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Mittaamista on tutkittu paljon ja kasvavissa määrin. Silti yrityksissä ei usein osata 

tehokkaasti hyödyntää mittaristosta saatavaa informaatiota johtamisen tukena. Tämän työn 

tavoitteena on selvittää, millainen on hyvä, informatiivinen ja käytännöllinen mittaristo, jota 

voidaan käyttää tuotantotoiminnan johtamiseen ja ohjaamiseen 

elintarviketeollisuusyrityksessä. 

 

Työn empiirinen osuus on suoritettu laadullisena case-tutkimuksena. Aineisto on kerätty 

henkilökohtaisilla haastatteluilla, jotka sisälsivät 16 tuotannon toimihenkilön sekä ylemmän 

toimihenkilön haastattelua. Johtopäätöksenä tutkimuksesta sekä kirjallisuuskatsauksesta 

esitetään mittaristo tuotantotoiminnan johtamisen apuvälineeksi. 

 

Mittaamisen tärkeimmät roolit ovat strategian jalkauttaminen, henkilöstöön vaikuttaminen, 

ulkoinen raportointi sekä kehityksen seuraaminen. Mittariston eri mittareiden tulee olla 

keskenään linjassa ja tavoitteiltaan yhdenmukaisia. Mittareiden tavoitteiden on tultava 

ylhäältä alas, eli ylimmästä johdosta portaittain työntekijätasolle. Mittaustulokset taas 

tulevat alhaalta ylös, eli työntekijätasosta ylös ylimpään johtoon. Mittauksen on aina oltava 

kustannustehokasta, eli siitä saatava hyöty on oltava panoksia suurempi. Mittaristo ei ole 

yrityksessä pysyvä työkalu vaan sitä on jatkuvasti päivitettävä 

 

Case-yrityksessä koettiin, ettei mittaristo ohjaa tekemistä eikä jalkauta strategiaa. 

Mittaamisesta ajateltiin, että mitataan, kun on aina mitattu. Johtamisjärjestelmä sekä 

mittaristo eri tasoilla koettiin sekavaksi ja epäyhtenäiseksi. Uusi mittaristo luotiin päivä-, 

viikko- ja kuukausitasolle. Johtamisjärjestelmää selkeytettiin ja johtamista ohjaava 

mittaristo tehtiin eri organisaatiotasojen välillä linjakkaaksi ja yhtenäiseksi. Mittariston 

viestimiseen työntekijätasolle luotiin suositukset. 
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Measuring performance is been widely studied. Still there are many problems in using the 

information gathered to help decision making and leading performance. Goal of this study 

is to find a good, informative and easy-to-use measurement system for leading the 

performance of production in a food industry company. 

 

Empiric part of the study was made as a qualitative case study. Material was gathered via 

personal interviews, which consisted of 16 different interviews. As results from the literature 

review and the study, a performance measurement system for the case company is presented. 

 

Role of measuring performance is to implement strategy, effect on personnel, external 

reporting and monitor development. Different measures in measuring system need to be 

leveled and consistent with each other also target wise. The target values for measures come 

from top management step-by-step all the way to employee level and the results from 

employee level to top management level. Measurement system in a company is not a 

permanent tool; rather it needs to be revised often. Measuring needs to be cost effective. The 

benefit gained by measuring has to be more than the input in measuring. 

 

In the case company, it was felt that the measurement system does not implement strategy 

and navigate the acts. It was thought that let us just measure as we have always done. 

Management and measurement system in different organization levels was felt unclear and 

even heterogeneous. A new measurement system was created. Management system was 

clarified and the management and measuring systems made homogenous between different 

organizational levels. In addition, recommendations on how to communicate the 

measurement systems to employee level was made. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 

Laamanen et al.:n (1999, s. 7) mukaan mittaaminen on toimintaa, jolla 

reaalimaailman ilmiöt muunnetaan numeerisesti ilmaistaviksi suureiksi. 

Mittaamista tarvitaan asian luonteen ymmärtämiseksi. Jos päätöksenteko irtaantuu 

reaalimaailman ilmiöistä menettää organisaatio nopeasti elinvoimaisuutensa ja 

suorituskykynsä. 

 

Rantasen (2013, s. 4) mukaan vanhimmat säilyneet todisteet kirjanpidosta ovat 

niinkin kaukaa kuin 7000–5000 eaa. Tällöin näitä laskelmia käytettiin 

tietovarastoina, jotka avustivat muun muassa alaisten valvonnassa. Näistä ajoista 

suorituskyvyn mittaamiseen käytettävät järjestelmät ja mittaristot ovat 

ymmärrettävästi kehittyneet paljon. 1700–1800 luvulla Adam Smith ja David 

Ricardo loivat mallin työn ja pääoman tuottavuuden mittaamiseen. 1900-luvun 

alussa Du Pont yhtiössä kehitettiin Return on Investment (ROI) –käsite ja tällöin 

alkoi myös tunnuslukumallien kehittely. 1960-luvulla alettiin tutkia tunnuslukujen 

ennustuskykyä ja 1970-luvulla tutkittiin tunnuslukujen empiiristä ja teoreettista 

suhdetta. 

 

1940–1950 –luvulla länsimaissa, joissa tuotantoresursseja oli paljon käytössä, 

tuotettiin hyödykkeitä perustuen kysyntään. Kysynnän määrän, laadun tai kohteen 

muutokseen haluttiin vastata nopeasti ja usein yrityksissä pidettiinkin tästä syystä 

suuria varastoja. Pienten resurssien Japanissa taas kehitettiin tekniikoita ja 

työkaluja, joiden avulla saavutetaan kilpailukykyä. Syntyi LEAN –tuotantotapa, 

jonka tekniikkana tunnetaan esimerkiksi Visual Management. (Nudrupati et al. 

2010, s. 281) 

 

Hayesin ja Abernathyn (1980, s. 68–72) mukaan länsimaissa huomattiin 1980-

luvulla, että Japanin taloudellinen menestys johtuu tehokkuudesta ja 

tuottavuudesta. Japanissa keskityttiin erityisesti prosessien hukkien tunnistamiseen 
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ja minimoimiseen ja haettiin tätä kautta kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla. 

Japanilaiset tekniikat alkoivat saada hyväksyntää maailmanlaajuisesti. 

 

Dixon et al.:n (1990) mukaan Japanissa luodut ja länsimaissa opitut tekniikat ja 

tuotantofilosofiat aloittivat länsimaissakin 1980-luvulla tarpeen suorituskyvyn 

mittariston kehittämiselle. Länsimaiden havahduttua tilanteeseen syntyikin 

merkittävästi lisää aiheen tutkimusta. Neelyn (1999, s. 208–210) mukaan vuosina 

1994–1996 kirjoitettiin yli 3600 artikkelia suorituskyvyn mittaamisesta, mitä 

voidaan pitää vallankumouksellisena. 

 

Yrityksissä suorituskyvyn mittaristo ei sisällöltään saa olla pysyvä työkalu. Ukko 

et al (2007, s.62) argumentoivat, että vaikka mittariston rakentamisprojekti olisi 

päättynyt, ei mittaristo ole lopullinen vaan sen tulee olla jatkuvasti kriittisen 

tarkkailun kohteena. Yrityksissä painetta mittariston kehittämiselle luovat Ukko et 

al.:n mukaan esimerkiksi (2007, s. 10) 

- Työn luonteen muuttuminen 

- Kilpailun kiristyminen 

- Uudet ajattelumallit 

- Informaatioteknologian nopea kehittyminen 

- Muuttuneet ulkoiset vaatimukset 

 

Mittariston yksi tärkeimmistä tehtävistä on jalkauttaa yrityksen strategia. 

Mittariston avulla viestitään yrityksen tärkeimpiä tavoitteita ja niiden toteumia. 

Usein yrityksen niin sanotulla työntekijätasolla strategia koetaan kaukaiseksi 

asiaksi ja jopa turhan päiväiseksi höpinäksi. Tämä johtuu siitä, ettei käytössä ole 

systemaattista mittaristoa toiminnan ohjaamiseksi oikeaan suuntaan, tai tällaista 

mittaristoa ei ainakaan ole jalkautettu riittävän hyvin työntekijätasolle asti. Vaikka 

tutkimuksia mittaristoista on 1980-luvulta alkaen tehty räjähdysmäisen kasvavasti, 

kuten edellä on mainittu, ei siltikään mittaristoja osata välttämättä yrityksissä 

hyödyntää. Lattiatason mittaristo voi usein yrityksissä olla sekava: mitataan lähes 

kaikkea mitä voidaan tai halutaan. Tällöin tekemisen kannalta olennainen 

informaatio hukkuu mittaristoon eikä mittaristo ohjaa tekemistä. 
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1.2 Työn tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Tämän työn tavoitteena on tutkia, millainen on hyvä, informatiivinen ja 

käytännöllinen mittaristo, jota voidaan käyttää päivittäisessä, viikoittaisessa ja 

kuukausittaisessa tuotannon johtamisessa ja ohjaamisessa eri tasoilla yrityksessä, 

joka valmistaa elintarviketuotteita osittain massatuotantona ja osittain 

erätuotantona.  

 

Tavoitteena on myös tutkia, kuinka mittaristolla tulisi eri tasoilla kommunikoida, 

jotta tuotannon johtaminen ja strategian jalkauttaminen työntekijöille olisi 

tehokasta, informaation kulku selkeää, luotettavaa ja oikea-aikaista sekä 

tavoiteasetanta eri tasoilla motivoivaa. Lopuksi on tavoitteena luoda case-

yritykselle mittaristo, viestintäväylät ja johtamisjärjestelmä tukemaan 

tuotantolaitoksen tuotannon johtamista. 

 

Tavoitteisiin pääsyä ohjaa päätutkimuskysymys: 

 

Millainen tuotannon johtamiseen käytettävän mittariston tulisi olla? 

 

Pääkysymys on jaoteltu alakysymyksiin? 

1. Mitkä ovat mittariston roolit? 

2. Kuinka mittaristo ohjaa tekemistä eri organisaatiotasoilla yrityksessä? 

3. Millainen on hyvä mittaristo? 

4. Mitä tulisi tuotantoyrityksessä mitata? 

5. Millainen on mittariston kehittämisprosessi? 

 

Työssä paneudutaan siis ainoastaan tuotannon johtamisessa käytettävään 

mittaristoon. Muut yrityksen mittarit, kuten esimerkiksi myynnin mittarit, on rajattu 

työn ulkopuolelle ja niihin paneudutaan ainoastaan, jos niillä on merkittävää 

vaikutusta tuotannon johtamiseen. Tuotannon johtamiseen paneudutaan case-

yrityksessä vain kyseisen tuotantolaitoksen osalta. 
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1.3 Tutkimusmetodologia 

Tutkimusten ryhmittelyssä kulkee perustava jako teoreettisen ja empiirisen 

tutkimuksen välillä. Siinä missä teoreettinen tutkimus syventyy tieteenalojen 

käsitteisiin ja teorioihin, paneudutaan empiirisessä tutkimuksessa reaalimaailman 

ilmiöihin, joissa keskeistä on hankkia tietoa jollakin systemaattisella menetelmällä. 

Selkeän rajan vetäminen teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen välille ei ole 

mielekästä, koska empiirisessä tutkimuksessakin on usein myös teoreettisia 

vivahteita. (Uusitalo 1991, s. 60) 

 

Tämä työ asemoituu selvästi empiiriseksi tutkimukseksi. Tutkimuksen empiria voi 

syntyä eri tavoin. Usein erotellaan laadullinen, eli kvalitatiivinen tutkimus sekä 

määrällinen, eli kvantitatiivinen tutkimus. Metsämuurosen (2006, s.88) mukaan 

kvalitatiivinen metodi sopii tutkimusmetodiksi erinomaisen hyvin, kun pyritään 

syvästi ymmärtämään ja havainnoimaan jotakin tiettyä spesifistä, rajattua ilmiötä. 

Kvantitatiivinen, eli määrällinen, metodi taas hänen mukaansa sopii paremmin 

käytettäväksi, kun halutaan suuresta määrästä, yleensä numeerisesta datasta, tehdä 

havaintoja ja yleistyksiä jostakin ilmiöstä ja sen vaihteluista. Metsämuuronen 

(2002, s. 177) korostaa, että kvantitatiivisessa tutkimuksessa, kun aineiston 

keräämiseen käytetään haastatteluja, haastattelut kohdistuvat satunnaisotokseen, 

kun taas kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastatellaan valittuja yksilöitä. 

 

Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin tutkimuksen case-yritykseksi valitusta 

Pohjoismaisen liha-alan toimijan Satakunnassa sijaitsevasta tuotantolaitoksesta 

puolistrukturoiduin haastatteluin. Tutkimus on siis laadullinen tutkimus. Koskinen 

et al.:n (2005, s. 154) mukaan case-tutkimus on yksi yleisimmistä metodeista 

yritystoimintaa tutkittaessa. Case-kohde on yleensä organisaatio tai sen osa, 

esimerkiksi liiketoimintayksikkö tai osasto. Koskisen (2005, s. 155) mukaan case-

tutkimuksen suurimmat edut ovat, että siinä voidaan testata vakiintuneita 

näkemyksiä, teorioita ja konsepteja sekä kyseenalaistaa ja vertailla aikaisempia 

teorioita. 
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Haastattelut tutkimusmenetelmänä tarjoavat monia etuja. Lyhyessä ajassa voidaan 

saavuttaa melko suuri määrä tietoa (Griffin 2005, s. 211). Haastattelut ovat usein 

myös henkilökohtaisia. Haastatteluissa asioiden tarkentaminen ja täsmentäminen 

tarkentavien kysymysten muodossa on helppoa ja haastateltavan eleet ja 

käyttäytyminen voivat tarjota arvokasta lisätietoa (Watkins et al. 2012, s. 106) 

 

Haastatteluja on erilaisia. Metsämuuronen (2002, s. 177) korostaa, että laadullisessa 

tutkimuksessa haastattelun perusmuoto on avoin kysymys tai teema, kun taas 

määrällisessä tutkimuksessa haastattelujen perusmuoto on useimmiten strukturoitu 

kysymys. Eskola ja Suoranta (2008, s. 86) näkevät puolistrukturoidun haastattelun 

joustavana ja helposti toteutettavana tutkimusmenetelmänä. Puolistrukturoidussa 

haastattelussa haastattelija määrittelee ennalta teemat ja kysymykset, joita 

haastattelussa käsitellään, mutta keskustelu ja tarkentavat lisäkysymykset ovat 

haastattelussa mahdollisia ja jopa suotavia. Puolistrukturoitu haastattelumenetelmä 

valikoitui tämän työn aineiston keruumenetelmäksi. 

 

Työssä toteutetaan myös kirjallisuuskatsaus, jonka tehtävänä on antaa näkökulmia 

ja viitekehys työn empiirisen osan toteutukselle ja ymmärtämiselle. 

Kirjallisuuskatsaus ohjaa osaltaan johtopäätösten luontia. Kirjallisuuskatsaus myös 

auttaa ymmärtämään tutkimuksen toteutusta ja johtopäätöksiä. 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus jakautuu kahdeksaan päälukuun. Ensimmäisessä eli johdantoluvussa 

käsitellään yleisiä tutkimuksen taustatietoja sekä tutkimuksen toimeksiantoa ja 

toteutusta. Toinen pääluku keskittyy suorituskyvyn mittaamiseen käyden läpi 

mittariston yleisiä piirteitä, suorituskyvyn mittaamisen roolia sekä mittariston 

luomis- ja kehittämisprosessia.  

 

Kolmannessa luvussa pureudutaan johtamiseen, tavoiteasetantaan sekä viestintään. 

Luvussa esitellään yleisin valmistavissa yrityksissä käytössä oleva 

johtamisjärjestelmä eli niin sanottu suorituskykypyramidi. Luvussa lisäksi 

keskustellaan tavoitteista sekä erityisesti tavoitteenasettamisesta nimenomaan 
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organisaatiossa, joka toimii suorituskykypyramidia käyttäen. Luku käsittelee myös 

yleisellä tasolla viestintää, erityisesti mittarien ja mittaristojen viestimistä 

organisaatiossa.  

 

Seuraavassa, eli neljännessä, luvussa käydään läpi yksittäisiä mittareita, joita 

tuotantotoiminnan mittaamiseen yleisesti käytetään. Lisäksi luvussa keskustellaan 

massa- sekä erätuotannon erityispiirteistä ja mittareiden rooleista siinä. Luvuissa 2-

4 luodaan pohja, jonka avulla mittaristoa kehitetään case-yrityksessä. 

 

Viides luku esittelee tutkimuksen toteutuksen sekä valitut tutkimusmenetelmät. 

Haastattelututkimuksen tuloksia käsitellään luvussa kuusi. Kuudennessa luvussa on 

myös esitelty tutkimuksen kohdeyritys eli Satakunnassa sijaitseva tuotantolaitos 

sekä nykyisin käytössä oleva mittaristo ja johtamisjärjestelmä. Tavoitteena on 

luoda selkeä kokonaiskuva tuotantolaitoksen nykytilanteesta ja tuotannon 

mittariston käytöstä yrityksessä sen eri tasoilla. 

 

Luvussa seitsemän luodaan johtopäätöksenä haastattelututkimuksen ja 

kirjallisuuskatsauksen pohjalta mittaristo case-yritykselle tuotantolaitoksen 

tarpeisiin tuotannon eri organisaatiotasoille. Lisäksi laitoksen johtamisjärjestelmää 

tarkennetaan tuotannon johtamisen osalta ja annetaan suositukset siitä, kuinka 

mittaristoa tulisi viestiä organisaatiossa. Viimeisessä, kahdeksannessa, luvussa 

luodaan yhteenveto tutkimuksesta. Kuva 1 havainnollistaa tutkimuksen rakennetta 

sekä sitä mihin asioihin kyseisessä luvussa vastataan. 
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Kuva 1. Tutkimuksen rakenne 

  

1. Johdanto

• Miksi työ on tehty?

• Mikä on työn tavoite?

2. Suorituskyvyn 
mittaaminen

• Miksi mitataan?

• Millainen mittariston on oltava?

3. Suorituskyvyn 
johtaminen

• Miten suorituskykyä johdetaan?

• Kuinka siitä viestitään?

4. Tuotantotoiminnan 
suorituskykymittarit

• Mitä tuotannosta on perinteisesti mitattu?

5. Mittaristmallin 
luominen

• Kuinka case yritystä tutkittiin?

6. Case yritys

• Millainen case-yritys on?

• Mikä on sen mittariston nykytila?

7. Johtopäätökset

• Millaseksi uusi mittaristo luotiin?

• Miten johtamista ja viestintää selkeytettiin?

