainutlaatuisuus. Rakennusprojektit ovat usein hyvin uniikkeja. Toistettavuutta ja

siitä saatavaa kustannushyötyä ei useinkaan saavuteta kohteissa, jotka suunnitellaan

juuri tietylle tontille ja käyttäjäryhmälle. Hinnoitteluvirheet urakkalaskennassa tällaisten

yksittäisten uniikkien kohteiden osalta ovat hyvinkin mahdollisia. Suurien projektien me-

nestyksen merkittävyys rakennusliikkeen tulokseen on etenkin pienien ja keskisuurien

rakennusliikkeiden keskuudessa huomattava. Pahimmassa tapauksessa väärin hinnoitel-

tu, suuri projekti voi viedä pienen tai keskisuuren rakennusyrityksen jopa konkurssin par-

taalle.

Rakennusalan kompleksisesta luonteesta ja projektien erityisominaisuuksista johtuen,

rakennusalalla on ollut ongelmia tuottaa asiakkaiden haluamaa laatua. Rakennusalalla

tarvitaan tietoa projektien menestystekijöistä myös asiakkaan näkökulmasta tarkasteltuna.

(Kärnä ym. 2009, s. 388) Rakennusteollisuudessa on lisäksi merkittävä tarve ymmärtää

suunnittelun ja rakentamisen prosessit paremmin. Mittareita pitää kehittää prosesseja ja

osaprosesseja varten, jotka ovat yhdenmukaisia ja joita voidaan verrata läpi teollisuuden.

Asiakkaiden taholta tulee tarvetta kehittää toimintoja, joilla saadaan tuloksia läpinäkyvim-

miksi ja vertailukelpoiseksi. (Betham ym. 2004, s. 115)

Rakennusala on myös erittäin suhdanneherkkä ala. Noususuhdanteessa rakennetaan

yleensä niin paljon, että ammattimaisen työvoiman saaminen vaikeutuu. Laskusuhdan-

teessa puolestaan rakentaminen on vähissä ja työvoima kärsii lomautuksista tai irtisano-

misista. Rakennusalan yritykset käyttävätkin projekteissaan hyvin yleisesti aliurakoitsijoita

ja vuokratyövoimaa työvoiman tarpeen tasaamisessa. Suhdanneherkkyyttä rakennusalalla

tasoittaa osittain korjausrakentaminen. Tietyt pakolliset rakennusten korjaukset on tehtävä

suhdanteesta huolimatta. Esimerkiksi rakennuksen vuotavat vesikatot, vesieristeet tai

putket on korjattava kuntoon, ettei rakennukselle aiheudu lisävaurioita.

Myös työsuojelumääräykset ovat rakennusalalla kehittyneet ja poikkeavat hieman muiden

alojen vastaavista. Erityispiirteenä rakennusalalle voidaan mainita työturvallisuuden mitta-

us, joka tehdään rakennustyömailla yleisesti käytössä olevalla TR -mittarilla. Työsuojelu-

määräykset edellyttävät rakennustyömaan päätoteuttajalta tiettyjä tarkastuksia ja toimen-

piteitä jokaisen työmaan aikana. Viikoittainen työmaan kunnossapitotarkastus on yksi

näistä. TR -mittarilla tehdyllä viikoittaisella tarkastuksella voidaan korvata tämä työsuoje-

lumääräysten (VNp 629/1994 11-15 §) mukainen tarkastus (VTT 2016b).
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4.2 Haastattelututkimus

Tämän tutkimuksen empiirisen aineiston keruu ja analysointi tehtiin käyttäen haastattelu-

tutkimusta. Haastateltavina olivat viiden eri talonrakennusalan pk-yrityksen korkein johto,

joista neljä oli toimitusjohtajia ja yksi aluejohtaja. Haastateltavien rakennusyritysten koko-

luokka liikevaihdolla mitattuna vaihteli yrityksestä riippuen 4 miljoonasta eurosta aina 40

miljoonaan euroon. Haastattelut sovittiin näiden eri kokoluokan rakennusalan pk-yritysten

kanssa, jotta haastatteluissa saatavat tulokset eivät rajoittuisi juuri tietyn kokoluokan pk-

yritykseen. Suomesta löytyy yhteensä 17 400 talonrakennusalan yritystä, näistä valtaosa

pk-yrityksiä (Rakennusteollisuus RT 2015b). Tässä tutkimuksessa haastateltiin näistä

viiden eri yrityksen johtajaa. Hirsjärvi & Hurmeen (2006, s. 59-60) mukaan jo ”muutamaa

henkilöä haastattelemalla voidaan saada merkittävää tietoa”. Tutkijan mielestä jo näiden

haastattelujen avulla saavutettiin saturaatiopiste, eli lisähaastattelut eivät olisi tuoneet

enää merkittävästi uutta tietoa kyseiseen asiaan.

Tämä haastattelututkimus on toteutettu siten, ettei haastateltavan tai yrityksen tunnistami-

nen sen perusteella ole todennäköistä. Tämä on kerrottu haastateltaville jo haastattelusta

sovittaessa. Haastattelun tuloksissa mainitut henkilömäärät ja vuosiliikevaihdot ovat yri-

tyksen kokoluokkaa kuvaavia, haastateltavien haastattelutilanteessa antamia arvioita.

Henkilömääräarvioissa ei ole arvioitu rakennusalan yrityksille ominaisten aliurakoitsijoiden

tai vuokratyövoiman määrää yrityksissä.

Kyseessä oli teemahaastattelu, jota pidetään puolistrukturoituna haastatteluna. Hirsjärvi &

Hurmeen (2006, s. 47-48) mukaan teemahaastattelu on puolistrukturoitu, koska haastatte-

lun aihepiiri eli teemat ovat kaikille samat. Haastattelu etenee teemoittain, eikä se ota kan-

taa haastattelukertojen määrään. Lomakehaastattelulle ominainen tarkka kysymysten

muoto ja järjestys puuttuu, mutta se ei kuitenkaan ole täysin vapaa haastattelu, kuten sy-

vähaastattelu.

Haastattelun pohjaksi oli valittu seuraavat viisi teemaa:

1. Yrityksen strategia ja visio

2. Yrityksen menestystekijät

3. Yrityksen resurssit

4. Suorituskyvyn mittaus ja analysointi

5. Esteet tai haasteet suorituskyvyn johtamiselle



47

Haastattelun kuluessa esitettiin tarkentavia kysymyksiä liittyen teemojen aiheeseen. Tar-

kentavien kysymysten avulla selvitettiin muun muassa mahdolliset yrityksen nykyiset mit-

taristot ja mittarit. Haastattelussa selvitettiin myös Balanced Scorecard mittariston tunnet-

tuus näiden yritysten keskuudessa. Haastattelussa tehtiin tämän lisäksi myös muita suori-

tuskyvyn ohjaamiseen ja Balanced Scorecard mittaristoon liittyviä tarkentavia kysymyksiä.

Lisäksi haastattelussa haettiin haastateltavien ajatuksia, rakennusalan pk-yrityksille sopi-

van mittaristolta vaadittavista ominaisuuksista.

Haastattelut on kaikki tehty häiriöttömissä tiloissa, jotka olivat pääosin haastateltavien

yritysten toimistotiloja. Haastattelut on tallennettu sanelukoneelle, josta ne on jälkikäteen

litteroitu. Hirsjärvi & Hurmeen (2006, s.142) mukaan tutkijan tavoitteena tulee olla haastat-

telun olennaisen sisällön löytäminen. Aineiston purkaminen tekstiksi on samalla jo haas-

tattelun analyysivaiheen alku. Tämän ohjeen mukaisesti litteroitu aineisto on jäsenneltynä

ja vain olennaisin osin näiden haastatteluiden osalta esitettynä. Haastattelut on koottu

tähän yrityksittäin jokainen oman alalukunsa alle.

Haastattelun litteroinnin jälkeen, on aineisto analysoitu. Analyysin tarkoitus on luoda sel-

keä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä sanallisessa muodossa. Sisällönanalyysin tarkoituksena

on järjestää aineisto selkeään muotoon tiivistettynä, kadottamatta kuitenkaan sen informa-

tiivista sisältöä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 108) Tavoitteena tässä tutkimuksessa oli ana-

lyysin avulla saada haastatteluiden perusteella vastaukset tämän tutkimuksen alussa teh-

tyihin tutkimuskysymyksiin. Sisällönanalyysi on tehty ja näihin tutkimuskysymyksiin on

vastattu tämän tutkimuksen kohdassa 6.1. ”Tavoitteiden saavuttaminen ja vastaukset tut-

kimuskysymyksiin”.

4.2.1 Yritys A

Yritys A on keskisuuri yritys, jossa on yhteensä noin 60 työntekijää, mukaan lukien toimi-

henkilöt ja työntekijät. Omia työntekijöitä ei kuitenkaan ole paljon, koska työmailla käyte-

tään paljon aliurakoitsijoita. Yrityksen kokoluokka liikevaihdolla mitattuna on noin 13 mil-

joonaa euroa. Haastateltava henkilö on yrityksen aluejohtaja, jonka vastuualueeseen kuu-

luu Etelä-Suomi. Yritys kuuluu konserniin, joka toimii useammalla paikkakunnalla talonra-

kennuksen toimialalla. Yritys toimii pääosin korjausrakentamisen sektorilla ja sen ydin-

osaamista ovat toimitilojen muutostyöt ja remontit, mutta myös muita kohteita urakoidaan.

Yrityksellä on konsernin kanssa yhteinen palkanlaskenta ja taloushallinto.
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Aluejohtajan mukaan yrityksessä tehdään yrityksen avainhenkilöiden toimesta strategia-

työtä kaksi kertaa vuodessa. Strategia jalkautetaan yrityksen toimihenkilöille, joskus myös

muutamille työntekijöille. Yrityksen kriittisiä menestystekijöitä ovat nopeus ja palvelu, sekä

asiakaslähtöisyys. Nopeus tarkoittaa tässä työsuoritusten nopeuden lisäksi myös sitä, että

yritys pyrkii reagoimaan nopeasti tarjouspyyntöihin ja antamaan asiakkaalle tarjouksen.

Palvelulla ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan aluejohtajan mukaan sitä, että ”yritys ei

lähde esittämään tilaajalle herkästi lisäkustannuksia aiheuttavia lisätöitä, joita esimerkiksi

muut kilpailevat yritykset yrittävät saada läpi”.

Yrityksellä ei ole suorituskyvyn johtamisjärjestelmää, mutta tarvetta tälle voisi aluejohtajan

mukaan olla. Asiakastyytyväisyyttä ja taloudellisia tunnuslukuja seurataan. Aluejohtaja

kokee tärkeäksi etenkin työmaiden tuloksien kehityksen seurannan. Työmaiden seuran-

nasta tehdyistä havainnoista otetaan myös opiksi. Yrityksessä seurataan myös muita ta-

loudellisia tunnuslukuja kuten esimerkiksi myyntikatetta ja käyttökatetta kvartaaliraportin

avulla. Konsernin taloushallinto laatii kyseisen kvartaaliraportin ja lähettää sen myös alue-

johtajalle tarkasteltavaksi.

