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Yrityksen oman toiminnan ja tehokkuuden analysointi mittaamalla sen suoritus-

kykyä on yritysjohdolle oiva keino saada parempi tietoisuus resurssikäytöstä ja 

strategian toteutumisesta. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että perinteinen 

taloudellisen tiedon seuranta ei itsessään riitä liiketoiminnan kattavassa seuran-

nassa. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa suorituskykymittaristo öljyliiketoiminta-alan 

logistiseen organisaatioon siten, että mittaristo täyttää organisaation mittaamisen 

päämäärät mahdollisimman tehokkaasti. Suorituskykymittariston osa-alueet ra-

kennettiin kohdeorganisaation kriittisten menestystekijöiden perusteella luotujen 

näkökulmien avulla. Kohdeorganisaation erityspiirteenä oli toiminta osana toimi-

tusketjua, johon kuuluivat öljytuotteiden varastointi ja hallittu logistinen operointi 

perustuen alan standardeihin. Rakennettu suorituskykymittaristo keskittyi turvalli-

suus-, kustannustehokkuus- ja tuotehallintatekijöihin tähtäimenä organisaation 

strategiset tavoitteet.  

 

Tutkimus jakaantui teoria- ja empiriaosuuteen. Teoriaosassa tarkasteltiin suoritus-

kyvyn mittaamisen merkitystä, suorituskykymittariston rakentamista ja suoritus-

kyvyn mittaamisen keskeisiä haasteita. Empiriaosuudessa kerrottiin kohdeorgani-

saation erityispiirteet ja kuvattiin suorituskykymittariston kehittäminen kohdeor-

ganisaatiossa. Käytetyn tapaustutkimusmenetelmän avulla nostettiin esiin suori-

tuskyvyn mittaamisen haasteita ratkaisuineen.  

 

Kohdeorganisaation suorituskyvyn mittaamisesta kerätty tieto päädyttiin koosta-

maan kerran kuukaudessa päivitettävälle tuloskortille organisaation controllerin 

toimesta. Tuloskortin rakentamis- ja kehitystyö toteutettiin kahden vuoden aikana. 

Sen tärkeimmät mittarit pohjautuivat turvallisuuden, kustannustehokkuuden ja 

käyttöomaisuuden kriittisiin menestystekijöihin, jotka heijastuivat organisaation 

strategiasta. Tuloskortista saatiin toimiva työkalu johdon käyttöön. Tutkimuksen 

jatkokehityskohteiksi jäivät tuloskortin kevyempi kuukausipäivitys ja ennustemit-

tareiden kehittäminen strategian seurannan tueksi. 
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Analyzing company’s business actions efficiency by measuring its performance is 

a great way to get better awareness of resource usage and strategy realization for 

company’s management. Earlier researches have established that traditional 

financial observation is not enough for comprehensive awareness of a status of the 

business. 

 

Target of the research was to develop performance measurement indicators for the 

logistic organization in area of oil business. The target of the indicators were fulfil 

the organization’s measurement needs the most effective way. Performance 

measurement indicators was developed by using viewpoints of a critical success 

factors. Special feature of the target organization was its operation as a part of 

supply chain where storaging and controlled operation of oil product were done 

based on the industry standards. Formed performance measurement system 

focused on issues of safety, cost efficiency and product control taking into 

account strategic goals objectives of the organization. 

 

Research was split on theoretical and empirical parts. The theoretical part was 

highlighting the meaning, creation and challenges of the performance 

measurement and its system. The empirical part was highlighting special features 

of the organization and how performance measurement system was developed. 

Research was done by using case study which raised challenges and solutions of 

performance measurement.  

 

Information of performance measurement was included to a scorecard of the 

organization once a month and it was done by controller of the organization. 

Building and development of the scorecard took two years. The most important 

indicators of the scorecard were based on critical success factors of safety, cost 

efficiency and property. These factors based on strategy of the organization. 

Scorecard managed to be a useful tool for the management. Further development 

target of the research were to get rid of heavy scorecard update done by monthly 

and development of forecast indicators for support of the strategy monitoring.  
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LYHENTEET JA SANASELITYKSET 

 

Haaste Haaste-sana liittyy tutkimuksen näkökulmaan, jossa sanaa käytetään 

tehokeinona tuomaan esiin asian monimutkaiset ja pulmalliset puolet 

mahdollisine ratkaisuineen. 

