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Työn tavoitteena on tutkia suorituskyvyn mittaamista teollisuudessa ja 

palveluliiketoiminnassa. Teorian pohjalta luodaan esimerkit eri teollisuuden ja 

palveluliiketoiminnan toimialoille sopivista mittauskohteista ja niiden mittareista. 

Kandidaatintyö on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Työssä käytettyjen tietojen ja 

tulosten lähteenä on käytetty alan kirjallisuutta ja tieteellisiä artikkeleita. 

Työn tuloksena havaittiin teollisuuden ja palveluliiketoiminnan olennaisimmiksi 

eroiksi niiden tuotteiden luonne sekä asiakkaat. Tästä syystä teollisuuden ja 

palveluliiketoiminnan yrityksissä tulisi keskittyä eri mittauskohteisiin. Teollisuudessa 

huomio mittauskohteissa painottuu erityisesti työn ja pääoman tuottavuuteen sekä 

tuotteiden tasalaatuisuuteen, kun taas palveluliiketoiminnassa lähes kaikki mittaaminen 

pohjautuu asiakkaan kokemaan laatuun.  

Sekä yrityksille että kuluttajille massatuotteita tuottavilla teollisuusyrityksillä 

suorituskyvyn mittaamisessa tärkeimmäksi osoittautuu tuottavuuden ja tuotteiden 

tasalaatuisuuden mittaaminen. Asiakaskohtaista suunnittelua vaativilla 

teollisuusyrityksillä tärkeämmäksi nousevat joustavuus sekä kustannusten seuraaminen 

johtuen yksilöllisistä ja pitkäkestoisista tuotantoprosesseista. Palveluliiketoiminnan 

toimialoilla tärkeimmät mittauskohteet ovat laatu, tuottavuus sekä kilpailukyky. 

Toimialojen välillä erot ilmenevät lähinnä asiakaskokemukseen vaikuttavien 

tekijöiden, kilpailutekijöiden sekä tuottavuutta määrittävien osa-alueiden osalta. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 

Nyky-yhteiskunnan markkinataloudessa kilpailu on kovaa, mikä vaatii yrityksiltä entistä 

parempia prosesseja menestyäkseen (Neely 1999, s. 211). Prosessien kehittämistä edistää kyky 

tunnistaa ja asettaa yrityksen toiminnan kannalta kriittisiä tavoitteita, sekä yrityksen toiminnan 

vahvuuksien ja heikkouksien tiedostaminen. Näitä asioita voidaan tunnistaa, hallita ja kehittää 

oikein suoritetulla suorituskyvyn mittaamisella ja tämän tuoman informaation oikeaoppisella 

hyödyntämisellä (Radnor ja Barnes 2007, s. 388–389). Mittaamisen avulla voidaan tuottaa 

yritykselle lisäarvoa oman toiminnan tuntemisella, konkretisoida kehittämisalueita ja edistää 

tavoitteiden saavuttamista (Saari 2006, s. 35). Tämä kuitenkin edellyttää oikeiden 

mittauskohteiden ja mittareiden valintaa sekä mittaamisen suorittamista sopivin keinoin.  

Samat mittauskohteet, mittarit ja mittausmenetelmät eivät sovellu jokaiselle yritykselle, 

etenkään eri toimialoilla. Mittaaminen on myös käsitteenä erittäin laaja, ja lähes kaikkea voikin 

periaatteessa mitata jollain tavalla. Erilaisia mittareita on tämän seurauksena valtava määrä, 

joten mittaus on tärkeää suunnitella yrityskohtaisesti ottaen huomioon toimiala, kilpailijat, 

oman yrityksen vahvuudet ja heikkoudet sekä asiakkaiden odotukset. 

1.2 Tavoite ja tutkimuskysymykset 

Työn tavoitteena on vertailla teollisuutta ja palveluliiketoimintaa keskenään, sekä näiden sisällä 

toimialojen välisiä suorituskyvyn mittaamisen eroja. Työn tutkimuskysymykset ovat:  

- Mitkä ovat teollisuuden ja palveluliiketoiminnan olennaisimmat erot? 

- Miten suorituskykyä mitataan teollisuudessa ja palveluliiketoiminnassa? 

1.3 Rajaukset, menetelmät ja rakenne 

Työssä suorituskyvyn mittauksen vertailu on rajattu teollisuuteen ja palveluliiketoimintaan, 

sillä nämä kattavat suurimman osan maailman bruttokansantuotteesta (CIA 2016). Toisaalta 

työssä keskitytään vain suorituskyvyn mittaamisen menetelmiin, kohteisiin ja mittareihin. 

Erilaiset mittausjärjestelmät ja niiden pohjalta tehtävä kehitys on rajattu tämän työn 
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ulkopuolelle. Yleisesti järjestelmiä voidaan käyttää eri toimialoilla, vain mittauksen kohteet ja 

täten myös mittarit vaihtuvat.  

Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Työ pohjaa alan kirjallisuuteen sekä tieteellisiin 

artikkeleihin.  

Tutkielma rakentuu kuuden luvun mukaisesti. Toisessa luvussa käsitellään suorituskyvyn 

määritelmää, sen osa-alueita, sekä mittaamisen teoriaa ja perustellaan miksi mittaamista tulisi 

suorittaa.  

Kolmas luku pohjustaa mitä tarkoitetaan teollisuudella ja palveluliiketoiminnalla, sekä 

esitetään ominaisimmat yhtäläisyydet sekä erot näiden välillä. Teollisuus ja 

palveluliiketoiminta voidaan määritellä eri tavoin, riippuen kontekstista. Tämän – kuten myös 

ensimmäisen – luvun tehtävänä on selkeyttää näitä käsitteitä nimenomaan tämän työn kannalta, 

jotta väärinkäsityksiltä vältyttäisiin. 

Neljännessä ja viidennessä luvussa siirrytään tarkastelemaan suorituskyvyn mittaamista 

teollisuudessa ja palveluliiketoiminnassa. Luvuissa käsitellään teollisuuden ja 

palveluliiketoiminnan suorituskyvyn osa-alueita, miten mittauskohteet tulisi valita ja 

ehdotetaan näille kohteille sopivia mittareita.  

Kuudennessa luvussa esitetään edellisten lukujen pohjalta suorituskyvyn mittaamista 

teollisuuden ja palveluliiketoiminnan eri toimialoilla. Toimialat valitaan neljännen luvun 

luokitteluihin pohjautuen. 

Viimeisessä luvussa tehdään johtopäätöksiä ja yhteenvetoja työn pohjalta. Luku antaa 

tiivistelmän siitä, mitä työssä on havaittu sekä työssä ilmenneitä tuloksia. Lisäksi esitetään 

ominaisimmat havaitut erot mittaamisessa teollisuuden ja palveluliiketoiminnan välillä. 
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2 SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN 

2.1 Mittaaminen liiketoiminnassa 

Mittaamisella tuotetaan tietoa kiinnostuksen kohteena olevasta asiasta tai ilmiöstä.  Oikein 

suoritettu mittaaminen tuottaa parempaa tietoa mittauksen kohteesta ja tätä voidaan käyttää 

hyväksi kartutetun ymmärryksen kautta, mikä edistää toiminnan kehittämistä. (Jenkins 2012, s. 

4–5) 

Olennainen osa mittaamista on mitattavan kohteen ohella käytettävien mittareiden valinta. 

Mittari tuottaa sääntöjen mukaan mittauksen kohteesta mittaustuloksen (Kettunen 1974, s. 46). 

Liiketoiminnassa mittarit tuottavat usein tunnuslukuja – tai ainakin niiden antamien tulosten 

avulla voidaan laskea tunnuslukuja – auttamaan päätöksentekoa tai tuottamaan seurantatietoa. 

Mittaaminen on yleensä hyödyllistä vain, jos se on suoritettu oikein. Saari (2006, s. 41–43) 

kuvailee viisi yleisen mittausteorian pohjalta valittua mittaamisen ominaisuutta, jotka vaaditaan 

hyvän mittaamisen täyttymiseksi: 

- Relevanssi eli tärkeys 

- Validiteetti eli tarkkuus 

- Reliabiliteetti eli luotettavuus 

- Ymmärrettävyys 

- Edullisuus 

Mittaaminen on relevanttia, kun se tuottaa hyötyä. Mittauksen tulosta tulisi pystyä käyttämään 

päätöksenteossa tai muussa siltä vaaditussa roolissa. Validiteetilla tarkoitetaan mittaamisen 

kykyä tuottaa mittauksen kohteesta totuudenmukainen kuva. Reliabiliteetti on ominaisuus joka 

kuvaa mittauksen yhdenmukaisuutta. Usean mittauksen tekeminen samasta aineistosta pitäisi 

antaa samat tulokset. Mittauksen tulisi olla ymmärrettävää, mikä voidaan toteuttaa mittauksen 

yksinkertaisuudella. Lopulta mittaaminen pitäisi olla riittävän edullista. Kaikki mittaaminen 

maksaa, mutta mittaaminen on perusteltua, mikäli se tuottaa enemmän hyötyä kuin 

kustannuksia (Saari 2006, s. 43). 

Jääskeläinen et al. (2013, s. 12) esittävät useita mittauskohteisiin ja mittareiden valintaan 

vaikuttavia tekijöitä: 
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- Organisaatiokoko 

- Strategia 

- Toimiala 

- Ulkoiset tekijät 

- Resurssit 

- Organisaatiotasojen erot 

- Organisaatiokulttuuri 

- Mittaus ja tietojärjestelmät 

Mittaamisen suunnittelun ensimmäinen vaihe on mittaamisen tarpeen ja käyttötarkoituksen 

määrittely. Nämä vaikuttavat merkittävästi mittauskohteiden ja mittareiden valintaan. 

Mittauskohteet tulisi valita niin, että ne tukevat yrityksen strategiaa, jotta niiden avulla on 

mahdollista edistää yrityksen tavoitteita pitkällä aikavälillä (Jääskeläinen et al. 2013, s. 12). 

Kun mittauskohteet on valittu, täytyy mittauskohteille valita sopivat mittarit sekä määritellä 

niiden käyttöperiaatteet. Lönnqvist et al. (2010, s. 121) määrittelevät viisi keskeistä kysymystä 

käyttöperiaatteiden määrittelyä varten; mistä mittarin data saadaan, kuinka usein mittausta 

suoritetaan, kenen vastuulla mittari on, mitkä ovat mittarin viite- ja tavoitearvot ja kenelle 

mittaustulokset raportoidaan. 

2.2 Suorituskyky yrityksessä 

Suorituskyky kuvaa tarkasteltavan kohteen kuten yrityksen, sen liiketoimintayksikön tai 

yksilön kykyä suoriutua siltä vaadituista tavoitteistaan (Lönnqvist et al. 2006, s. 19). Yrityksiä 

ja niiden toimintaa tarkasteltaessa suorituskyvyllä on perinteisesti tarkoitettu niiden 

taloudellista menestystä. Tämä onkin luontevaa, sillä taloudellisesti kannattava toiminta 

mahdollistaa sidosryhmien tarpeiden tyydyttämisen (Rantanen ja Holtari 1999, s. 4–8). 

Taloudellinen suorituskyky voidaan jakaa esimerkiksi kannattavuudeksi, maksuvalmiudeksi ja 

vakavaraisuudeksi (Uusi-Rauva 1996, s. 23). Kannattavuus on yrityksen tulojen ja menojen 

erotus, ja kuvaa yrityksen pitkän aikavälin kykyä tuottaa tuloa (Laitinen 1989, s. 190). 

Tyypillisiä mittareita tälle ovat liikevoittoprosentti, koko pääoman tuottoprosentti, sijoitetun 

pääoman tuottoprosentti ja oman pääoman tuottoprosentti (Niskanen ja Niskanen 2003, s. 112–

116). Maksuvalmius (likviditeetti) kuvaa yrityksen kykyä maksaa lyhyen aikavälin ja yllättävät 

maksut. Tätä voidaan kuvata esimerkiksi quick ratiolla, current ratiolla, 
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nettokäyttöpääomaprosentilla tai käyttöpääomaerien kiertoaikamittareilla (Niskanen ja 

Niskanen 2003, s. 117–118). Vakavaraisuus kuvaa yrityksen pääomarakennetta ja kertoo 

yrityksen kyvystä maksaa pitkän aikavälin kulut. Suositeltuja tunnuslukuja vakavaraisuudelle 

ovat omavaraisuusaste, suhteellinen velkaantuneisuus ja gearing-prosentti (Niskanen ja 

Niskanen 2003, s. 130). Keskittyminen vain taloudelliseen suorituskykyyn on kuitenkin suppea 

ja rajoittunut tapa käsitellä suorituskykyä. Toisen maailmansodan jälkeen yrityksissä alettiin 

ymmärtää suorituskyky myös muina ulottuvuuksina (Radnor ja Barnes 2007, s. 387–389). 