Asiakastyytyväisyyteen liittyviä jälkeenpäin asiakkaille lähetettäviä kirjallisia kyselyitä on

yrityksessä tarkoituksella vähennetty. Asiakkailta saatava suora palaute on todettu pa-

remmaksi ja toimivammaksi asiakastyytyväisyyden seurantaan. Työturvallisuutta seura-

taan työmailla tehtävillä TR -mittauksilla rakennusalan normaalikäytännön mukaisesti.

Myös henkilöstön tyytyväisyyttä seurataan vuosittain tehtävillä kyselyillä. Seuraava paran-

nusalue ja kehitysprojektina yrityksellä on projektien talouden seuranta. Työmaita pitää

pystyä seuraamaan niiden aikana, ei ainoastaan lopussa.

Keskusteltaessa Balanced Scorecard mittaristosta aluejohtaja kertoo tunnistavansa mitta-

riston opiskeluajoiltaan. Yritykselle tärkein kyseisen mittariston näkökulmista on taloudelli-

nen näkökulma, jonka painoarvo olisi aluejohtajan mielestä 50 %, asiakasnäkökulma 20

%, prosessit 15 % ja henkilöstön näkökulma 15 %. Taloudellinen näkökulma painottuu

selkeästi kyseisessä yrityksessä. Toisaalta aluejohtaja kertoo myös kokevansa huonoksi

nykyiset rakennusmarkkinat, joissa vain hinta ratkaisee. Myös palvelulle tai laadulle pitäisi

antaa enemmän painoarvoa.

Mahdollisesti rakennettavan suorituskykymittariston mittausväli tulisi olla puolivuosittain.

Aluejohtaja katsoo, että yrityksellä olisi kyllä osaamista mittariston pyörittämiseen, mutta

kysymys on resurssien kohdentamista. Aluejohtaja viittaa erääseen tutkimukseen jonka
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mukaan rakennusala on ollut vuonna 2010 Suomen toiseksi kannattamattomin toimiala.

Tämä huomioon ottaen, ei rakennusalalla yhtään ylimääräisiä resursseja voi ottaa, esi-

merkiksi suorituskyvyn mittariston pyörittämiseen. Teknistä henkilöstöä ei ole yhtään liikaa

ja operatiivinen toiminta on resurssien kohdentamisessa etusijalla.

4.2.2 Yritys B

Yritys B on keskisuuri yritys ja haastateltavana on yrityksen toimitusjohtaja, joka ei kuiten-

kaan ole yrityksen omistaja tai edes yrityksen osakkaana. Yrityksellä on noin 30 omaa

työntekijää, lähinnä toimihenkilöitä.  Yrityksen liikevaihdon suuruusluokka on 40 milj. eu-

roa. Omia työmiehiä on vähän ja rakennusprojektit hoidetaankin alalle tyypillisesti hyvin

aliurakoitsijavetoisesti. Suhdanteita tasaamaan käytetään myös paljon vuokratyöntekijöitä.

Tällä hetkellä kuitenkin osaavaa henkilöstöä haetaan yritykseen kuitenkin jatkuvasti lisää.

Yritys toimii talonrakentamisen toimialalla, mutta ei halua lokeroida toimintaa liian tark-

kaan asuntoihin, toimitiloihin tai korjaamiseen, vaan tekee kaikkea kannattavaa talonra-

kentamisen liiketoimintaa.

Yrityksen strategiakausi päättyy kuluvan vuoden loppuun ja nyt työstetään jo neljän seu-

raavan vuoden strategiaa. Strategiatyöhön osallistuu toimitusjohtajan lisäksi operatiivinen

johtoryhmä, sisällön ja ajatuksien tuottajana, sekä myös yksi yrityksen ulkopuolinen henki-

lö. Strategiatyössä on käyty läpi keskusteluja yrityksen tilanteesta ja tehty swot -

analyysejä. Yritys tulee lisäämään uuteen strategiaansa liiketoiminnan tukijalkoja, jotka

kattavat hieman nykyistä laajemman liiketoiminta-alueen. Kolmesta liiketoiminnan tukija-

lasta siirrytään viiteen. Yrityksen strategiatyön tekemisellä haetaan uutta nousua liiketoi-

mintaan.

Toimitusjohtaja kertoo, että yrityksessä on tehty keväällä yrityskuvatutkimus liittyen strate-

giatyöhön. Tässä yhteydessä on selvinnyt myös yrityksen menestystekijöitä yrityksen ul-

kopuolelta katsottuna. Yrityksen kriittisinä menestystekijöinä listaa toimitusjohtaja raken-

tamisen osaamisen, asiakaslähtöisyyden, hyvän tuotteen ja laadukkaan suunnittelutyön.

Tarkoituksena on vielä muuttaa tuotetta enemmän vastaamaan asiakkaiden tarpeita.

Myös asiakaspalvelua yritys kehittää jatkuvasti. Toimitusjohtaja muistuttaa, että ”sehän on

viimekädessä asiakas, joka maksaa rakentajan palkan”.

Yrityksellä ei toimitusjohtajan mukaan ole erillistä suorituskyvyn johtamisjärjestelmää. Yri-

tyksessä seurataan kuitenkin tiettyjä taloudellisia mittareita kuten liiketulosta, liikevaihdon
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kehitystä, myyntikatetta ja käyttökatetta. Pääoman tuottoa ei yrityksessä seurata. Yritys

mittaa myös henkilöstötyytyväisyyttä neljän kuukauden välein. Asiakastyytyväisyyttä mita-

taan hankkeen aikana, sekä hankkeen jälkeen. Työturvallisuutta mitataan projekteissa

rakennusalan normaalikäytännön mukaisesti TR -mittarilla. Nyt yrityksessä mitattavilla

asioilla on toimitusjohtajan mukaan selvä yhteys yrityksen strategiaan. Toimitusjohtajalla

ei ole tiedossa uusia tarvittavia mittareita. Mittaustaajuutta pitäisi kuitenkin lisätä kaikkien

mittareiden osalta. Talouden ohjaamiseen mittaustietoa tarvittaisiin vähintään kerran

kuussa tai jopa useamminkin. Asiakastyytyväisyyttä tulisi mitata neljä kertaa hankkeen

aikana ja henkilöstötyytyväisyyttä kahden kuukauden välein.

Balanced Scorecard ei ole toimitusjohtajalle tuttu ennestään, joten asiaa esitellään hänel-

le lyhyesti.  Tämän jälkeen tiedustellaan toimitusjohtajalta mielipiteitä BSC:n näkökulmista

ja niiden painotuksista. Toimitusjohtajan mielestä näkökulmat ovat hyvinkin riittävät ra-

kennusalan pk-yrityksen käyttöön. Yrityksensä näkökulmasta tarkasteltuna toimitusjohtaja

painottaisi asiakasnäkökulmaa, joka olisi tärkein 40 % osuudella, tämän jälkeen tulisivat

talousnäkökulma 30 % ja henkilöstönäkökulma 20 %, sekä prosessit 10 %.

Toimitusjohtaja katsoo verkostoitumisen olevan hyvin tärkeää keskisuurelle rakennusyhti-

ölle. Henkilöstöä ei kannata kasvattaa liikaa, vaan tarpeen mukaan palveluita voi hyvin

ostaa myös yrityksen ulkopuolelta. Toisaalta toimitusjohtaja kyllä alleviivaa hyvän henki-

löstön ja henkilöstön tyytyväisyyden merkityksen yrityksen menestykselle. ”Millään pro-

sessilla ei ole mitään väliä, jos ei ole hyvää henkilöstöä tekemässä”.

Esteinä suorituskyvyn johtamiselle näkee toimitusjohtaja järjestelmäpuutteen. Taloushal-

linnon ja johtamisen järjestelmät ovat nyt erillään. Ainoastaan kirjanpidosta saatavalla

informaatiolla ei kuitenkaan voi johtaa yritystä. Yrityksessä on seuraavaksi hankinnassa

taloushallinnon järjestelmien kehittäminen, joka on toimitusjohtajan mukaan iso askel

eteenpäin. Investoinnit järjestelmiin eivät kuitenkaan saisi maksaa liikaa. Mahdollisen suo-

rituskyvyn mittariston tulisi olla sellainen, että se olisi helposti ja kohtuullisin kustannuksin

myös muunneltavissa.

4.2.3 Yritys C

Yritys C on keskisuuri yritys, josta haastateltavana on yrityksen toimitusjohtaja. Toimitus-

johtaja, joka ei ole yrityksessä osakkaana arvioi, että yrityksen liikevaihto olisi noin 30 mil-

joonaa euroa vuodessa ja oman henkilöstön määrä noin 40 henkilöä. Tämä sisältää sekä
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toimihenkilöt että työntekijät. Yritys toimii talonrakentamisen toimialalla lähinnä korjausra-

kentamisen puolella. Projekteissa käytetään rakennusalalle jalkautuneen käytännön mu-

kaisesti aliurakoitsijoita ja työvoimatarpeen hetkellisten huippujen tasaamiseen tarvittaes-

sa myös vuokratyövoimaa. Resurssien riittävyys on aina haaste, projektien aikatauluihin ei

voi aina itse vaikuttaa.

Toimitusjohtajan mukaan yrityksellä on selkeä strategia, jossa asiakas on hyvin huomioi-

tuna. Strategia jalkautetaan organisaatioon lähinnä työnjohtoon ja toimihenkilöille. Toimi-

alalla strategian jalkauttaminen on kuitenkin haaste, ”kun työ tehdään työmailla, ei talon

sisällä”. Yritys käy läpi tietyn protokollan mukaisesti näitä strategiaan liittyviä asioita vuo-

sittain. Selkeät visiot ja suunta on yrityksellä olemassa. Markkinoiden muutoksia kuitenkin

seurataan ja kilpailutilanne markkinoilla vaihtelee. Kilpailutilannetta seurataan ja suunna-

taan toimintaa tämän mukaan. On aina mahdollisuus painottaa toimintaa vähemmän kil-

pailtuun suuntaan.

Yrityksen menestystekijöistä keskusteltaessa toimitusjohtaja mainitsee, että ajan myötä

hankittu kokemus ja referenssit ovat erittäin tärkeitä. Etenkin julkishallinnon tilaajien puo-

lella referenssien merkitys korostuu. Julkisten hankintojen osalta hintakilpailu toisaalta ei

välttämättä ole niin kovaa kuin yksityisellä sektorilla. Vahvuutena yrityksellä on myös ym-

märrys bisneksestä. Asiakasymmärrys, sekä kokemus korjausrakentamisen haasteista ja

riskeistä ovat tekijöitä, joilla yritys pärjää kilpailussa. Myös muutoksenhallinta projekteissa

on tärkeää.