8. Yhteenveto

• Kertaus aiemmin esitetystä.
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2 SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN 

2.1 Mittaroinnin perusta 

Yrityksen tehtävänä on Fogerholmin ja Karjalaisen (2001, s. 9) mukaan 

taloudellisen lisäarvon tuottaminen omistajalleen. Jotta yritys voi maksimoida 

voittonsa, mittaa se suorituskykyään. Laitisen (1998, s. 279) mukaan suorituskyky 

tarkoittaa yrityksen kykyä saada aikaan tuotoksia asetetuilla ulottuvuuksilla 

suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 

 

Marr et al.:n (2003, s. 443–445) mukaan suorituskyvyn mittaamisella on kolme 

keskeistä roolia: 

1. Strategian jalkauttaminen 

2. Henkilöstöön vaikuttaminen 

3. Ulkoinen raportointi 

 

Monet tutkijat (esimerkiksi Mathur et al. 2011, s. 77) nostavat näiden mittaamisen 

roolien rinnalle: 

4.  Toimintojen kehittämisen 

 

Tämän työn rajoitusten puitteissa mittariston roolia ulkoisessa raportoinnissa ei ole 

tarpeen käsitellä niin laajasti kuin mittaristojen muita edellä mainittuja rooleja. 

Seuraavissa kappaleissa avataan mittaristojen eri roolit.  

 

Strategian jalkauttaminen 

Yritysten käyttämät mittaristot sisältävät usein hyvin samankaltaisia mittareita, 

vaikka valitut strategiat saattavat erota suurestikin toisistaan. Mittaristoja ei siis ole 

usein lähdetty kehittämään omien tarpeiden pohjalta. Toimiva mittausjärjestelmä 

mittaa valitun strategian toteutumista käytännössä. (Kankkunen et al. 2005, 17) 

 

Kankkunen et al. (2001, s. 19–20) jatkavat, että mittausjärjestelmien suurimmat 

puutteet liittyvät niiden kykyyn tukea valitun strategian toteutumista. Yhteyttä 

strategiaan ei ole tai se on puutteellinen ja kerättyä tietoa ei käytetä hyväksi 



   

15 

 

päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä. Strategian toteutumista on usein 

mitattu perinteisillä niin sanotuilla kovilla talouden mittareilla. Nämä mittarit on 

kuitenkin saatava purettua operatiivisiksi mittareiksi ohjaamaan suoritusportaan 

toimintaa valitun strategian mukaiseksi. Toisaalta osa suoritusportaan mittareista 

voi olla puhtaasti toimintaa ohjaavia, ilman mitään varsinaisia strategisia piirteitä. 

(Kankkunen et al. 2001, s. 19–21)  

 

Kallion et al.:n (2000, s. 76) mielestä yrityksen on tunnistettava strategia, jotta eri 

mittareiden väliset tavoitteet voidaan priorisoida. Yrityksen voi esimerkiksi olla 

mahdotonta, tai ainakin hyvin vaikeaa, tuottaa yksilöllisesti valmistettuja tuotteita 

markkinoiden parhaalla laadulla ja pienimmillä kustannuksilla. Strategian 

muutokset tulee näkyä myös mittareiden tavoitearvoissa. 

 

Myös Kaplan ja Norton (1996) korostavat läpi oman teoksensa, että suorituskyvyn 

mittaamisen päätarkoitus on jalkauttaa yrityksen strategia käytäntöön. Tämä 

tarkoittaa Fogelhom et al.:n (2001, s. 21) mukaan sitä, että yhtenäisen 

kokonaisuuden muodostavan mittariston avulla voidaan luoda olosuhteet, jossa 

organisaation kaikki jäsenet ymmärtävät oman merkityksensä yrityksen 

menestykselle. 

 

Laitisen (1998, s. 280) mielestä mittaamisen osa-alueiden tärkeys riippuu 

tarkastelijan näkökulman ohella myös yrityksen strategisesta tilanteesta. 

Kriisitilanteissa korostuvat yrityksen johtamisessa eri asiat kuin yrityksen ollessa 

normaalitilassa. 

 

Henkilöstöön vaikuttaminen 

Viitalan (2002, s. 162) mukaan työelämässä työntekijän motivaatiota lisäävät: 

- Selkeä tavoite, joka on saavutettavissa ja mitattavissa 

- Säännöllinen arviointi, jonka kriteereistä on yhdessä keskusteltu 

- Arvioinnin pohjalta avoin ja välitön palaute 

- Ohjaava tuki 

- Kannustava palkkaus 
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- Omaan osaamiseen ja mielenkiintoon sopiva työ. 

 

Myös Lönnqvistin ja Mettäsen (2003, s. 115–117) mukaan mittareiden avulla 

voidaan motivoida työntekijää. Työntekijä voi mittarista huomata kehityksensä 

työtehtävissään sekä oman työpanoksensa vaikutuksen organisaation 

suorituskykyyn. Lönnqvist ja Mettänen kuitenkin jatkavat, että mittarit voivat 

aiheuttaa myös päinvastaisen reaktion työntekijässä, mikäli tämä pitää mittausta 

epäluotettavana. 

 

Laitisen (2003, s. 431) tutkimuksen mukaan tärkeimpänä dimensiona 

johtamistyössään johtajat pitivätkin nimenomaan työntekijän työmotivaatiota. Tätä 

voidaan pitää mielenkiintoisena tuloksena, koska käytännön johtamistyössä 

motivaatiomittareita on harvoin systemaattisessa käytössä. 

 

Organisaatiot, jotka haluavat työntekijöidensä puhaltavan yhteen hiileen ja 

osaltansa vaikuttavan strategian toteuttamiseen keskustelevat pitkän tähtäimen 

visiostaan ja strategiastaan työntekijöidensä kanssa ja rohkaisevat työntekijöitä 

myös kehittämään strategiaa. Näin työntekijät sitoutuvat tehtyihin päätöksiin. 

Nämä päätökset jalkautetaan mittareilla. Tällä tavoin työntekijät saadaan 

ennakoivasti toimimaan kohti strategian toteutumista. (Kankkunen et al 2005, s. 

96–97) 

 

Ulkoinen raportointi 

Franceshinin et al.:n (2007, s. 11) mukaan mittareiden tehtävä on kommunikoida. 

Mittareilla teot, toteumat ja tavoitteeseen pääsy kommunikoidaan niin yrityksen 

sisällä kuin yrityksen ulkoisillekin sidosryhmille.  

 

Toimintojen kehittäminen 

Muun muassa Mathur et al.:n mukaan (2011, s. 77) mittariston rooli on tuottaa 

tietoa, jonka pohjalta suorituskykyä voidaan systemaattisesti ja analyyttisesti 

arvioida ja kehittää. Myös Rantanen (2001, s. 7) on samoilla linjoilla todetessaan 

suorituskyvyn mittaamisen ja analysoinnin päätehtävän olevan yritysjohdon 
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päätöksenteon tukeminen tuottamalla informaatiota, sillä onnistunut päätöksenteko 

vaatii luotettavaa informaatiota. Rantanen (2001, s. 7) jatkaa, että mittarit ovat 

yrityksen suorituskyvyn parantamisen ydin. Mittariston ideana onkin kehityksen ja 

muutoksen seuraaminen. Mittariston tuottamaa tietoa käytetään muun muassa 

toiminnan suunnittelussa, ohjaamisessa ja parantamisessa. 

 

Kankkusen et al.:n mukaan (2005, s. 96–97) perinteiset mittausjärjestelmät pyrkivät 

kontrolloimaan liiketoimintaprosessia mittaamalla tuotettua lopputulosta ja 

vertaamalla sitä haluttuun lopputulokseen ja pyrkimällä muuttamaan prosessia sen 

saavuttamiseksi. Näin tulosta mittaamalla voidaan prosessin toimintaa pyrkiä 

korjaamaan vasta jälkikäteen. Lehtosen et al.:n (2004, s. 52–53) mukaan mittarit 

ovat olennainen osa ohjausprosessia, jonka vaiheita ovat suunnittelu, toteutus, 

tarkkailu ja korjaava eli kehittävä toiminta. 

 

Lehtonen et al. (2004, s. 52–53) jatkavat, että mittareita käytetään jo toiminnan 

suunnittelussa. Päätöksentekovaiheessa on oltava ennakkoarvioita, joiden 

perusteella päätöksiä tehdään. Tavoitteet asetetaan suunnittelu ja 

päätöksentekovaiheessa. Tavoitteet ja ennakkoarviot on viestittävä mittareiden 

avulla. Toteutusvaiheessa seurataan toteumia samojen mittareiden avulla. 

 

2.2 Mittausjärjestelmän ja mittarien ominaisuudet 

Kuten edellä on mainittu, on mittaristolla roolit, joiden vuoksi se luodaan. Tämän 

työn puitteissa oleellista on, että mittareiden on kyettävä kuvaamaan yrityksen 

valitun strategian toteutumista, niillä on vaikutettava henkilöstöön ja pystyttävä 

seuraamaan toimintoja ja seuraamisen avulla kehittämään toimintoja. Tämän lisäksi 

hyvää mittausjärjestelmää luodessa ja yksittäisiä mittareita valittaessa on otettava 

huomioon monia asioita, jotta mittaristo voi täyttää nämä edellä mainitut roolit ja 

jotta se toimii tarkoituksenmukaisesti. 
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Kankkusen et al.:n (2001, s. 27), Rantasen (2013, s. 39–41) ja Franceschini et al.:n 

(2007, s. 8) kirjoitukset yhteenvetäen voidaan sanoa, että hyvä mittausjärjestelmä 

pitää sisällään seuraavat ominaisuudet: 

1. Mittareiden yhdenmukaisuus. Mittareiden pitää olla johdettu 

strategiasta ja strategian toteutumiseen vaikuttavista kriittisistä 

menestystekijöistä. 

2. Mittareiden tasapaino. Mittareiden pitää olla tasapainossa eri 

sidosryhmien, tekojen ja aikahorisonttien välillä ja muodostaa 

kokonaisvaltainen näkemys toiminnasta. 

3. Mittausjärjestelmän jalkautus. Eri tasoilla olevien 

organisaatioyksiköiden ja yksilötason mittarit tulee johtaa 

ylemmän tason päämääristä ja mittareista. Mittaristo tulee 

jalkauttaa niin, että se hyväksytään ja ymmärretään myös 

mitattavan kohteen puolesta. 

4. Mittausjärjestelmän hyödyntäminen. Mittausjärjestelmää on 

käytettävä päivittäisessä toiminnassa systemaattiseen 

päätöksentekoon ja johtamiseen. 

5. Mittausjärjestelmän kehittyminen. Mittausjärjestelmää tulee 

jatkuvasti kehittää ja sen tulee muokkautua toimintaympäristön ja 

strategian vaatimusten mukaisesti. 

6. Mittareiden validiteetti. Tiedon pitää mitata juuri tarkoitettua 

kohdetta 

7. Mittareiden ainutlaatuisuus. Vain yksi mittari mittaristossa 

kuvaa tiettyä mitattavaa attribuuttia. 

8. Mittareiden luotettavuus. Tulosten on oltava luotettavia ja 

samanlaisessa tilanteessa samankaltaisia. 

9. Mittareiden ymmärrettävyys. Mittareiden tulee olla 

yksinkertaisia ja ymmärrettävissä. 

10. Mittareiden kontrolloitavuus. Mittareiden on oltava 

ohjattavissa, eli erilaiset toimet aiheuttavat erilaisia 

mittaustuloksia. 
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11. Mittareiden kustannustehokkuus. Mittareista saatavan hyödyn 

on ylitettävä siihen uhratut panokset. 

12. Mittareiden relevanttius. Mittarin arvolla tulee olla merkitys 

päätöksenteolle. 

13. Mittareiden oikea-aikaisuus. Mittaustulosten täytyy kuvata 

nykyistä tilannetta. 

 

Leachmann et al (2005, s. 851–874) painottavat tekstissään priorisoinnin tärkeyttä. 

Kaikkea ei voida mitata, mutta välttämättä kaikkia edellä mainittujakaan mittariston 

ja mittarien ominaisuuksia ei pystytä saamaan mittaristoon tai mittariin. Mitattavat 

asiat, mittariston roolit ja sitä kautta myös mittarien attribuutit on erittäin tärkeä 

priorisoida, jotta keskinäiset välit ja suhteet sekä tärkeysjärjestys on selvillä. 

2.3 Mittariston luomis- ja kehittämisprosessi 

Mittausjärjestelmän kehittäminen kerralla valmiiksi ja toimivaksi järjestelmäksi on 

lähes mahdoton tehtävä. Mittausjärjestelmää ei saakaan kehittää staattiseksi. 

Varsinkin alkuvaiheessa kyseessä on voimakkaasti interaktiivinen oppimisprosessi, 

jossa opitaan mittaamisesta ja mittareiden luomisen kautta eri toimintojen 

keskinäisistä vaikutussuhteista. (Kankkunen et al 2005, s. 22) 

 

Sen lisäksi, että itse opitaan mittaamisesta ja mittareiden luomisen kautta eri 

toimintojen keskinäisistä vaikutussuhteista tulee mittaamista uudistaa myös 

yrityksen ulkoisten tekijöiden muuttuessa. Ukko et al (2007, s. 10) listaa asioita, 

joiden tulisi aina johtaa mittariston kehittämiseen.  

- Työn luonteen muuttuminen 

- Kilpailun kiristyminen 

- Uudet ajattelumallit 

- Informaatioteknologian nopea kehittyminen 

- Muuttuneet ulkoiset vaatimukset 

Mittariston kehittäminen ei välttämättä tarkoita aina yksittäisen mittarin 

korvaamista toisella mittarilla tai uuden mittarin tuomisella mittaristoon. 
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Kehittäminen voi olla myös esimerkiksi tavoitteiden tarkastamista suuntaan tai 

toiseen. 

 

Kankkunen et al (2005, s. 23–24) jatkaa mittaamisen uudistamisesta ja 

kehittämisestä, että mainitussa prosessissa on oltava maltillinen. Usein nimittäin 

uskotaan, että kun mittarit on suunniteltu, mittausjärjestelmä on valmis. Kun 

tuloksia ei heti saadakaan, vähenee innostus mittausjärjestelmää kohtaan ja 

saatetaan jopa palata vanhoihin tuttuihin toimintamalleihin. Mittaristolle on 

annettava aikaa, jotta se sisäistetään ja sitä saadaan hyödynnettyä. (Kankkunen et 

al. 2005, s. 23–24) 

 

Vaikka mittaaminen on, kuten edellä on mainittu, jatkuva, varsinkin 

alkuvaiheissaan erittäin interaktiivinen, prosessi, jakavat Lönnqvist ja Mettänen 

(2003, s. 12) mittaamisen luomisprosessin neljään vaiheeseen. Ensin valitaan, mitä 

mitataan ja millä mittareilla. Toisessa vaiheessa mittaristo otetaan käyttöön. Sen 

jälkeen henkilökunta koulutetaan mittareiden käyttöön. Viimeisessä vaiheessa 

myös Lönnqvist ja Mettänen korostavat jatkuvaa mittariston kehittämistä 

toteamalla neljännen vaiheen olevan mittariston ja yksittäisten mittareiden 

päivittäminen ja kehittäminen edelleen. 

 

Mittaaminen ja mittariston luominen on siis jatkuva, mutta asteittain etenevä 

prosessi. Laamanen et al. (1999, s. 37) korostaa mittausasioiden hoitamisessa 

suunnitelmallisuutta, jotta kyseinen prosessi pysyy hallinnassa. Heidän mukaansa 

mittausasioiden hoitaminen suunnittelemattomasti johtaa ennen pitkää ”mittareiden 

sekatavarataloon” ja ”datahelvettiin”. Mittausta suunniteltaessa sisältö riippuu 

liiketoiminnan vaatimuksista, strategisista tavoitteista ja toimintaympäristöstä. 

 

Laamanen et al. (1999, s. 39) ovat luoneet mittariston luomis- ja 

kehittämisprosessin hallitsemiseksi viitekehyksen mittaussuunnitelman luomiseksi. 

Mittaussuunnitelmassa on otettu huomioon mittariston luomis- ja 

kehittämisprosessin eteneminen portaittain sekä myös tarve mittariston jatkuvalle 

kehittämiselle. 
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Mittaussuunnitelmaan on Laamasen et al.:n (1999, s. 39) mukaan hyvä sisällyttää 

seuraavat asiakokonaisuudet, joita käsitellään tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 

1. Mittaamisen tarkoitus ja tavoitteet 

2. Suunnitelma strategisesta mittaamisesta 

3. Suunnitelma operatiivisesta mittaamisesta 

4. Toteutussuunnitelman laatiminen 

5. Mittaamisen toteuttaminen 

6. Mittaamisen parantaminen 

 

Mittaamisen tarkoituksen ja tavoitteiden yksilöimiselle lähtökohta tulee 

sidosryhmien ja toiminnan tarpeista, organisaation tilasta ja mittaamisen 

järjestelyistä. Mittaamisella on oltava tarkoitus: miksi mitataan? (Laamanen et al. 

1999, s. 39). Uusi-Rauva ja Neilimo (1999, s. 11) esittelevät yleisimmät 

käyttötarkoitukset mittareille: 

- Ohjaustarkoitus 

- Suunnittelutarkoitus 

- Valvontatarkoitus 

- Hälytystarkoitus 

- Diagnoositarkoitus 

- Oppimistarkoitus 

- Informointitarkoitus 

- Palkitsemistarkoitus 

Lisäksi Laamasen et al.:n (1999, s. 39) mukaan mittaamisella, kuten kaikella 

muullakin toiminnalla, on oltava selkeä tavoite: mihin mittaamisella halutaan 

päästä? 

 

Ennen strategisen mittaamisen suunnitelman luomista on yrityksen strategia oltava 

selvä. Strategia vastaa kysymykseen, kuinka visioon päästään ja kuinka toteutetaan 

liiketoiminnalliset tavoitteet ottaen huomioon yrityskulttuurin. Strategista 

onnistumista mittaavat tunnussuureet johdetaan tavoitteisiin vaikuttavista 
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menestystekijöistä. Näiden mittarien määrä tulee pitää helposti hallittavana, noin 3-

5 mittarissa. (Laamanen et al. 1999, s. 39)’ 

 

Laamasen et al.:n (1999, s. 40) mukaan operatiivinen mittaaminen taas osoittaa, 

miten päivittäisen johtamisen ja prosessien hallinnan tietotarpeet tyydytetään. 

Operatiivisen mittauksen lähtökohta on tuotteen tai palvelun suoritusprosessin 

laatu-, odotus- ja tehokkuustavoitteiden seuranta sekä parantaminen. Koska 

mittareita käytetään päivittäin, tai ainakin säännöllisesti, tulee kiinnittää erityistä 

huomiota mittaustulosten analysointiin ja tulosten helppoon saatavuuteen sekä 

erityisesti esitysmuotoon. Lähtökohtana on aina vertailu asetettuihin tavoitteisiin. 

 

Operatiivisia tunnussuureita valittaessa on tärkeää varmistaa, että kerättävä tieto on 

luotettavaa ja reaaliaikaista. Operatiivisissa mittareissa lähtökohtana on, että 

analysoidaan välittömästi päämäärien saavuttaminen sekä kehitetään 

toimintamenetelmiä jatkuvasti. (Laamanen et al. 1999, s. 40) 

 

Vaikka mittaaminen palveleekin erikseen strategista ohjausta sekä päivittäistä 

johtamista, kannattaa mittaaminen suunnitella yhtenä kokonaisuutena, sillä 

operatiivinen toiminta ja strateginen ohjaus nivoutuvat aina yhteen. 