HVK   Huoltovarmuuskeskus 

OQD Operation Quality Document 

PSER  Process Safety Event Rate 

S&T  S&T:llä tarkoitetaan Satamat ja terminaalit -organisaatiota Neste Oil 

Oyj:ssä 

TRIF Total Recordable Incident Frequency 
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1 JOHDANTO 
 

Yrityksen suorituskyvyn mittaaminen ja siitä saatava tieto on merkittävä osa joh-

don päätöksentekoa, jonka suosio on ymmärrettävästi korkea. Tässä tutkimukses-

sa tarkastellaan suorituskyvyn mittaamista teollisessa liiketoiminnassa tavoitteena 

rakentaa tehokas suorituskykymittaristo. Tutkimus keskittyy tarkemmin yksittäi-

sen organisaation suorituskyvyn mittaamiseen öljyliiketoiminnassa. 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Yrityksen oman toiminnan ja tehokkuuden analysointi mittaamalla sen suoritus-

kykyä auttaa yritysjohtoa tehostamaan resurssikäyttöä, huomaamaan poikkeamat 

ja siten johdattamaan liiketoiminta parempaan menestykseen. Suorituskyvyn mit-

taamisen tutkiminen onkin kasvattanut suosiotaan tutkijoiden keskuudessa vii-

meisten vuosikymmenten aikana. 

 

Oikein rakennetun suorituskykymittariston avulla johto näkee yrityksen toiminnan 

nykytilan ja pystyy ohjaamaan toimintaa ja henkilöstöä kohti yrityksen strategias-

sa määriteltyjä tavoitteita. Mittariston rakentamiseen ja kehitystyöhön liittyy kui-

tenkin monia haasteita, joiden kohtaaminen on kaikilla edessä, jotka suunnittele-

vat, rakentavat tai kehittävät yrityksen suorituskykymittaristoa. Yleensä juuri mit-

tariston rakentamisvaihe ja käyttö ovat haastavimmat kehitysvaiheet (Neely et al. 

2000, s. 1142). 

 

Suorituskyvyn mittaukseen löytyy kirjallisuudesta kattavasti tietoa, aiheeseen liit-

tyen on kehitetty useita analyyseja ja tekniikoita, mutta tarkemmat toimialakohtai-

set tekniikat ja analyysit ovat harvinaisempia. Myös Tangenin (2004, s. 726) mu-

kaan käytännön mittaustekniikkaa on vielä vähemmän tutkittu alue yritysmaail-

massa ja perinteisesti mittaus on kohdistettu vain taloudellisiin tekijöihin. Toimi-

tusketjun hallinta ja terminaaliliiketoiminta ei ole tässä poikkeus. Alueelle on teh-

ty kansainvälisiä tutkimuksia, mutta yrityskohtaista tutkimustietoa terminaalien 

suorituskyvyn mittaamisesta on vähän.  
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Terminaalien suorituskyvyn mittaamista öljyliiketoiminnassa hallitsevat alalle 

tyypilliset tavoitteet, joita ovat kustannuskuri, tehokas öljytuotesäiliöiden hyväk-

sikäyttö ja turvallinen, standardien mukainen toiminta. Vaikka alan liiketoiminta 

on kansainvälisestikin vakaata, on suorituskyvyn mittaaminen paremman liike-

toiminnan tietoisuuden, poikkeamien hallinnan ja ennustettavuuden vuoksi viisas-

ta. Johdolle on tarjolla erilaisia työkaluja suorituskyvyn seurantaan. Niiden raken-

taminen ja kehittäminen tosin vaatii myös johdon resursseja ja kattavan mittaris-

ton kehityksessä on aina omat haasteensa, mutta hyvä tietoisuus omasta toimin-

nasta voi olla juuri se ratkaiseva askel yhä kiristyvässä kilpailussa niin yleisesti 

kuin toimitusketjun hallinnassa ja edelleen terminaaliliiketoiminnassa. 