Yrityksellä ei ole varsinaista suorituskyvyn johtamisjärjestelmää käytössä. Yrityksessä

seurataan liikevaihdon kasvua, tämä ei ole toimitusjohtajan mukaan kuitenkaan itseisarvo.

Kannattavuus on yritykselle tärkein mitattava asia. Myös myyntikatetta ja käyttökatetta

seurataan, pääoman tuottoa ei seurata. Asiakastyytyväisyyttä seurataan projekteissa

henkilötasolla. Asiakastyytyväisyyttä käytetään yrityksessä myös palkitsemisen perustee-

na. Toisena palkitsemisen perusteena on tulos. Suorituskyvyn mittaaminen on toimitusjoh-

tajan mielestä teemana erittäin mielenkiintoinen ja relevantti.

Balanced Scorecard oli toimitusjohtajalle jollain tavalla tuttu käsitteenä. Balanced Score-

cardin näkökulmat ovat kaikki toimitusjohtajan mielestä tärkeitä ja liittyvät toisiinsa, ehkä

tärkeimpänä näistä kuitenkin asiakasnäkökulma, muiden näkökulmien seuratessa tasa-

vahvoina perässä. Yrityksessä seurattavalla asiakastyytyväisyydellä on selvä yhteys yri-

tyksen strategiaan. Asiakastyytyväisyyteen korreloivana seurataan myös luovutusaineis-
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ton toimittamisen nopeutta ja jälkitöiden valmiiksi saattamista. Toimitusjohtajalla ei ole

mielessä muita mittareita mitä pitäisi mahdollisesti lisätä seurantaan.

Toimitusjohtajalla oli myönteinen asenne suorituskyvyn johtamiseen ja hän vertasi sitä

juoksumatkaan, joka olisi järkevä jakaa tavoitteisiin ja seurata tavoitteiden toteutumista.

”Järkevää on seurata tavoitteiden toteutumista jo matkalla, eikä vasta maalissa, kun ei ole

enää mitään tehtävissä”. Selvä suorituskykymittariston tarve ohjaustarkoitukseen oli haas-

tattelijan mielestä havaittavissa.

Toimitusjohtajan mielestä haasteena suorituskyvyn johtamiselle on toimialakulttuuri. Työ-

maita pyörittävät hyvin itsenäiset kaverit. Jos jotain mitataan, aiheuttaa tämä helposti

myös miettimistä ja epäluuloja työntekijöiden kesken. Mietitään, että mikä on mittauksen

perimmäinen tarkoitus. Kaikki uusi aiheuttaa helposti muutosvastarintaa myös työntekijöi-

den keskuudessa.

4.2.4 Yritys D

Yritys D on viime vuosien liikevaihdolla mitattuna pieni yritys. Haastateltavana on yrityk-

sen toimitusjohtaja, joka ei ole yrityksen osakkaana. Liikevaihdon suuruusluokkana on

toimitusjohtajan mukaan aiemmin ollut noin 8 miljoonaa euroa. Tänä vuonna liikevaihto

ylittää kuitenkin varmasti jo 10 miljoonaa euroa. Yrityksellä on omia työntekijöitä, toimi-

henkilöt mukaan luettuna noin 120 henkilöä. Näiden lisäksi yritys työllistää paljon aliura-

koitsijoiden henkilöstöä. Resurssihuippuja tasataan myös vuokratyövoimalla. Yritys toimii

korjausrakentamisessa sektorilla pääurakoitsijana. Tämän lisäksi yritys toimii maalaus- ja

tasoitetöiden aliurakoitsijana sekä uudis- että korjausrakentamisen puolella. Korjausraken-

tamisen projekteissa, joissa yritys toimii pääurakoitsijana, on työvoimasta valtaosa aliura-

koitsijoiden henkilöstöä.

Yritys on strategisena päätöksenä kasvattanut viime vuosina korjausrakentamista, joka

jakaantuu vielä erikseen julkisivuihin ja sisäpuolen korjauksiin. Strategiana on edetä näi-

den kahden sektorin kautta, jota kolmantena sektorina täydentää vielä maalaus- ja tasoi-

tetyöt. Maltillinen kannattava korjausrakentamisen kasvu ja asiakkaista huolehtiminen

kuuluu strategiaan. Yritys uskoo, että hyvin hoidettu työ tuo uusia asiakkaita. Yritys pysyy

kuitenkin erossa suorasta kuluttajabisneksestä, jota voidaan myös pitää strategisena pää-

töksenä.
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Yrityksen menestystekijöistä toimitusjohtaja mainitsee projektinjohto-osaamisen, johon

yritys uskoo. Kaikki tarjoukset, jotka yritys päättää tarjota, tehdään tosissaan ja näiden

tarjottavien kohteiden toteuttamiseen uskotaan. ”Yrityksen paras käyntikortti on hyvin hoi-

dettu projekti”. Yritys tekee toimitusjohtajan mukaan sopimuksenmukaista laatua. Ylipalve-

lu ei ole mahdollista näin kilpaillulla alalla. Yrityksen työnjohtoa ja esimiehiä on systemaat-

tisesti koulutettu. Yrityksellä on myös kaikissa aliurakoinnin kohteissa oma vastuuhenkilö

työmaalla, tätä arvostetaan pääurakoitsijan puolella. Toimitusjohtaja mainitsee menestys-

tekijänä myös laatuun panostamisen. Yrityksellä on sertifioitu laatujärjestelmä, jonka mu-

kaan myös toimitaan.

Suorituskyvyn johtamiseen yritys käyttää nykyaikaista projektinhallintajärjestelmää, jossa

on tuotannonhallinnan moduuli. Varsinainen koko yrityksen tilanneseuranta on kuitenkin

neljän kuukauden välein. Seurataan tulosta, myyntikatetta ja tarjouslaskennan osumispro-

senttia. Liikevaihdon seuraaminen tai tekeminen ei ole päätarkoitus, vaan tuloksen teke-

minen. Toimitusjohtaja seuraa tietysti myös käyttökatetta. Excelistä löytyvät myös avoinna

olevat, tarjotut ja hävityt tarjoukset. Excel taulukkolaskenta on yrityksessä todettu hyväksi

työkaluksi ja sitä käytetään monessa seurannassa mukana. Vuosittain tehdään kaksi väli-

tilinpäätöstä.

Toimitusjohtaja seuraa projektien vastuuhenkilöiden kanssa kahden viikon välein pidettä-

vissä projektipalavereissa myös projektien tilannetta. Projekteissa seurataan muun muas-

sa työsuoritteita, seurattavat asiat päätetään aina projektien aloituskokouksessa. Työnjoh-

to perehdytetään projekteissa seurattaviin kustannustavoitteisiin. Kustannuksia seurataan

ja ennustetaan litteratasolla. Projektien valmistumisen jälkeen selvitetään toteutuneet kus-

tannukset ja analysoidaan projektit. Tulosvastuullisilla henkilöillä on omat bonusjärjestel-

mänsä.

Balanced Scorecard ei ole toimitusjohtajalle ennestään tuttu. Näistä BSC:n näkökulmista

tärkeimpänä toimitusjohtajan mielestä on taloudellinen näkökulma 40 %, muiden näkö-

kulmien seuratessa tasavahvoina perässä. Työtyytyväisyyden seuraaminen on eläkeyhti-

öiden tekemien kyselyjen varassa, yritys ei näitä erikseen seuraa. Työntekijöitä koulute-

taan työmaalla työn ohessa tehokkaampiin työmenetelmiin. Työnjohtoa koulutetaan sisäi-

sesti ja ulkoisesti. Asiakaspalautekysely tehdään jokaisen projektin päätteeksi sähköisellä

kyselyllä. Toimitusjohtaja kysyy asiakkaan tyytyväisyyttä myös ajoittain työmaakäyntiensä

yhteydessä. Seurattavilla asioilla on toimitusjohtajan mukaan yhteys yrityksen strategiaan

muun muassa myynnin, asiakkaan ja tehokkuuden osalta.
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Henkilöstönäkökulman mittareille voisi toimitusjohtajan mielestä olla lisää käyttöä. Henki-

lökohtaisten tavoitteiden määrittäminen lisää myös työntekijän työtyytyväisyyttä. Kuukau-

sittaista sisäistä tuloslaskentaa on myös kokeiltu, mutta tämä ei ole toiminut. Nyt käytössä

oleva malli, neljän kuukauden välein tapahtuvana seurantana on hyväksi havaittu.

Pk-yritysten käyttöön tarkoitettu suorituskykymittariston tulisi toimitusjohtajan mukaan olla

yksinkertainen, koska organisaatiot ovat kevyitä, ei ole olemassa erillisiä kehitysosastoja

tai henkilöstöpäällikköä. Haasteena suorituskyvyn johtamiselle on muutosvastarinta kaik-

kea uutta vastaan. Suurimpana haasteena on kuitenkin, että kerralla ei voi kaikkea uutta

ajaa taloushallinnon läpi. Myös ajankäytön priorisointi on ongelma. Yrityksen resurssit

ovat rajalliset.

4.2.5 Yritys E

Yritys E on liikevaihdolla mitattuna pienyritys, joka tarjoaa luonnonkivialan toimituskoko-

naisuuksia. Tämän lisäksi se tarjoaa myös luonnonkivialan aliurakointipalveluita raken-

nusalan pääurakoitsijoille. Haastateltavan on yrityksen toimitusjohtaja. Normaalitasolla

yrityksen liikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa. Tästä yrityksen liikevaihto on viime vuosi-

na hieman ”notkahtanut”. Yritys hakee menetettyjä markkinaosuuksia takaisin kirkasta-

malla strategiaansa. Toimitusjohtaja hakee omille ajatuksilleen hallituksen tukea ja strate-

giatyötä tehdäänkin toimitusjohtajan sekä hallituksen hyvässä yhteisymmärryksessä. Yri-

tys on päättänyt pitää nykyiset liiketoimintasektorinsa ja laajentaa näiden toimituskokonai-

suutta. Veriseen hintakilpailuun ei ole tarkoitus lähteä. Oman henkilöstön määrä on pie-

nentynyt liikevaihdon notkahtamisen myötä hieman alle kymmeneen henkilöön. Suurin

osa projekteista hoidetaan aliurakoitsijavetoisesti, kuten hyvin usein rakennusalalla on

tapana.

Yrityksen menestystekijöitä ovat sen mahdollisuus tarjota asiakkaalle luonnonkivitoimituk-

sen kokonaisuus, suunnittelusta asennukseen asti. Lisäksi menestystekijöihin kuuluvat

henkilöstön kokemus ja tätä kautta hankittu osaaminen. Myös suomalaisilla materiaaleilla

toimiminen on toimitusjohtajan mielestä yrityksen menestystekijä. Hintapaineessa, asiak-

kaan vaatimuksesta toimitaan toki myös ulkomaisilla materiaaleilla.