Toteuttamissuunnitelmassa esitetään tunnussuureet ja niiden luonne, tiedonlähteet 

ja datan keruu, mittaustulosten analysointi, esittäminen ja raportointi sekä 

mittaamisen vastuusuhteet. (Laamanen et al. 1999, s.41) 

 

Mittaamisen toteuttamisessa keskeistä on Laamasen et al.:n (1999, s. 42) mukaan 

se, että mittaamiselle toteutetaan laadunhallintaa ja että se on kulttuurillista. 

Mittaamisen laatuongelmien korjaaminen ja ennaltaehkäisy tulee järjestää osaksi 

mittaamisen arkikäytäntöä. Mittaamisen aikana on myös jatkuvasti tarkasteltava 

mittaamisen tuottamaa hyötyä ja vastaako mittaamisen sille asetettuja odotuksia. 

On aina muistettava, että mittaristosta saadun hyödyn on oltava siihen asetettuja 

panoksia suurempi. 
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Vaikka mittaristo, sen tavoitteet ja tarkoitus, ja yksittäiset mittarit sekä 

vastuuhenkilöt olisi suunniteltu hyvin ja huolellisesti mittaussuunnitelman 

mukaisesti voi mittaroinnin jalkautusprosessi silti aina epäonnistua. Hacker ja 

Brotherton (1998, s. 18-23) sekä Bourne et al. (2002, s. 1288-1310) ovat 

tunnistaneet kolme syytä, joiden vuoksi mittaristojen implementointi useimmiten 

epäonnistuu.  

1. Muutosvastarinta ja johtamistaidon puute. Henkilöstö tulisi ottaa 

mukaan mittariston laadintaan jo rakentamisvaiheessa, sekä mittariston 

kehittämisprojektista tulisi avoimesti viestiä. Näin henkilöstö saadaan 

sitoutumaan mittareihin ja tavoitteisiin parhaiten ja he pystyvät itse 

vaikuttamaan lopputulokseen, mikä koetaan Viitalan (2002, s. 162) mukaan 

työelämässä työntekijän työmotivaatioon positiivisesti vaikuttavana asiana. 

2. Ongelmat tietojärjestelmissä. Tietojärjestelmien ongelmat johtavat 

helposti siihen, ettei mittareihin luoteta päätöksenteossa. Ongelmat, 

varsinkin toistuvat, voivat myös aiheuttaa sen, ettei mittariston käyttö ole 

enää kustannustehokasta, jolloin siitä voidaan joutua luopumaan, kun sen 

käyttö ei olekaan enää kannattavaa esimerkiksi datan keräämisen vaikeuden 

takia. 

3. Johdon sitoutumattomuus. Kun johto ei ole täysin tai lainkaan sitoutunut 

projektiin se usein epäonnistuu. Ongelmista huolimatta implementointia 

saatetaan kuitenkin jatkaa, koska sen hyödyt voivat olla huomattavat. 
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3 SUORITUSKYVYN JOHTAMINEN 

3.1 Suorituskykypyramidi 

Lynch, Cross ja Mcnair ovat kehittäneet suorituskykypyramidin, joka sopii 

erityisesti valmistaville teollisuusyrityksille. Siinä yritys jaetaan hierarkkisesti 

tasoihin ylhäältä alas esimerkiksi korkein johto, liiketoimintayksiköt, 

liiketoimintaprosessit ja operatiivinen taso. Tavoitteet viedään hierarkiassa alaspäin 

korkeimmasta johdosta operatiiviseen tasoon ja mittaustulokset, joilla seurataan 

tavoitteiden toteutumista, ylöspäin hierarkiassa. Eri tasoilla seurataan eri asioita.  

  

 

Kuva 2. Suorituskykypyramidi (mukaillen Kippenberger 1996, s. 10) 

 

Kuva kaksi havainnollistaa suorituskykypyramidin ideaa. Kippenbergerin (1996, s. 

10) mukaan korkeimman johdon keskeinen mittari päätöksenteossa on raha. 

Keskijohdossa keskitytään niin talouteen kuin asioihinkin. Alimmalla, eli niin 

sanotulla työnjohtotasolla, keskitytään vain ei-rahassa mitattaviin asioihin. 

 

Ylin johto muuntaa yrityksen vision liiketoimintayksiköiden markkinoihin ja 

talouteen liittyviksi tavoitteiksi. Siten muodostetaan strategia, kuinka tavoitteet 

voidaan saavuttaa. Tätä varten päätetään, millä markkinoilla yritys kilpailee ja millä 
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resursseilla. Nämä tekijät muutetaan alemman tason tavoitteiksi. (Kippenberger 

1996, s. 10–11: Rantanen, 2013, s.77) 

 

Liiketoimintayksikkötaso, joka käsittelee asioita sekä talouden että ei-rahassa 

mitattavien tekijöiden kautta, toimii siltana korkeimman johdon talouden 

mittareiden sekä alimman portaan välillä. Alin porras, eli niin sanottu työnjohto tai 

tuontantotaso, ei tarvitse välttämättä lainkaan rahassa mitattavia mittareita. Heidän 

toimintaansa ohjaa parhaiten mittarit, jotka liittyvät suoraan työntekoon, kuten 

esimerkiksi tuotantomäärä tai laaduntuottokyky. Kun alimman tason mittarit on 

johdettu siltana toimivan yksikkötason mittareista, on koko ketjulla tavoitteet, jotka 

ovat linjassa keskenään sekä strategian mukaiset. (Kippenberger 1996, s. 10–11) 

 

Tämän työn osalta tullaan jatkossa keskittymään lähinnä alimpien portaiden 

mittaamiseen. Mitä näillä portailla tulisi mitata ja kuinka täten toimintaa johtaa? 

 

3.2 Tavoitteet 

Oleellinen osa suorituskyvyn mittaamista, johtamista ja arviointia on tulosten 

peilaaminen asetettuihin tavoitteisiin. Simonsin (2000, s. 233) mukaan trendi on 

ollut alkaa vyöryttää tuloskortteja ja tavoitteita organisaation alemmilla tasoilla 

työntekijöille jopa henkilökohtaiselle tasolle. Tällainen käytäntö on kuitenkin 

suhteellisen uusi vielä suomalaisessa yhteiskunnassa. Simons kuitenkin jatkaa, että 

henkilöstöä motivoidakseen tulisi suorituskyvyn mittaus ja tavoiteasetanta selvittää 

ymmärrettävästi henkilöstölle. Tavoitteiden ei missään nimessä ole tarkoitus 

kiusata työntekijöitä, vaan varmistaa yrityksen strategian toteutuminen, 

kilpailukyvyn parantuminen, jatkuvuuden turvaaminen sekä toiminnan 

kehittäminen tuottavammaksi ja kannattavammaksi. Olennaista tässä prosessissa on 

johdon ja työntekijöiden yhteistyö ja interaktiivisuus. 

 

Orpen (1995, s. 3-9) toteaa tavoitteiden asettamisella olevan merkittävä rooli 

henkilön työmotivaatioon riippumatta siitä, missä asemassa henkilö on 

organisaatiossa. Simonsin (2000, s. 230–231) mukaan tavoitteiden ollessa 
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epäselviä, saattavat työntekijät pyrkiä kasvattamaan yrityksen tulosta eri keinoin, 

mikä johtaa yleiseen sekavuuteen yrityksessä. Tavoitteiden asettaminen voi 

kuitenkin olla erittäinkin haastavaa, sillä tavoitteita voidaan samanaikaisesti käyttää 

strategiseen ohjaamiseen, motivointiin, suunnitteluun, ongelmien havaitsemiseen 

sekä toiminnan arviointiin. 

 

Lynchin ja Crossin (1995, s. 63–64) mukaan yrityksen strategisia tavoitteita 

voidaan mitata, kun ne on ensin muutettu operationaalisiksi tavoitteiksi. Jotta koko 

organisaatio toimii luodun strategian linjassa ja puitteissa tulee tavoitteet jalkauttaa 

myös yksikkö, tiimi ja jopa yksilötasolle. Tätä havainnoi kuva 3. 

 

 

Kuva 3. Tavoitteiden johtaminen (mukaillen Lynch & Cross 1995, s. 63–64) 

 

Yrityksen pitkän tähtäimen tavoitteet ilmaistaan visiossa ja strategiassa.  Kuten 

aikaisemminkin jo mainittiin, yksikön tavoitteet on johdettu yrityksen tavoitteista 

ja ne toimivat siltana yrityksen usein rahassa tai markkinaosuuksissa mitattavien 

tavoitteiden ja tiimien ja yksilöiden usein ei-rahassa mitattavien tavoitteiden välillä. 

Yksikön tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi asiakastyytyväisyyteen tai 

tuottavuuteen (Lynch & Cross 1995, s. 74) 

 

Tiimien tavoitteet ovat usein operatiivisia, jokapäiväisiä tavoitteita. Tavoite voi olla 

esimerkiksi jonkin läpimenoajan saavuttaminen. Läpimenoaikojen vaikutuksella on 
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vaikutus tuottavuuteen. Jos kyseisen mittarin tavoitteeseen päästään myös 

asiakastyytyväisyys kasvaa, kun tuote toimitetaan varmasti ja ajoissa (Lynch & 

Cross 1995, s. 63-64) 

 

Ukko et al.:n (2005, s. 68) tutkimuksessa kävi ilmi, että kun tiimin tavoitteet tai 

osaston tavoitteet johdetaan edelleen alaspäin yksittäisen työntekijän tasolle, 

saavutetaan yrityksessä paremmin tiimin tavoitteet ja henkilöstön tavoitteet. 

Kaplanin ja Nortonin (2002, s. 257) mukaan työntekijöiden tavoitteet ovat erittäin 

konkreettisia ja tarkkoja, tehtäväkohtaisia tavoitteita. 

 

Simons (2000, s. 242–243) mukaan tavoitteet eivät luonnollisestikaan saa olla liian 

helposti saavutettavissa, sillä tällöin työntekijän luovuus, innovaatiokyvykkyys, 

hyvinvointi, tuottavuus ja suorituskyky laskevat. Jos taas tavoitteet ovat liian 

haastaviksi asetetut, voi työntekijä antaa periksi. Liukkonen et al. (2002, s. 247) 

jatkavat samaan aiheeseen, että kun tavoitteet ovat haastavia, mutta selkeitä, 

työteho ja tuottavuus nousevat. 

 

Viitalan (2002, s. 162) mukaan arvioinnin perustana olevien tavoitteiden keskustelu 

jo tavoitteiden asettamisvaiheessa toimii työntekijän työmotivaatiota lisäävänä 

tekijänä. Simonsin (2000, s. 243) mukaan työntekijät voidaan ottaa mukaan jopa 

ylemmän tiimi- tai osastotason tavoitteiden luontiin, mikäli heillä on riittävä 

tietämys päätettävästä aiheesta. Työntekijän pääseminen vaikuttamaan 

henkilökohtaisiin tavoitteisiin vaikuttaa hänenkin mielestään positiivisesti henkilön 

työmotivaatioon ja sitä kautta tehokkuuteen. 

3.3 Viestintä 

Olennainen osa mittaamista ja mittaamisen analysointia on tulosten raportointi ja 

esittäminen eli viestintä. Eri ihmisille ja eri organisaation tasoille raportointi 

vaihtelee, mutta raportoinnista voidaan esittää neljä väittämää, jotka vaikuttavat 

raportoinnin tehokkuuteen. (Toivanen 2001, s. 128) 

- Tulokset on esitettävä mahdollisimman havainnollisesti 

- Tulokset on esitettävä tutussa ja yksinkertaisessa ympäristössä 
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- Tulokset on oltava saatavilla milloin tahansa 

- Tietojen keruu ja raportointi on oltava kustannustehokasta 

 

Liukkonen et al. (2002, s. 261) tukevat edellä mainittuja väittämiä toteamalla, että 

tavoitteelliselle työlle on tärkeää työyhteisön puitteissa toimiva 

viestintäjärjestelmä. Työntekijän työmotivaationta kehitettäessä on noussut esille 

viestinnän avoimuus sekä vastavuoroinen keskustelu. 

 

Bourne at al.:n (2005, s 384) mukaan suorituskyvyn mittaaminen usein 

organisaatioissa kehittää sisäistä viestintää, sillä mittarien antamia tuloksia aletaan 

säännöllisesti viestiä. Ukko et al (2005, s. 74) jatkavatkin, että tehokas viestintä 

suorituskyvyn mittauksesta parantaa tavoitteiden sisäistämistä, henkilöstön välistä 

vuorovaikutusta sekä antaa enemmän sisältöä johdon ja henkilöstön väliseen 

kommunikaatioon. 

 

Avoimen viestinnän vastakohtana erilaista yrityskulttuuria edustaa tiedon 

panttaaminen. Tiedon panttaaminen ei missään nimessä voi olla organisaation tapa 

toimia, jos pyritään yhdessä oppimiseen ja tekemiseen yhteisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Tiedon jakaminen organisaatiossa voi edellyttää organisaatiolta ja 

sen tavalta toimia suuriakin muutoksia. Yleinen ongelma organisaatiossa ei ole 

tiedon vähyys vaan sen saatavuus. Toinen mahdollinen ongelma on, että tietoa on 

niin paljon, ettei oleellista eroteta tai sitä ei osata jäsentää oikein. (Rastas & Einola-

Pekkinen 2001, s. 116) 

 

Värien käyttöä raportoinnissa päätöksenteon tukena ja viestinnän vaikuttavuudessa 

on tutkittu vain vähän. Benbasat ja Dexter (1985 ja 1986) totesivat omissa 

tutkimuksissaan, että väreillä kommunikoinnissa suurin positiivinen vaikutus oli 

työntekijätasolla, eli tasolla, jossa oman työn merkitystä ei välttämättä hahmoteta 

täydessä kokonaisuudessa. Näissä tutkimuksissaan he myös huomasivat, että 

hyötyjä saadaan vasta pitkällä aikavälillä. 
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Stella So (2002, s. 588–589) päätyy omassa tutkimuksessaan lopputulemaan, että 

värit auttavat informaation prosessoinnissa varsinkin, kun muuttujia on monia. Hän 

myös toteaa, että hyöty näkyy naisilla voimakkaammin kuin miehillä. 
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4 TUOTANTOTOIMINNAN SUORITUSKYKYMITTARIT 

 

Gershwin et al. (1991, s. 3-4) määritteli valmistussysteemin olevan erä koneita, 

siirtovälineitä, tietokoneita ja –kantoja, puskurivarastoja ja ihmisiä, joita yhdessä 

käytetään valmistukseen. Nämä tekijät ovat keskenään toisistaan riippuvaisia, 

mutta kuitenkin niitä usein tarkastellaan erikseen. On usein tarpeen siirtää 

tarkastelutaso yksittäisen työkalun tarkastelusta kokonaisuuden tarkasteluun. 

 

Itse tuotantotoimintaa ohjaavia tekijöitä on tutkittu jonkun verran. Mitkä mittarit 

ohjaavat työntekijöitä ja esimiehiä toimimaan parhaiten ja tehokkaimmin, riippuu 

tietysti myös tuotannosta, eli siitä miten tuotetaan ja mitä, ja onko tuotanto 

esimerkiksi pitkälle automatisoitua vai lähinnä käsityötä. Muuttujia on monia. 

 

Mathur et al.:n (2011, s. 78) mukaan suorituskyvyn mittausta on dominoinut 

taloudelliset mittarit viimeisiin vuosiin asti. Nämä ovat kuitenkin saaneet runsasta 

kritiikkiä, sillä ne 

- rohkaisevat lyhytjänteisyyteen 

- tukevat osa-optimointia eivätkä niinkään kokonaisuuden jatkuvaa 

parantamista 

- eivät tue strategiaa 

- eivät ole ulkoisesti suuntautuneita 

 

Taloudelliset mittarit eivät ole relevantteja tuotannon kontrollointiin eivätkä ole 

suoraan yhteydessä tuotantostrategiaan varsinkaan, kun tuotantotoiminnassa on 

siirrytty yhä enenevissä määrin moderniin, asiakaslähtöiseen tuotantoon. (Mathur 

et al. 2011, 78–79) 

 

Jotta voidaan ymmärtää, mitä valmistavan yrityksen tulisi sitten tuotantotoiminnan 

johtamiseksi mitata, pitää ymmärtää, mitä eri osa-alueita tässä yhtälössä on ja mikä 

mittaamisen tavoite on. 
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Mittariston tehtävä valmistustoiminnassa on mallintaa tuotantotoimintaa, eli 

esimerkiksi henkilöstön ja koneiden toimintaa. Mittareiksi tulee valita sellaiset, 

jotka mallintavat tilannetta parhaiten. Mittaristo on tiedonkulun väline, jonka avulla 

arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. (Franceschini et al. 2007, s. 6) 

 

Prosessien suorituskyvyn eri osa-alueet voidaan jakaa usealla eri tavalla. Sink 

(1985, s. 41–46) jakaa suorituskyvyn mittaamisen prosesseissa seitsemään osa-

alueeseen 

1. Teho. Kuvaa sitä, mitä yrityksen pitäisi tehdä ja mitä se tekee peilaten 

tehtyjä toimia tavoitteisiin. 

2. Tehokkuus. Kuvaa suunniteltujen ja toteutuneiden resurssien välistä 

suhdetta. 

3. Laatu. Kuvaa systeemin kykyä täyttää asiakkaan tarpeet. 

4. Kannattavuus. Kuvaa tulojen ja menojen suhdetta. 

5. Tuottavuus. Kuvaa tuotantotulosten määrää suhteessa tuotantopanosten 

määrään. 

6. Työolosuhteiden laatu. Kuvaa työntekijöiden tyydyttyneisyyttä ja 

motivaatiota. 

7. Innovaatio. Kuvaa yrityksen kykyä luoda uudistuksia. 

 

 

Kuva 4. Suorituskyvyn osa-alueiden väliset suhteet (Sink et al. 1984, s. 4) 

 

Kuvassa neljä on havainnollistettu suorituskyvyn eri osa-alueiden välisiä 

vaikutussuhteita Sink et al.:n jaon mukaisesti. Kuva havainnollistaa hyvin, kuinka 
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yrityksen kyky uudistua sekä työntekijöiden tyytyväisyys ja motivaatio vaikuttavat 

yrityksen toimintaan ja mitkä eri osa-alueiden väliset vaikutussuhteet ovat. 

 

Sinkin (1985, s. 46–48) mukaan eri osa-alueiden mittaaminen vaihtelee myös eri 

organisaation tasoilla. Esimerkiksi kannattavuutta on mielekästä mitata 

kokonaisuuksien tasolla, kun taas laadun mittaaminen on tärkeää yksittäisten 

suoritusten tasolla tai konekohtaisesti.  