Suorituskykyyn kuuluu myös ei-taloudellisia, toimintaa kuvaavia kohteita – kuten tuottavuus 

ja laatu – ja näitä tulisikin käyttää yhdessä taloudellisten ulottuvuuksien kanssa (Kaplan ja 

Norton 1992, s. 71). Neely (1999, s. 208) lainaakin Legal and Generalin toimitusjohtajan 

vuosikertomuksessa esittämää ketjua, jossa kilpailukykyiset tuotteet tuovat lisää myyntiä, mikä 

lisää osakkeenomistajien saamaa lisäarvoa. Tämä osoittaa, että vaikka ennen yrityksissä 

keskityttiin taloudelliseen suorituskykyyn, nykyään tunnistetaan taloudellisten ja ei-

taloudellisten ulottuvuuksien selkeä yhteys toisiinsa. 

Rantanen ja Holtari (1999, s. 11–12) esittelevät myös toisen näkökulman, joka on jaottelu 

sisäiseen sekä ulkoiseen suorituskykyyn. Sisäinen suorituskyky kuvaa yrityksen sisäistä 

toimintaa, jonka mittaamisessa käytetään usein ei-taloudellisia, fyysisiä mittareita, jotka eivät 

siis ole rahamääräisiä. Tyypillisiä sisäisen suorituskyvyn mittaamisen kohteita on esimerkiksi 

laatu, toimitusaika ja tuottavuus. Sisäisessä suorituskyvyssä on ominaista se, että sen 

analysoiminen vaatii yrityksen sisäisen tiedon hyödyntämistä. 

Ulkoinen suorituskyky nimensä mukaisestikin kuvaa tarkastelua yrityksen ulkopuolelta. Tätä 

voidaan tehdä käyttäen hyväksi yrityksen julkisia tilinpäätöstietoja, ja tämän vuoksi arviointia 

voi suorittaa myös ulkopuoliset tahot, kuten rahoittajat. Käytetyn tiedon ja analyysin 

suorittavan sidosryhmän luonteesta johtuen ulkoisessa suorituskyvyssä keskitytään 

taloudelliseen suorituskykyyn. Vaikka arviointi voidaan tehdä pankin tai omistajan toimesta, 

ovat nämä myös yritystä ja erityisesti sen omistajia kiinnostavia tietoja, sillä ne kertovat 

tiivistetysti yrityksen taloudellisen tilan. (Rantanen ja Holtari 1999, s. 13–14) 

Nykyaikaisemmista, moniulotteisista suorituskyvyn jaotteluista käytetyimpiin kuuluu 

Radnorin ja Barnesin (2007, s. 390) mukaan Kaplanin ja Nortonin 1992 kehittämä 

tasapainotettu tuloskortti – balanced scorecard (BSC). Sen etuihin kuuluu, että sitä voidaan 
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käyttää yrityksen strategiaan tutkimalla mittauskohteita eri näkökulmista ja täten saada 

tasapainoinen kuva yrityksen menestystekijöistä neljästä eri näkökulmasta, jotka on kuvattu 

yhteyksineen kuvassa 1 (Lönnqvist et al. 2006, s. 34). Nämä näkökulmat ovat taloudellinen 

näkökulma, asiakasnäkökulma, sisäisten prosessien näkökulma sekä oppimisen ja 

innovatiivisuuden näkökulma, joille annetaan tavoitteet ja niitä kuvaavat mittarit (Kaplan ja 

Norton 1992, s. 72). 

 

Kuva 1 Tasapainotettu tuloskortti (Kaplan ja Norton 1992, s. 71) 

2.3 Mittaamisen hyötyjä 

Mittaamisen perimmäinen tarkoitus liikkeenjohdossa on korvata perinteinen intuitioon 

perustuva johtaminen tieteellisellä lähestymistavalla. Tämä vähentäisi yrityksen riippuvuutta 

yksittäisistä korkeasti osaavista henkilöistä, ja asian hallinta voidaan siirtää alemmas 

organisaatiossa. Vaikka kaikki mittaaminen maksaakin yrityksen resursseja, oikein suoritettu 

mittaaminen edistää kohteen parempaa hallintaa, mistä saatava hyöty ylittää mittaamisen 

kustannukset. (Saari 2006, s. 34) 

Neilimo ja Uusi-Rauva (2005, s. 301) esittävät useita positiivisia vaikutuksia hyvin toteutetulle 

mittaamiselle, joita ovat motivointi, mitattavan asian arvon korostuminen, ohjaaminen 

tekemään oikeita asioita, tavoitteiden selkeytyminen, kommunikoinnin helpottuminen sekä 

Taloudellinen 
näkökulma

Prosessinäkökulma

Innovatiivisuuden 
ja oppimisen 
näkökulma

Asiakasnäkökulma
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kilpailun ja kilvoittelun aikaansaaminen. Lisäksi hyvin toteutettu mittaaminen luo edellytyksiä 

palkitsemiselle. 

Myös Byrne ja Markham (1991, s. 145–146) ovat kuvanneet mittaamisen roolia toiminnan 

kehittämisprosessissa. Nämä ovat pitkälti samantyylisiä yllä lueteltujen kanssa. He esittävät 

mittaamisen helpottavan kommunikointia, kun esimerkiksi toimitustarkkuus on määritelty 

tarkasti mittaamista varten. Toisaalta sen avulla voidaan osoittaa kehityskohteita, kun on tietoa 

vertailua varten. Ilman tietoa menneestä on vaikeaa sanoa tarkasti, onko tuotanto ollut 

tuottavampaa kuin viime vuonna. Tiedon kerääminen edistää myös ongelmakohtien löytämistä. 

Ongelman syy löytyy helpommin, kun tietoa menneestä on enemmän. Mittaamisen avulla 

voidaan myös vertailla vaihtoehtoja. Kun tutkitaan kehittämiskohteita, olisi vaihtoehtoisille 

toimenpiteille hyvä olla tietoa päätöksenteon tueksi, jotta näiden väliltä voidaan valita sopivin 

vaihtoehto. (Byrne ja Markham 1991, s. 145–146). Tiedonkeruu mittaamisen muodossa 

selkiinnyttää tavoitteita ja edistystä niitä kohti.  Jos aikasarjasta näkyy esimerkiksi vähentynyt 

negatiivisten asiakaspalautteiden määrä verrattuna toimitettuihin tilauksiin, voidaan päätellä, 

että asiakastyytyväisyys tai laatu on parantunut. Mittaamisella voidaan myös määrittää ja 

raportoida parannusten tuloksia. Kun on olemassa mittareita määrittämään tuloksia, johto voi 

tunnistaa investointien tuottamia hyötyjä ja täten varmistaa alkaneen kehityksen jatkuvuuden. 

Suorituskyvyn mittaaminen ja sitä hyödyntävät mittaristot ovatkin johdon työkalu, jolla 

seurataan yrityksen strategian toteutuksen tehokkuutta, tavoitteiden saavuttamista ja millaisia 

toimenpiteitä tarvitaan ongelmien korjaamiseksi (Grady 1991, s. 51). 

Jääskeläinen et al. (2013, s. 11) esittävät mittaamisen hyötyjen tehostamista tuomalla 

mittaamisen lähelle henkilöstöä, mikä toimisi motivointikeinona. Pelkkä tiedon syöttäminen 

korkeimman tason päätöksenteon avuksi ja/tai tilastointinäkökulmasta voi tuntua 

päämäärättömältä liiketoimintayksiköiden tasolla. Toisaalta operatiivisella tasolla mittaamista 

suoritettaessa voidaan huomata soveltamiskohteita joita ei korkeammalla tasolla olisi ajateltu 

mittaamista suunniteltaessa. Mittaaminen edistää palkitsemisen, esimerkiksi 

suoritepalkkauksen edellytyksiä, kun on selkeää tietoa henkilöstön suoritteista. 
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3 TEOLLISUUS JA PALVELUT 

3.1 Teollinen liiketoiminta ja sen jaottelu 

Teollisuuden määritelmä ei aina ole yksiselitteinen ja vaihtelee kontekstista riippuen. Tässä 

työssä teollisuudella tarkoitetaan Kenesseyn (1987, s. 363) käyttämää taloustieteen 

sekundaarisektoria, eli jalostusta, joka sisältää teollisen tuotannon ja rakennusteollisuuden. 

Olennaista teollisuudelle on alkutuotannon tuottamien raaka-aineiden tai toisten 

sekundaarisektorin yritysten tuotteiden jalostaminen arvokkaammiksi korkeamman 

jalostusasteen aineellisiksi tuotteiksi. Ominaista teollisuudessa on tuotantoprosessin keskeisyys 

yrityksen toiminnassa.  

Teollisuuteen kuuluu monia hyvinkin erilaisia toimialoja, joiden loppukäyttäjät, 

tuotannonohjausmuodot sekä tuotteiden hintaluokka eroavat keskenään, ja toisinaan myös 

saman toimialan sisäisestikin. Tämä tekee yleisesti koko teollisuuteen hyvin toimivan ja 

tasapainoisen mittariston luomisesta mahdotonta. Perinteinen tapa luokitella yrityksiä on niiden 

asiakaskunnan perusteella. Tyypillinen jako tälle on B2C (business-to-customer) eli 

kuluttajaliiketoiminta ja B2B (business-to-business) eli yritysliiketoiminta. 

Kuten Webster et al. (1972, s. 12) toteavatkin, B2C ja B2B eroavat toisistaan huomattavasti, 

erityisesti ostokäyttäytymiseltään. Kuluttajapuolella ostajan henkilökohtaiset tarpeet ovat 

olennainen osa ostopäätöksen muodostumista. Muutenkin kuluttajatuotteet jäävät hinnaltaan 

tyypillisesti alhaisemmaksi kuluttajien rajatumman kassavarannon vuoksi. Tyypillisiä 

teollisuuden toimialoja, jotka keskittyvät erityisesti kuluttajapuolelle ovat esimerkiksi 

elintarviketeollisuus, tekstiiliteollisuus sekä elektroniikkateollisuus. Huomionarvoista on se, 

että vaikka nämä teollisuuden alat tuottavatkin suurelta osin tuotteita joiden loppukäyttäjänä 

ovat kuluttajat, on niiden itsensä suorittama liiketoiminta pääosin B2B, kohteena yleensä 

jälleenmyyjäyritys. Ominaista näissä tuotteissa on niiden tuottaminen varastoon (MTS, Make-

to-stock), tällöin kuluttaja ei juurikaan vaikuta tuotantoon eikä tuotteisiin muuten kuin 

kysynnän kautta. 

Pääosin yrityksille tarjottavat tuotteet eroavat suurelta osin kuluttajatuotteista. Ensinnäkin 

niissä asiakas voi vaikuttaa etenkin kalliin ja pitkäkestoisen tuotannon vaativan tuotteen osalla 

sen suunnitteluun, jolloin tuote on juuri tietylle asiakkaalle sopiva (ETO, engineer-to-order) 
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(Gosling ja Naim 2009, s. 744). Kevyempi versio tästä on tuotteen kokoaminen tarpeiden 

mukaiseksi valmiista vaihtoehdoista (ATO, assemble-to-order). Toisaalta jotkin tuotteet ovat 

valmistuskustannusten ja koon vuoksi kalliita varastoida, jolloin niitä valmistetaan vasta 

ostotilauksen synnyttyä (MTO, made-to-order). Toki on useita – kuluttajatuotteiksikin 

kelpaavia tuotteita, jalostettuja raaka-aineita sekä varaosia – joilla on suuri kysyntä, mitä 

tuotetaan varastosta myytäväksi (MTS). Monimutkaisemman tuotteen ja tuotannonohjauksen 

vaatii ja mahdollistaa organisaatioiden ostoprosessin rationaalisuus, pidempi kesto ja useampi 

ostoprosessiin osallistuja (Webster 1972, s. 13–14). Tyypillisesti yrityksiin keskittyviä 

toimialoja on esimerkiksi metallien jalostus, tuotantokoneiden valmistus ja laivanrakennus. 

Edellisen pohjalta voidaan vielä tehdä jaottelu pitkäaikaisiin, asiakkaalle yksityiskohtaisesti 

suunniteltaviin tuotteisiin – kuten suuret risteilylaivat – sekä perinteisempään, massatuotteita 

tuottavaan teollisuuteen, kuten metalliteollisuus. 

3.2 Palveluliiketoiminta ja palveluiden luokittelu 

Palveluliiketoiminnan suoritteet ovat palveluita, joita on vaikea määritellä tarkasti. Palvelu 

voidaan määrittää prosessiksi, joka ratkaisee asiakkaan ongelmia ja jonka toteutuksessa voi olla 

osallisena yhdistelmä asiakkaita, palvelutyöntekijöitä, fyysisiä resursseja sekä 

palveluntarjoajan järjestelmiä (Grönroos 2007, s. 77). Palveluliiketoimintaan lukeutuu paljon 

erilaisia toimialoja, kuten kuljetus, matkailu, rahoituspalvelut, huolto- ja korjauspalvelut sekä 

kulttuuri- ja virkistyspalvelut (Tilastokeskus 2016). 

Palveluilla on joitakin yleisiä erityispiirteitä, joita tulkitaan eri tavoin lähteestä riippuen. 