Yrityksessä ei ole käytössä suorituskyvyn johtamisjärjestelmää. Yrityksessä seurataan

kuitenkin taloudellisia tunnuslukuja, joita katsotaan yleensä projektitasolla ja yritystasolla.
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Mitattavia ovat ”talouden perustunnusluvut”. Yrityksessä seurataan myös kassavirtaa.

”Kassan riittävyys on yrityksen elin ehto”. Projekteissa mitataan niiden tuloja ja menoja,

sekä tulosta ja työntekijöiden työsaavutuksia. Yritystasolla seurataan liikevaihdon muutos-

ta, operatiivista tulosta, käyttökatetta ja myyntikatetta. Vertailupohjana toimivat edellisen

vuoden vastaavat luvut. Viralliset seurantaraportit ajetaan projekteista kuukauden välein.

Näistä projekteista muodostuu yrityksen tulos. Yritykseltä löytyy myös lista tehdyistä tarjo-

uksista ja potentiaalisesta tilauskannasta.

Asiakastyytyväisyyttä on aiemmin mitattu kyselyillä sekä projektin aikana että projektin

lopussa. Asiakastyytyväisyyden mittaus ei kuitenkaan ole ollut säännöllistä ja tämä asia

tulisikin toimitusjohtajan mukaan saada korjattua. Henkilöstötyytyväisyyttä ei yrityksessä

mitata. Balanced Scorecard on toimitusjohtajalle hyvin tuttu työkalu. Hän on ollut jopa kou-

luttamassa sen käyttöä, ollessaan aiemmissa työtehtävissä erään suuren rakennusliik-

keen johtajatason tehtävissä. Toimitusjohtaja painottaisi BSC:n näkökulmista asiakasnä-

kökulman tärkeimmäksi n. 40 % osuudella, toisena näkökulmana olisi talous 30 % ja kaksi

muuta näkökulmaa seuraisivat näitä tasavahvoina. Tällä hetkellä painotus ei ole aivan

tällainen.

Tällä hetkellä myös yrityksen strategia ja seurattavat asiat ovat vielä hieman toisistaan

irrallisia asioita. Toimitusjohtajan tahtotilana on, että ensivuonna kaikki yrityksen työnteki-

jät tietävät, minkälaisia asioita heidän tulee tavoitella. Yrityksellä on selkeä tarve saada

suorituskyvyn mittaus ja analysointijärjestelmä. Toimitusjohtajan mielestä pk-yrityksille

tarkoitettu suorituskyvyn johtamisjärjestelmä ei saa olla liian monimutkainen ja vaikea

käyttää. ”Suorituskyvyn mittareiden pitää olla riittävän yksinkertaisia ja selkeitä. Lisäksi

mittarit pitää olla todennettavissa. Mittareita pitää varmaankin olla enemmän kuin neljä

mutta kuuttatoista niitä ei voi olla”.

Aineettomista mittareista keskusteltaessa toimitusjohtaja toteaa, että asiakasnäkökulman

mittareina voisi toimia esimerkiksi yrityksen asiakkaalle tekemät ratkaisuehdotukset, jotka

todetaan käyttökelpoisiksi. Todettiin myös, että henkilöstönäkökulman mittareina voisi olla

työtyytyväisyyden lisäksi esimerkiksi yrityksen käyttöön ottamat henkilöstön ehdottamat

innovaatiot. Suorituskyvyn johtamisen esteinä toimitusjohtaja mainitsee, että sovituista

asioista tulisi pitää kiinni. Jotkut henkilöt saattavat esimerkiksi oikaista mittauksessa, jos

tulos näyttää ilmeiseltä.
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5 MITTARISTON RAKENTAMINEN

5.1 Lähtökohdat mittariston rakentamiselle

Tämän tutkimuksen tavoitteena olevan rakennusalan pk-yrityksille tarkoitetun suoritusky-

vyn mallimittariston rakentamisen lähtökohdaksi tarvitaan yritys. Sellaista suorituskyvyn

mittaristoa, joka sopisi kaikille yrityksille, ei ole mahdollista rakentaa. Eri yritysten mittaris-

tot poikkeavat toisistaan ja mittaristo rakennetaan aina jokaisen yrityksen omat lähtökoh-

dat huomioiden. (Tenhunen 2000, s. 3) Suorituskykymittariston rakentamisen tulee lähteä

yrityksen visiosta, strategiasta, ydinosaamisalueista ja kriittisistä menestystekijöistä. Tästä

johtuen on tämän tutkimuksen kohdassa 5.3 luotu tyypillinen rakennusalan pk-yrityksen

yritysprofiili. Kyseisessä yritysprofiilissa on määritelty mallimittariston rakentamista varten

tarvittavat visio, strategia, ydinosaamisalueet ja kriittiset menestystekijät.

Edellisessä luvussa läpikäyty suorituskykymittariston toimintaympäristö, on otettu huomi-

oon mallimittaristoa varten tarvittavan yritysprofiilin määrittämisessä. Kyseisen yritysprofii-

lin luomisessa ovat auttaneet myös tässä tutkimuksessa tehdyt rakennusalan pk-

yrityksien haastattelut. Nämä haastattelut ja mittariston toimintaympäristö huomioiden on

luotu tutkimuksen tekijän oma käsitys tyypillisestä suomalaisesta rakennusalan pk-

yrityksestä. Tälle kyseiselle yritykselle on sitten rakennettu mallimittaristo, jonka taustalta

löytyvät tekijät on havainnollistettu kuvassa 15.

Kuva 15. Suorituskyvyn esimerkkimittariston taustatekijät

Tämän suorituskykymittariston rakentamisen lähtökohtaisena toiminta-alustana on, ni-

menomaan pk-yrityksille suunnattu SAKE -sovellus. Mittariston rakentamiseen tarvitaan
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aina heräte. Tämän mittariston rakentaminen lähtee siitä alkutilanteesta, että heräte, eli

tarve yritystason mittariston rakentamiselle, koko yrityksen toiminnan ohjaamista ja johta-

mista varten on olemassa. Tämän mallimittariston rakentaminen tehdään neljän vaiheen

kautta, mukaillen SAKE -sovelluksen suunnittelu ja käyttöönottoprosessin kahdeksanvai-

heista mallia (Tenhunen 2000, s. 6-7).

Mittariston rakentamisessa käydään tässä läpi sen pääkäyttötarkoitus sekä yrityksen toi-

minta ja taustat. Toiminta ja taustat sisältävät mallimittariston rakentamista varten määrite-

tyn rakennusalan pk-yrityksen toiminta-ajatuksen, strategian ja vision. Tämän jälkeen

käydään läpi seurattavat suorituskyvyn osa-alueet, sekä mittareiden analysointi ja mittaris-

ton viimeistely. Tässä yhteydessä ei käydä läpi SAKE- sovelluksen kahdeksanvaiheisen

mallin vaiheista, mittariston koekäyttöä ja arviointia sekä mittariston käyttöä. Myös nämä

vaiheet on kuitenkin oikean yrityksen syytä sisällyttää aloittamaansa suorituskykymittaris-

ton suunnittelu- ja käyttöönottoprosessiin. Tämän suorituskyvyn mallimittariston rakenta-

misen neljä vaihetta on esitetty kuvassa 16.

Kuva 16. SAKE -sovelluksen toteuttaminen (Tenhunen 2000b, s. 6-7, mukailtu).

5.2 Mittariston pääkäyttötarkoitus

Suorituskykymittaristolla voi olla hyvin erilaisia pääkäyttötarkoituksia. Mittariston pääkäyt-

tötarkoituksen huomioiminen sen rakentamisessa on tärkeää. Ukko ym. (2007, s. 59) mu-
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kaan tulee päättää onko kyseessä valvontaan vai ohjaamiseen tarkoitettu mittaristo. Val-

vontamittaristossa tarvitaan enemmän mittareita, kuin ohjausmittaristoissa. Lönnqvist ym.

(2006, s. 121-125) mukaan mittariston pääkäyttötarkoituksen määrittäminen on tärkeää,

sillä se selkeyttää mittariston rakentamisen syytä.  Lisäksi on huomioitava, että eri tarkoi-

tuksiin rakennettavilla mittaristoilla on erilainen rakenne.  Mittariston rakentaminen edellyt-

tää aina yritysjohdolta varauksetonta sitoutumista mittariston rakentamiseen. Yritysjohdon

tehtävänä on määrittää mittariston pääkäyttötarkoitus ja sen rakentamiseen osallistuvat

oman yrityksen henkilöt, sekä mahdolliset konsultit. Tämä rakennettava mallimittaristo on

yritystason ohjaava mittaristo, sen pääkäyttötarkoitus on toimia yritysjohdon työkaluna

koko yrityksen ohjaamisessa ja johtamisessa.

5.3 Yrityksen toiminta ja taustat

Suorituskyvyn mallimittaristo rakennetaan tässä rakennusalan pk-yrityksille joiden suu-

ruusluokka liikevaihdolla mitattuna on noin 5,0 - 15,0 miljoonaa euroa. Tämä rajaus on

käytännössä kuitenkin varsin joustava sekä ala- että ylärajan suhteen. Malmi ym. (2006,

s. 101) huomauttavat kuitenkin, että liikevaihdoltaan alle 20 miljoonan euron yrityksiin voi-

daan suorituskyvyn mittaristo laatia aina kerralla. Tätä suuremmissa yrityksissä kannattaa

ensin toteuttaa pilottiprojekti. Tenhusen mukaan (2000, s. 3)mittaristo rakennetaan kuiten-

kin aina jokaisen yrityksen omat lähtökohdat huomioiden. Jotta tämä mallimittaristo voi-

daan rakentaa, määritetään seuraavaksi yrityksen toiminta-ajatus, visio, strategia, ydin-

toiminnot, kriittiset menestystekijät ja tavoitteet.

Yrityksen toiminta-ajatuksena on keskittyä rakennusten sisäpuolisiin korjaus-, uudistus- ja

muutostöiden tekemiseen. Tarjottavat kohteet ovat pääkaupunkiseudun asuinrakennusten

ja liikerakennusten huoneistoja. Asiakkaina ovat esimerkiksi isännöitsijätoimistot, raken-

nusten ja kiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, sekä kiinteistösijoittajat. Yritys on huoman-

nut, että asioista on helpompi sopia, kun vastassa on alan ammattilainen. Tämän vuoksi

yritys ei tarjoa palveluitaan suoraan kuluttajille tai taloyhtiöille. Tarjotessaan taloyhtiöiden

korjauksia toimii yritys rakennuttajakonsulttien tai isännöitsijätoimistojen kautta.