 

Mielessä on tässä kohtaa pidettävä luvussa 3.1 esitetty suorituskykypyramidi ja se, 

mitä eri organisaatiotasoilla on merkitsevää ja mikä ei. Seuraavassa esitetään, mitä 

eri kirjoittajat esittävät mitattavaksi yrityksen työntekijätasolla. 

 

Lehtonen et al.:n (2004, s. 56–57) mukaan prosessien tehokkuutta mitataan ajan, 

virheettömyyden tai kustannusten perusteella. Lehtonen et al. jatkavat, että kaikessa 

prosessien mittaamisessa erittäin tärkeää on, että vastuualueiden rajat eivät saa 

muodostaa epäjatkuvuuskohtaa. Muuten voi käydä niin, että ongelmia ei havaita tai 

niitä ei poisteta, sillä mittarin heikkous sallii ongelmien piilottamisen tai siirtämisen 

naapurin vastuulle. 

 

Jonsson et al. (1999, s. 55–78) lähtevät liikkeelle siitä perusajatuksesta, että 

tuotannon alimman tason ohjaamisessa ei tulisi lainkaan kommunikoida rahassa 

mitattavissa mittareissa. Mittariston mittarien ja erityisesti tavoitteiden on kuitenkin 

pohjauduttava strategiasta. Strategia ja strategiset tavoitteet on muunnettava ei-

rahallisiksi mittareiksi. Yrityksen laaduntuottokykyä, toisin sanoen hukkaa tai 

erityisesti hukkakustannusta, tulisi Jonsson et al.:n (1999, s. 55–78) mukaan 

mittaroida ja käyttää aktiivisesti. Toisinkuin ehkä vuosikymmeniä takaperin, tänä 

päivänä ei yrityksillä ole varaa hukata resurssejaan turhaan työhön tai materiaaliin 

tai ainakin sillä on merkittävä vaikutus yrityksen talouteen. Kun laadusta puhutaan 

ei-rahallisella mittarilla ymmärtävät työntekijät helposti sen, kuinka he voivat 

laatuun vaikuttaa. Koneiden tai tuotantolinjojen arviointiin Jonsson et al. (1999, s. 

55–78) suosittelevat Overall Equipment Efficiency (OEE) lukua. Tämä laskettaisiin 

koneen käytön, laadun ja nopeuden suhteellisten lukujen tulona. 
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Leachmann et al.:n (2005, s. 851–874) mukaan on ensisijaisen tärkeää priorisoida 

mitattavat asiat, jotta asioiden tärkeys ja keskinäiset välit ovat selvät ja linjassa 

yrityksessä. Lisäksi ensisijaisen tärkeää on arvioda toimialalle ja yritykselle 

tyypilliset menestystekijät. Tuotantotoiminnan mittaamisessa Leachmann et al. 

(2005, s. 851–874) näkevät, että mitata tulisi asetettuja ja saatuja panoksia. Tällaisia 

panoksia ovat perinteisesti 

- Tuotantovolyymi (saatu panos) 

- Henkilöstömäärä (asetettu panos) 

- Kustannukset (asetettu panos) 

 

Näiden kolmen perinteisen ja yleisesti mitatun panoksen oheen Leachmann et al 

(2005, s. 851-874) nostavat laadun (saatu panos). Laatua voidaan mitata saatuna 

laatuna tai siten, kuinka paljon tuotetta tai materiaalia on mennyt hukkaan laadun 

oltua huonoa. Kirjoittajat nostavat esiin, että erätuotannossa on erittäin tärkeää 

mitata tuotannon joustavuutta erien vaihdon suhteen. Myös tuotannon 

läpimenoaika mainitaan hyväksi koettuna mittarina. 

 

Kallio et al (2000, s.75) ovat samoilla linjoilla keskustellessaan, mitä mittareita 

päivittäisen tuotantotoiminnan mittaamiseen tulisi heidän mielestään käyttää. 

Kallio et al. ehdottavat sellaisten perinteisten mittareiden käyttöä, kuten 

- aika 

- kustannus 

- laatu  

- tehokkuus 

 

Claude et al. (1997, s. 1183–1195) keskustelevat tekstissään kattavasti 

massatuotannon ja erätuotannon eroista. Mittaritasolla ero massa- ja erätuotannossa 

on heidän mukaansa joustavuus. Joustavuutta tai tuotannon kykyä muuntautua erän 

vaihtoihin tulee erätuotannossa mitata, kun taas massatuotannossa tällainen ei 

luonnollisestikaan ole tarpeen. Teollinen muuttuminen massatuotannosta 

erätuotantoon tai massakustomointiin on vaikuttanut mittarien valintaan. 
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Erätuotannossa läpimenoaikojen lyhentäminen, nollavarastot tai yleisesti 

varastotasot ja hukan vähentäminen ovat oleellisia tekemisiä ohjaavia ajureita. 
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5 MITTARISTOMALLIN LUOMINEN 

5.1 Tutkimuksen toteutus 

Tämän tutkimuksen empiria kerättiin Pohjoismaisen liha-alan toimijan 

Satakunnassa sijaitsevasta tuotantolaitoksesta. Tarkoituksena on  

1. luoda käsitys tuotannon johtamiseen käytetyn mittariston nykytilasta 

2. peilaten näitä tuloksia esiteltyyn teoriaan, jotta  

3. voidaan luoda johtopäätöksenä uusi mittaristo, 

4. selkeyttää tuotannon johtamista ja  

5. viestiä työntekijöille motivoivasti. 

 

Tavoitteet johtopäätöksille ovat johtamisjärjestelmän selkeyttäminen sekä 

johtamiseen käytetyn mittariston kehittäminen toimimaan johdon välineenä ja 

kuvaamaan strategian toteutumista.  

 

Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisena tutkimuksena paneutumalla syvällisesti 

asiasta esitettyyn kirjallisuuteen sekä case-yrityksen tarpeisiin. Tutkimuksessa 

tutkimusmenetelmänä käytetään kirjallisuuskatsausta sekä haastatteluja. 

 

Kirjallisuuskatsaus on toteutettu työssä luvuissa 2-4. Kirjallisuuskatsaus koski 

pääsääntöisesti kolmea osa-aluetta. Nämä olivat mittaristo ja sen merkitys ja 

ominaisuudet, suorituskyvyn johtaminen sekä viestintä. Lisäksi luvussa neljä 

tarkasteltiin erityisesti, mitä mittareita tuotannon mittaamiseen ja johtamiseen on 

perinteisesti työntekijätasolla käytetty. Tutkimuksen teoreettinen osa kuvaa 

kattavasti edellä mainittuja osa-alueita ja luo pohjan empirian toteuttamiselle. 

 

Luvussa kuusi esitellään ensin kohdeyritys sekä sen nykyinen johtamisjärjestelmä 

ja mittaristo. Tässä kappaleessa esitetään myös mittaristo- ja 

raportointitoimintatapojen ongelmat ja vahvuudet. Tässä luvussa käydään siis läpi 

haastattelujen tuloksia, eli sitä millaiseksi case-yrityksen tuotanto-organisaatio 

kokee nykyisin käytössä olevan mittariston ja johtamisen mittariston tiimoilta. 

Lisäksi havaintoja peilataan kirjallisuuskatsauksessa esitettyihin teorioihin. 
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Luvussa seitsemän johtopäätöksinä luodaan tuotannon johtamiseen mittaristo sen 

eri tasoille, selkeytetään johtamista mittariston tiimoilta ja luodaan suositukset 

viestintään. Johtopäätökset luodaan haastattelujen havaintojen, 

kirjallisuuskatsauksen havaintojen, johtopäätösten tavoitteiden sekä yrityksen 

tehtaanjohtajan antamien näkemysten ja suuntaviivojen mukaisesti. 

 

5.2 Haastattelut 

Tutkimuksen empiirisen osan aineiston keruu toteutettiin haastattelututkimuksena. 

Tutkimukseen käytettävä data kerättiin puolistrukturoitua haastattelumenetelmää 

käyttäen. Haastattelujen haastattelurunko löytyy liitteestä 1 ja se luotiin perustuen 

kirjallisuuskatsaukseen. 

 

Tutkimusmenetelmänä haastattelu tarjoaa monia hyviä etuja. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen osana haastattelulla voi lyhyessä ajassa saada kattavan ja syvällisen 

kuvauksen aiheesta sekä suuren määrän tietoa (Griffin 2005, s. 211). 

Puolistrukturoidussa haastattelussa haastattelija määrittelee ennalta teemat, joita 

haastattelussa käsitellään. Puolistrukturoidun haastattelun etuna on, että tarpeen 

tullessa voidaan puolin ja toisin esittää tarkentavia kysymyksiä. Usein oleellinen 

informaatio saadaankin vasta tarkentavilla lisäkysymyksillä. Henkilökohtaisessa 

haastattelussa tietoa saadaan paljon myös haastateltavien käytöksen perusteella, 

mikä voi tarjota tärkeitä ja mahdollisesti piileviä näkökohtia, jotka voivat 

osoittautua merkittäviksi tutkimuksen kannalta (Eskola & Suoranta 2008, s. 86) 

 

Haastattelut suoritettiin case-yrityksen tuotanto-organisaation toimihenkilöille, eli 

yhteensä 16 henkilölle. Haastattelun runko pysyi samana riippumatta haastateltavan 

asemasta yrityksessä. Haastattelujen kestot vaihtelivat noin 20 minuutista noin 

tuntiin. Taulukossa yksi on esitetty yhteenveto haastatelluista henkilöistä. 
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Taulukko 1. Haastattelut tutkimuksessa 

Työtehtävä Osasto/vastuualue 

Tehtaanjohtaja (ei enää yrityksessä) Tehtaan johtaminen 

Tehtaanjohtaja Tehtaan johtaminen 

Tuotantopäällikkö lopputuotepuoli Pakkuu- ja lähettämöosastojen 

operatiivinen johtaminen 

Tuotantopäällikkö raaka-ainepuoli (ei 

enää yrityksen palveluksessa) 

Teurastus-, leikkuu- ja massaosaston 

operatiivinen johtaminen 

Esimies teurastamo 2 kpl Teurastamon vuorojen esimiehet 

Esimies leikkuu 2 kpl Leikkuun vuorojen esimiehet 

Esimies luullinen pakkuu 2 kpl Luullisen pakkuun vuorojen esimiehet 

Esimies luuton pakkuu 2 kpl Luuttoman pakkuun vuorojen 

esimiehet 

Massanvalmistuksen ja lähettämön 

esimies ja esimiestuuraaja 

Massanvalmistuksen ja lähettämön 

esimiehet 

Kehitysinsinööri raaka-aine Tuotannon kehittäminen, raaka-

ainepuoli 

Tekninen suunnittelija Tekninen suunnittelu 

 

5.3 Analysointimenetelmät 

Haastatteluista tehtiin kirjalliset referaatit. Aineisto analysoitiin käyttäen 

sisällönanalyysimenetelmää. Sisällönanalyysi on Tuomen ja Sarajärven (2002, s. 

93) mukaan perusmenetelmä sisällön analysointiin laadullisessa 

tutkimusperinteessä. Tavoitteena sisällönanalyysissä on saada tutkittavasta ilmiöstä 

kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä, 

jossa etsitään tekstin merkitystä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, s. 105–106) 

 

Sisällönanalyysissä aineistosta etsittiin yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia tiivistäen 

aineistoa. Seuraavaksi tutkittavasta ilmiöstä muodostettiin tiivistetty kuvaus. 

Tiivistetty kuvaus kytkettiin ilmiön laajempaan kontekstiin. (Tuomi & Sarajärvi 

2002, s. 105–110) Hajanaisesta aineistosta luotiin mielekäs, selkeä ja yhtenäinen 
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kokonaisuus Lisäksi sitä peilattiin kirjallisuuskatsauksessa esille nousseisiin 

aiempiin tutkimustuloksiin. 

 

Kirjallisuuskatsauksen näkemykset sekä haastattelukierroksen tulokset, ja osittain 

myös kysymyskohtaiset vastaukset, käytiin läpi tehtaanjohdon kanssa. Näin luotiin 

kokonaiskuva havainnoista ja ongelmista ja päätettiin suuntalinjat, joiden raameissa 

ja joiden mukaan tämän työn ratkaisuja lähdettiin muodostamaan. 
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6 NYKYTILANNE CASE-YRITYKSESSÄ 

6.1 Yrityksen esittely 

Case-yrityksen emokonserni on pohjoismaiden johtava lihaosaaja, joka valmistaa, 

markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, 

lampaan-, ja siipikarjanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia. 

Asiakkaita ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Case-

yrityksen konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 2,1 miljardia euroa. Työntekijöitä 

oli noin 11 000. 

 

Suomessa liiketoiminnasta vastaa suomalainen tytäryhtiö yhdessä 

osakkuusyhtiöidensä kanssa. Suomalaisen tytäryhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 

noin 804 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli noin 2600. Tämän työn empiirinen 

aineisto on kerätty suomalaisen tytäryhtiön Satakunnassa sijaitsevasta 

tuotantolaitoksesta. Työssä sanalla ”case-yritys” viitataan nimenomaan tähän 

yksittäiseen suureen tuotantolaitokseen.  

 

Kyseiselle tuotantolaitokselle on keskitetty yrityksen broilertuotanto. Kyseisellä 

tuotantolaitoksella kaikki yrityksen broilerit teurastetaan sekä valmistetaan ja 

pakataan tuoreet broilertuotteet. Broilerin osalta case-yritys myy tuotteita tunnetun 

brändinimen alla. Tuotteita valmistetaan myös kaupan omille brändeille, kuten 

Kanamestari, Rainbow ja Pirkka. Tuotantolaitoksella työskentelee noin 600 

henkilöä. Yritys ei raportoi tuotantolaitoksen liikevaihtoa. 

 

Case-yritys on tuotannon osalta jaettu osastoihin. Osastot ovat teurastamo, leikkuu-

, massan valmistus-, luullinen pakkuu- ja luuton pakkuuosasto sekä lähettämö. 

Tuotantoa yrityksellä on pääsääntöisesti arkisin kahdessa vuorossa. Öisin 

suoritetaan pesut ja viikonloppuisin huoltotöitä. 

 

Teurastamoon broilerit saapuvat linnunkuljetusautoilla kasvattajatiloilta. Broilerit 

teurastetaan, kaltataan, kynitään ja suolistetaan sekä jäähdytetään. Leikkuuosastolla 

broilerit paloitellaan eri osiin sekä palat leikataan luuttomaksi. Lisäksi 



   

40 

 

leikkuuosastolla jatkojalostetaan tuotetta. Massan valmistusosastolla valmistetaan 

mekaanisesti eroteltua lihaa. 

 

 

Leikkuu- ja eri pakkuuosastojen välissä toimii varastot, joiden kautta ja avulla 

raaka-ainevirtoja ohjataan pakkuuseen. Luullinen- sekä luuton pakkuuosasto 

maustavat tuotteensa sekä pakkaavat ja laatikoivat ne massa- ja 

kuluttajapakkauksiin.  Lähettämössä laatikot lavoitetaan sekä lähetetään eteenpäin. 

 

6.2 Nykyinen tuotannon suorituskykymittaristo ja 

johtamisjärjestelmä 

Case-yrityksen johtamisjärjestelmä on karkeasti kuvan viisi mukainen. 

 

Kuva 5. Case-yrityksen johtamisjärjestelmä. 

 

Suomen tasolla yritystä johtaa Suomen johtoryhmä. Satakuntalaisen 

tuotantolaitoksen tärkein elin on siipikarjan johtotiimi, johon kuuluvat korkeimmat 

edustajat siipikarjan tuotanto-, HR-, talous-, markkinointi- ja 

tuotekehitysorganisaatioista. Siipikarjan johtotiimi kokoontuu kerran kuukaudessa. 

 

Suomen 
johtoryhmä

Siipikarjan johtotiimi

Tuotantotiimi

Tuotannon aamutiimi
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Johtotiimin alapuolella toimii tuotantotiimi. Tähän tuotantotiimiin kuuluvat kaikki 

tuotanto-organisaation toimihenkilöt, eli tehtaanjohtaja, tuotantopäälliköt, 

tuotannon esimiehet, tekninen kehitys sekä käyttöpäällikkö ja työsuojelu, sekä 

myös tuotannon sidosryhmien edustajat kunnossapidosta ja pesupalvelusta. 

 

Tuotantotiimi kokoontuu kerran viikossa ja käsittelee eri tuloskortit noin 

kuukauden sykleissä. Jokaviikkoinen käsiteltävä asia siis vaihtuu viikoittain. 

Käsiteltäviä tuloskortteja ovat työsuojelu-, ympäristö-, tuoteturvallisuus- ja 

henkilöstötuloskortti sekä tuotannon kuukauden tuloskortti. Tämän työn rajauksen 

mukaan käsitellään ainoastaan tuotannon tuloskorttia. 

 

Joka aamu lisäksi tuotannon toimihenkilöt sekä edustajat kunnossapidosta ja 

pesupalvelusta kokoontuvat käymään läpi edellisen päivän ajankohtaiset asiat sekä 

tuotannon päiväraportit eli sen, onko edellisenä päivänä päästy päivätavoitteisiin. 

Joka aamuiset palaverit venyvät usein puolesta tunnista tuntiin johtuen käytettävän 

mittariston laajuudesta. Tuotantotiimissä ja aamutiimissä käydään läpi osittain 

samat mittarit ja samat asiat, toinessa päivätasolla ja toinessa kuukausitasolla. 

Seuraavassa luvussa on esitelty tarkemmin tuotannon kuukauden tuloskortit sekä 

tuotannon päiväraportit, eli mittaristot, joita tuotannon johtamiseen käytetään. 