Fitzgerald et al. (1993, s. 2–3) määrittelevät neljä oleellista ominaisuutta: aineettomuus, 

heterogeenisyys, katoavaisuus ja samanaikaisuus. Grönroos (2007, s. 79) listaa peruspiirteiksi 

palveluiden prosessiluonteen, asiakkaan osallisuuden tuotantoprosessiin sekä palvelujen 

tuottamisen ja kuluttamisen samanaikaisuuden. Toisaalta Jääskeläinen et al. (2013, s. 9) 

määrittelevät aineettomuuden ja asiakkaan keskeisen roolin asioiksi, joihin palveluiden muut 

erityispiirteet liittyvät. 

Palveluliiketoiminnan suorituskyvyn mittaamista voi tehdä monista eri näkökulmista, mutta 

koska palveluliiketoimintaan lukeutuu suuri määrä toisistaan eroavia toimialoja, ei ole 

mahdollista luoda yhtä oikeaa mittaustapaa, jota voisi käyttää jokaisessa palveluyrityksessä. 
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Palveluita on kuitenkin mahdollista luokitella niiden luonteen perusteella, mutta 

luokittelutapojakin on useita erilaisia riippuen siitä, minkä ominaisuuden perusteella luokittelu 

tehdään. Luokittelun voi tehdä muun muassa sen perusteella, mille asiakasryhmälle palvelu on 

suunnattu, tai sen perusteella, mihin itse palvelutoimenpide kohdistuu. 

Ylikoski (1999, s. 27) esittää yhdeksi palveluiden luokitteluksi kulutuspalvelut ja 

yrityspalvelut. Kulutuspalveluita ovat pääasiassa tavallisten kuluttajien käyttämät palvelut 

kuten hiustenleikkuu, ravintolat ja hotellit. Yrityspalveluiden vastaanottajana on jokin 

organisaatio tai yritys, esimerkiksi kirjanpito-, konsultointi- ja palkanlaskentapalvelut. On 

kuitenkin paljon yrityksiä, jotka palvelevat sekä kuluttajia, että yrityksiä, kuten pankit, 

vakuutusyhtiöt tai verovirasto. 

Fitzgerald et al. (1993, s. 9) luokittelevat palvelut kolmeen ryhmään: asiantuntijapalvelut, 

massapalvelut sekä näiden väliin sijoittuvat ”service shop” -palvelut. Myös Ylikoski (1999, s. 

27) on maininnut asiantuntijapalvelut yhtenä palveluiden luokkana. 

Asiantuntijapalveluille ominaista on suuri määrä asiakaskontaktia ja asiakkaan tiivis osa 

palveluprosessissa. Tällaiset palvelut ovat myös pitkälle räätälöitäviä kunkin asiakkaan tarpeita 

vastaavaksi (Fitzgerald et al. 1993, s. 9–11). Asiantuntijapalveluiden henkilöstö on pitkälle 

koulutettua ja usein niissä annetaan neuvoja ja ratkaisuja asiakkaan ongelmiin (Ylikoski 1999, 

s. 27). Esimerkkejä asiantuntijapalveluista ovat lakipalvelut, konsultointi, lääkärinlausunnot ja 

diagnoosit. 

Massapalveluille ominaista on suuri volyymi, lyhyet asiakaskontaktit ja rajattu räätälöitävyys, 

esimerkiksi julkinen liikenne ja ravintolapalvelut. ”Service shop” -palvelut ovat 

massapalveluiden ja asiantuntijapalveluiden välissä niin asiakaskontaktin kuin 

räätälöitävyyden osalta. Niissä on mahdollisuus jossain määrin räätälöidä palvelun sisältöä, ja 

asiakas voi jossain määrin konsultoida henkilöstöltä suosituksia ja neuvoja. Tällaisia palveluita 

voivat olla esimerkiksi autokorjaamot tai juhlapukuvuokraamot. (Fitzgerald et al. 1993, s. 12) 

Lovelock ja Yip (1996, s. 68–69) puolestaan luokittelevat palvelut kolmeen luokkaan sen 

perusteella, mihin palvelu kohdistuu. Nämä luokat ovat ihmisiin kohdistuvat palvelut, fyysisiin 

asioihin ja esineisiin kohdistuvat palvelut sekä informaatioon kohdistuvat palvelut. Ihmisiin 

kohdistuvat palvelut vaativat asiakkaan osaksi palveluprosessia, ja palvelu kulutetaan samalla 
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kun se tuotetaan. Esimerkkejä tällaisista palveluista ovat julkinen liikenne, terveydenhoito, 

ravintolapalvelut ja majoituspalvelut. 

Fyysisiin asioihin ja esineisiin kohdistuvat palvelut tuottavat asiakkaalle arvoa prosessoimalla 

tavaroita. Tällaisissa palveluissa asiakkaan osuus palvelusta rajautuu tavaroiden luovuttamiseen 

ja vastaanottamiseen, mutta itse prosessi tapahtuu ilman asiakasta. (Lovelock ja Yip 1996, s. 

68). Esimerkkejä tavaroihin kohdistuvista palveluista ovat kuljetuspalvelut, varastointipalvelut 

sekä erilaiset huolto- ja korjauspalvelut.  

Informaatioon kohdistuvat palvelut käsittelevät, keräävät, muuntavat, tulkitsevat tai siirtävät 

informaatiota ja tuottavat tätä kautta arvoa. Asiakas ei ole suuressa osassa itse palveluprosessia, 

mutta hyötyy lopputuloksesta. (Lovelock ja Yip 1996, s. 68). Tällaisia palveluita ovat 

esimerkiksi kirjanpito, pankkitoiminta, konsultointi, koulutus, lakipalvelut sekä uutiset. 

3.3 Teollisen liiketoiminnan ja palveluliiketoiminnan vertailua 

Sekä palvelu- että teollisuusyritykset hyödyntävät tuotannontekijöitä tuottaakseen suoritteita. 

Teollisuuden ydinliiketoimintaan kuuluu raaka-aineiden, työvoiman ja tuotantokoneiden 

kapasiteetin yhdistäminen fyysisiksi tuotteiksi asiakkaille, kun taas Grönroosin (2009, s. 79) 

mukaan palveluyritykset hyödyntävät esimerkiksi työvoimaa, fyysisiä resursseja ja yrityksen 

järjestelmiä ratkaistakseen asiakkaan ongelmia. Teollisuudessa asiakkaan kannalta suurin 

merkitys on itse lopputuotteella, johon tuodaan lisäarvoa ominaisuuksien, muotoilun ja 

mahdollisesti brändin muodossa. Palveluissa puolestaan korostuu henkilöstön sekä asiakkaan 

rooli palvelua tuotettaessa ja kulutettaessa, sekä sitä arvioidessa. Lopputuloksen lisäksi suuri 

merkitys on sillä, mitä asiakas kokee ja tuntee palvelua vastaanottaessaan (Lönnqvist et al. 

2010, s. 38). On tärkeää huomata, että nykyään monet teollisuusyrityksetkin harjoittavat 

tuotteiden valmistamisen ja myynnin lisäksi myös palveluliiketoimintaa jossain määrin, 

esimerkiksi tuotteidensa huolto- ja korjauspalveluiden tai teknisen tuen muodossa. 

Niin palveluliiketoimintaa kuin teollista valmistamista voi kohdistaa kuluttajamarkkinoille, 

yrityksille tai molemmille. Teollisuudessa liiketoiminta painottuu kuitenkin selvästi yritysten 

väliseen myyntiin. Palveluliiketoiminnassa tämä jaottelu on häilyvämpi, suuri osa 

palveluyrityksistä tarjoavat palveluitaan kuluttajille sekä yrityksille. 
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Merkittävä ominaisuus palveluliiketoiminnan kannalta on se, että palveluita ei voi varastoida 

kuten tuotteita. Tämä vaatii tarkempaa kysynnän ja resurssien suunnittelua, kuin perinteisessä 

teollisuudessa, jossa kysynnän vaihteluita voi tasoittaa varastoilla. Jotkin palvelut 

mahdollistavat asiakkaiden pitämisen ”varastossa” (Grönroos 2009, s. 80), mikäli asiakas on 

valmis jonottamaan tai muuten odottamaan palvelun saamista. 

Palveluliiketoiminnassa laadun ja sen valvonnan kannalta merkittävä asia on se, että tarjottu 

palvelu on heterogeenistä toisin kuin perinteiset fyysiset tuotteet, joilta voi odottaa poikkeuksia 

lukuun ottamatta melko tasaisesti yhdenmukaista laatua. Palvelun laatu voi vaihdella paljonkin 

esimerkiksi eri työntekijöiden välillä, tai jopa saman työntekijän suorittamana eri päivinä 

(Fitzgerald 1993, s. 2). Tähän voi olla yrityksen puolesta vaikea vaikuttaa muuten kuin 

eliminoimalla ympäristöllisiä muuttujia työntekijöiden työpaikoilla, ja tarjoamalla kaikille 

työntekijöille samat lähtökohdat työntekoon välineiden ja hyvinvointia edistävien seikkojen 

osalta. 

Myös asiakkaan näkökulman merkitys kasvaa palveluliiketoiminnassa. Perinteisiä tuotteita voi 

arvostella pitkälti fyysisten ominaisuuksien kuten ulkonäön, paketoinnin, ominaisuuksien ja 

käytettävyyden kannalta. Palvelu puolestaan on aineeton ja abstrakti ilmiö, jonka toteutuksessa 

asiakas on itse usein osallisena. Tämän seurauksena asiakas arvostelee vastaanottamaansa 

palvelua enemmän subjektiivisten kokemusten kautta; miten hän kokee itsensä huomioiduksi 

palvelutilanteessa, miten ystävällistä henkilökunta on, millaiset puitteet palveluympäristö 

tarjoaa sekä muiden vastaavanlaisten kysymysten kautta. Palveluilla on kuitenkin näiden lisäksi 

myös suureellisia ominaisuuksia, kuten aika, joka palveluun kuluu.  
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4 SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN TEOLLISUUSYRITYKSISSÄ 

Teollisuudessa suorituskyvyn jaottelutapoja osa-alueisiin on lukemattomia, ja Slack et al. 

(1995, s. 599) esittelevät niistä yhden. He jaottelevat suorituskyvyn laatuun, nopeuteen, 

toimitusvarmuuteen, joustavuuteen ja kustannuksiin, ja mainitsevat muutamia tyypillisiä 

mittareita näille osa-alueille. Taulukossa 1 on esitelty tämä jaottelu ja esimerkkimittareita näille 

osa-alueille. 

Taulukko 1 Esimerkki suorituskyvyn osa-alueista ja mittareista (Slack et al. 2001, s. 599) 

 

Osa-alue Mittari

Virheiden määrä / yksikkö

Asiakasvalitusten määrä

Hylkytavaran määrä

Takuukorvausten määrä

Virhetilanteiden esiintymistiheys

Asiakastyytyväisyyspisteet

Asiakkaiden jonotusaika

Tilauksen toimitusaika

Toimitusten tiheys

Toteutunut / teoreettinen läpimenoaika

Prosessin läpimenoaika

Myöhästyneiden toimitusten prosenttiosuus

Keskimääräinen tilauksen myöhästyminen

Varastoitujen tuotteiden osuus kaikista

Keskijakauma luvatusta toimituksen saapumisesta

Aikataulussa pysyminen

Vaadittu aika uuden tuotteen kehittämiseen

Tuotevalikoiman laajuus

Tuotannon muuttamisaika

Keskimääräinen eräkoko

Vaadittu aika toiminnan nopeuttamiseksi

Keskimääräinen käyttöaste

Vaadittu aika aikataulun muuttamiseen

Minimi toimitusaika / keskimääräinen toimitusaika

Poikkeaminen budjetista

Resurssien hyödyntäminen

Työvoiman tuottavuus

Tuotettu lisäarvo

Tehokkuus

Kustannukset / toimintatunti

Laatu

Nopeus

Toimitusvarmuus

Joustavuus

Kustannukset
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Mapes et al. (1999, s. 1020–1033) tekevät huomioita tutkimuksessaan jossa käsitellään 

tehtaiden suorituskyvyn osa-alueiden korrelaatiota keskenään. Uusien tuotteiden tuominen 

markkinoille ja laaja tuoteskaala samassa tehtaassa haittaavat monia muita suorituskyvyn 

mittauskohteita (Mapes et al. 1999, s. 1029–1031). Sen sijaan muut tutkitut mittauskohteet – 

tuotantokustannukset, laatu, toimitusaika ja toimitusvarmuus – korreloivat positiivisesti 

toistensa kanssa, eli mikäli jokin näistä parantaa suoriutumistaan, on uskottavaa, että monet 

muutkin osatekijät paranevat (Mapes et al. 1999, s. 1028–1029). Kyseisessä tutkimuksessa käy 

siis ilmi, että ainakin yhtä näistä keskenään positiivisesti korreloivista mittauskohteista 

kannattaisi mitata, sillä ne heijastavat koko tuotannon toimivuutta.  