Yrityksen visiona on olla yksi halutuimmista korjausrakentamisen sektorin yhteistyökump-

paneita kiinteistön ja rakennusten omistajille vuonna 2030. Yritys hakee voimakasta mutta

hallittua ja kannattavaa kasvua. Visiossa on myös yrityksen laajentuminen Suomen kas-

vukeskuksiin. Pitkän tähtäimen tavoitteena on myös liikevaihdon kaksinkertaistaminen

seuraavan kymmenen vuoden aikana.
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Yrityksen strategiassa asiakas on etusijalla. Asiakkaan tarpeet pyritään tunnistamaan ja

vastaamaan niihin. Yritys uskoo myös, että hyvin hoidettu työ on yrityksen paras mainos.

Hyvin hoidetut tilaukset edesauttavat uusien tilausten saamiseen samalta asiakkaalta ja

myös uusien asiakkaitten saamisessa. Tilausten määrän kasvattamisen lisäksi toiminnan

pitää olla myös kannattavaa, jotta edellytykset liiketoiminnan jatkumiselle säilyvät. Yrityk-

sen visiossa mainitun liikevaihdon kasvattamisen ja kasvukeskuksiin laajentumisen toteut-

tamisen strategiana ovat yritysostot ja oman henkilökunnan lisääminen.

Yrityksen strategiassa on huomioitu myös henkilökunnan merkitys. Hyvä ja osaava henki-

löstö on arvokas voimavara korjausrakentamisen sektorilla. Yrityksen omaa henkilöstöä

on ajoittain jopa liian vähän ja yllättävät sairauspoissaolot vaikeuttavat aina aikataulussa

pysymistä. Henkilöstön hyvinvointiin halutaan panostaa ja hyvistä miehistä pidetään kiinni,

toisaalta tämä edellyttää yritykseltä katteellista toimintaa sekä vahvaa tuloksen tekemistä.

Yrityksessä on myös huomattu verkostoituminen muiden rakennusalan yrittäjien ja aliura-

koitsijoiden kanssa merkittävänä voimavarana.

Yrityksen hankintastrategiaan kuuluu löytää yrityksen projekteihin kokonaisedullisin ali-

urakoitsija, joka ei aina välttämättä ole halvin. Yritys on huomannut, että joidenkin halvan

tarjouksen antaneiden yritysten kanssa toimiminen on poikinut pahoja hankaluuksia. Ver-

kostoitumalla alan parhaiden toimijoiden kanssa yritys voi paikata osaamisvajetta tai yllät-

tävää resurssipulaa laadusta tinkimättä. Näillä kaikilla yrityksen strategiassa mainituilla

keinoilla yritys tähtää vision ja sen pohjalta luotujen tavoitteiden toteuttamiseen.

Yrityksen kriittisinä menestystekijöinä ovat osaava henkilöstö, joustavuus, matala organi-

saatiorakenne, katteellinen toiminta, nopeat päätöksentekoprosessit, luotettavuus ja asi-

akkaan tarpeiden tunteminen. Ydintoimintoja ovat korjausrakentamisen ja tarjouslasken-

nan osaamisen, sekä hankintatoimen prosessit. Tavoitteena on nostaa liikevaihtoa kah-

dessa vuodessa 20 % ja myös kannattavuutta 20 % yrityksen nykyhetken tilanteesta.

5.4 Seurattavat suorituskyvyn osa-alueet

Yrityksen toiminta-ajatus, visiot ja strategian kirkastaminen on tehty. Myös ydinosaamis-

alueet ja kriittisten menestystekijät on määritetty ja tavoitteet asetettu.  Tämän jälkeen

suorituskyvyn mittariston laadinnassa on vuorossa yrityksessä seurattavien suorituskyvyn

osa-alueiden määrittäminen. Näiden lisäksi määritetään näiden valittujen osa-alueiden

keskinäisten painotukset.
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SAKE -sovellus mahdollistaa mittariston rakentamisen kuutta eri suorituskyvyn osa-aluetta

käyttäen. Yleensä pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on käytetty 3-6 osa-aluetta. (Tenhu-

nen. 2000, s. 6-7) Tämän yrityksen mittariston osa-alueita valitaan neljä. Osa-alueet ovat

Balanced Scorecardin näkökulmia mukaillen, taloudellinen, asiakas ja prosessit, sekä

henkilöstö osa-alueet. Ukko ym. (2007, s. 59) varoittavat, että ei kannata rajautua mittaris-

toalustojen tarjoamiin jaotteluihin, jos ne eivät yrityksen tarpeisiin sovi. Tässä tapauksessa

voidaan kuitenkin todeta, että kyseiset osa-alueet ovat juuri tämän yrityksen tarpeisiin

sopivat. Myös ennen mallimittariston rakentamista tehdyissä haastatteluissa pääosa haas-

tateltavista piti näitä osa-alueita hyvinkin sopivina oman yrityksensä mahdollisen mittaris-

ton lähtökohdaksi.

Seurattavien osa-alueiden lisäksi tulee tässä vaiheessa valita näiden osa-alueiden väliset

suhteelliset painotukset. Suhteelliset painotukset perustellaan tässä yrityksen strategian

kautta. Yrityksen strategiassa tärkeinä ovat kaikki kyseiset osa-alueet, eikä painotuksen

tekeminen ole helppo tehtävä. Strategia painottuu kuitenkin hienokseltaan asiakkaan tar-

peiden tunnistamiseen ja tyydyttämiseen. Lisäksi yrityksen lyhyen tähtäimen tavoitteena

on sekä kannattavuuden että liikevaihdon kasvu 20 % kahdessa vuodessa. Yrityksessä

katsotaan, että tähän tarvitaan hyviä asiakassuhteita ja neuvottelun kautta saatuja urak-

kakohteita. Kilpailtujen urakkakohteiden kautta saatava kate ei ole riittävä.

Taloudellinen näkökulma puolestaan on myös tärkeä, jotta yritys pysyy kannattavana ja

selviää yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Yrityksen taloudellinen vakaus vaikuttaa myös

henkilöstön hyvinvointiin, joka sekin on todettu strategiassa tärkeäksi. Tästä kokonaisuu-

desta ei sovi unohtaa myöskään prosesseja, jotka pitävät yrityksen kannattavan operatii-

visen liiketoiminnan pyörimässä. Kaikkien osa-alueiden painotuksien summan tulee olla

100 %. Edellä mainituin perusteluin ja tarkan harkinnan jälkeen, tämän mallimittariston

osalta päädytään seuraavin suhteellisiin painotuksiin eri osa-alueiden välillä:

- Asiakas osa-alue 40 %

- Talous osa-alue 30 %

- Henkilöstö osa-alue 15 %

- Prosessit osa-alue 15 %

5.5 Mittareiden analysointi ja mittariston viimeistely

Suorituskyvyn osa-alueiden valinnan ja näiden suhteellisen painotuksen jälkeen, on vuo-

rossa mittareiden valinta. Tämä tehdään keskittyen yhteen osa-alueeseen kerrallaan, kui-
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tenkin kokonaisuus huomioiden. Ukko ym. (2007, s. 60) muistuttavat, että mittariston on

linkityttävä yrityksen strategiaan. Mittariston käyttötarkoitus on myös syytä pitää koko ajan

mielessä mittareita määritettäessä.

Mittareita valittaessa ja niiden määrää pohdittaessa, huomioidaan tämän työn haastattelu-

tutkimuksessa erään toimitusjohtajan antamat kommentit: ”Suorituskyvyn mittareiden pi-

tää olla riittävän yksinkertaisia ja selkeitä. Lisäksi mittarit pitää olla todennettavissa. Mitta-

reita pitää varmaankin olla enemmän kuin neljä mutta kuuttatoista niitä ei voi olla”.  Tälle

viimeisimmälle kommentille mittareiden määrästä löytyy vahvistusta myös suorituskyvyn

mittaamiseen liittyvästä kirjallisuudesta. Malmi ym. (2006, s. 31) mukaan yritystason mitta-

ristossa 8 -16 mittaria saattaa hyvinkin riittää. Lönnqvist ym.(2006, s. 113) kertovat puo-

lestaan, että 8-12 mittaria voisi joidenkin mielestä olla sopiva määrä mittareita.

Mittariston rakentamisesta ei tässä haluta tehdä liian vaikeaa, on kuitenkin hyvä asettaa

mittareita valitessa ohjenuoraksi myös tietyt vähimmäisvaatimukset, jotka mittareiden tulisi

täyttää. Laitisen (2003, s.147) mukaan mittareiden pitää täyttää tietyt kriteerit, jotta niitä

voitaisiin käyttää päätöksenteossa ja ne johtaisivat tehokkaisiin päätöksiin. Näitä kriteerei-

tä voidaan luetella pitkä lista. Viisi keskeistä mittareilta vaadittavaa ominaisuutta ovat kui-

tenkin Laitisen mielestä seuraavat:

1. Relevanttius

2. Edullisuus

3. Validiteetti

4. Reliabiliteetti

5. Uskottavuus

On syytä vielä selvyyden vuoksi hieman avata, mitä nämä edellä mainitut mittareilta vaa-

dittavat ominaisuudet tarkoittavat. Laitisen (2003, s. 147-168) mukaan relevanttius tarkoit-

taa, että mittarilla pitää olla olennainen merkitys päätöksenteolle. Edullisuus tarkoittaa

sitä, että mittarin arvon tuottamisen on oltava edullista ja mittarin tuottaman hyödyn pitää

myös ylittää sen vaatimat uhraukset. Mittarin validiteetti tarkoittaa puolestaan sitä, että

mittarin tulee mitata mittauksen kohdetta riittävän harhattomasti. Reliabiliteetti tarkoittaa,

että mittarin tulee olla riittävän tarkka. Uskottavuus tarkoittaa sitä, että päätöksentekijän

on voitava luottaa mittariin ja käyttää sitä päätöksenteon tukena.
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5.5.1 Asiakas osa-alueen mittarit

Tämän mallimittariston kohdeyrityksen strategiassa asiakas on korkealla ja yrityksen kriit-

tisiin menestystekijöihin kuuluvat asiakkaan tarpeiden tunteminen ja luotettava toiminta

kaikessa liiketoiminnassa. Asiakas osa-alueella mitataan asiakastyytyväisyyttä. Asiakas-

tyytyväisyyden mittareiksi valitaan asiakastyytyväisyyskysely ja tämän lisäksi asiakasre-

klamaatioiden määrän seuraaminen.

Asiakastyytyväisyys lukuarvo saadaan määräajoin lähetettävällä asiakastyytyväisyys ky-

selyllä. Kysely lähetetään kaikille vakioasiakkaille ja myös uusille asiakkaille, joilla on ak-

tiivinen projekti meneillään. Asiakasreklamaation tunnusluku on suora lukuarvo kaikista

asiakkaan lähettämistä kirjallisista reklamaatioista. Asiakasreklamaation mittaristo on

käänteinen ja pyrkimyksenä on tietysti mahdollisimman pieni lukuarvo. Asiakas osa-

alueen painoarvo on jo aiemmin määritetty 40 %. Taulukossa 3, on nähtävillä asiakas

osa-alueen mittarit, vastuuhenkilöineen ja mittaustiheyksineen.