 

6.3 Mittariston ja raportointitoimintatapojen ongelmat ja vahvuudet 

Taulukossa kaksi on esitelty osastoittain kuukausi- ja päivätason mittarointi 

yrityksissä, eli mitä mittareita yrityksessä tällä hetkellä tuotannon johtamiseen 

käytetään 
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Taulukko 2. Yhteenveto tuotantotoiminnan avainmittareista 

 
 

Tuotantotiimi
Aamupalaveri

Tuotantotiimi
Aamupalaveri

Tuotantotiimi
Aamupalaveri

Tuotantotiimi
Aamupalaveri

Tuotantotiimi
Aamupalaveri

Tuotantotiimi
Aamupalaveri

Valmistuspalkat [1000€]
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

Valmistuspalkat [snt/kg]
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

Tuotantomäärä [kg]
x [kpl]

x
x (erikseen file- ja reisiliha)

x (kaikki eri nimikkeet)
x

x (kaikki eri nimikkeet)
x

x (kaikki eri nimikkeet linjoittain)
x

x (kaikki eri nimikkeet linjoittain)
x

x (pahvit ja muoviltk eroteltu)

Tuotantomäärä [rasiat]
x (linjoittain)

x (linjoittain)

Linnun keskipaino [kg]
x

Käytettävyys [%]
x

x
x

x (linjoittain)
x

x (linjoittain)

Häiriö [min]
x

x
x

x (linjoittain)
x (linjoittain)

x

Linjan käyntiaika [min]
x

x (linjoittain)
x (linjoittain)

Laadun tuotto [%]
x (teurasvirheet)

x (teurasvirheet, 4 syytä)
x (filesaanto)

x (file-, kr-leikkuun saanto)

Tuottavuus [kg/hth]
x [kpl/hth]

x [kpl/hth] (koneittain)
x (erikseen file- ja reisiliha)

x (koneittain)
x

x
x

x (linjoittain)
x

x (linjoittain)
x (erikseen pahvi- ja muoviltk)

x (pahvit ja muoviltk eroteltu)

Tuottavuuden  suhde tavoitteeseen [%]
x

x
x

x (linjoittain)
x (linjoittain)

x (pahvit ja muoviltk eroteltu)

Lintumodulien paino [kg]
x

Taintumattomat [%]
x

Painolajittelun onnistuminen [%]
x

Lopetusaika
x (linjoittain)

x (linjoittain)

Tuotevaihtojen lkm [kpl]
x (linjoittain)

x (linjoittain)

Tyhjien ltk ja altaiden lkm [kpl]
x

Puretut ltk [kpl]
x

Kuluttajapalaute
Luuapalautteet [kpl]

x

Paikalla työntekijöitä [kpl]
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)

Sairauspoissaolot [%]
x

x (av ja iv erikseen)
x

x (av ja iv erikseen)
x

x (av ja iv erikseen)
x

x (av ja iv erikseen)
x

x (av ja iv erikseen)
x

x (av ja iv erikseen)

Työtapaturmat/läheltäpiti [kpl]
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)

Muiden osastojen töissä [h]
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)

Muilta osastolta töissä [h]
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)

Opettelee [h]
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)

Luvalla pois [h]
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)

Tapaturmista johtuvat poissaolot [%]
x

x (av ja iv erikseen)
x

x (av ja iv erikseen)
x

x (av ja iv erikseen)
x

x (av ja iv erikseen)
x

x (av ja iv erikseen)
x

x (av ja iv erikseen)

Tapaturmista johtuvat poissaolot [kpl]
x

x
x

x
x

x

Ylityöt [h]
x

x
x

x
x

x

Ylityöt 50% [h ja €]
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)

Ylityöt 100% [h ja €]
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)

Aamutunnit [h ja €]
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)
x (av ja iv erikseen)

x (av ja iv erikseen)

Työtunnit [h] aamuvuoro ja iltavuoro ja yht.
x (koneittain)

x (koneittain)
x

x (koneittain)
x (koneittain)

x

Omavalvonta
Omavalvonta, lämpötilat

9 merkintää
3 merkintää

Omavalvonta, PH
1 merkintä

Mittari
Laji

Lähettämö

Talous

Tuotanto

Tuotannon 

onnistumisen kriittinen 

tekijä

Teurastamo
Leikkuu

Massat
Luullinen pakkuu

Luuton pakkuu

Henkilöstö
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Päivätason aamupalavereissa mitataan siis hyvin monia asioita. Aamupalaveria 

varten päivän tuotantoraportin täyttää tuotannon assistentti. Lisäksi esitystapa on 

hyvin sekava ja oleellinen tieto hukkuu tiedon valtavaan määrään. 

Aamupalaverimittaristo on muodostunut nykyiseen muotoonsa aikojen kuluessa. 

Kun jokin tieto on aikanaan nähty oleelliseksi, on se lisätty raporttiin poistamatta 

siitä mitään. 

 

Raportin tavoiteasetanta on epämotivoivaa, eikä tavoitteita yleisesti päivitetä 

tilanteiden muuttuessa. Useaa raportin mittaria ei pidetä luotettavana, eikä 

mittaristo ohjaa päivittäistä tekemistä. Päivittäinen tuotannon johtaminen perustuu 

täysin työnjohtajien ja tuotantopäälliköiden tuntumaan ja kokemukseen. Mittaristo 

ei sekavuutensa takia ohjaa toimintaa, eikä se lukuisten, sekavasti esitettyjen 

mittariensa takia jalkauta yrityksen strategiaa työntekijätasolle. Yrityksen 

työntekijöiden piirissä strategia koetaankin erittäin kaukaisena asiana. 

 

Talouden tekijöistä mitataan päivätasolla osastokohtaisia palkkoja ja toteutuneita 

palkkakustannuksia tuotantokiloa kohti. Tuotantomääriä mitataan kiloissa, 

broilerkappaleissa tai rasiamäärissä. Lukemat on listattu nimikekohtaisesti ja näistä 

on muodostettu konekohtaisia tai koneryhmäkohtaisia summia. Usein 

tuotantomäärät luetellaan palaverissa ääneen ottamatta kantaa siihen, onko päästy 

tavoitteeseen tai ollaanko päivän suoritukseen tyytyväisiä. 

 

Tuotannon onnistumisen kriittiset tekijät ovat tekijöitä, jotka eri osastosta riippuen 

ovat tärkeitä, jotta pystytään toimittamaan tilatut tuotteet.  Tuottavuus, 

kilogrammaa henkilötyötuntia kohti, on tekijä, jota mitataan konekohtaisesti tai 

koneryhmäkohtaisesti joka osastolla samaan tapaan. Lisäksi tätä arvoa verrataan 

annettuun tavoitteeseen ja näin saadaan tehokkuuslukema. Häiriöt listataan 

konekohtaisesti minuuttimääräisenä ja lisäksi erilliselle liitteelle tehdään usein 

listaus merkittävimmistä häiriöistä. 

 

Tuotannon kriittiset tekijät eivät ole linjassa keskenään. Esimerkiksi laadun tuottoa 

ei mitata pakkaus-, lähettämö- ja massaosastoilla lainkaan, vaikka on oleellista, että 
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koko ketju teurastuksesta tuotteen edelleen lähetykseen toimii yhteen hyvin ja 

laadukkaasti. 

 

Henkilöstöresurssien osalta mitataan vuoroittain paikallaolo vahvuuksia sekä mistä 

syystä henkilöstöä on poissa paikalta. Tämä mittaus pysyy linjakkaana ja 

samanlaisena läpi osastojen. Työtunnit eri koneilla työntekijät laittavat itse käsin 

paperille päivän päätteeksi oman tuntemuksensa mukaan, jolloin lukujen tarkkuus 

saattaa poiketa oikeasta tilasta. Näitä lukuja käytetään konekohtaisten kustannusten 

allokoimiseen. 

 

Lisäksi raporttiin on lueteltu omavalvontalämpötilamittausten ja PH-mittausten 

lukemat. Nämä käydään palaverissa läpi, jos niissä on poikkeama. Lisäksi 

työtapaturmat sekä läheltä piti-tilanteet kirjataan aamupalaveriraportteihin. 

 

Kuukausittain tuotantotiimin raportit ovat keskenään melko linjassa ja niissä 

mitataan osastoittain samoja asioita. Kuukausitason raportin täyttää kyseisen 

osaston tuotantopäällikkö. Leikkuun raporttiin on haluttu ottaa esille myös 

luupalautteiden lukumäärä tuotettua 1000 kilogrammaa kohti, vaikka 

kuluttajapalautteet ja niiden juurisyyt käydään läpi toisen tuotantotiimin 

tuloskortissa. Kun kuukausittaisen tuotantotiimin raportissa on poikkeama, tehdään 

tästä poikkeamamerkintä, korjaavat toimenpiteet, määritetään vastuuhenkilö ja 

kuinka asiaa seurataan jatkossa. Kuukausiraportissa keskitytään päiväraporttia 

isompiin kokonaisuuksiin. 

 

Raporttien tiedot saadaan osittain käsiseurannoista, osittain automaattisesti. 

Käsinseurannoissa kriittistä on arvioida tiedon oikeellisuus. Automaattisesti 

saatavaakin tietoa jatkojalostetaan esimerkiksi Excel-taulukkolaskentaohjelmassa, 

jolloin toisinaan joudutaan laskennassa käyttämään esimerkiksi keskiarvon 

keskiarvoa, jotta valtavasta datamäärästä saadaan edes jotain laskettua. 

Sanomattakin on selvää, että tällainen laskenta vääristää tulosta matemaattisesti. 
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Työntekijätasolle mittareilla kommunikoidaan vain päivän tuotantoraportin osalta. 

Kuukausitason tietoa he eivät saa lainkaan tai saavat sitä suusanallisesti 

esimieheltään. Päiväraportti tuodaan tuotantoon seinälle, josta kiinnostuneet voivat 

sen käydä lukemassa. Työntekijöiden raportista on peitetty talouden mittarit, koska 

heille ei haluta näyttää, paljonko tuotetut kilot maksavat palkkoina.  

 

Käytännössä vain muutamat työntekijät käyvät lukemassa päiväraportin. Raportti 

koetaan vaikeaselkoiseksi sekä epämotivoivaksi eikä sitä ymmärretä. Lisäksi siitä 

ei käy ilmi, mikä on tärkeää ja mikä ei, vaan siinä on lueteltu mittareita lukematon 

määrä.  

 

Käytössä oleva mittaristo ei siis jalkauta strategiaa eikä vaikuta riittävällä tavalla 

henkilöstöön. Kehitystä voidaan seurata mittareista ainakin osittain, sillä vaikka ne 

eivät välttämättä annakaan absoluuttista totuutta mitattavasta ilmiöstä, antavat 

mittarit samankaltaista informaatiota samanlaisessa tilanteessa ja reagoivat 

muutoksiin. 

 

Strategian jalkautuksessa tärkeät asiat hukkuvat mittaristoon, sillä mittaristosta ei 

nosteta juurikaan esille tärkeimpiä asioita, vaan siinä on keskitytty mittaamaan 

kaikkea mahdollista ottamatta kantaa, mikä on järkevää ja mikä ei. Myöskään 

kaikilla mittareilla, joita voidaan strategian toteutumisen kannalta pitää oleellisena, 

ei ole ainakaan näkyvää tavoitetta. 

 

Henkilöstöön mittaristo ei juuri vaikuta ja suurin syy tähän on epämotivoiva tai 

puuttuva tavoiteasetanta. Tavoitteita ei ole päivitetty, niitä ei ole johdettu ylemmän 

tason tavoitteista, osa puuttuu ja osa on joko aivan liian vaikeita tai sellaisia joihin 

päästään helposti erittäin huononakin päivänä. Mittaristo on myös niin sekava, ettei 

sitä ja sen käyttöä ymmärretä ja hahmoteta. Lisäksi kaikkia yksittäisiä mittareita ja 

niiden informaatiota ei ymmärretä. 

 

Mittariston ja mittarien tärkeät ominaisuudet on unohdettu nykyistä 

suorituskykymittaristoa luodessa ja muokattaessa. Joukossa on muun muassa 
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mittareita, jotka mittaavat samaa asiaa, mutta silti toimintaa kokonaisvaltaisesti ja 

tasapainoisesti ei mitata. Esimerkkinä toimii se, että pakkuuosastoilla ei ole 

mittarina laaduntuottokykyä, vaikka se muilta prosessoivilta osastoilta löytyy. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

7.1 Johtamisjärjestelmä 

Mittaristo on luotu yrityksen johtamisjärjestelmän mukaisesti Satakuntalaisen 

tuotantolaitoksen tuotantotoiminnan mittaamiseen ja raportointiin. Päivittäisen 

tuotantoraportin ja kuukausittaisen tuotantotiimin oheen tuodaan johtamiseen myös 

viikkopalaveri. 

 
 
    

 

  

 

        

        

        

 
 

  
 

  
 

        

        

       
 

        

        

    
 

  
 

     
 

  

        

 

Kuva 6. Mittaristo ja johtaminen eri tasoilla. 

 

Kuva kuusi havainnollistaa sitä, mihin tuotannon johtamisen eri foorumeilla 

keskitytään. Nykyisessä markkinatilanteessa yritykselle on tärkeää saada tuotettua 

tietty määrä tuotetta. Lisäksi tuotantotiimitasolle asti kommunikoidaan rahallisilla 

mittareilla, eli kustannustehokkuuden [snt/kg tai snt/kpl] keinoin. Tuotantotiimi 

toimii linkkinä ylemmän johdon rahallisten mittareiden sekä alimman 

työnjohdollisen tason ei-rahallisten mittarien välillä. Tälle tasolle kommunikoidaan 

ylemmältä johdosta nimenomaan kustannustehokkuuden avulla. Lisäksi tavoitteet 

koskevat markkinaosuuden saavuttamista, mistä on johdettu tälle tasolle ja tästä 

alaspäin kommunikoiminen tuotantomäärinä. 

 

Kustannustehokkuus, jota mitataan toteutuneet kustannukset per tuotettu kilo 

[snt/kg], muunnetaan viikkotasolle tehokkuusluvuksi, joka kuvaa tuotettua kiloa 

per työtunti. Vaikka määräävää on saada tuotettua oikea kilomäärä tuotetta, on 

Mittaristo ja 

johtaminen 

Viikkotaso, 

viikkopalaveri 

Päivätaso, 

aamupalaveri 

Kuukausitaso, 

tuotantotiimi 

Laatu, kriittiset tekijät 

Tuotannon resurssit 

(henkilöstö, koneet) 

 

Suorat kilot 

Tehokkuus 

Kustannukset, 

kustannustehokkuus 
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strategisen tarkastelun kohteena myös tehokkuus, sillä työkustannuksiin koetaan 

yrityksessä olevan helpoin vaikuttaa. 

 

Ylempien portaiden tavoitteet johdetaan päivätason tavoitteiksi ja mittareiksi. 

Päivätasolla mitataan suoria tuotantokiloja, mitä on saatu prosessissa tuotettua 

osasto- tai koneryhmäkohtaisesti. Lisäksi mitataan niitä resursseja, joita tuotannolla 

on käytössään eli henkilöstön vahvuutta sekä tuotantokoneiden toimintaa. 

Päivätasolla tarkastellaan myös, onko tehty tuotanto tehty laadukkaasti vai onko 

prosessissa syntynyt turhaa hukkaa. Prosessissa on tiettyjä pullonkauloja, joissa 

onnistuminen on kriittistä kokonaistoiminnan onnistumisen kannalta. Näissä 

menestymistä tarkastellaan myös erikseen.  

 

Tuotannon päiväpalaveriin tulee osallistumaan samat henkilöt kuin ennenkin, eli 

vuorossa olevat esimiehet, tuotantopäälliköt sekä tekninen henkilöstö ja edustaja 

pesupalvelusta. Viikkopalaverissa henkilöstö on sama kuin tuotannon 

päiväpalaverissa. Käytännössä maanantaisin päiväpalaveri otetaan pidempänä, jotta 

nämäkin asiat saadaan käytyä läpi. 

 

Tuotantotiimistä on tarkoitus tehdä kerran kuukaudessa kokoontuva. Tälle 

foorumille osallistuu päällikkötason edustajat tuotannosta, taloudesta, tekniikasta, 

HR-osastolta sekä tuotekehityspuolelta. Tuotantotiimissä käydään läpi kerran 

kuukaudessa yhdessä kaikkien puolien tuloskortit ja keskustellaan asioista laajasti 

eri näkökulmista. Viikko- ja päivätason mittaristojen tavoitteet päivitetään tällä 

foorumilla.  

 

Tuotantotiimin roolia siis selkeytetään olemaan tulevaisuudessa selvästi päivittäistä 

ja viikoittaista tuotannon palaveria ja raportointia korkeatasoisempi foorumi, josta 

tavoitteet valuvat alaspäin ja mittaustulokset ylöspäin. Tuotantotiimin yläpuolella 

on yrityksen luvussa 5.2 esitellyn johtamisjärjestelmän mukaisesti Siipikarjan 

johtotiimi ja tämän yläpuolella Suomen johtoryhmä. 
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7.2 Uusi mittaristo 

Mittaristo case-yrityksen tuotannon johtamiseen ja ohjaamiseen on luotu. Se on 

huomattavasti yksinkertaisempi kuin aiemmin käytössä ollut luvussa 6.2 ja 6.3 

esitelty mittaristo. Siinä on keskitytty täysin tuotannon asioihin, eli esimerkiksi 

omavalvonta on jätetty kokonaan tämän tarkastelun ulkopuolelle. Uusi mittaristo 

on myös aiempaa helpompi täyttää ja käyttää. Mittaristo päivä-, viikko- sekä 

kuukausitasolle esitellään luvuissa 7.3–7.5. 

 

Uuden mittariston kanssa käyttöön otetaan poikkeamalähtöinen raportointitapa. 

Kun mittaristoa käydään läpi, ei luetella enää kaikkia lukuja. Kun tavoitteeseen on 

päästy, näkyy se vihreänä ja siirrytään eteenpäin. Kun tavoitteeseen ei ole päästy, 

näkyy tämä punaisena ja tällöin raportoidaan, miksi tavoitteeseen ei ole päästy. 

 

Tuotantolaitoksen päivittäisessä tekemisessä tärkeintä on käsillä olevalla hetkellä 

ja nykyisessä markkinatilanteessa saada tuotettua riittävä, mutta oikea määrä kiloja. 

Päivätasolla tullaan siis keskittymään tähän. Päivätasossa tarkastellaan aamu- ja 

iltavuoro osittain erillisinä. Lisäksi tietyt mittarit summataan päivätasolle yhteen. 

Vuoronsa osalta osaston esimies täyttää päiväraportin ja yhteisten mittarien osalta 

tuotannon assistentti. Lisäksi osastokohtaisesti seurataan siis päivittäin 

henkilöstötoteumia sekä tiettyjä tuotannon onnistumisen kannalta kriittisiä tekijöitä 

sekä osaston kykyä tuottaa laatua. Mittaristokortit ovat osastokohtaisia. Lisäksi 

otetaan käyttöön päivätasolle mittarikortti erityisesti kunnossapidolle 

kommunikointiin. Tässä kortissa on linjojen tekniset käytettävyydet ja listattuna 

suurimmat häiriöt. 

 

Päivätason mittarointi tullaan lyömään yhteen viikoittain aamupalaverin 

yhteydessä, jolloin käydään läpi myös viikon mittarit. Viikkotasolla tarkastellaan 

tuotettujen kilojen keskiarvoa sekä sitä, onko nuo kilot tehty parhaan osaamisen 

mukaan eli tehokkaasti. Kuukausitason tuotannon johtamisessa taas tärkeintä ovat 

talouden luvut. Paljonko tuotetut kilot ovat maksaneet ja pysytäänkö budjetissa. 

Viikko- ja kuukausitason raportoinnista ja mittaamisesta huolehtii kyseisen osaston 

tuotantopäällikkö. 
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Eri raportit on luotu keskenään yhteneväisiksi tavoiteasetannan ja mittaroinnin 

osalta. Raporttien ulkonäköön on kiinnitetty erityistä huomiota, jotta ne herättävät 

luottamusta. Punaisella ja vihreällä värillä korostetaan avainlukuja ja ne antavat 

välittömän palautteen päästiinkö avainmittarissa tavoitteeseen vai ei. Lisäksi 

annetaan osastokohtainen palaute hymiöllä siitä, miten eilinen päivä osastolta 

kokonaisuudessaan onnistui. 