4.1 Työn tuottavuus 

Tuottavuutta mitattaessa on tyypillistä jakaa kokonaistuottavuus osittaistuottavuuksiin. Uusi-

Rauvan (1997, s. 49–50) esimerkkijaossa näitä ovat työn tuottavuus, materiaalin tuottavuus, 

pääoman tuottavuus sekä muiden panosten tuottavuus. Työn tuottavuus on näistä kuitenkin 

yleisimmin mitattu osittaistuottavuus, ja se kuvaa työn henkilöstön käytön tehokkuutta. 

Hannula et al. (1995, s. 18) tutkivat miten metalliteollisuudessa mitataan tuottavuutta. 

Vastanneista yrityksistä 80 % mittaavat työn tuottavuutta säännöllisesti ja 15 % satunnaisesti. 

Vain 5 % näistä metalliteollisuuden yrityksistä eivät mittaa työn tuottavuutta lainkaan. Käytetyt 

työn tuottavuuden mittarit on esitetty taulukossa 2 käyttöasteineen. Kuten tuloksista käy ilmi, 

työn tuottavuutta mitataan käytännössä liikevaihdon, suoritteen tai jalostusarvon suhteena 

henkilöä tai työtuntia kohden. 

Taulukko 2 Metalliteollisuuden työn tuottavuuden mittarit (Hannula et al. 1995, s. 21; liite 2) 

 

 

Käyttöaste-% 

liikevaihto / henkilö 81

suorite / työtunti 70

jalostusarvo / henkilö 60

liikevaihto / työtunti 56

suorite / henkilö 56

jalostusarvo / palkat 49

jalostusarvo / työtunti 34

Mittari
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4.2 Pääoman tuottavuus 

Pääoman tuottavuutta voidaan tarkastella siinä missä työn tai energian tuottavuuttakin, sillä 

myös se on yksi tuotannontekijä. Pääoman tuottavuus kuvaa perimmiltään sitä, kuinka paljon 

tuotanto vaatii pääomaa eri muodoissaan. Pääoman käytöstä aiheutuessa kustannuksia vaikuttaa 

se myös tuotannon kannattavuuteen. (Uusi-Rauva 1997, s. 115) 

Uusi-Rauva (1997, s. 116–120) jakaa pääoman tuottavuuden mittaamista varten kolmeen 

ryhmään, jotka ovat: kiinteä pääoma, käyttöpääoma sekä maksuvalmius- ja sijoitusvaroihin 

sitoutunut pääoma. Näistä viimeisimmän tuottavuuden mittaaminen ei kuitenkaan ole kovin 

mielekästä.  Kiinteä pääoma on käytännössä rakennuksia, koneita ja laitteita, sekä maa- ja 

vesialueita, patentteja sekä arvopapereita. Ominaista kiinteälle pääomalle on sen pitkäaikaisuus 

sekä jäykkyys, ja se toimii pohjana kapasiteetille. Kiinteän pääoman tuottavuus voidaan ajatella 

tuotannon määrän ja kiinteän pääoman suhteena. Kiinteä pääoma kannattaa myös toisaalta 

laskea erikseen koneiden ja rakennusten osalta, jotta niiden tuottavuutta voidaan käsitellä 

erikseen. Kiinteän pääoman tuottavuutta voidaan parantaa esimerkiksi lisäämällä työtunteja, 

jolloin sen tuottavuus kasvaa, vaikka itse työn tuottavuus ei muutu. 

Käyttöpääoma on lyhytaikaisempaa, ja koostuu vaihto-omaisuudesta (varastoista), 

myyntisaamisista ja ostoveloista. Niillä ylläpidetään liiketoiminnan päivittäistä jatkuvuutta. 

Käyttöpääoman tuottavuus voidaan ajatella vaikkapa käyttöpääoman ja liikevaihdon suhteena. 

Käyttöpääomalle on erityisen kannattavaa käsitellä erikseen eri varastoja, valmistusta sekä 

myyntisaamisia ja ostovelkoja. Käyttöpääoman tuottavuuden mittareita ovat eri käyttöpääoman 

osien kiertoajat. (Uusi-Rauva 1997, s. 116–122.) 

Pääoman tuottavuus on olennainen mittauskohde. Hyvä pääoman tuottavuus parantaa yrityksen 

omavaraisuutta, sillä käyttöpääomaa yritys pystyy nopeimmin muuttamaan likvideiksi varoiksi. 

Toisaalta tuottavuuden parantuminen ja kiertoaikojen nopeutuminen näkyvät myös 

parantuneena työn tuottavuutena, asiakastyytyväisyytenä sekä tuotelaatuna. (Uusi-Rauva 1997, 

s. 125–126.) 

4.3 Tuotteiden laatu 

Muita Hannulan et al. (1995 s. 28–29) tutkimuksessa ilmi tulleita metalliteollisuudessa 

mitattavia asioita ovat laatu ja pehmeät arvot. Taulukossa 3 on tutkimuksessa esiintyneitä 
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mittauskohteita käyttöasteineen. Tutkimus osoittaa, että laatu ja pehmeät arvot on otettu 

tärkeäksi osaksi suorituskyvyn mittaamisprosessia. Poissaolojen, toimitusvarmuuden, 

virhekustannuksien ja laatukustannuksien mittaaminen on erityisen yleistä metalliteollisuuden 

yrityksissä. Toisaalta myös käyttöasteet, asiakastyytyväisyys ja läpäisyajat koetaan 

mittaamisen arvoisiksi, ja täten tärkeiksi osiksi yrityksen menestystä. 

Taulukko 3 Laadun ja pehmeiden arvojen mittaus metalliteollisuudessa (Hannula et al. s. 29; liite 2) 

 

Monet näistä pehmeistä arvoista heijastelevat myös työn tai pääoman tuottavuutta, kuten 

esimerkiksi poissaolot, käyttöasteet sekä läpäisyajat, toisaalta ne antavat myös suuntaa 

resurssien käytöstä. 

4.4 Mittareiden yleisyys, hyöty sekä käytön helppous teollisuusyrityksissä 

Carlos et al. (2011) ovat tutkineet teollisuusyritysten suorituskyvyn mittaamista data-analyysin 

avulla. Yli tuhannen yrityksen joukosta valittiin 500 yrityksen satunnaisotos jota käytettiin 

tutkimusalustana. He jakoivat 63 mittaria kahdeksaan eri kategoriaan, jotka ovat: taloudellinen, 

tuotelaatu ja asiakastyytyväisyys, prosessitehokkuus, tuote- ja prosessi-innovaatio, 

kilpailuympäristö, johdon laatu, henkilöstöjohto sekä sosiaalinen vastuu. He tutkivat erityisesti 

näiden mittareiden käytön yleisyyttä, koettua hyötyä sekä tiedonhankinnan helppoutta, sekä 

millaisia mittareita on käytössä. He myös vertasivat näitä tuloksia viisi vuotta sitten tehtyyn 

samanlaiseen tutkimukseen selvittääkseen, miten eri mittareiden käyttö on muuttunut viidessä 

vuodessa. 

Mittauskohde Käyttöaste-%

Poissaolot 88

Toimitusvarmuus 78

Virhekustannukset 78

Laatukustannukset 70

Käyttöasteet 65

Asiakastyytyväisyys 64

Läpäisyajat 63

Ideoiden lukumäärä 57

Organisaatioilmasto 54

Henkilöstön vaihtuvuus 48

Järjestysindeksi 36
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Ensimmäiseksi tutkimuksessa käsitellään mittareiden ominaisuuksia yleisemmin, ja vertaillaan 

näitä kahdeksaa kategoriaa keskenään yleisyyden, hyödyn ja tiedonsaannin helppouden osalta. 

Tulokset ovat esitettynä tiiviisti taulukossa 4. Taloudellisia mittareita käytetään eniten ja ne 

koetaan hyödyllisimmiksi, toisaalta niihin on helpoin saada tietoakin. Taloudellisten 

mittareiden jälkeen kiinnostavin ja käytetyin kategoria on tuotelaatu ja asiakastyytyväisyys. 

Niitä mitataan runsaasti, vaikka mittaamisen vaatima tieto ei ole aivan yhtä helposti saatavilla. 

Tämän jälkeen tulee henkilöstöjohto, sillä erilaiset turvallisuustekijät (tapaturmat, poissaolot) 

tuovat kuluja, toisaalta esimerkiksi työntekijöiden koulutus voi tuoda huomattavaakin 

kilpailuetua ja tehokkuutta prosesseihin. Huomattavaa on se, että käytön yleisyys osuu yksi 

yhteen mittaamisesta koetun hyödyn kanssa. Myös tiedonsaannin helppous mukailee tätä 

järjestystä muutamin poikkeuksin. Nykyään siis mitataan päämäärin sitä, mikä koetaan 

hyödylliseksi, myös vaikka tiedon saaminen olisikin haastavaa. 

Taulukko 4 Teollisuusyritysten mittareiden kategoriat (Carlos et al. 2011, s. 17) 

 

Taulukossa 5 on esitetty kymmenen teollisuusyrityksissä eniten mitattua, hyödyllisintä ja 

mittaamisen osalta helpointa mittaria. Kaikkien kolmen kategorian osalta toistuu pitkälti 

hyvinkin samoja mittareita, vaikkakin tiedonsaannin helppoudessa korostuu erilaiset 

taloudelliset mittarit, sillä niihin saadaan tietoa paitsi pakollisesta tilinpäätöksestä ja taseesta, 

on niistä moni myös perinteisiä yrityksen sisäisen laskennan kohteita. 

Mittareiden kategoriat Käytön yleisyys Koettu hyöty Tiedonsaanti

Taloudellinen 1 1 1

Tuotelaatu & Asiakastyytyväisyys 2 2 4

Henkilöstöjohto 3 3 3

Prosessitehokkuus 4 4 2

Sosiaalinen vastuu 5 5 8

Kilpailullinen ympäristö 6 6 6

Johdon itsenäisyys/laatu 7 7 5

Tuote- ja prosessi-innovaatio 8 8 7
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Taulukko 5 Yleisimmät, hyödyllisimmät ja helpoimmat mittarit (Carlos et al. 2011, s. 12–16) 

 

Eräs tutkimuksen kohteena ollut asia oli GAP-indeksi, jolla tutkittiin mittarin hyödyn ja 

helppouden eroa. Huomio kohdistuu muutamiin mittareihin, joita pidetään tärkeinä, mutta 

niihin on haastavaa saada hyvää tietoa. Näitä ovat esimerkiksi markkinaosuus, asiakaskyselyt, 

bränditietoisuus, henkilöstö-johto-suhteet sekä uusien kilpailijoiden uhka. toisaalta useat 

taloudelliset mittarit ovat paljon helpommin saatavilla kuin mitä niistä on hyötyä. (Carlos et al. 

2011, s. 20–21.) 

Viimeisimpänä tutkimuksessa verrataan tuloksia viiden vuoden takaiseen tilanteeseen 

samanlaisessa tutkimuksessa. Olennaisin ero näkyy tuotteen laadun ja asiakastyytyväisyyden 

sekä sosiaalisen vastuun tärkeyden ja mittaamisen kasvamisena, vaikka tietoa ei ole sen 

helpommin saatavilla. Tämä osoittaa johdon asenteen muuttumista näihin asioihin. (Carlos et 

al. 2011, s. 22.) 

  

Yleisyys Hyöty Tiedonsaanti

Liikevaihto Liikevaihto Liikevaihto

Kassavirta Liikevoitto / liikevaihto Turvallisuusrekisteri

Liikevoitto / liikevaihto Henkilöstökoulutus Kassavirta

Turvallisuusrekisteri Kassavirta Liikevoitto / liikevaihto

% kaikista tuotteista jotka hylätty % kaikista tuotteista jotka hylätty Oma pääoma / kaikki panokset

Poissaolot Myöhästyneiden toimitusten % % kaikista tuotteista jotka hylätty

Asiakasvalitukset Poissaolot Tuotto / osake

Henkilöstökoulutus Turvallisuusrekisteri Poissaolot

Laskentatoimen toiminnan laatu Asiakasvalitukset Myyntisaamiset / liikevaihto

Myöhästyneiden toimitusten % Kapasiteetin käyttö Oman pääoman tuotto



21 

 

   

 

5 SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN PALVELUYRITYKSISSÄ 

Fitzgerald et al. (1993, s. 6) luettelevat palveluliiketoiminnan mittaamiselle kuusi mitattavaa 

dimensiota: kilpailukyky, taloudellinen suorituskyky, palvelun laatu, joustavuus, resurssien 

hyödyntäminen ja innovointi. Näistä kilpailukyky ja taloudellinen suorituskyky ovat seurauksia 

menestymisestä, kun taas loput neljä ovat menestyksen mahdollistavia tekijöitä. 