Taulukko 3. Asiakas osa-alueen mittarit

Osa-alue Mittari Painoarvo Vastuuhenkilö Mittaustiheys
Asiakas asiakastyytyväisyys 50 % projektipäällikkö 1 kpl / 6 kk

asiakasreklamaatiot 50 % projektipäällikkö 1 kpl / 1kk

5.5.2 Talouden osa-alueen mittarit

Yrityksen talouden osa-alueella mitattaviksi asioiksi valitaan toiminnan laajuus, kannatta-

vuus ja maksuvalmius. Talouden osa-alueella mitattavia asioita perustellaan yrityksen

visiolla, strategialla ja menestystekijöillä. Yritys hakee visiossaan ja strategiassaan voima-

kasta mutta kannattavaa kasvua. Liikevaihdolla mitattuna halutaan kasvaa keskisuurten

yritysten joukkoon, joten liikevaihdon muutoksen ja käyttökatteen sekä tuloksen seuraa-

minen on hyvin perusteltua. Tämän lisäksi yritys haluaa verkostoitua parhaiden osaajien

kanssa ja pitää omasta osaavasta henkilökunnasta kiinni. Tämä vaatii, että yritys pystyy

selviytymään maksuvelvoitteistaan, jota puolestaan seurataan maksuvalmiuden mittarilla.

Kriittisinä menestystekijöinä on tällä osa-alueella katteellinen toiminta, joka otetaan huo-

mioon myös mittareiden painotuksessa.

Kannattavuuden tunnuslukuina käytetyt, käyttökatteen ja liiketuloksen suhteelliset osuudet

liikevaihdosta (käyttökate % ja liiketulos %), täydentävät tässä toisiaan. Käyttökate kertoo,

paljonko varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on jäänyt jäljelle, ennen poistoja, rahoituseriä
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ja veroja. Liiketuloksen osalta puolestaan on poistot huomioitu. Tunnuslukuoppaan (Ba-

lance Consulting, 2016a) mukaan liiketulos sopii sekä saman toimialan yritysten väliseen

vertailuun että myös yksittäisen yrityksen kehityksen seuraamiseen. Liiketuloksen vertaa-

minen saman toimialan yritysten välillä on luotettavampaa kuin käyttökatteiden vertailu,

sillä alihankintojen erilainen käyttö voi vaikeuttaa katevertailua.

Maksuvalmiuden eli likviditeetin tunnusluvuksi on valittu Quick ratio, eli happotesti joka

mittaa yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloistaan nopeasti rahaksi muutettavilla

omaisuuserillään (Balance Consulting, 2016b). Tunnusluku antaa käsityksen yrityksen

kassavalmiudesta eli likviditeetistä. Yrityksen on hyvä varautua riittävällä kassavarannolla

tai selvittää rahoituksen järjestyminen, jotta se selviäisi maksuvelvoitteistaan mahdollisten

yllättävien menojen kohdatessa. Tunnuslukuoppaan (Balance Consulting, 2016b) mu-

kaan, Quick ratio luvun suositusarvo on 1, joka tarkoittaa sitä, että yrityksen rahoitusomai-

suus kattaa täysin lyhytaikaisten velkojen määrän.

Neilimon ja Uusi-Rauvan (2010, s. 282) mukaan kassamaksuja voidaan myös sopeuttaa

esimerkiksi maksujen tilapäisellä lykkäämisellä. Maksuja lykättäisiin tilapäisesti niin paljon,

että likviditeetin varmistaminen onnistuu 1-2 viikon suunnittelukaudella.  Taulukossa 4 on

selvitetty mittaristossa käytettävien tunnuslukujen laskentakaavat.

Taulukko 4. Talouden osa-alueen mittareiden laskentakaavat

Toiminnan laajuus:

    Liikevaihdon muutos- % = (kuluvan kauden liikevaihto - edellisen kauden liikevaihto) x 100

edellisen kauden liikevaihto
Kannattavuus:

    Käyttökate- % = 100 x käyttökate / liikevaihto
    Liiketulos- % = 100 x liiketulos / liikevaihto

Maksuvalmius:
    Quick ratio = rahoitusomaisuus / lyhytaikaiset velat

Vastuuhenkilönä kaikissa talous osa-alueen tunnusluvuissa on talouspäällikkö, joka vas-

taa myös mittaustuloksen tuottamisesta. Tunnuslukujen mittaustiheydet vaihtelevat eri

tunnuslukujen mukaan. Talous osa-alueen painoarvo on jo aiemmin määritetty 30 %. Tau-

lukossa 5 selviävät vielä eri mittareiden painotukset, vastuuhenkilö ja tunnusluvut.
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Taulukko 5. Talous osa-alueen mittarit

Osa-alue Mittari Painoarvo vastuuhenkilö Mittaustiheys

Talous
liikevaihdon muutos % 20 % talouspäällikkö 1 kpl / 3 kk
käyttökate % 25 % talouspäällikkö 1 kpl / 1 kk
liiketulos % 30 % talouspäällikkö 1 kpl / 1 kk
Quick ratio 25 % talouspäällikkö 1 kpl / 1 kk

5.5.3 Henkilöstö osa-alueen mittarit

Henkilöstö osa-alueen mitattavina asioina ovat työtyytyväisyys ja henkilöstön poissaolot.

Mittareiksi työtyytyväisyyttä mittaamaan on yrityksessä valittu työtyytyväisyysindeksi. Tätä

valintaa perustellaan sillä, että yritys on strategiassaan huomioinut osaavan henkilöstö

merkityksen ja sairauspoissaolojen merkityksen, aikatauluihin negatiivisesti vaikuttavana

asiana. Osaava henkilökunta on myös nostettu yrityksen kriittisiin menestystekijöihin kuu-

luvaksi ja korjausrakentamisen osaaminen on ydinosaamista.

Työtyytyväisyys mitataan kaksi kertaa vuodessa tehtävällä kyselyllä, joka antaa lukuar-

von, jota tulkitaan työtyytyväisyysindeksinä. Henkilöiden poissaolot saadaan puolestaan

kuukauden välein suoraan yrityksen palkanlaskennasta. Henkilöiden poissaolon mittaami-

sen osalta on kyseessä käänteinen mittaristo, eli pyritään mahdollisimman vähiin poissa-

oloihin. Henkilöstö osa-alueen painoarvo on jo aiemmin määritetty 15 %. Henkilöstö osa-

alueen mittarit, painotuksineen ja vastuuhenkilöineen selviävät taulukosta 6.

Taulukko 6. Henkilöstö osa-alueen mittarit

Osa-alue  Mittarit Painoarvo Vastuuhenkilö Mittaustiheys

Henkilöstö työtyytyväisyys 50 % työpäällikkö 1 kpl / 1 kk
poissaolot 50 % hankintapäällikkö 1 kpl / 1 kk

5.5.4 Prosessit osa-alueen mittarit

Prosessit osa-alueella mitataan hankintaprosessin onnistumista ja tarjouslaskennan

osaamista. Hankintaprosessin onnistumista mitataan hankintareklamaatioiden määrällä,

joka lukuarvo aliurakoitsijoille toimitetuista kaikista reklamaatioista. Hankintareklamaatioi-

den osalta mittaristo on käänteinen ja pyritään tietysti mahdollisimman pieneen lukuar-

voon. Tarjouslaskennan osaamisen mittarina ovat voitetut tarjoukset. Voitetut tarjoukset

on prosenttiluku, joka lasketaan voitettujen tarjousten ja kaikkien laskettujen tarjousten

suhteesta.
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Perusteena mittareiden valinnalle voidaan todeta, että yrityksen strategiaan kuuluu ver-

kostoituminen alan parhaiden aliurakoitsijoiden kanssa. Hankintastrategiaan kuuluu sopi-

vimpien aliurakoitsijoiden valinta, jotka eivät välttämättä ole halvimpia ja lisäksi hankinta-

toimi on yrityksen ydinosaamista. Tästä on johdettu prosessit alueen hankintareklamaatiot

mittari, joka pitää sisällään lukuarvon kaikista aliurakoitsijoille tehdyistä reklamaatioista.

Yrityksen ydinosaamiseen kuuluu myös tarjouslaskennan osaaminen, jonka seurauksena

seurataan voitettujen tarjousten lukuarvoa. Ajatuksena on tietysti vielä se, että voitetut

tarjoukset ovat kannattavia. Yrityksen kannattavuutta seurataan mittariston talous osa-

alueen kannattavuuden mittareilla. Prosessit osa-alueen painoarvo on jo aiemmin määri-

tetty 15 %. Taulukosta 7, selviävät prosessit osa-alueen mittarit, painoarvo, vastuuhenkilö

ja mittaustaajuus.

Taulukko 7. Prosessit osa-alueen mittarit

Osa-alue  Mittarit Painoarvo Vastuuhenkilö Mittaustiheys

Prosessit hankintareklamaatiot 50 % hankintapäällikkö 1 kpl / 1 kk
voitetut tarjoukset % 50 % laskentapäällikkö 1 kpl / 1 kk
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

6.1 Tavoitteiden saavuttaminen ja vastaukset tutkimuskysymyksiin

Tavoitteena oli rakentaa suorituskyvyn mallimittaristo pienille ja keskisuurille rakennusyri-

tyksille, joiden suuruusluokka liikevaihdolla mitattuna on noin 5,0 – 15,0 miljoonaa euroa.

Tämä suorituskyvyn mallimittaristo oli tarkoitus rakentaa yritystason ohjaavaksi mittaris-

toksi. Sen pääkäyttötarkoituksena oli toimia yritysjohdon työkaluna koko yrityksen ohjaa-

misessa ja johtamisessa.

Tätä tavoitetta varten selvitettiin teemahaastattelua käyttäen pk-yritysten suorituskyvyn

mittaamista ja analysointia. Haastattelusta saatiin vastaukset tämän tutkimuksen alussa

esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimus rajattiin koskemaan vain talonrakennusalan pk-

yrityksiä.

Tämän tutkimuksen alussa esitetyt tutkimuskysymykset olivat:

1. Mihin tarkoitukseen suorituskyvyn mittaristoa käytetään rakennusalan pk-

yrityksissä?

2. Mitä asioita rakennusalan pk-yrityksissä johdon osalta seurataan?

3. Minkälainen rakennusalan pk-yritysten käyttöön soveltuvan suorituskyvyn mit-

tariston tulisi olla?

4. Mitkä ovat suorituskyvyn johtamisen esteet ja haasteet rakennusalan pk-

yrityksissä?