 

Alla on esitelty päivä-, viikko-, ja kuukausitason mittaristot. Mittaustulokset ja 

tavoitteet on muutettu tai kokonaan piilotettu, joten alla olevat lukemat eivät ole 

toteumia. Myös muita tietoja, kuten kustannuspaikat ja linjojen lukumäärät, on 

poistettu tästä versiosta. Mittaristot on luotu Excel-ohjelmaan makroilla ja 

kaavoilla, joten syöttämällä Exceliin päivätason syöttökenttiin lukemat saadaan 

helposti ja automaattisesti luotua kaikki tarvittavat raportit niin päivä-, viikko- kuin 

kuukausitasollekin. 

 

7.3 Päivätaso 

Päivätasolle luotiin mittaristot jokaiselle osastolle. Osastojen mittaristokortit sekä 

valitut mittarit on esitelty ja perusteltu seuraavissa kappaleissa. 
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Teurastamo 

 

Kuva 7. Teurastamon päivän tuotantoraportti. 

 

Kuvassa seitsemän on nähtävillä teurastamon päivän tuotantoraportti. Päivittäisessä 

teurastamon toiminnassa tärkeintä on saada tuotettua oikea määrä broilereita 

teuraaksi. Päivittäin tarkastellaan myös, onko tämä tehty laadukkaasti eli 

mahdollisimman vähillä teurasvirheillä. Teurasvirheprosentti lasketaan jakamalla 

teurasvirheiden kappalemäärä teuraskappaleiden lukumäärällä. Lisäksi päivittäin 

käydään läpi henkilöstöresurssit. 

 

 

 

 

HKSCAN FINLAND OY TUOTANTORAPORTTI

Eura 1.1.2014

TEURASTAMO

AAMU ILTA Aamuvuoron kommentit

paikalla 32 42 hlöä

L hlöä

sl 1 1 hlöä

sl-lupa 6 1 hlöä

tt hlöä

pv hlöä

0,5 hlöä

OP hlöä

pton hlöä

lton hlöä Iltavuoron kommentit

ytv hlöä

e hlöä

H hlöä

hv hlöä

äl hlöä

vv hlöä

ov hlöä

LS hlöä

Kaikki 500 h 45 000 kpl

100 kpl

100 kpl

250 kpl

Teurasvirheprosentti: 0,6 %

Kommentit

1

Teuraskappaleet:

Mekaaniset teurasvirheet:

Likaantuneet teurasvirheet:

Teurasvirheet yhteensä:

Kokonaisuus

J

VUOROT

Väkeä vähän. Muuten OK!

Häiriötä 15 min. Tainnutin tukossa.

YHTEISET

Osaston tunnit Osaston kappaleet
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Leikkuuosasto 

 

Kuva 8. Leikkuun päivän tuotantoraportti 

 

HKSCAN FINLAND OY TUOTANTORAPORTTI

Eura

LEIKKUU

paikalla 45 hlöä Reisiliha yhteensä: 4 000 kg

L 1 hlöä Reisiliha puhtaaksileikattu: 2 000 kg 1

sl 2 hlöä Halkaistut pihvit: 10 000 kg 2

sl-lupa 3 hlöä Ajamatta jääneet ontelot: 500 kg 3

tt 1 hlöä 4

pv 2 hlöä

0,5 1 hlöä Kommentit:

OP 0 hlöä

pton 0 hlöä

lton 0 hlöä

ytv 0 hlöä

e 0 hlöä

H 0 hlöä

hv 0 hlöä

äl 0 hlöä

vv 0 hlöä

ov 0 hlöä

LS 0 hlöä

54

paikalla 39 hlöä Reisiliha yhteensä 4 000 kg

L 2 hlöä Reisiliha puhtaaksileikattu 2 000 kg 1

sl 1 hlöä Halkaistut pihvit 4 000 kg 2

sl-lupa 1 hlöä Ajamatta jääneet ontelot 1 000 kg 3

tt 0 hlöä 4

pv 0 hlöä

0,5 0 hlöä Kommentit

OP 0 hlöä

pton 0 hlöä

lton 0 hlöä

ytv 0 hlöä

e 0 hlöä

H 0 hlöä

hv 0 hlöä

äl 0 hlöä

vv 0 hlöä

ov 0 hlöä

LS 0 hlöä

41

KR leikkuu 100 h Puhtaaksi leik. Kr-liha yht. 4 000 kg Teurastus 40 000 kg

File leikkuu 1 000 h Leikattu koipireisiliha yht. 8 000 kg 993 20 000 kg

Halkaisut 500 h Leikattu filee yht. 20 000 kg 992 10 000 kg

Aputyöt leik. 100 h Halkaistut pihvit yht. 14 000 kg Yht. 30 000 kg

Muut tunnit 100 h Fileen painolajittelun onnist. 60,0 % Ontelot 1 000 kg

Fileleikkuun saanto 30,0 % Tase 75,0 %

Kommentit

1Varastotase huono. Puhtaaksi leikattua kr-lihaa hieno määrä. Kokonaisuus hyvä Kokonaisuus

J

heikko

todella huono

YHTEISET

Osaston tunnit Osaston kilot Varastot

todella huono

Laatu hyvä. Reidenleikkuukoneella 1 häiriötä 15min: vetomoottori rikki (vaihdettu). 

Yksi työtapaturma: työntekijä viilsi sormeensa fileleikkuussa, ei suojakäsinettä 

kädessä.

ILTAVUORO

Laatuluokat (ll)

hyvä

tyydyttävä

7.1.2014

AAMUVUORO

Laatuluokat (ll)

hyvä

tyydyttävä

heikko
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Kuten kuvasta kahdeksan nähdään, leikkuun päiväraportissa keskitytään 

henkilöstöresursseihin sekä leikkuukiloihin. Kiloja ei tarkastella nimikkeittäin vaan 

kokonaisuuksittain: reisiliha, puhtaaksi leikattu reisiliha, halkaistut pihvit sekä 

leikattu filee. Vaikka on tärkeää saada eri nimikkeitä oikea määrä, on tässä 

raportissa keskitytty mittariston hallittavuuden kannalta kokonaisuuksiin. Kun 

kokonaisuudessa on poikkeama, raportoidaan tarkemmin, mistä syystä poikkeama 

johtui. 

 

Laatuluokat on mainittu ja niitä on tarkoitus kommentoida kommenttikenttään. 

Onnistumisen kannalta kriittisiksi tekijöiksi on nostettu fileen painolajittelun 

onnistuminen ja fileeleikkuun saanto. Fileen painolajittelun onnistuminen kertoo, 

paljonko fileetä on saatu painolajiteltua kaikesta fileestä. Fileeleikkuun 

saantoprosentti kertoo, paljonko kokonaisesta linnusta on saatu fileepihviä. 

Leikkuun merkittävät tekniset häiriöt listataan kommenttikenttiin. 

 

Lisäksi leikkuun raporttiin on lisätty varastotasojen seuranta, jota aikaisemmin ei 

ole seurattu lainkaan. Varastoista seurataan absoluuttisia arvoja, montako kiloa 

lihaa on missäkin varastossa, sekä niin sanottua taseprosenttia. Taseprosentti 

ilmoittaa varastosta lähtevän ja varastoon tulevan liharaaka-aineen suhteen. Kun 

taseprosentti on nolla, väliprosessivarastoihin tulee yhtä paljon kuin sieltä lähtee. 

Varastot ovat siis leikkuu ja pakkuuosastojen välissä sijaitsevia puskurivarastoja. 

 

Teurastamon osalta häiriöt merkitään myös käytettävyyskorttiin. Teurastamon 

omaan korttiin kommenttikenttiin on tarkoitus merkitä merkittävimmät häiriöt 

koneissa, jos ne vaikuttavat tavoitteeseen pääsyyn. 
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Massanvalmistusosasto 

 

Kuva 9. Massanvalmistusosaston tuotannon päiväraportti 

 

Pienen massanvalmistusosaston päiväraportti on hyvin yksinkertaiset, kuten 

kuvasta yhdeksän näkee. Massanvalmistuksessa päivätasolla mittaroidaan 

henkilöstöresursseja sekä suoria kiloja. 

 

Massan valmistuksen hävikin minimoimiseksi tulisi mittaroida saantoprosenttia, eli 

sitä paljonko mekaanisesti eroteltua massalihaa saadaan tuotettua osastolle tulevista 

raaka-aineista. Osa osastolle tulevista raaka-aineista tulee imusiirtojärjestelmää 

pitkin. Tässä järjestelmässä ei ole vaakaa, joten kaiken tulevan raaka-aineen 

painotietoa ei toistaiseksi saada laskettua. Tästä syystä saantoa ei pystytä 

toistaiseksi luotettavasti laskemaan. Kyseinen asia on teknisen kehityksen alla ja 

motivoimaan tätä kehitystyötä, on kyseinen mittari jo lisätty mittaristokortille. 

HKSCAN FINLAND OY TUOTANTORAPORTTI

Eura 7.1.2014

MASSAT

AAMU ILTA Aamuvuoron kommentit

paikalla 10 4 hlöä

L 0 4 hlöä

sl 1 0 hlöä

sl-lupa 0 0 hlöä

tt 0 0 hlöä

pv 0 0 hlöä

0,5 0 0 hlöä

OP 0 0 hlöä

pton 0 0 hlöä

lton 0 0 hlöä Iltavuoron kommentit

ytv 0 0 hlöä

e 0 0 hlöä

H 0 0 hlöä

hv 0 0 hlöä

äl 0 0 hlöä

vv 0 0 hlöä

ov 0 0 hlöä

LS 0 0 hlöä

11

Kaikki 100 h 15 000 kg

%

Kommentit

1

Osaston valmistuskilot yhteensä

Massan valmistuksen saanto

Kokonaisuus

J

VUOROT

Mollallinen massaa kaatui lattialle -> siivottiin rehuihin.

Vähän väkeä paikalla, silti ok kilot

YHTEISET

Osaston tunnit Osaston kilot
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Pakkuuosastot 

 

Kuva 10. Luullisen pakkuun päivän tuotantoraportti 

HKSCAN FINLAND OY TUOTANTORAPORTTI

Eura 1.1.2014

LUULLINEN PAKKUU

paikalla 47 hlöä 12 000 kg

L 0 hlöä 4 000 kg

sl 1 hlöä 15 000 kg

sl-lupa 3 hlöä 2 000 kg

tt 0 hlöä

pv 0 hlöä

0,5 0 hlöä Kommentit

OP 0 hlöä

pton 0 hlöä

lton 0 hlöä

ytv 0 hlöä

e 0 hlöä

H 0 hlöä

hv 0 hlöä

äl 0 hlöä

vv 0 hlöä

ov 0 hlöä

LS 0 hlöä

paikalla 50 hlöä 10 000 kg

L 1 hlöä 2 000 kg

sl 0 hlöä 10 000 kg

sl-lupa 0 hlöä 4 000 kg

tt 1 hlöä

pv 1 hlöä

0,5 0 hlöä Kommentit

OP 0 hlöä

pton 0 hlöä

lton 0 hlöä

ytv 0 hlöä

e 0 hlöä

H 0 hlöä

hv 0 hlöä

äl 0 hlöä

vv 0 hlöä

ov 0 hlöä

LS 0 hlöä

Linjat X1 500 h 22 000 kg Rasiat yhteensä 45 000 kpl

Linjat X2 100 h 6 000 kg Ajoajat yhteensä 5 600 min

Linjat X3 300 h 25 000 kg Rasiatehokkuus 8,0 rs / min

Grillin pakkaus 600 h 6 000 kg Tasap. tuotteiden ylipak. 4,0 %

Valmistus 100 h kg

Muut tunnit 0 h

Kommentit Kokonaisuus 0

K

Pakkauslinjat X1

Pakkauslinjat X2

Pakkauslinjat X3

Grillilinnun pakkaus

Valmistus

Pieni pakkuuohjelma -> erien vaihdossa hidasteltiin -> huono 

rasiatehokkuus

Grillilinnun pakkaus

Työtapaturma: Sormi kuljettimen välissä. Pystyi jatkamaan töitä.

YHTEISET

Osaston tunnit Osaston kilot Osaston läpimenoluvut

Pakkauslinjat X3

AAMUVUORO

Pakkauslinjat X1

Pakkauslinjat X2

Pakkauslinjat X3

Grillilinnun pakkaus

Pakkauslinja 1: häiriötä 15 min. Rasiapurkajan moottori rikki. Pakkauslinja 2 häiriötä 42 

min. Kyylätunnistimen vaihto.

ILTAVUORO

Pakkauslinjat X1

Pakkauslinjat X2
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Kuva 11. Luuttoman pakkuun päivän tuotantoraportti 

 

Pakkuuosastojen tuotantoraportit on luotu keskenään samanlaisiksi, kuten kuvista 

10–11 ilmenee. Onhan pakkuutyö pääsääntöisesti samanlaista osastosta 

riippumatta. Merkitsevää myös pakkuuosastoille on se, onko saatu pakattua se 

HKSCAN FINLAND OY TUOTANTORAPORTTI

Eura 1.1.2014

LUUTON PAKKUU

paikalla 99 hlöä 5 000 kg

L 10 hlöä 10 000 kg

sl 2 hlöä 10 000 kg

sl-lupa 4 hlöä 20 000 kg

tt 0 hlöä 10 000 kg

pv 0 hlöä 1 200 kg

0,5 0 hlöä

OP 0 hlöä Kommentit:

pton 0 hlöä

lton 0 hlöä

ytv 0 hlöä

e 0 hlöä

H 0 hlöä

hv 0 hlöä

äl 0 hlöä

vv 0 hlöä

ov 0 hlöä

LS 0 hlöä

105

paikalla 120 hlöä 6 000 kg

L 0 hlöä 11 000 kg

sl 1 hlöä 9 000 kg

sl-lupa 1 hlöä 10 000 kg

tt 0 hlöä 5 700 kg

pv 0 hlöä 9 200 kg

0,5 0 hlöä

OP 0 hlöä Kommentit:

pton 0 hlöä

lton 0 hlöä

ytv 0 hlöä

e 0 hlöä

H 0 hlöä

hv 0 hlöä

äl 0 hlöä

vv 0 hlöä

ov 0 hlöä

LS 0 hlöä

122

Linjat X4, X5, X6 100 h 11 000 kg Rasiat yhteensä 120 000 kpl

Linjat X7 400 h 21 000 kg Ajoaika yhteensä 4 500 min

Linjat X8 500 h 19 000 kg Rasiatehokkuus 26,7 rs / min

Linjat X9 450 h 30 000 kg Tasap. tuotteiden ylipak. 8,0 %

Valmistus 780 h 15 700 kg

Muut tunnit 100 h 10 400 kg Kokonaisuus 0

4 500 kg

Kommentit

linjat X6

linjat X7

linjat X8

linjat X9

Valmistus

K
Pihvi leikkuusta isoa -> huono ylipakkuu

YHTEISET

Osaston tunnit Osaston kilot Osaston läpimenoluvut

linjat X4

linjat X5

linjat X5

linjat X6

linjat X7

linjat X8

linjat X9

Aamun raaka-aine pulasta johtuen X9 jäi illalla ylitöihin.

linjat X8

linjat X9

Linjalle X9 ei riittänyt raaka-ainetta -> henkilöstöä siirrettiin leikkaamoon

ILTAVUORO

linjat X4

AAMUVUORO

linjat X4

linjat X5

linjat X6

linjat X7



   

57 

 

määrä kuin on pitänytkin. Pakkuuosastot pakkaavat tuotannonsuunnitteluosaston 

tekemän pakkuuohjelman mukaisesti tuotteita. Ideaalitilanteessa mitattaisiin, 

paljonko tuosta pakkuuohjelmasta on jäänyt pakkaamatta tai onko se saatu pakattua 

kokonaisuudessaan. Tämä mittaaminen ei kuitenkaan nykyisellään onnistu 

helposti, joten tuotannon päiväraportoinnissa keskitytään suoriin kiloihin. Lisäksi 

kommenttikenttään kommentoidaan tuotantosuunnitelmasta ajamatta jääneet 

tuotteet. 

 

Pakkuutyölle ominainen piirre on erätuotanto. Toisin kuin esimerkiksi leikkuussa 

ja teurastuksessa vie tuotevaihdot merkittävän osan päivän tuotantoajasta. 

Pakkuuseen on tuotu uusi mittari läpimenotehokkuus rasiaa minuutissa. Tähän 

lukuun lasketaan kaikki osaston päivän rasiat ja jaetaan se kaikkien koneiden 

lopetus- ja aloitusajan erotuksella. Kyseessä on siis efektiivinen luku, eli minuutit 

pitävät sisällään kaikki konehäiriöt, tauot ja eränvaihdot. Mittarilla voidaan 

kommunikoida niin kunnossapidon kuin työntekijöiden kanssa siitä, onko päivän 

tuotanto ollut tehokasta. Mittari kommunikoi myös sitä, ovatko erävaihdot olleet 

tehokkaita. Mittari on tuotu erityisesti sen takia, että yleisesti on huomattu, että 

pakkuuohjelman ollessa pieni, rasiatehokkuus kärsii, koska työn kanssa ei ole kiire. 

Tämä näkyy erityisesti siinä, että erävaihtoja ei tehdä nopeasti vaan niissä 

hidastellaan. Pakkuut tulisi kuitenkin pakkuidenkin ollessa pieniä tehdä 

mahdollisimman nopeasti, jonka jälkeen siirrytään tuotantoa tukeviin tehtäviin. 

 

Lisäksi pakkuiden mittaristoon on lisätty laadun tekemistä kuvaava mittari, 

ylipakkuuprosentti. Kun pakataan tuotteita, joita myydään kaupassa 

vakiopainoisena, syntyy rasioista helposti hieman ylipainoisia. Ylipaino on 

käytännössä valmistajalle ilmaiseksi pois annettua liharaaka-ainetta. Ylipaino voi 

johtua koneiden toimintahäiriöistä tai siitä ettei leikkuun tuottama raaka-aine ole 

ollut oikean kokoista. Myös pakkuuosastoilla kommentoidaan merkittävimmät 

häiriöt, jos ne ovat johtaneet siihen, ettei tavoitteisiin ole päästy. Teknisen 

käytettävyyden osalta häiriöt pakkuulinjoilta tulevat käytettävyysraportista. 

 

 



   

58 

 

Lähettämö 

Lähettämön osalta seurataan, paljonko eri pakkauksissa tuotteita on lähetetty 

eteenpäin. Lähettämössä myös puretaan takaisin puhtaina saapuvat lihalaatikot. 

Pakkuiden toimivuuden kannalta on kriittistä, että laatikoita saadaan purettua 

tarvittava määrä. Tästä syystä lähettämön osalta mittaroidaan myös purettujen 

laatikoiden määrää. Lähettämön kriittisimmät häiriöt kirjataan kommentteihin. 