Lönnqvist et al. (2010, s. 129–145) keskittyvät tuottavuuden, aineettoman pääoman ja 

tietovirtojen mittaamiseen. Toisaalta Jääskeläinen et al. (2013, s. 62) esittävät huomattavasti 

edellisiä laajemman listan erilaisia näkökulmia mittaamiselle. Tämä lista sisältää seuraavat 

näkökulmat: 

- resurssit 

- henkilöstö 

- prosessin sujuvuus 

- palvelutapahtuman laatu 

- tuotokset 

- palvelutuotoksen virheettömyys 

- asiakaskokemus 

- vaikutukset 

Lämsä ja Uusitalo (2005, s. 100) listaavat markkinoinnin peruskilpailukeinoiksi tuotteen, 

hinnan, jakelun, viestinnän, sekä palveluiden markkinoinnille edellä mainittujen lisäksi 

henkilöstön, prosessit ja fyysiset puitteet. Lisäksi Abdolvand et al. (2015, s. 5474) mainitsevat 

asiakastyytyväisyyden sekä asiakasuskollisuuden koko organisaation suorituskykyä 

edesauttaviksi tekijöiksi. 

Näitä esityksiä mukaillen voidaan tehdä taulukon 6 mukainen karkea jaottelu, jota voi 

hyödyntää mittareiden valinnassa. Taulukkoon on luokiteltu mitattaviksi suorituskyvyn osa-

alueiksi palvelun laatu, tuottavuus ja tehokkuus, kilpailukyky sekä taloudellinen suorituskyky. 

Jokaiselle osa-alueelle on lisäksi listattu erinäisiä tekijöitä, eli kyseiseen kokonaisuuteen 

vaikuttavia asioita. Jokaiselle osa-alueelle voidaan kehittää oma mittaristo, jonka avulla 

kyseisen mittauskohteen suorituskykyä voi mitata käyttämällä apuna esimerkiksi 

tavoitematriisia. 
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Taulukko 6 Esimerkki palveluliiketoiminnan suorituskyvyn mittauskohteiden jaottelusta 

 

5.1 Palvelun laatu 

Itse palvelua tarkasteltaessa tärkein näkökulma on palvelun laatu. Sitä voi mitata 

palvelutapahtuman laadun, luotettavuuden/virheettömyyden ja asiakaskokemuksen kautta. 

Näihin kuuluu monia osa-alueita, joita ovat esimerkiksi asiakkaan jonotusaika, luotettavuus, 

henkilöstön ystävällisyys, kommunikointi ja saatavuus (Fitzgerald et al. 1993, s. 53). Asiakkaan 

jonotusaikaa voi mitata yksinkertaisesti sillä, kuinka kauan kestää, kunnes asiakas pääsee 

ovesta sisään astuttuaan palveltavaksi. Toisaalta voidaan mitata palvelutapahtuman 

keskeyttäneiden määrää, jos oletetaan että keskeyttämiset johtuvat tyytymättömyydestä. 

Luotettavuus ja virheettömyys kulkevat käsi kädessä. Virheettömyyttä voi mitata esimerkiksi 

palvelulle määriteltyjen kriteerien toteutumisprosentilla tai poikkeamien ja reklamaatioiden 

lukumäärällä (Jääskeläinen et al. 2013, s. 63). Kriteerien toteutumisprosentin sekä poikkeamien 

lukumäärän seuranta edellyttää ensin yleisesti kriteerien asettamista palvelulle. Tämä on 

helpointa, kun palvelu on niin sanottu ”massapalvelu”, eli tarjottu palvelu toteutetaan pitkälti 

yhdenmukaisesti kaikille asiakkaille. Räätälöitäville palveluille nämä kriteerit täytyy määrittää 

Suorituskyvyn osa-alue Tekijöitä

Palvelutapahtuman laatu

Luotettavuus/virheettömyys

Asiakaskokemus

Resurssit

Henkilöstö

Tuotokset

Prosessin sujuvuus

Kustannukset ja hinnoittelu

Asiakassuhteet

(Palvelun laatu)

Kannattavuus

Maksuvalmius

Vakavaraisuus

Palvelun laatu

Tuottavuus ja tehokkuus

Kilpailukyky

Taloudellinen suorituskyky
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aina tapauskohtaisesti, sillä palvelun sisältö ei ole samanlainen jokaiselle asiakkaalle. 

Luotettavuuden mittari voi olla esimerkiksi se, kuinka suuri osa palvelutapahtumista joudutaan 

keskeyttämään laitevian tai vastaavan syyn takia. 

Asiakaskokemus perustuu jokaisen asiakkaan subjektiiviseen näkemykseen palvelutilanteesta 

(Lämsä ja Uusitalo 2002, s. 49), minkä vuoksi sen mittaaminen on hieman monimutkaisempaa. 

Asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä on monia, kuten palveluympäristö, henkilökunnan 

ystävällisyys, asiakkaan oma mielentila, asiakkaan odotukset palvelulta, tai verkkopalvelun 

tapauksessa esimerkiksi sivuston käytettävyys ja selkeys sekä käyttäjätuki ja sen saatavuus. 

Asiakaskokemuksen mittareina onkin hyvä käyttää esimerkiksi asiakaskyselyitä tai palvelun 

kokeilemista asiakkaan näkökulmasta (Jääskeläinen et al. 2013, s. 62). Asiakaskyselyä laatiessa 

tulee ottaa huomioon tarjotun palvelun ominaisuudet ja räätälöidä kysymykset sen mukaan. 

Palvelun kokeileminen tuo ilmi käytännössä, millaisiin seikkoihin asiakas todennäköisesti 

kiinnittää huomiota palvelua vastaanottaessaan. Ongelmat tai puutteet saattavat ilmetä suoraan 

jolloin asiat voi dokumentoida ja tämän pohjalta korjata toimintaa paremmaksi. 

5.2 Tuottavuus ja tehokkuus 

Palveluprosessia voi tarkastella tuottavuuden sekä tehokkuuden kannalta. Tuottavuutta voi 

mitata resurssien sekä henkilöstön tuottavuuden näkökulmista, tehokkuutta puolestaan 

tuotosten määrän tai prosessin sujuvuuden kannalta. 

Vuorinen et al. (1998, s. 380) määrittelevät palvelun tuottavuudelle seuraavan kaavan: tuotosten 

määrä ja tuotosten laatu jaettuna panosten määrällä ja panosten laadulla. Grönroos ja Ojasalo 

(2004, s. 417) puolestaan määrittelevät palvelun tuottavuuden kolmen tekijän summaksi: 

sisäinen tehokkuus, ulkoinen tehokkuus ja kapasiteetin tehokkuus. Tässä mallissa sisäisen 

tehokkuuden osa-alueet ovat niin palveluntarjoajan kuin asiakkaan panokset, esimerkiksi 

henkilöstö, teknologia, informaatio, resurssit ja asiakkaan osallistuminen. Ulkoisen 

tehokkuuden osat ovat tuotosten määrä ja tuotosten laatu sekä asiakkaan kokema laatu. 

Kapasiteetin tehokkuuteen liittyy kysynnän ja tuotosten määrän suhde. Palveluilla näitä 

ominaisuuksia yhdistellään sen mukaan, tuotetaanko palvelu täysin palveluntarjoajan toimesta, 

palveluntarjoajan sekä asiakkaan vuorovaikutuksessa, vai täysin asiakkaan itsensä 

toteuttamana. (Grönroos ja Ojasalo 2004, s. 418) 
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Mittareita resurssien tuottavuudelle ja niiden käytön tehokkuudelle ovat esimerkiksi 

kulutettujen resurssien määrä per palvelutapahtuma, resurssien käyttöaste ja seisonta-aika. 

Henkilöstölle puolestaan mittareina voi toimia esimerkiksi palveltujen asiakkaiden määrä 

päivässä, yhden asiakkaan palveluun käytetty aika ja seisonta-aika. Henkilöstöä tarkastellessa 

voidaan mitata esimerkiksi sairauspoissaolojen määrää tai työtapaturmien määrää. Henkilöstön 

tyytyväisyys sekä tavoitteet ovat myös yksi tekijä henkilöstön tuottavuuden kannalta. Sitä voi 

mitata esimerkiksi henkilöstökyselyillä. Tavoitteiden saavuttamista voi seurata esimerkiksi 

kehityskeskusteluiden avulla. (Jääskeläinen et al. 2013, s. 62) 

Tuotoksia voi mitata palveluprosessin läpi menneiden asiakkaiden tai tavaroiden määrällä, tai 

joillain toimialoilla myös asiakkaille tarjottujen suoritteiden – esimerkiksi tapaamisten – 

määrällä. Prosessin sujuvuuden mittareita ovat esimerkiksi palvelutapahtuman kesto, vasteaika 

ja toimitusaika. Myös kapasiteetin riittävyys kysyntään nähden on yksi sujuvuuden mittari. 

(Jääskeläinen et al. 2013, s. 62) 

Palveluiden tuottavuutta ja tehokkuutta mitatessa ei ole mielekästä keskittyä pelkästään 

lukumääriin, vaan myös lukumääriin perustuvia mittareita käytettäessä on syytä huomioida 

tuotetun palvelun laatu. Coates (1991, s. 24) ilmaiseekin asian niin, että palveluliiketoiminnassa 

lopullisen tavoitteen tulisi olla tuottaa asiakastyytyväisyyttä. 

5.3 Kilpailukyky 

Kilpailukykyyn vaikuttaa palvelun laatu, jonka mittaamista käsiteltiin jo aiemmin, sekä 

hinnoittelu. Joillakin toimialoilla näiden lisäksi myös tiiviiden asiakassuhteiden luomisella on 

suuri merkitys palveluyrityksen kilpailukykyyn. 

Palvelun hinnoitteluun liittyy sekä sisäisiä, että ulkoisia tekijöitä (Lämsä ja Uusitalo 2005, s. 

111). Ulkoisiin tekijöihin lukeutuvat markkinat, kysyntä, kilpailu ja muut ympäristötekijät, 

sisäisiin tekijöihin puolestaan hinnoittelun tavoitteet, kilpailukeinoja koskevat päätökset sekä 

kustannukset. 

Mittaamisen näkökulmasta sisäisistä tekijöistä otetaan tarkasteluun kustannukset ja ulkoisista 

tekijöistä markkinat, kysyntä ja kilpailu. Kustannuksien mittaamisessa on järkevintä mitata 

palvelutuotannon yksikkökustannuksia, jotka voidaan määrittää laskemalla yhteen käytettyjen 

resurssien sekä työtuntien – joita yhden palvelutuotoksen tuottamiseen vaaditaan – 
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kustannukset. Tässä on palveluiden tapauksessa haasteena kustannusten jäljittäminen, sillä 

palvelukokonaisuudet saattavat olla yhdistelmä erilaisia palveluita (Fitzgerald et al. 1993, s. 2), 

mikä vaikeuttaa kustannusten jäljittämistä. Onkin hyödyllistä ja usein tarpeellista, ainakin 

kustannuslaskennassa, eritellä palvelun osat ja määritellä kullekin palvelun osalle oma hintansa. 

Ulkoisista tekijöistä markkinoihin ja kilpailuun yritys ei itse voi juurikaan vaikuttaa, ja 

kysyntäänkin vaikuttaminen rajoittuu kilpailukyvyn osa-alueisiin panostamalla. Kuitenkin 

näiden kaikkien ulkoisten tekijöiden seuranta ja mittaaminen ovat hyödyllistä hinnoittelua 

ajatellen. Voidaan tarkkailla esimerkiksi oman yrityksen hintoja suhteessa kilpailijoiden 

hintoihin ja oman yrityksen kohtaamaa kysyntää kilpailijoiden kohtaamaan kysyntään (Lämsä 

ja Uusitalo 2005, s. 113). 

Asiakassuhteisiin liittyy esimerkiksi asiakkaiden luottamus, uskollisuus sekä asiakassuhteen 

luonne ja kesto. Luottamus asiakkaiden kanssa vaatii työtä, ja edellyttää asiakastyytyväisyyttä, 

jota voidaan luoda muun muassa hyvällä palvelun laadulla. Toisaalta luottamukseen vaikuttaa 

myös yrityksen maine. McCallin ja McMahonin (2015, s. 112) mukaan asiakkaat odottavat 

tietyn tasoista palvelua ja laatua, mutta näiden lisäksi myös jonkinlaista palkitsemista 

yrityksiltä, joita asiakkaat tukevat. Monet yritykset tarjoavatkin jonkinlaisia kanta-

asiakasohjelmia joihin kuuluu rahanarvoisia etuja asioinnin keskittämisestä. Näitä ovat 

esimerkiksi lentoyhtiöiden palkintopistejärjestelmät sekä Suomessa Keskon ja S-ryhmän 

bonuspistejärjestelmät, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Toisaalta kanta-asiakasohjelmat 

tarjoavat asiakkaille etuja, mutta auttavat myös yritystä seuraamaan asiakasmääriään ja 

asiakkaiden asiointikäyttäytymistä. Näitä tietoja voidaan hyödyntää palvelujen tarjonnan 

suunnittelemiseen ja olemassa olevien palvelujen parantamiseen, sekä esimerkiksi 

kohdentamaan markkinointia. 

Asiakkaiden uskollisuutta ja luottamusta on vaikea mitata suoraan, joten näiden mittaamiseen 

soveltuu pääasiassa asiakaskyselyt ja asiakkaiden asiointikäyttäytymisen seuranta. 