Näihin tutkimuskysymyksiin on saatu haastattelun perusteella saadut vastaukset, jotka on

esitetty tässä tutkimuskysymyksittäin eriteltyinä:

Tutkimuskysymys 1. Mihin tarkoitukseen suorituskyvyn mittaristoa käytetään rakennus-

alan pk-yrityksissä?

- Suorituskyvyn mittaristoja käytettiin rakennusalan pk-yrityksissä rakennusprojekti-

en seuraamiseen sekä myös yrityksen kokonaistilanteen seuraamiseen. Yrityksen
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tulos muodostuu rakennusprojektien tuloksista. Rakennusprojektien seuranta oli

kuitenkin tarkemmalla tasolla kuin yrityksen kokonaistilanteen seuranta ja sisälsi

myös hieman eri asioita. Projektien seurannassa seurattiin joidenkin yritysten osal-

ta myös työntekijöiden tehokkuutta.

- Suorituskyvyn mittaristoja käytettiin myös yrityksen johtamiseen. Suorituskyvyn

johtamisjärjestelmää ilmoitti tosin käyttävänsä vain yksi haastatelluista yrityksistä.

Kyseisen yrityksen toimitusjohtaja ilmoitti, että yritys käyttää suorituskyvyn johta-

miseen nykyaikaista projektinhallintaohjelmaa, jossa on tuotannonhallinnan mo-

duuli mukana. Kaikissa haastatteluista yrityksistä oli kuitenkin olemassa jonkinlai-

nen mittaristo, jota myös seurattiin.

- Suorituskyvyn mittaristoja käytettiin myös vastuuhenkilöiden palkitsemistarkoituk-

sessa. Palkitsemiseen liittyvinä ja seurattavina asioina olivat tulokseen ja asiakas-

tyytyväisyyteen liittyvät asiat.

Tutkimuskysymys 2. Mitä asioita rakennusalan pk-yrityksissä johdon osalta seurataan?

- Toimitusjohtajat ja aluejohtaja seurasivat yrityksen kokonaistilanteen lisäksi poik-

keuksetta myös projektien tilannetta.

- Projektien tilannetta seurattiin jopa kahden viikon välein, kun puolestaan yrityksen

tilanteen seuranta saattoi tapahtua neljännesvuosittain

- Seurattavina asioina oli kannattavuuteen ja talouteen liittyvät tunnusluvut sekä

tyypillisesti myös asiakastyytyväisyys ja työtyytyväisyys.

- Kannattavuuteen ja talouteen liittyvinä tunnuslukuina seurattiin johdon osalta yri-

tystasolla myyntikatetta, käyttökatetta, liikevaihdon muutosta, liiketulosta, kassavir-

taa ja tarjouslaskennan osumaprosenttia. Pääoman tuottoa ei mitattu.

- Aineettomina tunnuslukuina seurattiin yleisesti asiakastyytyväisyyttä ja työtyytyväi-

syyttä. Myös luovutusaineiston toimittamisen nopeutta ja jälkitöiden valmiiksi saat-

tamista seurattiin jonkun yrityksen osalta.
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- Projektien osalta seurattiin joidenkin johtajien osalta taloudellisen asioiden lisäksi

myös työntekijöiden tehokkuutta. Työturvallisuutta seurattiin projekteissa, raken-

nusalan normaalin käytännön mukaisesti TR- mittarilla.

- Lähes kaikki haastateltavat katsoivat, että tällä hetkellä yrityksessä mitattavilla asi-

oilla on selkeä yhteys yrityksen strategiaan. Yksi haastateltava tosin kertoi, että täl-

lä hetkellä yhteys on hieman irrallinen, mutta korjausta tilanteeseen on tulossa.

Tutkimuskysymys 3. Minkälainen rakennusalan pk-yritysten käyttöön soveltuvan suoritus-

kyvyn mittariston tulisi olla?

- Rakennusalan pk-yritykselle rakennettavan mittariston pitäisi olla yksinkertainen ja

helppokäyttöinen. Siinä ei saa olla liikaa mittareita.

- Mittariston tulisi olla edullinen ja olla myös helposti ja kohtuullisin kustannuksin

muunneltavissa.

Tutkimuskysymys 4. Mitkä ovat suorituskyvyn johtamisen esteet ja haasteet rakennusalan

pk-yrityksissä?

- Yleisimpänä haasteena tai esteenä suorituskyvyn johtamiselle mainittiin henkilös-

tön muutosvastarinta.

- Myös henkilöstöresurssit ja niiden kohdentamisen priorisointi, katsottiin yleisesti

olevan haaste suorituskyvyn johtamiselle. Kaikki tekninen henkilöstö tarvitaan ope-

ratiivisiin töihin.

- Haasteena suorituskyvyn johtamiselle mainittiin myös toimialakulttuuri. Rakennus-

työmaita pyörittävät rakennusalalla tyypillisesti hyvin itsenäiset henkilöt. Jos jotain

sitten mitataan, aiheuttaa tämä näille henkilöille helposti miettimistä ja epäluuloja.

- ”Asioiden vieminen taloushallinnon läpi”, katsottiin myös olevan myös esteenä

suorituskyvyn johtamiselle.

Voidaan todeta, että tutkimuskysymyksiin on saatu vastaukset. Seuraavaksi tarkastellaan

työn tavoitteena ollutta, rakennusalan pk-yrityksille kohdennettua suorituskyvyn mittaris-

ton rakentamista.
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Tenhusen (2001, s.3) mukaan suorituskyvyn mittaristo pitää luoda jokaisen yrityksen

omista lähtökohdista alkaen. Sellaista suorituskyvyn mittaristoa, joka kävisi kaikille jonkun

toimialan yrityksille, ei ole mahdollista rakentaa. Jotta tämän tutkimuksen tavoitteena ollut

suorituskyvyn mittaristo saatiin rakennettua, luotiin tyypillisen rakennusalan pk-yrityksen

yritysprofiili. Tämän yritysprofiilin luomisessa huomioitiin tutkimuksessa tehdyt haastatte-

lut.

Mallimittariston rakentamisessa otettiin soveltuvin osin huomioon haastattelut, suoritusky-

vyn mittaamisen teorian ja pk-yritysten, sekä rakennusyritysten erityispiirteiden lisäksi.

Kysyttäessä haastateltavilta yritysjohtajilta ajatuksia rakennettavan mittariston ominai-

suuksista, oli yksi mittariston ominaisuus ylitse muiden. Lähes kaikki yritysjohtajat painot-

tivat, että rakennusalan suorituskykymittariston tulisi olla yksinkertainen ja helppokäyttöi-

nen. Tässä tutkimuksessa onkin seurattu tätä ohjenuoraa, ja pyritty rakentamaan mahdol-

lisimman yksinkertainen suorituskyvyn mallimittaristo. Mittaristo rakennettiin Lappeenran-

nan teknisen yliopiston Lahden yksikön kehittämää SAKE- sovellusta käyttäen. Kyseinen

sovellus on kehitetty aikanaan juuri teollisuuden pk-yrityksiä silmälläpitäen.

Haastatteluissa mukana olleiden yritysten osalta suorituskykymittareiden käyttö painottui

taloudellisiin mittareihin. Aineettomista mittareista mukana oli kuitenkin lähes poikkeukset-

ta asiakastyytyväisyys ja työtyytyväisyys. Muutamissa yrityksissä seurattiin myös henki-

löstön työtyytyväisyyttä. Haastattelussa kysyttiin myös, että olisiko yrityksillä tarvetta joi-

denkin muiden mittareiden käyttöön, mutta tällaista tarvetta ei havaittu.

Itse rakennusalan pk-yrityksen käyttöön rakennettava mallimittaristo rakennettiin kuitenkin

tätä varten luodun rakennusalan pk-yrityksen profiilin pohjalta. Mittaristo on jaettu Balan-

ced Scorecard mittaristosta tunnettuihin neljään eri osa-alueeseen:

1. Asiakas osa-alue, painoarvo 40 %

2. Taloudellinen osa-alue, painoarvo 30 %

3. Prosessit osa-alue, painoarvo 15 %

4.   Henkilöstö osa-alue, painoarvo 15 %

Taloudellisen osa-alueen sisällä mitataan toiminnan laajuutta, kannattavuutta ja likviditeet-

tiä. Asiakas osa-alueen sisällä mitataan asiakastyytyväisyyttä, prosessit osa-alueen sisäl-

lä mitataan hankintaprosessin onnistumista ja tarjouslaskennan osaamista. Henkilöstö-
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osa-alueen sisällä mitataan henkilöstön työtyytyväisyyttä ja poissaoloja. Tämän tutkimuk-

sen tavoitteena ollut mallimittaristo on rakennettu ja se on esitetty taulukossa 8.

Taulukko 8. Suorituskyvyn mallimittaristo

Osa-alue /
painoarvo

Mittari Paino-
arvo

vastuuhenkilö Mittaus-
tiheys

Asiakas, 40 % asiakastyytyväisyys 50 % projektipäällikkö 1 kpl / 6 kk
asiakasreklamaatiot 50 % projektipäällikkö 1 kpl / 1 kk

Talous, 30 %
liikevaihdon muutos % 20 % talouspäällikkö 1 kpl / 3 kk
käyttökate % 25 % talouspäällikkö 1 kpl / 1 kk
liiketulos % 30 % talouspäällikkö 1 kpl / 1 kk
Quick ratio 25 % talouspäällikkö 1 kpl / 1 kk

Henkilöstö,15 % työtyytyväisyys 50 % työpäällikkö 1 kpl / 3kk
poissaolot 50 % palkanlaskija 1 kpl / 1kk

Prosessit,15 % hankintareklamaatiot 50 % hankintapäällikkö 1 kpl / 1 kk
voitetut tarjoukset 50 % laskentapäällikkö 1 kpl / 1 kk

Asiakasreklamaatioiden, poissaolojen ja hankintareklamaatioiden osalta mittaristo on

käänteinen, eli näiden osalta pyrkimyksenä on mahdollisimman pieni lukuarvo.

6.2 Johtopäätökset työn tuloksista

Johtopäätöksenä työn tuloksista voidaan todeta, että vastaukset tutkimuskysymyksiin, on

saatu tässä tutkimuksessa tehtyjen haastattelujen avulla. Tutkimuskysymykset on käyty

läpi tämän tutkimuksen kohdassa 6.1.