Lähettämön mittarit on esitetty kuvassa 12. 

 

 

Kuva 12. Lähettämon päiväraportti 

 

 

 

HKSCAN FINLAND OY TUOTANTORAPORTTI

Eura 29.7.2014

LÄHETTÄMÖ

AAMU ILTA Aamuvuoron kommentit

paikalla 8 7 hlöä

L 3 3 hlöä

sl 1 hlöä

sl-lupa hlöä

tt hlöä

pv hlöä

0,5 hlöä

OP hlöä

pton hlöä

lton hlöä Iltavuoron kommentit

ytv hlöä

e hlöä

H 1 hlöä

hv hlöä

äl hlöä

vv hlöä

ov hlöä

LS hlöä

8

Kaikki 120 h 80 000 kg

41 000 kg

10 000 kg

131 000 kg

7 553 kpl

7 897 kpl

Kommentit

0

VUOROT

Ltk: korjaus solussa 1, 1 krt. Ltk:n korjaus solussa 3, 2 krt

Ltk:n korjaus solussa 1, 1krt Ltk jumissa jakajalla 2 krt

YHTEISET

Osaston tunnit Osaston kilot

Tyhjä laatikko rata ei lähtenyt aamulla käyntiin, moottorin suoja lauennut. Häiriötä 

osastolla tällä hetkellä todella vähän, näin kuin olisi aina...

Kokonaisuus

K

Muovilaatikoissa lähtevät

Pahvilaatikoissa lähtevät

Altaissa lähtevät

Lähtevät kilot yhtensä

Tyhjät laatikot purkajasta

Lähtevät poolilaatikot
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Käytettävyys 

Merkittävä osuus päivittäisen onnistumisen kannalta on sillä, kuinka laitteet 

toimivat. Päiväraportointiin otetaan kokonaan oma osionsa kunnossapidollisille 

asioille. Tässä raportissa seurataan teurastamon ja eri pakkuulinjojen teknistä 

käytettävyyttä.  

 

Raportin ulkopuolelle jää siis edelleen monia koneita, kuten esimerkiksi kaikki 

leikkaamon koneet. Mittauskohteet on valittu niiden toiminnan kriittisyyden, 

tietojen saatavuuden sekä sen perusteella, paljonko hyötyä on saavutettavissa 

kohteen mittauksella. 

Kuva 13. Käytettävyyden päivittäinen raportointi 

 

Kuvassa 13 on esitetty käytettävyyden raportit. Käytettävyys on siis laskettu 

häiriöajoista ja linjan käyntiajasta. Lisäksi päiväraportissa esitetään ajon 

HKSCAN FINLAND OY TUOTANTORAPORTTI

Eura 29.7.2014

KÄYTETTÄVYYS

Häiriöt 21 min Kommentit

Käyntiaika 916 min

Käytettävyys 97,7 %

Ajo päättyi 20:16

Linjat

Linja x 160 min min 78,6 %

Linja x 15 min min 98,0 %

Linja x 60 min min 92,8 %

Linja x 72 min min 90,7 %

Linja x 126 min min 85,7 %

Linja x 109 min min 86,7 %

Linja x 70 min min 92,1 %

Linja x 59 min min 93,7 %

Linja x 28 min min 95,7 %

Linja x 45 min min 95,0 %

Linja x min min 0,0 %

Kommentit

729

TEURASTAMO

PAKKUUT

Häiriöt Käyntiaika Käytettävyys Ajo päättyi

747 21:37

766 19:31

829 20:41

772 19:25

880 21:01

817 20:38

881 21:56

937 22:48

645 18:37

903 21:54
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päättymisaika, jotta nähdään onko häiriöiden tai muun syyn takia, jouduttu jäämään 

esimerkiksi ylitöihin. 

 

Teknista käytettävyyttä parempi mittari tähän olisi niin sanottu OEE (Overall 

Equipment Efficiency), eli suomennettuna KNL (käyttö, nopeus, laatu). Se 

voitaisiin laskea esimerkiksi kaavan yksi mukaan. 

                       (1) 

𝑂𝐸𝐸 =
𝑘ä𝑦𝑛𝑡𝑖𝑎𝑖𝑘𝑎 − ℎä𝑖𝑟𝑖ö𝑡

𝑘ä𝑦𝑛𝑡𝑖𝑎𝑖𝑘𝑎
∗

𝑎𝑗𝑜𝑛𝑜𝑝𝑒𝑢𝑠

𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑖𝑎𝑗𝑜𝑛𝑜𝑝𝑒𝑢𝑠

∗
𝑙𝑎𝑎𝑑𝑢𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑠𝑡𝑖 ℎ𝑦𝑣ä𝑘𝑠𝑦𝑡𝑦𝑡 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡

𝑘𝑎𝑖𝑘𝑘𝑖 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡
 

 

Pelkkä tekninen käytettävyys ei ota huomioon, sitä onko koneella ajettu niin 

tehokkaasti kuin mihin sitä voitaisiin käyttää, eikä sitä onko kone tuottanut 

laadullisesti hyväksyttyä tavaraa. Näin laskemalla saataisiin todellisempi kuva 

koneen suorituskyvystä. OEE-luvun laskentaan tarvitaan kuitenkin huomattavasti 

enemmän tietoa kuin pelkän teknisen käytettävyyden laskentaan. Tätä kaikkea 

informaatiota ei saada toistaiseksi linjoilta ja järjestelmistä tehokkaasti, joten 

toistaiseksi käytetään koneiden suorituskykyä ja kunnossapidon onnistumista 

mittaamaan teknistä käytettävyyttä. 

 

7.4 Viikkotaso 

Viikkotasolla mitataan hyvin samoja asioita kuin päivätasollakin, eli 

osastokohtaisia kriittisiä menestystekijöitä sekä strategian toteutumista, joka näissä 

mittareissa on siis jalkautettu pääasiassa suorien valmistuskilojen kautta. 

Viikkotason mittaroinnissa seurataan viikkokohtaisia keskiarvoja. Näin saadaan 

laajempi kuva onnistumisesta tai epäonnistumisesta tärkeillä osa-alueilla. 

 

Lisäksi viikkotasolle tuodaan tehokkuus seuranta, jota mitataan kappaleissa tai 

kilogrammoissa henkilötyötuntia kohti [kpl/hth, kg/hth]. Tehokkuusseurannan 

tarkoituksena on mitata, että tuotetut kilot tai kappaleet on tehty parhaan osaamisen 

mukaan tehokkaasti. Tehokkuuslukemaa seurataan ja sillä kommunikoidaan 
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tuotannon työntekijöille viikkokohtaisesti. Näin heidän on helppo ymmärtää, 

ovatko he toimineet tai onko konekokonaisuus toiminut tehokkaasti. Kilogrammaa 

per henkilötyötunti on luku, joka jokaisen on helppo ymmärtää. Lisäksi tällä tavalla 

esitettynä voidaan seurata suuntaa kuukauden sisällä. Esimerkkinä osaston 

viikkoraportista on kuvat 14 ja 15. Muiden osastojen viikkoraportit löytyvät 

liitteistä 2-5. 

 

Kuva 14. Leikkuun viikkoraportti. 

 

Kuva 15. Luuttoman pakkuun viikon tuotantoraportti 

HKSCAN FINLAND OY TUOTANTORAPORTTI

Eura Tammikuu 2014

LEIKKUU

AAMU ILTA AAMU ILTA

Henkilöstö paikalla (kpl) 39 35 45 39

Kr-liha puhtaaksi leikattu (kg) 0 4 000 2 000 2 000

Halkaistut pihvit (kg) 0 2 000 10 000 4 000

Päiväkohtaiset keskiarvot

Työpäivät

Puhtaaksileikattu Kr-liha (kg)

Halkaistut pihvit (kg)

Painolajittelun onnistuminen (%)

Varaston tase (%)

Kr-liha leikkuun tehokkuus (kg / hth)

Pihvien halkaisun tehokkuus (kg /hth)

File leikkuun tehokkuus (kg / hth)

File leikkuun saanto (%)

Vuorokohtaiset keskiarvot

VKO 1 VKO 2

VKO 1 VKO 2

4 000

2 000

60,0

1 1

102,2

15,1

4,0

116,7

35,0

28,0

18,7

30,0

4 000

14 000

60,0

75,0

62,2

HKSCAN FINLAND OY TUOTANTORAPORTTI

Eura Tammikuu 2014

LUUTON PAKKUU

Vuorokohtaiset keskiarvot

AAMU ILTA AAMU ILTA

Henkilöstö paikalla (kpl) 99 120 98 120

Pakkuun kilot linjaX (kg) 5 000 6 000 5 000 6 000

Pakkuun kilot linjaX (kg) 10 000 11 000 10 000 14 000

Pakkuun kilot linjaX (kg) 10 000 9 000 10 000 9 000

Pakkuun kilot X ja X (kg) 20 000 10 000 20 000 10 000

Pakkuun kilot X (kg) 10 000 5 700 10 000 5 700

Pakkuun X:n kilot (kg) 1 200 9 200 1 200 9 200

Päiväkohtaiset keskiarvot

Työpäivät

Valmistuskilot (kg)

Valmistustehokkuus (kg / hth)

Pihvipakkuun tehokkuus (kg / hth)

Suikalepakkuun tehokkuus (kg / hth)

Vuokapakkuun tehokkuus (kg / hth)

Vakuumipakkaus tehokkuus (kg / hth)

Rasiatehokkuus (rs / min)

Tasapainotuotteisen ylipakkuu (%)

5,8 7,1

VKO 1 VKO 2

VKO 1 VKO 2

75,0

31,4

1 1

4 500 5 500

23,1

26,7

540,0

60,0

31,4

23,1

28,4

510,0

8,0 8,0
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Kuvassa 16 esitetyn käytettävyyden seurannassa erityisen tärkeää on trendien ja 

kehityksen seuraaminen. Viikonloppuisin suoritettavia ennakkohuoltoja varten 

tämä on erityisen tärkeää. Laskeva käyrä tarkoittaa, että huoltoja on syytä tehdä ja 

mahdollisesti huoltoväliä syytä tarkentaa lyhemmäksi. Toisaalta huoltojen tulee 

selvästi näkyä lukemissa. Päiväkohtaisia lukemia seuratessa voidaan helposti tehdä 

johtopäätöksiä liian lyhyen aikavälin otoksen perusteella, jolloin johtopäätös voi 

perustua helposti virheelliseen informaatioon. 
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Kuva 16. Käytettävyyden viikkokohtainen raportointi 

 

7.5 Kuukausitaso 

Tässä luvussa on esitetty kaikki kuukausittaisen tuotantotiimin osastoraportit. 

Kuten edellä on jo mainittu, on kuukausiraportoinnissa tärkein luku 

valmistuspalkkojen [snt/kg] lukema. Tehtaan taloudellinen tulos olisi tässä kohtaa 

HKSCAN FINLAND OY TUOTANTORAPORTTI

Eura Heinäkuu 2014

KÄYTETTÄVYYS

Päiväkohtaiset keskiarvot VKO 30 VKO 31

Työpäivät 5 2

Häiriöt (min) 20 27

Käyntiaika (min) 912 913

Käytettävyys (%) 97,8 97,0

Häiriöt (min) 26 120

Käyntiaika (min) 688 777

Käytettävyys (%) 96,3 84,6

Häiriöt (min) 44 38

Käyntiaika (min) 776 834

Käytettävyys (%) 94,3 95,5

Häiriöt (min) 70 55

Käyntiaika (min) 768 826

Käytettävyys (%) 90,9 93,3

Häiriöt (min) 139 125

Käyntiaika (min) 2 032 809

Käytettävyys (%) 93,2 84,6

Häiriöt (min) 134 135

Käyntiaika (min) 953 900

Käytettävyys (%) 86,0 85,0

Häiriöt (min) 228 106

Käyntiaika (min) 904 852

Käytettävyys (%) 74,8 87,6

Häiriöt (min) 103 111

Käyntiaika (min) 923 913

Käytettävyys (%) 88,8 87,9

Häiriöt (min) 71 63

Käyntiaika (min) 928 918

Käytettävyys (%) 92,4 93,2

Häiriöt (min) 23 109

Käyntiaika (min) 589 660

Käytettävyys (%) 96,0 83,5

Häiriöt (min) 25 73

Käyntiaika (min) 767 901

Käytettävyys (%) 96,7 91,9

Häiriöt (min) 0 0

Käyntiaika (min) 0 0

Käytettävyys (%)

Teurastamo

Linja x

Linja x

Linja x

Linja x

Linja x

Linja x

Linja x

Linja x

Linja x

Linja x

Linja x
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oiva mittari kuvaamaan, kuinka tehtaalla ylipäätään menee. Tuota lukemaa ei 

kuitenkaan raportoida, sillä yritys raportoi sisäisestikin vain Suomen yhtiön 

tuloksen, ei tuotantolaitoskohtaisia tuloksia. 

 

Kuukausitasolla tarkastellaan vuoden kehitystä ja kuukauden lukuja suhteellisten 

valmistuspalkkojen lisäksi osastojen tärkeimmistä päivä- ja viikkotasollakin 

raportoiduista luvuista suorista kiloista, tehokkuudesta sekä tuotannon 

onnistumisen kannalta kriittisistä tekijöistä, kuten laadun tuottokyvystä.  

 

Kuukausitason tuloskortit nivovat koko vuoden yhteen. Näiden avulla voidaan 

tarkastella koko vuoden kehitystä sekä tuotantotoiminnan onnistumista. Kuvissa 17 

ja 18 ovat esimerkit kuukausiraportista. Muiden osastojen kuukausiraportit löytvät 

liitteistä 6-8. 

 

 

Kuva 17. Leikkuun kuukausiraportti 

 

 

HKSCAN FINLAND OY TULOSKORTTI

Eura / Leikkuu 2014

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Työpäivät 2013 22 20 20 21 21 20 23 22 22 23 20 19 21 1,3

Työpäivät 2014 14 20 17 4,2

Tot. 2013 43,0 45,4 46,9 51,8 53,0 57,8 55,0 52,5 50,6 50,4 50,2 50,0 50,6 4,1

Budj. 2014 45,2 47,2 50,4 54,4 56,8 63,2 60,6 55,9 52,5 52,3 52,4 57,7 54,1 5,2

Tot. 2014 Budj. 50,6 60,6 52,8 57,3 61,3 56,5 4,7

Tot. 2013 7 091 7 185 5 107 6 145 7 003 6 699 8 099 7 042 6 407 6 750 6 747 7 461 6 811 734

Tot. 2014 8 000 5 404 6 450 6 720 7 031 9 111 8 874 7 860 7 535 7 373 1 243

Tot. 2013 22 708 21 372 22 529 23 170 23 901 21 634 23 663 23 157 19 106 20 886 17 754 18 280 21 513 2 111

Tot. 2014 32 000 20 416 19 584 18 567 23 082 23 763 23 353 23 587 20 737 21 636 2 046

Tot. 2013

Tot. 2014 60,0 34,4 50,9 42,7 11,7

Tot. 2013

Tot. 2014 50,0 66,6 68,6 67,6 1,4

Tot. 2013

Tot. 2014 35,0 26,8 23,9 25,3 2,0

Tot. 2013

Tot. 2014 190,0 135,5 131,9 133,7 2,6

Tot. 2013

Tot. 2014 68,0 64,2 61,7 62,9 1,8

Tot. 2013

Tot. 2014 30,0 36,8 25,1 30,9 8,3

LEIKKUU 

KR-LIHAN LEIKKUUN TEHOKKUUS (kg / hth)

PIHVIEN HALKAISUN TEHOKKUUS (kg / hth)

FILE LEIKKUUN TEHOKKUUS (kg / hth)

FILE LEIKKUUN SAANTO (%)

VALMISTUSPALKAT (snt / kg)

KR-LIHA PUHTAAKSI LEIKATTU (kg / pv)

HALKAISTUT PIHVIT (kg / pv)

PAINOLAJITTELUN ONNISTUMINEN (%)

VARASTON TASE (%)

KESKI-

HAJONTA

KESKI-

ARVO

TOTEUTUNUTMITTARI SEURANTA-

JAKSO

TAVOITE-

ARVO
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Kuva 18. Luuttoman pakkuun kuukausiraportti 

 

7.6 Raportointi- ja viestintäkeinot 

Kuten edellisissä luvuissa on mainittu, on mittariston ja eri organisaatiotasojen 

rooleja selkeytetty eri tuotannon johtamisen tasoilla. Mittariston on jalkautettava 

strategia työntekijätasolle ja vaikutettava heihin tekemään oikeita asioita. Uusi 

mittaristo on luotu mittareiltaan ja ulkoasultaan niin selkeäksi, että jokainen 

työntekijä ymmärtää sen. Väreillä on lisäksi korostettu tärkeimpiä mittareita, jotta 

niihin ja niissä onnistumiseen tai epäonnistumiseen, osataan kiinnittää erityistä 

huomiota. 

 

Päiväraportti eli siis päivittäiseen johtamiseen käytettävä mittaristo tullaan osaston 

esimiesten johdolla käymään läpi kaikkien työntekijöiden kanssa. Näin he tulevat 

tietämään, että tärkeintä on saada haluttu määrä kiloja tuotettua. Tällä tuotannon 

tavoitteella jalkautetaan tärkeä markkina-aseman saavuttamiseen liittyvä ylemmän 

johdon tavoite. Päiväraportti tuodaan näkyvälle paikalle jokaiselle osastolle. Jo 

ilman, että työntekijä pysähtyy raporttia lukemaan, näkee hän raportin väreistä sekä 

hymiöstä, oliko eilinen päivä onnistunut vai ei. 

 

Yrityksen suorituskyvyn kommunikoimiseen tullaan ottamaan käyttöön myös 

muita kanavia. Yrityksessä jo oleva info-TV valjastetaan myös johtamisen 

HKSCAN FINLAND OY TULOSKORTTI

Eura / Luuton pakkuu 2014

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Työpäivät 2013 22 20 20 21 21 20 23 22 22 23 20 19 21 1,3

Työpäivät 2014

Tot. 2013 43,0 45,4 46,9 51,8 53,0 57,8 55,0 52,5 50,6 50,4 50,2 50,0 50,6 4,1

Budj. 2014 45,2 47,2 50,4 54,4 56,8 63,2 60,6 55,9 52,5 52,3 52,4 57,7 54,1 5,2

Tot. 2014 Budj.