Asiakassuhteen laatu riippuu pitkälti toimialasta ja asiakaskontaktin määrästä. Ylikoski (1999, 

s. 174 – 175) esittää erilaisia käyttäytymismalleja, jotka ilmentävät asiakasuskollisuutta. Näitä 

ovat jakamaton asiakasuskollisuus, jaettu uskollisuus ja opportunismi tai välinpitämättömyys. 

Asiakassuhteen luonne riippuu pitkälti toimialasta. Joillain toimialoilla asiakas on tekemisissä 

satunnaisesti yrityksen henkilöstön kanssa, eikä suhde asiakkaan ja yrityksen välillä ole 
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kovinkaan tiivis. Tällainen suhde on tyypillistä palveluyrityksillä jotka edustavat Fitzgeraldin 

et al. luokittelun (ks. s. 12) massapalveluita. Toisilla toimialoilla asiakkaalla saattaa olla 

henkilökohtainen yhteyshenkilö yrityksessä, jonka kautta kaikki kontakti yrityksen ja asiakkaan 

välillä tapahtuu. Tällöin kyseessä on tiiviimpi ja inhimillisempi suhde. Joissain tapauksissa 

asiakkaalla ei ole lähes lainkaan kontaktia yrityksen henkilöstön kanssa, vaan pääasiallinen 

kontakti asiakkaan ja yrityksen välillä tapahtuu yrityksen tietojärjestelmien ja verkkosivujen 

kautta. Tämä on tyypillistä verkkopalveluille. Jotkut verkkopalvelut kuitenkin mahdollistavat 

yhteydenoton asiakastukihenkilöstöön, mutta tämäkin tapahtuu usein verkon yli sähköpostin tai 

vastaavan välityksellä. 

Asiakassuhteen keston mittaaminen on yksinkertaista mitata esimerkiksi kuukausissa tai 

vuosissa, painottaen asiakkaan asiointikertojen määrää tällä aikavälillä. Mittaaminen on 

helppoa yrityksissä, joissa asiakkaat kuuluvat kanta-asiakasohjelmaan tai muulla tavalla 

kirjataan yrityksen tietoon. Yrityksissä, joissa asiointi tapahtuu nimettömänä, on puolestaan 

lähes mahdotonta mitata asiakassuhteen kestoa, sillä asiakkaita ei tällöin voi yksilöidä 

mitenkään. 

5.4 Taloudellinen suorituskyky 

Taloudellinen suorituskyky on asia, johon voi vaikuttaa lähinnä muiden edellä mainittuja osa-

alueita parantamalla, sillä kannattavuus, maksuvalmius sekä vakavaraisuus ovat tavoitetekijöitä 

(Uusi-Rauva 1996, s. 23), joihin vaikutetaan syytekijöitä, esimerkiksi laatua ja tuottavuutta, 

parantamalla. Edellä esitetyn mallin osa-alueiden hierarkia on kuvan 2 mukainen. 

 

Kuva 2 Syy-seuraus -kuva taloudellisen menestyksen edellytyksistä 

Palvelun laatua sekä prosessin tehokkuutta ja tuottavuutta parantamalla kasvatetaan yrityksen 

kilpailukykyä, mikä puolestaan vaikuttaa positiivisesti yrityksen taloudelliseen menestykseen. 

Toisaalta sama toimii myös negatiiviseen suuntaan, eli laadun sekä prosessin heikentyessä 

kilpailukyky heikentyy ja tätä kautta taloudellinen menestys kärsii. 

Laatu, 
tehokkuus, 
tuottavuus

Kilpailukyky
Taloudellinen 

menestys
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6 ESIMERKKEJÄ SUORITUSKYVYN MITTAAMISESTA ERI 

TOIMIALOILLA 

6.1 Teollisuuden toimialat 

Hyödynnetään teollisuuden jaottelussa pohdittua teollisuusyritysten jakoa kuluttajatuotteisiin 

keskittyviin yrityksiin, yrityksille massatuotteita tuottaviin yrityksiin sekä yrityksille yksittäisiä 

räätälöityjä tuotteita tuottaviin yrityksiin. 

Aluksi ehdotetaan mallia kuluttajatuotteisiin keskittyvän elintarviketeollisuuden yrityksen 

suorituskyvyn mittaamiselle. Tämän jälkeen muodostetaan suorituskyvyn mittauskohteet 

mittareineen metalliteollisuudelle. Pohjana käytetään myös Hannulan et al. (1995) tekemää 

tutkimusta. Lopuksi esitetään telakkateollisuuteen sopivaa esimerkkiä suorituskyvyn 

mittaamisesta. Taulukossa 7 on yhteenveto esimerkkimittauskohteista ja mittareista valituille 

teollisuuden toimialoille. 

Taulukko 7 Yhteenveto valituille teollisuuden esimerkkitoimialoille sopivista suorituskyvyn mittareista 

 

Elintarviketeollisuus 

Elintarviketeollisuutta käsiteltäessä voidaan ajatella kuluttajille elintarvikkeita – esimerkiksi 

valmisaterioita – tuottavia yrityksiä. Ominaista näille tuotteille ovat suuret volyymit, tuotteiden 

pilaantuvuus sekä yksittäisen pakkauksen suhteellisen pieni koko. Kuluttajien ollessa kyseessä 

on asiakastyytyväisyys erityisen tärkeää, sillä tuotteille löytyy usein helposti substituutteja ja 

kuluttajat pystyvät ongelmitta alkamaan suosimaan toisen yrityksen tuotteita. On myös 

erityisen tärkeää muistaa tuotteen brändin merkitys ostopäätöksen syntymiseen. Vaikka 

Asiakasreklaamatioiden määrä Hylättyjen tuotteiden määrä Asiakastyytyväisyyspisteet

Brändikysely Asiakasvalitusten määrä Virhetilanteiden esiintyminen

Jalostusarvo / kiinteä pääoma Jalostusarvo / kiinteä pääoma

Suorite / henkilö Jalostusarvo / työtunnit

Varaston kiertoaika Varaston kiertoaika

Tilauksen toimitusaika Budjetista poikkeaminen

Prosessin läpimenoaika Aikataulussa pysyminen

Puutostilanteet valmisvarastossa Suunnittelun vaatima aika

Elintarviketeollisuus Metalliteollisuus Telakkateollisuus

Muut Prosessin läpimenoaika

Tuotelaatu

Tuottavuus
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kuluttajat ostavatkin pieniä määriä, tulee muistaa niiden kulku vähittäiskaupan varastojen 

kautta, mikä mahdollistaa suhteellisen suuret eräkoot tuotannossa.  

Pääoman tuottavuus nousee tärkeäksi osaksi elintarviketeollisuuden mittaamisessa. 

Jalostusarvo per kiinteä pääoma kuvaa kiinteän pääoman tuottavuutta ja kertoo, kuinka paljon 

tuotanto vaatii kiinteää pääomaa, esimerkiksi koneita. Varastojen kiertoajat ovat tärkeitä 

mittauskohteita, kun yritys varastoi (yleensä nopeasti) pilaantuvia tuotteita. Lyhyt kiertoaika on 

merkki tuotannon sopivasta määrästä, eikä tuotetta pääse pilaantumaan omiin varastoihin 

myyntikelvottomaksi. Kuluttajatuotteissa asiakastyytyväisyys ja tuotelaatu nousevat toiseksi 

tärkeäksi osaksi mittausta. Hylättyjen tuotteiden määrä kertoo tuotannon ja tuotteiden 

tasalaatuisuudesta. Brändin asema on tärkeää kuluttajamarkkinoilla ostopäätöksen kannalta, ja 

asiakasreklamaatioiden määrä kertoo toisaalta laadunvalvonnan toimivuudesta, toisaalta 

tuotteiden sopivuudesta kuluttajille. Kun kyseessä on suurivolyyminen perustuotteiden 

tuotanto, on työn tuottavuus erityisen tärkeää. Tätä voidaan kuvata vaikkapa suoritteella per 

henkilö, joka kertoo paitsi kustannustehokkuudesta, myös tuotantohenkilöiden määrän 

sopivuudesta, ja voidaan sen lisäksi käyttää vaikkapa tulospalkkaukseen. Liitteessä 1 on 

tarkemmin elintarviketeollisuudelle sopivia mittareita kullekin mittaamisen osa-alueelle. 

Metalliteollisuus 

Metalliteollisuus, esimerkiksi terästehdas, kuvaa yrityksille massatuotantona tuotteita tuottavaa 

yritystä, joka onkin hyvin perinteinen teollisuudenala. Ominaista näille tuotteille on suuret 

volyymit, tuotteiden varastoitavuus, sekä suuret myyntiyksiköt. Ostajien ollessa yrityksiä on 

niillä usein asiantunteva hankintaorganisaatio, jolloin tuotteen tekniset ominaisuudet ja tasainen 

laatu ovat ensiarvoisen tärkeitä. Toisaalta massatuotteiden kyseessä substituuttien uhka on 

suuri. Yritykset myös voivat ostaa suuria eriä yrityksen tuoman varallisuuden takia.  

Tuottavuuden mittaaminen nousee tärkeäksi metalliteollisuudessa. Jalostusarvo per kiinteä 

pääoma kuvaa kiinteän pääoman tuottavuutta, ja se kertoo, kuinka paljon tuotanto vaatii 

kiinteää pääomaa, esimerkiksi koneita. Toisaalta se myös kertoo koneiden tuottavuudesta. 

Jalostusarvo per työtunnit kuvaa metalliteollisuuden tyypillisesti kolmivuorossa tehtävää työn 

tuottavuutta. Toisaalta suoritemäärä per materiaalipanos kertoo prosessin tehokkuudesta 

materiaalin suhteen. Metalliteollisuudessa on paljon prosessin sisäisesti ”kiinteitä” kuluja, 

kuten suuri energiantarve, jolloin prosessin tulisi olla mahdollisimman tuottava. 
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Metalliteollisuudessa tuotelaatu on tärkeä mittauksen kohde, sillä siinä on paljon 

standardinmukaista tuotetta, ja silloin näiden tulisi olla tasalaatuisia. Toisaalta prosessin 

kalleudenkin takia olisi hyvä välttää hylättyjä tuotteita, vaikka itse materiaali voidaankin 

kierrättää. Asiakasvalitusten määrä kertoo laadunvalvonnan tehokkuudesta. 

Metalliteollisuudessa nopeus on tärkeä osa mittausta. Usein metalliteollisuuden tuotteet 

menevät toiseen yritykseen jatkojalostettavaksi, jolloin niiden saaminen nopeasti ja oikeaan 

aikaan perille on tärkeää, sillä asiakasyrityksetkin pyrkivät minimoimaan varastoon sitoutuvan 

pääoman. Nopea prosessin läpimenoaika helpottaa paitsi varastojen minimointia, myös tekee 

tuotannonsuunnittelusta joustavamman. Kun kyseessä on varastoitava tuote, olisi varaston- ja 

tuotannonohjauksen oltava toimivaa. Tätä voidaan mitata varaston puutostilanteilla. Sopivat 

mittarit osa-alueittain metalliteollisuuteen on esitelty tarkemmin liitteessä 2. 

Telakkateollisuus 

Teollisessa yritysliiketoiminnassa erikoishuomio voidaan kohdentaa yksityiskohtaista, 

asiakaskohtaista suunnittelua vaativia tuotteita valmistaviin yrityksiin, kuten 

telakkateollisuuteen. Ominaista näille tuotteille on yksittäiset tuotteet, pitkäkestoinen 

toimitusprosessi, ainutlaatuisuus sekä asiantuntijatyön osuus suunnittelussa, jolloin mennään 

hieman jo kohti palveluliiketoimintaa. Tuotteiden ainutlaatuisuudesta ja asiantuntijatyön 

vaatimuksesta johtuen tuotteet ovat usein kalliita, joka aiheuttaa paineita rahoituksen 

onnistumiseen ja toimitusketjun koordinointiin, erityisesti alihankkijoiden osalta. 

Yksilöllisessä, pitkässä tuotantoprosessissa joustavuus nousee erityisen tärkeään asemaan. 

Suunnittelu tulisi olla tehokasta ja mahdollisimman nopeaa, jotta tuotanto saadaan aloitettua ja 

lopulta valmis tuote päästäisiin luovuttamaan asiakkaalle mahdollisimman pian, sillä usein 

vasta siinä vaiheessa yritys saa tuloja, vaikka menoja syntyy koko toimitusprosessin aikana. 