Mitään täysin yllättävää ei tutkimuskysymysten vastauksista löytynyt. Vastaukset sen si-

jaan vahvistivat tutkimuksen kirjallisuuden osuudesta tehtyjä löydöksiä seuraavilta osin:

- Pk-yritysten resurssit henkilöstön ja rahoituksen suhteen ovat niukkoja. Ne ovat

vähemmän byrokraattisia ja ymmärtävät paremmin asiakkaansa tarpeita, kuin isot

yritykset. (Hausman 2005, s. 774)

- Pk-yrityksien organisaatiot ovat joustavia ja matalia. Tämän lisäksi niiden strategiat

ovat vapaamuotoisia ja dynaamisia. (Hudson ym. 2001 s.1105)

Haastattelujen perusteella voidaan kuitenkin huomioida kirjallisuuden väittämästä poike-

ten ehkä yllättävänäkin, että kaikki haastatellut johtajat olivat niin sanottuja palkkajohtajia.

Haastatellut johtajat eivät siis olleet kyseisen yrityksen omistajia tai osakkaita. Näiden
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haastattelujen perusteella voidaan tehdä myös johtopäätöksiä, että tässä tutkimuksessa

haastateltujen johtajien osaaminen oli myös erittäin hyvällä tasolla. Joten seuraavana esi-

tetty kirjallisuuden väite ei siis pitänyt tässä tutkimuksessa paikkansa:

- Pansiri & Temtime (2008, s. 258-259) mukaan pk-yrityksiä johtaa usein itse omis-

taja ja yrityksillä on usein suuria puutteita johtamisen perustaidoissa sekä operatii-

visella että strategisella puolella.

Tämän tutkimuksen kohteena ollut rakennusalan pk-yrityksille tarkoitettu suorituskyvyn

mallimittaristo saatiin rakennettua. Mittaristosta tuli tavoitteen mukaisesti ohjaava mittaris-

to rakennusalan pk-yrityksille, joiden liikevaihto on noin 5,0 - 15,0 miljoonaa euroa. Sen

pääkäyttötarkoituksena on myös tavoitteen mukaisesti toimia yritysjohdon työkaluna koko

yrityksen ohjaamisessa ja johtamisessa. Mittaristoa, joka sopisi kaikkien yritysten tarpei-

siin sellaisenaan, ei ole mahdollista rakentaa, vaan mittaristot rakennetaan aina jokaisen

yrityksen lähtökohdat huomioiden. Tämän johdosta mittariston rakentamista varten luotiin

tyypillisen rakennusalan pk-yrityksen profiili toiminta-ajatuksineen, visioineen, strategioi-

neen, ydintoimintointoineen ja kriittisine menestystekijöineen. Johtopäätöksenä mittariston

rakentamiseen liittyen voidaan todeta vielä myös se, että SAKE -sovellus hyvine mittaris-

ton rakennus- ja implementointiohjeineen on hyvä alusta rakennusalan pk-yritysten mitta-

ristolle.

Tämän jälkeen voidaan vielä todeta suorituskyvyn mittareille rakentamisvaiheessa asetet-

tujen vaatimusten (Laitinen 2003, s. 147-168) täyttyminen. Tutkijan oma näkemys on, että

näillä mittareilla on olennainen merkitys päätöksenteolle, joten ne ovat relevantteja. Mitta-

rit ovat myös yksinkertaisia ja niiden mittaaminen on helppoa, joten myös edullisuus vaa-

timus todennäköisesti täyttyy. Mittarit ovat myös valideja, eli ne mittaavat mittauksen koh-

detta harhattomasti. Mittareiden voi olettaa olevan myös reliaabeleita, eli riittävän tarkko-

ja, sekä myös riittävän uskottavia, jotta niitä voi käyttää päätöksenteon tukena.

Tämän tutkimuksen pohjalta tulee mieleen jatkotutkimusaiheena SAKE- sovelluksella teh-

tyjen rakennusalan pk-yritysten suorituskyvyn mittaristojen implementoinnin tutkimusta.

Näiden osalta kiinnostaisi tietää onnistuneiden mittaristojen implementointien suhteellinen

osuus kaikista implementoinneista. Myös onnistuneen implementoinnin resepti kiinnostaa

ja toisaalta myös mahdollisten epäonnistumisien syyt.
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7   YHTEENVETO

Tämän tutkimuksen taustalla oli rakennusala ja sen taloudellista kasvua sekä työpaikkoja

luova vaikutus Euroopassa. Tähän liittyi myös yhdistyneen Euroopan kautta laajentuneen

markkina-alueen mahdollisuudet ja toisaalta myös eurooppalaisten rakennusalan yritysten

kautta lisääntynyt kilpailu. Taustalla oli myös nähtävissä muutos Suomen rakennusalan

markkinaosuuksien kilpailutilanteessa, keskisuurien rakennus yritysten lisätessä liikevaih-

toaan suurten yritysten kustannuksella. Ennen kaikkea huomio kuitenkin kiinnittyi raken-

nusalan väitettyyn tehottomuuteen ja tätä kautta suorituskyvyn johtamisen kehittämistar-

peille.

Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa suorituskyvyn mallimittaristo pienille ja keskisuurille

rakennusyrityksille, joiden suuruusluokka liikevaihdolla mitattuna on noin 5,0 – 15,0 mil-

joonaa euroa. Tämä suorituskyvyn mallimittaristo oli tarkoitus rakentaa yritystason ohjaa-

vaksi mittaristoksi. Sen pääkäyttötarkoituksena oli toimia yritysjohdon työkaluna koko yri-

tyksen ohjaamisessa ja johtamisessa.

Tutkimusongelmana oli selvittää, mitä tarkoitusta varten suorituskyvyn mittausta suoma-

laisissa pienissä ja keskisuurissa rakennusyrityksissä tarvitaan, sekä kuinka niiden suori-

tuskykyä johdetaan. Tämän lisäksi selvitettiin, mitä asioita pienissä ja keskisuurissa ra-

kennusyrityksissä mahdollisesti seurataan ja mitkä ovat keskeisimmät käytettävät suori-

tuskyvyn mittarit. Tutkimus rajattiin koskemaan vain talonrakennusalan pk-yrityksiä.

Tutkimuksen lähestymistapana on sovellettu tapaustutkimusta (Case study). Tutkimus-

menetelmiksi valittiin kvalitatiiviset menetelmät, joiden lähtökohtana on todellisen elämän

kuvaaminen. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakennettiin käyttäen suorituskyvyn mit-

taukseen ja analysointiin liittyvää kirjallisuutta ja tieteellisiä artikkeleita. Tutkimuksen em-

piirisen aineiston keruu tehtiin teemahaastattelua käyttäen.

Tutkimuksen tavoitteena ollut suorituskyvyn mallimittaristo rakennettiin SAKE -sovellusta

käyttäen. Mittariston rakentamisessa huomioitiin tässä tutkimuksessa tehdyt haastattelut,

suorituskyvyn mittaamisen teoria, pk-yritysten erityispiirteet sekä rakennusalan erityispiir-

teet.

Tutkimuksessa empiirisen osuuden perusteella selvisi, että rakennusalan pk-yrityksissä

suorituskyvyn mittaristoja käytettiin rakennusprojektien seuraamiseen sekä myös yrityk-
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sen kokonaistilanteen seuraamiseen. Suorituskyvyn mittaristoja käytettiin myös yrityksen

johtamiseen. Kaikissa yrityksistä oli olemassa jonkinlainen mittaristo, jota myös seurattiin.

Suorituskyvyn mittaristoja käytettiin myös vastuuhenkilöiden palkitsemistarkoituksessa.

Kannattavuuteen ja talouteen liittyvinä tunnuslukuina seurattiin johdon osalta yritystasolla

myyntikatetta, käyttökatetta, liikevaihdon muutosta, liiketulosta, kassavirtaa ja tarjouslas-

kennan osumaprosenttia. Myös rakennusprojektien tilannetta seurattiin yrityksissä toimi-

tusjohtajatasolla. Projektien osalta seurattiin joidenkin johtajien osalta taloudellisen asioi-

den lisäksi myös työntekijöiden tehokkuutta. Pääoman tuottoa ei missään haastatelluista

yrityksissä seurattu.

Aineettomien tunnuslukujen osalta selvisi, että seurattavina olivat yleisesti asiakastyyty-

väisyys ja henkilöstön työtyytyväisyys. Myös luovutusaineiston toimittamisen nopeutta ja

jälkitöiden valmiiksi saattamista seurattiin jonkun yrityksen osalta. Työturvallisuutta seurat-

tiin projekteissa, rakennusalan normaalin käytännön mukaisesti TR- mittarilla. Lähes kai-

kissa yrityksessä mitattavilla asioilla oli yhteys yrityksen strategiaan.

Näiden asioiden lisäksi tutkimuksessa selvisi, että rakennusalan pk-yritykselle rakennetta-

van mittariston pitäisi olla yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Siinä ei saa olla liikaa mitta-

reita. Mittariston tulisi olla edullinen ja olla myös helposti ja kohtuullisin kustannuksin

muunneltavissa. Yleisimpänä haasteena tai esteenä suorituskyvyn johtamiselle mainittiin

henkilöstön muutosvastarinta. Myös henkilöstöresurssit ja niiden kohdentamisen priori-

sointi, katsottiin yleisesti olevan haaste suorituskyvyn johtamiselle. Haasteena suoritusky-

vyn johtamiselle mainittiin myös toimialakulttuuri. Myös asioiden vieminen taloushallinnon

läpi katsottiin olevan haaste.

Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että tutkimuskysymyksiin on saatu tutkijan

mieltä tyydyttävät vastaukset. Myös tutkimuksen tavoitteen mukainen suorituskyvyn mal-

limittaristo suuruusluokaltaan 5,0 -15,0 miljoonan euron liikevaihdon omaaville rakennus-

alan pk-yrityksille rakennettiin. Rakentaminen tehtiin SAKE -sovelluksen pohjalta. Mittaris-

to on yritystason ohjaava mittaristo, sen pääkäyttötarkoitus on toimia yritysjohdon työkalu-

na koko yrityksen ohjaamisessa ja johtamisessa. Mitattavina osa-alueina mittariin valittiin:

asiakas, taloudellinen, prosessi ja henkilöstö osa-alueet. Rakennettuun suorituskyvyn

mittaristoon mitattaviksi asioiksi valittiin: yrityksen toiminnan laajuus, kannattavuus, likvidi-

teetti, asiakastyytyväisyys, hankintaprosessin ja tarjouslaskennan onnistuminen, sekä

työtyytyväisyys ja henkilöstön poissaolot.
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Tutkimuksen lopussa tehdyssä tarkastelussa todettiin suorituskyvyn mallimittariston mitta-

reiden olevan niille asetettujen kriteereiden mukaisia. Yhteenvetona voidaan myös todeta,

että SAKE -sovellusta hyvine rakentamisen ja implementoinnin ohjeineen voidaan pitää

hyvänä alustana rakennusalan pk-yrityksen suorituskyky mittaristolle. Se täyttää myös

yritysjohtajien suorituskyvyn mittaristolle osoittamat toiveet yksinkertaisuuden, helppokäyt-

töisyyden, edullisuuden sekä kohtuullisin kustannuksin olevan muunneltavuutensa osalta.
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