Tot. 2013

Tot. 2014 8 000 44 776 44 776

Tot. 2013

Tot. 2014 32 000 420 420

Tot. 2013

Tot. 2014 60,0 121,3 121,3

Tot. 2013

Tot. 2014 50,0 226,2 226,2

Tot. 2013

Tot. 2014 1,0 158,5 158,5

Tot. 2013

Tot. 2014 1,0 106,6 106,6

Tot. 2013

Tot. 2014 1,0 22,0 22,0

Tot. 2013

Tot. 2014 30,0 3,2 3,2

KESKI-

HAJONTA

KESKI-

ARVO

TOTEUTUNUTMITTARI SEURANTA-

JAKSO

TAVOITE-

ARVO

LUUTON PAKKUU

VUOKAPAKKUUN TEHOKKUUS (kg / hth)

VAKUUMIPAKKUUN TEHOKKUUS (kg / hth)

RASIATEHOKKUUS (rs / min)

TASAPAINOTUOTTEIDEN YLIPAKKUU (%)

VALMISTUSPALKAT (snt / kg)

VALMISTUSKILOT (kg)

VALMISTUSTEHOKKUUS (kg / hth)

PIHVIPAKKUUN TEHOKKUUS (kg / hth)

SUIKALEPAKKUUN TEHOKKUUS (kg / hth)
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apuvälineeksi. Lisäksi info-TV:iden lukumäärää tullaan lisäämään. 

Osastokohtaisilla TV:illä tulisi kommunikoida mittaristoa ja suusanallisesti 

kommentoida avaintekemisiä. Näillä TV:illä tulisi kommunikoida viikkotason 

mittarein. TV:itä jokainen ei varmasti näe tai pysähdy seuraamaan joka päivä, mutta 

viikkotasolla se jo onnistuu. Osastokohtaisilla TV:illä ei ole tarkoitus antaa ryhmä- 

tai konekohtaista palautetta vaan kertoa osastolle, kuinka viime viikko osastona on 

mennyt. Viikkotason palautteenannossa on päivätasoa tärkeämpää, että 

palautteenannon kohteella on aikaa myös sisäistää mittaustulokset, sillä onhan 

viikkotason mittariston yksi tehtävä myös kuukausien sisällä viikkokohtainen 

trendiseuranta. 

 

Kuukausitason mittaristo, jota aikaisemmin ei ole ollut työntekijöiden nähtävillä, 

tuodaan tietysti myös heidän luettavakseen. Tämän mittariston tehtävä on antaa 

työntekijöille kuva siitä, kuinka yrityksellä laajemmassa mittakaavassa menee. 

Tehtaanjohtaja aloittaa myös kuukausikirjeen laatimisen. Kuukausikirje tulee 

jokaisen työntekijän luettavaksi. Kuukausikirjeessä tehtaanjohtaja käy läpi 

erityisesti kuukausitason mittaristoa ja avaintekemisiä sekä kommentoi yrityksen ja 

Euran tuotantolaitoksen tilaa ja suorituskykyä. 

 

Jotta työntekijöihin voitaisiin vaikuttaa vieläkin paremmin, olisi palautteen oltava 

päiväraportointia henkilökohtaisempaa. Toistaiseksi tämä palautteenanto jää 

esimiehen velvollisuudeksi. Tulevaisuudessa tulee keskittyä siihen, kuinka päivän 

tuotannon mittaristo saadaan tehokkaasti jaettua ryhmäkohtaisiin kokonaisuuksiin 

ja mitkä ovat eri ryhmien, ei osastojen, tavoitteet. Kuten luvuissa 2.1 ja 3.2 on 

mainittu, tulisi työntekijöille viestiä ryhmäkohtaisten tai jopa henkilökohtaisten 

mittarien avulla, joihin ja joiden tavoiteasetantaan he myös itse voivat vaikuttaa. 

Tämä motivoisi heitä yhä enemmän. Yhteenveto viestinnästä löytyy taulukosta 

kolme. 
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Taulukko 3. Mittaristotasojen kommunikointi 

Mittaristo Läpikäynti Kommunikointi 

työntekijöille 

Päivätaso Aamutiimi Mittaustulokset 

selvälle paikalle 

tuotantoon 

Viikkotaso Pidennetty 

aamutiimi 

maanantaisin 

Osastokohtainen 

info-TV 

Kuukausitaso Tuotantotiimi Tehtaanjohtajan 

kirje 

Kone/henkilökohtainen 

taso 

Esimiehet alaisilleen Esimiesten 

vastuulla, jatkossa 

kehitetään 

kone/ryhmäkohtaiset 

taulut 
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8 YHTEENVETO 

Tämän työn tavoitteena oli tutkia millainen on hyvä, informatiivinen ja 

käytännöllinen mittaristo, jota voitaisiin elintarviketeollisuusyrityksen 

tuotantolaitoksella käyttää. Tarkoituksena oli johtopäätöksenä luoda työn case-

yrityksen tuotannon johtamisen tarpeisiin uudet mittaristot. Myös 

johtamisjärjestelmää tuli näiltä osin tarkentaa. 

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa käsiteltiin mittariston tehtäviä ja piirteitä sekä 

yksittäisen mittarin valintaan vaikuttavia seikkoja. Myös mittariston luontiprosessi 

käsiteltiin. Mittariston tärkeimmät tehtävät ovat strategian jalkauttaminen, 

henkilöstöön vaikuttaminen, ulkoinen raportointi sekä kehityksen seuraaminen. 

Tuotantotoiminnan mittaristoa luodessa erityisesti strategian jalkauttaminen sekä 

henkilöstöön vaikuttaminen nousevat esille. 

 

Strategian toteutumista on perinteisesti mitattu niin sanotuilla kovilla talouden 

mittareilla. Ne on kuitenkin saatava valmistavissa yrityksissä jalkautettua 

operatiivista toimintaa kuvaaviksi mittareiksi. Tämä on yksi tärkeä keino vaikuttaa 

työntekijöihin niin, että he toimivat yrityksen strategian toteuttamiseksi. 

 

Henkilöstön työmotivaatioon vaikuttaa moni asia. Moni näistä asioista kuitenkin 

liittyy mittarointiin. Työntekijät usein ovat motivoituneimmillaan, kun heidän 

työtään arvioidaan säännöllisesti ja oikeudenmukaisesti ja he saavat siitä reilun 

palautteen. 

 

Mittariston mittareiden ja tavoitteiden on oltava yhtenäisiä ja johdonmukaisia, sekä 

keskenään linjassa. Mittariston mittarit tulee valita niin, että toimintaa tarkastellaan 

kokonaisuutena, eivätkä mittarien väliset suhteet saa aiheuttaa osaoptimointia 

jonkin toisen osa-alueen kustannuksella. Mittariston luomisprosessissa johdon tuki 

ja sitoutuminen ovat avainasemassa. 

 

Tuotantotoiminnan mittaamisessa on perinteisesti mitattu prosessista saatua 

tuotosta ja prosessiin asetettua panosta. Tällöin mittareita ovat yleisesti 
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tuotantovolyymit, henkilöstömäärät sekä kustannukset. On erittäin tärkeää mitata, 

että on tuotettu myös laadullisesti hyvin, eli toisin sanoen ettei prosessissa synny 

turhaa hukkaa. Siirryttäessä massatuotannosta erätuotantoon, jossa tuotevaihdot 

näyttelevät merkittävää roolia, tulee mitata myös erätuotannon joustavuutta. 

 

Case-yrityksessä koettiin toteutetun puolistrukturoidun haastattelututkimuksen 

perusteella, että tuotannon johtamiseen käytetyssä mittaristossa on paljon 

kehitettävää. Mittaristo ei jalkauttanut strategiaa, ei pohjautunut ylemmän tason 

tavoitteisiin, mikä näkyi erityisesti eri tasojen mittaristojen 

epäjohdonmukaisuutena. Lisäksi mittariston mittarit eivät olleet tasapainossa 

keskenään, vaan tietyt mittarit rohkaisivat tekemään asioita väärin, jonkin toisen 

asian kustannuksella. Mittaamista suoritettiin, koska niin oli aina tehty. 

Mittaamisen ei millään tavalla koettu ohjaavan toimintaa. 

 

Case-yritykseen luotiin päivä-, viikko- sekä kuukausitasojen mittaristot. 

Mittaristojen mittarit ovat keskenään tasapainossa ja ohjaavat toimintaa 

kokonaisuutena. Mittarien tavoitteet on johdettu ylemmän tason tavoitteista 

perustuen strategiaan sekä markkinatilanteeseen. Johtamisjärjestelmää selkeytettiin 

niin, että joka tason mittaristolle on selkeä organisaatiotaso ja eri 

organisaatiotasojen väliset suhteet ovat selvät. Tavoitteet tuodaan ylemmän tason 

tavoitteista organisaatiossa ylhäältä alas ja mittaustulokset alhaalta ylös. 

Työntekijätasolle asti viestimiseen luotiin selkeät ja perustellut väylät.  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelurunko 

 

Haastattelun aika ja paikka: 

Haastateltava ja asema yrityksessä: 

 

1. Kuinka yrityksen strategia on mielestäsi jalkautettu?  

 

2. Onko oma roolisi strategian toteutuksessa selkeä? 

 

3. Onko osastosi/vastuualueesi arviointiin käytettävä mittaristo selkeä ja 

tarkoituksenmukainen? 

 

4. Koetko voivasi vaikuttaa mittaustuloksiin? 

 

5. Näkyykö toimesi mittarin antamassa palautteessa? 

 

6. Millaiset tavoitteet mielestäsi ovat? 

 

7. Voitko itse vaikuttaa mitattaviin asioihin ja tavoitteisiin? 

 

8. Perustuuko johtaminen yrityksessä mielestäsi mittaristoista saatavaan 

systemaattiseen tietoon vai tapahtuuko se enemmän ’’musta-tuntuu’’ 

menetelmällä kokemukseen perustuen?  

 

9. Ohjaako mittaristo toimintaa? 

 

10. Mitä mittareita itse seuraat/mitkä vaikuttavat omaan tekemiseesi? 

 

11. Millä mittareilla kommunikoit ylös-/alaspäin organisaatiossa? 

 

12. Kuinka hyvin mittaristosta saatava tieto kulkeutuu mielestäsi 

työntekijätasolle? 

 

13. Ymmärretäänkö mittariston rooli työntekijätasolla? 

 

 

 

 



   

 

Liite 2. Teurastamon viikkoraportti 

 

 

 

Liite 3. Massanvalmistusosaston viikkoraportti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HKSCAN FINLAND OY TUOTANTORAPORTTI

Eura Tammikuu 2014

TEURASTAMO

Vuorokohtaiset keskiarvot

AAMU ILTA AAMU ILTA

Henkilöstö paikalla (kpl) 36 43 40 44

Päiväkohtaiset keskiarvot

Työpäivät

Teuras kappaleet (kpl)

Mekaaniset teurasvirheet (kpl)

Likaantuneet teurasvirheet (kpl)

Teurasvirheet yhteensä (kpl)

Teurastustehokkuus (kpl / hth)

Teurasvirheprosentti (%) 0,3

65 000

100

100

200

130

275

98

0,6

46 750

103

113

4 1

VKO 1 VKO 2

VKO 1 VKO 2

HKSCAN FINLAND OY TUOTANTORAPORTTI

Eura Tammikuu 2014

MASSAT

Vuorokohtaiset keskiarvot

AAMU ILTA AAMU ILTA

Henkilöstö paikalla (kpl)
4 10 10 4

Päiväkohtaiset keskiarvot

Työpäivät

Massaosaston kilot (kg)

Massaosaston saanto (%)

Valmistustehokkuus (kg / hth)

VKO 1 VKO 2

VKO 1 VKO 2

1 1

15 000

0,0

150

15 000

0,0

150



   

 

Liite 4. Luullisen pakkuuosaston viikkoraportti 

 

 

Liite 5. Lähettämön viikkoraportti 

 

 

 

 

 

 

 

HKSCAN FINLAND OY TUOTANTORAPORTTI

Eura Tammikuu 2014

LUULLINEN PAKKUU

Vuorokohtaiset keskiarvot

AAMU ILTA AAMU ILTA

Henkilöstö paikalla (kpl) 47 50 45 52

Pakkuulinjojen X1 kilot (kg) 12 000 10 000 10 000 7 500

Pakkuulinjojen X2 kilot (kg) 4 000 2 000 10 000 12 500

Pakkuulinjojen X3 kilot (kg) 15 000 10 000 10 000 4 000

Grillilinnun pakkuun kilot (kg) 2 000 4 000 10 000 2 000

Päiväkohtaiset keskiarvot

Työpäivät

Valmistuskilot (kg)

Valmistustehokkuus (kg / hth)

Pakkuutehokkuus linj. X1 (kg / hth)

Pakkuutehokkuus X2 (kg / hth)

Pakkuutehokkuus X3 (kg / hth)

Grillilinnun pakkuutehokkuus (kg / hth)

Rasiatehokkuus (rs / min)

Tasapainotuotteisen ylipakkuu (%)

8,0 12,5

120,0

0

0,0

35,0

225,0

28,0

60,0

83,3

10,0

0

0,0

44,0

1 1

VKO 1 VKO 2

VKO 1 VKO 2

4,0 7,0

HKSCAN FINLAND OY TUOTANTORAPORTTI

Eura Heinäkuu 2014

LÄHETTÄMÖ

Vuorokohtaiset keskiarvot

AAMU ILTA AAMU ILTA AAMU ILTA AAMU ILTA

Henkilöstö paikalla (kpl) 8 8 9 7 8 8 8 7

Päiväkohtaiset keskiarvot

Työpäivät

Muovilaatikoiden kilot (kg)

Pahvilaatikoiden kilot (kg)

Altaiden kilot (kg)

Lähtevät kilot yhteensä (kg)

Täydet poolilaatikot (kpl)

Tyhjät laatikot purkajasta (kpl)

Osaston tehokkuus (kg / hth)

166 093 158 680 168 529 152 594

39 599

24 322

1 259

124 503

7 470 7 563 7 756

18 362

25 665

117 095

22 079

19 506

6 356

7 524

1 5021 543

6 255

1 654

21 178

21 265

6 671

VKO 28 VKO 29 VKO 30 VKO 31

6 669

VKO 28 VKO 29 VKO 30 VKO 31

5 5 4 2

123 649 88 674



   

 

Liite 6. Teurastamon kuukausiraportti 

 

 

Liite 7. Luullisen pakkuuosaston kuukausiraportti 

 

 

Liite 8. Lähettämön kuukausiraportti 

 

HKSCAN FINLAND OY TULOSKORTTI

Eura / Teurastamo 2014

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Työpäivät 2013 22 20 20 21 21 20 23 22 22 23 20 19 21 1,3

Työpäivät 2014 14 14

Tot. 2013 4,3 4,5 4,6 4,7 4,7 4,7 4,4 4,8 5,1 4,9 5,3 5,0 4,7 0,3

Budj. 2014 4,3 4,6 4,5 5,1 4,7 4,8 4,4 4,8 4,7 4,5 4,5 4,7 4,6 0,2

Tot. 2014 Budj. 5,2 5,2 4,7 5,4 5,0 5,1 0,3

Tot. 2013

Tot. 2014 125 000 103 659 103 659

Tot. 2013

Tot. 2014 1 690 690

Tot. 2013

Tot. 2014 1 588 588

Tot. 2013

Tot. 2014 1 1 337 1 337

Tot. 2013 464 452 458 442 459 428 452 458 427 433 429 428 444 15

Tot. 2014 1 430 421 436 419 432 434 429 7

Tot. 2013 1,8 1,6 1,7 1,6 1,8 1,8 2,0 1,7 1,9 1,4 1,3 1,5 1,7 0,2

Tot. 2014 1,3 1,4 1,5 1,4 1,5 1,3 1,3 1,4 0,1

TEURASTAMO

TEURASTUSTEHOKKUUS (kpl / hth)

TEURASVIRHEPROSENTTI (%)

VALMISTUSPALKAT (snt / kg)

TEURASKAPPALEET (kpl / pv)

MEKAANISET TEURASVIRHEET (kpl / pv)

LIKAANTUNEET TEURASVIRHEET (kpl / pv)

TEURASVIRHEET YHTEENSÄ (kpl / pv)

KESKI-

HAJONTA

KESKI-

ARVO

TOTEUTUNUTMITTARI SEURANTA-

JAKSO

TAVOITE-

ARVO

HKSCAN FINLAND OY TULOSKORTTI

Eura / Luullinen pakkuu 2014

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Työpäivät 2013 22 20 20 21 21 20 23 22 22 23 20 19 21 1,3

Työpäivät 2014

Tot. 2013 43,0 45,4 46,9 51,8 53,0 57,8 55,0 52,5 50,6 50,4 50,2 50,0 50,6 4,1

Budj. 2014 45,2 47,2 50,4 54,4 56,8 63,2 60,6 55,9 52,5 52,3 52,4 57,7 54,1 5,2

Tot. 2014 Budj.

Tot. 2013

Tot. 2014 8 000 169 169

Tot. 2013

Tot. 2014 32 000 167 167

Tot. 2013

Tot. 2014 60,0 290,1 290,1

Tot. 2013

Tot. 2014 50,0 93,4 93,4

Tot. 2013

Tot. 2014 1,0 8,6 8,6

Tot. 2013

Tot. 2014 1,0 5,0 5,0

KESKI-

HAJONTA

KESKI-

ARVO

TOTEUTUNUTMITTARI SEURANTA-

JAKSO

TAVOITE-

ARVO

LUULLINEN PAKKUU

RASIATEHOKKUUS (rs / min)

TASAPAINOTUOTTEIDEN YLIPAKKUU (%)

VALMISTUSPALKAT (snt / kg)

PAKKUUTEHOKKUUS LINJ. 11 & 12 (kg / hth)

PAKKUUTEHOKKUUS LINJ. (kg / hth)

PAKKUUTEHOKKUUS LINJ. (kg / hth)

GRILLIL. PAKKUUTEHOKKUUS (kg / hth)

HKSCAN FINLAND OY TULOSKORTTI

Eura / Lähettämö 2014

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Työpäivät 2013 22 20 20 21 21 20 23 22 22 23 20 19 21 1,3

Työpäivät 2014

Tot. 2013 43,0 45,4 46,9 51,8 53,0 57,8 55,0 52,5 50,6 50,4 50,2 50,0 50,6 4,1

Budj. 2014 45,2 47,2 50,4 54,4 56,8 63,2 60,6 55,9 52,5 52,3 52,4 57,7 54,1 5,2

Tot. 2014 Budj.

Tot. 2013

Tot. 2014 8 000 104 005 104 005

Tot. 2013

Tot. 2014 32 000 39 526 39 526

Tot. 2013

Tot. 2014 60,0 34 775,0 34775,0

Tot. 2013

Tot. 2014 50,0

Tot. 2013

Tot. 2014 1,0

Tot. 2013

Tot. 2014 1,0 1 455,0 1455,0

LÄHETTÄMÖ

TYHJÄT LAATIKOT PURKAJASTA (kpl)

OSASTON TEHOKKUUS (kg / hth)

VALMISTUSPALKAT (snt / kg)

MUOVILAATIKOIDEN KILOT (kg)

PAHVILAATIKOIDEN KILOT (kg)

ALTAIDEN KILOT (kg)

TÄYDET BOOLILAATIKOT (kpl)

KESKI-

HAJONTA

KESKI-

ARVO

TOTEUTUNUTMITTARI SEURANTA-

JAKSO

TAVOITE-

ARVO