Toisaalta pitkässä, perinteisesti lukuisia alihankkijoita käyttävä toimitusketju on haastava 

hallita, ja alihankkijoista johtuvat viivästymiset ja muut poikkeustilanteet olisi hyvä pystyä 

hyödyntämään jollain tavalla tuotannossa, ettei tuotanto seiso ja täten viivästytä ja aiheuta 

kuluja tuotannossa. Asiakaskohtaisessa tuotannossa tuotelaatu on erityisen tärkeää, sillä 

laadukas, asiakkaan tarpeet täysin täyttävä tuote on edellytys jatkotilauksille. Tätä voidaan 

mitata esimerkiksi asiakastyytyväisyyspisteillä. Toisaalta ylipäänsä virhetilanteiden 

esiintymistiheyttä tulisi mitata, sillä tiheään esiintyvät virhetilanteet kertovat esimerkiksi 



30 

 

   

 

suunnittelun ja koordinoinnin virheistä, sekä mahdollisista laatupoikkeamista esimerkiksi 

alihankkijoiden osalta. Toimitusvarmuus pitkässä toimitusprosessissa on tärkeä osa tämän 

kaltaista liiketoimintaa. Asiakas suunnittelee omaa toimintaansa jo useamman vuoden 

eteenpäin, ja täten olettaa, että toimitus on ajallaan. Tästä syystä aikataulussa pysymistä on 

erityisen tärkeää mitata, jotta ylipäänsä tiedetään tuotannon tilasta, ja pahimmassa tapauksessa 

voidaan ainakin tiedottaa asiakasta, jotta se voi varautua myöhästymisen aiheuttamiin 

haittoihin. Kustannukset nousevat tärkeäksi osaksi telakkateollisuuden pitkäaikaisia 

toimitusprosesseja. On tärkeää mitata, minkä verran lisäarvoa paljon riskejä aiheuttava 

tuotantoprosessi tuottaa. Toisaalta on oleellista mitata, kuinka olemassa olevia resursseja 

hyödynnetään, ettei niistä hyödy turhaan ylimääräisiä kuluja. Laivanrakennus vaatii mittavan 

määrän suunnittelua, ja tähän kuuluu myös projektin budjetointi. Budjetointi mahdollistaa 

hinnoittelun sekä taloudellisen suunnittelun yrityksessä. Siksi siitä poikkeamista olisi hyvä 

mitata tarkasti. Liitteessä 3 on eritelty erityisesti telakkateollisuuteen sopivia suorituskyvyn 

osa-alueita ja niihin sopivia mittareita. 

Taloudellinen suorituskyky 

Kaikkien yritysten tulisi mitata taloudellista suorituskykyään, ja siihen sopivia mittareita on 

runsaasti. Taloudellisen suorituskyvyn mittaaminen edistää vertailua toisiin saman toimialan 

yrityksiin, sekä kuvaa yrityksen taloudellista tilaa. Sopivia mittareita teollisuuden taloudellisen 

suorituskyvyn mittaamiseen on esitetty taulukossa 8. Taloudellisen suorituskyvyn osa-alueen: 

kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus mittaaminen onnistuu yleensä millä vain näistä, 

mutta jotkut niistä ovat silti tarkoituksenmukaisempia kuin toiset tietyillä aloilla. 

Taulukko 8 Taloudellisia mittareita teollisuuden toimialoille 

 

Liikevoittoprosentti

Quick ratio

Gearing-prosentti

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti

Current ratio

Omavaraisuusaste

Oman pääoman tuottoprosentti

Käyttöpääomien kiertoajat

Suhteellinen velkaantuneisuus

Taloudellinen suorituskyky
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Yrityksen kannattavuutta voi kuvata liikevoittoprosentilla, sijoitetun pääoman tuottoprosentilla 

(ROI) tai oman pääoman tuottoprosentilla, ja usein on hyvä mitata niitä kaikkia. 

Vakavaraisuudessa quick ratio on esimerkiksi current ratiota parempi tunnusluku 

elintarviketeollisuuteen, sillä se ei ota varastoja huomioon. Elintarviketeollisuudessa nämä 

tulisivat muutenkin jo olla pienet huonon varastoitavuuden ja pilaantumisen takia. Current ratio 

taas soveltuu hyvin metalliteollisuuteen juuri varastojen huomioimisen takia. Toisaalta 

metalliteollisuudessa käydään kauppaa usein maailmanmarkkinahinnoilla, joten sitä voidaan 

likvidoida helposti tarpeen vaatiessa alennetulla hinnalla. Telakkateollisuudessa 

maksuvalmiutta voidaan mitata käyttöpääomien kiertoajoilla, jotka ovat näppäriä pitkissä 

projekteissa. Ostovelkojen ja myyntisaamisten kiertoaikojen mittaaminen edistää taloudellista 

suunnittelua. 

Gearing-prosentti on toimiva vakavaraisuuden mittari elintarviketeollisuuteen sen pienten 

varastojen takia, eli käytännössä yrityksen varat ovat rahana tai rahoitusarvopapereina. 

Nopeasti pilaantuvaa tuotetta ei ole usein käytännössä mahdollista likvidoida normaalia 

liiketoiminnan menekkiä enempää. Omavaraisuusaste on perinteinen vakavaraisuuden mittari, 

ja toimii hyvin metalliteollisuudessa. Telakkateollisuudessa vakavaraisuutta voidaan mitata 

suhteellisella velkaantuneisuudella, telakkateollisuuden yritysten joutuessa usein turvautumaan 

velkaan alihankintoja tehdessä, ja voikin mennä pidempikin aika ennen kuin 

laivanrakennusprojekti tuo myyntituloja yrityksen kassaan. 

6.2 Palveluliiketoiminnan toimialat 

Luvussa 3.3 esitettyjä luokittelutapoja hyödyntäen valitaan esimerkkitoimialoiksi linja-autoala, 

suunnittelu- ja konsultointiala sekä huolto- ja korjausala, koska nämä edustavat sekä 

Fitzgeraldin että Lovelockin ja Yipin luokitteluiden (ks. s. 12) kaikkia luokkia. Ylikosken 

luokittelua (ks. s. 12) kuluttaja- ja yrityspalveluihin on vaikea soveltaa toimialoille, sillä 

valtaosa toimialoista – myös edellä valitut esimerkkitoimialat – voivat tarjota palveluitaan 

molemmille asiakasryhmille.  

Linja-autoala kuuluu Fitzgeraldin luokittelussa massapalveluiden alle. Lovelockin ja Yipin 

luokittelussa pääasiassa ihmisiin kohdistuvaksi palveluksi. Suunnittelu- ja konsultointialan 

palvelut edustavat Fitzgeraldin luokittelun asiantuntijapalveluita. Lovelockin ja Yipin 

luokittelussa konsultointi on täysin informaatioon kohdistuva palvelu. Huolto- ja korjausala on 
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puhtaasti ”Service Shop” -palvelu, jonka kohteena ovat aina fyysiset tavarat. Taulukossa 9 

esitellään valituille toimialoille muutama esimerkkimittari kullekin suorituskyvyn osa-alueelle. 

Taulukko 9 Valituille esimerkkitoimialoille sopivia suorituskyvyn mittareita 

 

Linja-autoala 

Linja-autoalalla tarkoitetaan tässä kauko- ja tilausliikennettä, joista esimerkkiyrityksiä 

Suomessa ovat esimerkiksi Pohjolan Liikenne, Onnibus ja Matkahuolto. Ala on vahvasti 

resurssipainotteinen toimiala, jossa suurempi merkitys on kalustolla henkilöstön sijaan. 

Tärkeimmät laatuun vaikuttavat tekijät asiakkaan kannalta ovat kaluston varustelu, 

reittitarjonta, matkustusaika ja lähtöpaikan sijainti. Lisäksi poikkeuksista ja myöhästymisistä 

tiedottaminen on olennaista asiakkaan kokemuksen kannalta. Digitalisaation myötä 

palveluiden, kuten matkojen tai tavaran kuljetuksen ostaminen tapahtuu pääasiassa 

verkkosivustojen kautta ja perinteiset lipunmyyntipisteet ovat menettäneet merkitystään. Tämä 

vähentää entisestään asiakkaan ja henkilöstön välistä kontaktia. 

Tuottavuuden ja tehokkuuden näkökulmasta reittien suunnittelu kysyntää vastaavaksi, kaluston 

kapasiteetti ja aikataulusuunnittelu ovat tärkeitä osa-alueita. Kilpailukyvyn tärkein osa 

laatutekijöiden lisäksi on hinnoittelu, ja sitä kautta kustannukset, joihin vaikuttavat kaluston 

käyttö- ja ylläpitokustannukset. Linja-autoalalla asiakkaat ostavat palveluita pitkälti 

nimettömänä, ja kontakti henkilöstöön on vähäistä, joten asiakastyytyväisyyttä on vaikea mitata 

muuten kuin palautteen ja kyselyiden avulla. Liitteessä 4 on esitetty tarkemmin linja-autoalalle 

sopivia mittareita kullekin mittaamisen osa-alueelle. 

Matkan kesto Henkilöstön saatavuus Työn jälki (siisteys)

Myöhästymisten määrä Vaatimusten täyttyminen Takuun puitteissa palautuneet

Asiakaskokemus Asiakaskokemus Asiakaskokemus

Kuljetettujen asiakkaiden 

määrä

Asiakkaille tarjottujen 

tapaamisten määrä (tunteja)

Tehtyjen toimenpiteiden 

määrä

Tyhjien paikkojen määrä
Ratkaisuprosessin tuottama 

rahavirta
Toimenpiteisiin kuluva aika

Kaluston seisonta-aika Henkilöstön "seisonta-aika"
Henkilöstön ja resurssien 

seisonta-aika

Kustannukset (polttoaine, 

huollot)

Kontaktien ja suosittelijoiden 

määrä

Tarjottu takuu (pituus ja 

ehdot)

Reittitarjonta Henkilöstön osaaminen Työn tuntihinta

Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys

Linja-autoala
Suunnittelu- ja               

konsultointiala
Huolto- ja korjausala

Laatu

Tuottavuus

Kilpailukyky
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Suunnittelu- ja konsultointiala 

Suunnittelu- ja konsultointialan palvelut ovat asiantuntijapalveluita, joten niiden tärkein 

resurssi on henkilöstö. Asiakkaan kokemaan laatuun vaikuttaa henkilöstön ystävällisyys sekä 

saatavuus, kommunikaatio, asiakkaan toiveiden huomioonottaminen sekä lopputuloksen 

vaatimusten täyttyminen ja toimivuus ongelman ratkaisuksi. Myös asiakkaan luottamus ja 

henkilökohtainen mielipide yrityksen edustajasta vaikuttaa asiakkaan kokemukseen. 

Asiantuntijapalveluissa asiakkaan ollessa olennainen osa palveluprosessia asiakas arvioi myös 

koko palveluprosessia esimerkiksi prosessin keston kannalta. Tämä pätee erityisesti, mikäli 

veloitus tapahtuu aikaperusteisesti.  

Tuottavuuden ja tehokkuuden näkökulmasta voidaan mitata yhden asiakkaan palveluun 

käytettyä aikaa – ottaen huomioon asiakkaan ongelman laajuuden – tai tapaamiskertojen 

määrää. Työntekijöiden palvelemien asiakkaiden määrää ei ole mielekästä mitata, sillä eri 

asiakkailla on eri laajuisia ongelmia joihin he hakevat ratkaisua, joten tulokset eivät olisi 

suoraan vertailukelpoisia keskenään. Sen sijaan voi mitata työntekijän yritykseen tuomaa 

rahavirtaa. Etenkin suunnittelutehtävissä henkilöstö saattaa joutua vierailemaan asiakkaan 

luona paikan päällä. Tämä vaatii henkilöstöltä matkustamista, johon kuluu aikaa, joka 

puolestaan vaikuttaa negatiivisesti tuottavuuteen. 

Asiantuntijapalveluiden kilpailukykyyn vaikuttaa merkittävästi asiakassuhteet ja henkilöstön 

osaaminen. Osaamiseen vaikuttaa pitkälti koulutustausta ja erikoistumisalat, alan kokemus. 

Lisäksi osaamisen tärkeä osa on luovuus, jotta henkilöstö osaa ratkoa monipuolisesti erilaisia 

asiakkaiden ongelmia. Toisaalta asiantuntija-aloilla korostuvat kontaktien ja suosittelijoiden 

merkitys. Uusien asiakkaiden saamista helpottavat olemassa olevat kontaktit muissa yrityksissä 

sekä mahdolliset suosittelijat, jotka edesauttavat uuden asiakkaan luottamuksen synnyttämistä. 

Kustannukset muodostuvat lähinnä henkilöstön palkoista sekä mahdollisista matkustuksen 

aiheuttamista kustannuksista. Näitä on syytä seurata, mutta hinnoittelun kannalta 

merkittävämpää on henkilöstön osaaminen. Asiantuntija-aloilla on tyypillistä, että palkka 

perustuu tuloksiin ja suorituksiin, ja palkkauksen tarkoitus on motivoida työntekijöitä parhaan 

laadun takaamiseksi. Liitteessä 5 esitellään tarkemmin suunnittelu- ja konsultointialalle sopivia 

mittareita kullekin suorituskyvyn osa-alueelle. 
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Huolto- ja korjausala 

Huolto- ja korjausalaa edustavat esimerkiksi autojen tai elektroniikkalaitteiden huolto- ja 

korjauspalvelut. Nämä vaativat asiantuntijapalveluiden tapaan asiantuntevaa henkilöstöä, mutta 

myös sopivat tilat ja välineet palvelun tuottamiseen, sekä joissain tapauksissa varaosia. Toisin 

kuin linja-autoalalla sekä suunnittelu- ja konsultointialalla, asiakas ei ole läsnä palvelua 

tuotettaessa. Palvelun voi myös jakaa vian etsintään ja vian korjaamiseen. Joissain tapauksissa 

asiakas on itse tietoinen viasta ja sen alkuperästä, jolloin vian etsintävaihe voidaan ohittaa. 

Koska asiakas ei ole läsnä palvelua tuotettaessa, asiakas havaitsee prosessista vain 

asiakaspalvelun ja lopputuloksen osuudet. Näin ollen nämä ovat ne seikat joita on hyödyllisintä 

mitata. Tuottavuus ja tehokkuus ovat haasteellisia määritellä suoraan tuotosten määrään 

perustuen, sillä usein asiakkaan tarvitsema palvelukokonaisuus koostuu useista toimenpiteistä, 

jotka vaihtelevat vaativuudeltaan. Tämän vuoksi toimenpiteiden määrää tai toimenpiteisiin 

käytettyä aikaa mitatessa on lisäksi huomioitava myös toimenpiteiden vaativuus ja 

lopputuloksen laatu. 

Kilpailukyvyn kannalta sekä asiakasluottamuksella ja -tyytyväisyydellä, että hinnoittelulla on 

yhtä suuri merkitys. Asiakasluottamusta edesauttaa maine hyvälaatuista palvelua tuottavana 

yrityksenä. Tätä mainetta voi lisätä ”luomalla” tyytyväisiä asiakkaita, jotka suosittelevat 

palvelua edelleen muille potentiaalisille asiakkaille. Luottamusta voi myös kasvattaa 

tarjoamalla esimerkiksi takuun tehdyille huolloille ja korjauksille. Asiakas tahtoo tietää ennen 

palveluun sitoutumista tietää hinnan, joten arvion täytyy olla realistinen. Mikäli alkuperäinen 

arvio ei pidäkään paikkansa, on tärkeää asiakastyytyväisyyden kannalta kommunikoida ja sopia 

tästä asiakkaan kanssa erikseen. Hinnoitteluun vaikuttaa suoraan kustannukset, joiden 

määrittelyä varten on tarpeen määritellä erikseen resursseille, työajalle ja varaosille 

kustannukset. Kun tietoa näistä kustannuksista on tarpeeksi, on helpompaa arvioida 

toimenpiteille hinta jo etukäteen. Näistä kuitenkin vain työajan hinta on kilpailukeino, sillä 

resurssien ja varaosien hinnat ovat yrityksestä riippumattomia. Liitteessä 6 esitetään tarkemmin 

huolto- ja korjausalalle sopivia suorituskyvyn mittareita. 
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Taloudellinen suorituskyky 

Kaikilla edellä mainituilla toimialoilla taloudellisen suorituskyvyn mittarit ovat pitkälti samoja, 

mutta vertailua voi suorittaa vain toimialan sisällä eri yritysten välillä. Taloudellisen 

suorituskyvyn mittaamisen on tarkoitus lähinnä tuottaa informaatiota yrityksen taloudellisesta 

tilasta ja on hyvä apu, kun halutaan vertailla omaa menestystä kilpailijoihin. Taulukossa 10 

esitellään yleiset taloudelliset mittarit joita voi hyödyntää linja-autoalalla, suunnittelu- ja 

konsultointialalla sekä huolto- ja korjausalalla. 

Taulukko 10 Taloudellisia mittareita palveluliiketoiminnan toimialoille 

 

Esimerkkitoimialoista vain huolto- ja korjausalalla on normaalioloissa vaihto-omaisuutta, joten 

huolto- ja korjausalalla taloudellisina mittareina voi myös käyttää ostovelkojen kiertoaikaa, 

vaihto-omaisuuden kiertoaikaa ja käyttöpääoman osuutta liikevaihdosta. 

  

Pääoman tuottoaste (ROI, %)

Nettotulos (€)

Liikevoitto (% ja €)

Quick Ratio

Velkaantumisaste (VPO / OPO)

Korkorasite (korot / liikevaihto)

Sidottujen varojen kiertonopeus

Taloudellinen suorituskyky
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työn tavoitteena oli tutkia teollisuuden ja palveluliiketoiminnan eroja, sekä tutkia 

suorituskyvyn mittaamista teollisuudessa ja palveluliiketoiminnassa. Työssä käsiteltiin alan 

kirjallisuudesta ja artikkeleista löytyviä erilaisia suorituskyvyn jaotteluita osa-alueisiin, sekä 

mittareita joita voidaan käyttää eri toimialojen suorituskykyä mitattaessa. 

Teollisuuden tuotteet ovat fyysisiä tuotteita, kun taas palveluliiketoiminnan tuotteet ovat 

palveluita, joiden ominaisuuksiin kuuluvat aineettomuus, heterogeenisyys, katoavaisuus sekä 

tuotannon ja kulutuksen samanaikaisuus. Teollisuuden tuotteiden ominaisuuksien vuoksi 

teollisuusyrityksillä on aina vaihto-omaisuutta. Näin ei kuitenkaan ole kaikilla palvelualoilla. 

Teollisuusyritysten suorittama liiketoiminta kohdistuu selkeämmin toisiin yrityksiin, sillä myös 

kuluttajille suunnatut tuotteet kulkevat vähittäiskaupan kautta. Palveluliiketoiminta kohdistuu 

tasaisemmin sekä kuluttajille että yrityksille. Palveluliiketoiminnassa asiakas on usein mukana 

palveluprosessissa, tämä on harvinaista teollisuudessa. 

Teollisuusyrityksissä suorituskyvyn mittaamisen pääkohteiksi nousevat erityisesti tuottavuus – 

kuten työn tuottavuus ja pääoman tuottavuus – sekä tuotteiden tasalaatuisuus. 

Palveluliiketoiminnassa suorituskykyä kannattaa puolestaan mitata palvelun laadun, 

tuottavuuden ja tehokkuuden sekä kilpailukyvyn näkökulmista. Sekä teollisuudessa että 

palveluliiketoiminnassa taloudellisuuden mittaaminen on olennainen osa suorituskyvyn 

mittaamista. Kaikkien tulisi mitata samoja asioita: kannattavuutta, maksuvalmiutta sekä 

vakavaraisuutta, mutta näiden mittaamisessa tärkeimmät tunnusluvut voivat vaihdella 

pääomarakenteen, vaihto-omaisuuden määrän sekä omistusrakenteen vuoksi. 

Massatuotteita yrityksille ja kuluttajille tuottavilla teollisuusyrityksillä suorituskyvyn 

mittaaminen on keskenään hyvin samankaltaista tuottavuuden ja tuotelaadun ollessa erityisen 

tärkeässä roolissa. Erikoistuneet, asiakaskohtaista suunnittelua vaativat teollisuudenalat sen 

sijaan vaativat erityishuomiota joustavuuteen ja kustannuksiin liittyvän suorituskyvyn 

mittaamisen kanssa pitkäkestoisen ja yleensä kalliiden tuotantoprosessien vuoksi. 

Kaikilla palveluliiketoiminnan toimialoilla on tärkeää mitata sekä laatua, tuottavuutta, että 

kilpailukykyä. Toimialojen välillä erot ilmenevät pääasiassa asiakaskokemukseen vaikuttavien 

tekijöiden, kilpailutekijöiden sekä tuottavuutta määrittävien osa-alueiden osalta.  
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Liite 1. Elintarviketeollisuuteen sopivia suorituskyvyn mittareita (mukaillen Slack et al. 2001, s. 599) 

 

   

 

 

 

Jalostusarvo / kiinteä pääoma

Raaka-ainevaraston kiertoaika

Valmisvaraston kiertoaika

Asiakasreklaamatioiden määrä

Hylättyjen tuotteiden määrä

Brändikysely

Työn tuottavuus Suorite / henkilö

Nopeus Prosessin läpimenoaika

Liikevoittoprosentti

Quick ratio

Gearing-prosentti

Pääoman tuottavuus

Tuotelaatu

Taloudellinen

Elintarviketeollisuus



Liite 2. Metalliteollisuuteen sopivia suorituskyvyn mittareita (mukaillen Slack et al. 2001, s. 599) 

 

   

 

 

Jalostusarvo / kiinteä pääoma

Jalostusarvo / työtunnit

Suoritemäärä / materiaalipanos

Hylättyjen tuotteiden määrä

Asiakasvalitusten määrä

Tilauksen toimitusaika

Prosessin läpimenoaika

Toimitusvarmuus Puutostilanteet valmisvarastossa

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti

Current ratio

Omavaraisuusaste

Tuottavuus

Taloudellinen

Tuotelaatu

Nopeus

Metalliteollisuus



Liite 3. Telakkateollisuuteen sopivia suorituskyvyn mittareita (mukaillen Slack et al. 2001, s. 599) 

 

   

 

 

  

Suunnittelun vaatima aika

Tuotannon muuttamisaika

Asiakastyytyväisyyspisteet

Virhetilanteiden esiintymistiheys

Toimitusvarmuus Aikataulussa pysyminen

Tuotettu lisäarvo

Resurssien hyödyntäminen

Budjetista poikkeaminen

Oman pääoman tuottoprosentti

Käyttöpääomien kiertoajat

Suhteellinen velkaantuneisuus

Tuotelaatu

Taloudellinen

Kustannukset

Joustavuus

Telakkateollisuus



Liite 4. Linja-autoalalle sopivia suorituskyvyn mittareita (mukaillen Jääskeläinen et al. 2013, s. 62) 

 

   

 

 

 

  

Matkan kesto (h)

Myöhästymisten määrä (kpl tai %)

Lähtöjen määrä päivässä (kpl)

Asiakaskysely (mukavuus, siisteys, tiedotus, kuskin ystävällisyys)

Lipun ostamisen helppous (verkkosivuston selkeys, vaadittujen 

klikkausten lukumäärä)

Valitusten määrä (kpl)

Asiakkaiden keskimääräinen matka-aika vuoron lähtöpaikalle

Kuljetettujen asiakkaiden määrä / päivä

Tyhjien paikkojen määrä / vuoro

Yhden kuljettajan ajamat tunnit / päivä

Kaluston seisonta-aika / päivä

Liikkeellä oleva kalusto / koko kalusto (%)

Hukka-ajon määrä (km)

Polttoainekustannukset / vuoro

Kuljettajan palkkakustannukset / vuoro

Kaluston huoltokustannukset / 100km

Kaluston siivouskustannukset / päivä

Asiakaskysely (matkustuskertojen määrä vuodessa, 

kehittämisehdotukset)

Kilpailukyky

Tuottavuus ja tehokkuus

Palvelun laatu

Linja-autoala



Liite 5. Suunnittelu- ja konsultointialalle sopivia suorituskyvyn mittareita (mukaillen Jääskeläinen et al. 

2013, s. 62) 

 

   

 

 

  

Käytäntöönpantujen ratkaisujen osuus / kaikki tarjotut ratkaisut 

(%)

Henkilöstön saatavuus (yhteydenottojen vasteaika, jonotusaika)

Asiakkaiden vaatimusten täyttyminen (%)

Palveluprosessin keskeyttäneiden asiakkaiden määrä (% tai kpl)

Prosessin kesto (ongelman asettamisesta tarjottuun ratkaisuun)

Asiakaskysely (henkilöstön ystävällisyys, kommunikaatio)

Asiakkaille tarjottujen suoritteiden määrä / projekti (tapaamisten 

lukumäärä, käytetty aika)

Matkustukseen kuluva aika / koko työaika

Henkilöstön aktiivinen työaika / koko työaika

Työntekijän yritykselle tuoma rahavirta (€)

Asiakassuhteet (asiakassuhteen kesto, asiakastyytyväisyys, 

asioinnin toistuvuus)

Henkilöstön osaaminen (koulutus, kokemus, erikoistuminen, 

luovuus)

Kontaktien ja suosittelijoiden määrä

Matkustuksen aiheuttamat kustannukset (€)

Henkilöstön palkkakustannukset

Palvelun laatu

Tuottavuus ja tehokkuus

Kilpailukyky

Suunnittelu- ja konsultointiala



Liite 6. Huolto- ja korjausalalle sopivia suorituskyvyn mittareita (mukaillen Jääskeläinen et al. 2013, s. 

62) 

 

   

 

 

 

Onnistuneesti korjattujen osuus kaikista korjaukseen tuoduista

Takuun puitteissa palautuneet / kaikki korjaukseen tuodut

Asiakaspalvelun laatu (henkilökunnan ystävällisyys)

Prosessin kesto (viallisen tavaran vastaanotosta korjatun tuotteen 

luovutukseen)

Lopputuloksen siisteys (tyytymättömien määrä %)

Asiakaskysely (tyytyväisyys, kommunikointi)

Toimenpiteiden määrä päivässä (lkm x vaativuustaso)

Yhden toimenpiteen vaatima aika (lkm / vaativuustaso)

Kulutetut resurssit / toimenpide

Varaosien odottamiseen kulunut aika / työaika

Henkilöstön seisonta-aika / koko työaika

Suosittelijoiden määrä

Työn tuntihinta (€)

Takuun pituus ja ehdot

Palvelun laatu

Tuottavuus ja tehokkuus

Kilpailukyky

Huolto- ja korjausala