1.2 Tutkimuksen tavoite  

 

Tutkimuksen tavoitteena on rakentaa suorituskykymittaristo öljyliiketoiminta-alan 

logistiseen organisaatioon siten, että mittaristo vastaa organisaation mittaamisen 

päämääriin mahdollisimman tehokkaasti. Kyseisen organisaation johto on valittu 

tutkimuksen näkökulmaksi empiriaosuudessa. Tutkimustuloksena organisaation 

johdolla on käytössä suorituskykymittaristo, joka on luotu valittujen kriittisten 

menestystekijöiden ja keskeisten näkökulmien avulla kertomaan liiketoiminnan 

suorituskyvystä siten, että organisaation operatiivisen toiminnan ja strategian to-

teutumisen seuranta on helppoa. Lisäksi tutkimuksessa tuodaan korostetusti esiin 

suorituskykymittariston kehityksessä esiintyneet haasteet. Tutkimuksen lopussa 

esitetään keskeiset johtopäätökset ja pohdinta tutkimusalueen jatkokehityksen 

mahdollisuuksista.  

 

Tutkimuksen tutkimuskysymyksiä ovat: 

o Miten mittauksessa huomioidaan strategiasidonnaisuus? 

o Toteutuuko tasapainoinen ja kokonaisvaltainen suorituskyvyn mittaus? 

o Miten mittariston ylläpito saadaan mahdollisimman kevyeksi? 

o Miten suorituskykymittariston hyödyntämisessä onnistutaan? 

 

Tutkimuksen kohdeorganisaatio on julkisen pörssiyhtiön yksittäinen organisaatio. 

Tutkimuksessa tuodaan esiin tavoite rakentaa suorituskykymittaristo vastaamaan 
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kohdeorganisaation erityispiirteitä. Näitä ovat toiminta osana öljytuotteiden ja 

raaka-aineiden toimitusketjua, jossa organisaation vastuuna ovat varastointi- ja 

siihen kuuluvat logistiset operaatiot perustuen alan standardeihin. Tutkimuksen 

erityispiirteenä on pyrkiä nostamaan esiin suorituskyvyn mittauksen ja mittariston 

rakentamisen haasteita sekä teoreettisten että empiiristen todisteiden valossa.  

 

Tutkimus jakaantuu noin kahteen yhtä suureen osaan: Ensimmäisenä on teoria-

osuus ja sitä seuraa empiriaosuus. Teoriassa syvennytään suorituskyvyn mittauk-

sen tavoitteisiin ja erilaisiin suorituskykymittaristoihin. Lisäksi tuodaan esiin suo-

rituskyvyn mittaamisen haasteet aiempien tutkimuksien ja eri näkökulmien avulla. 

Teoriaosuuden tavoitteena on muodostaa tuki empiriaosuuden havainnoille.  

 

Tutkimuksen empiriaosuuden tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva suoritus-

kykymittariston rakentamisesta yrityksen logistisessa liiketoimintayksikössä 

huomioiden sen erityispiirteet. Tutkimuksen empiriaosuus pyrkii olemaan realisti-

nen kuvaus toimitusketjun yhdestä osa-alueesta, satamat- ja terminaalitoiminnasta 

ja öljytuotteiden varastoinnista, johon kehitetään suorituskyvyn mittaristoa. Tut-

kimukset tulokset tulisivat siten olla vahvasti sidoksissa reaalimaailmassa koettui-

hin havaintoihin ja haasteisiin suorituskyvyn mittauksen alueella. Tutkimustulok-

sissa ja niihin pääsemisessä pyritään huomioimaan juuri kohdeorganisaation ta-

voitteet liiketoiminnassa. 

1.3 Tutkimuksen rakenne ja rajaukset 

 

Tutkimuksen tarkoitus on syventyä suorituskyvyn mittauksen rakentamiseen, 

valmiin mittariston kehittämiseen ja nostaa esiin näihin liittyviä haasteita ratkai-

suineen niin tutkimuksen teoriaosuudessa kuin myös sen empiriaosuudessa, jossa 

tutkimuksen kohdeorganisaatio on siis edustettuna. Tutkimuksessa huomioidaan 

myös tarvittavilta osin kohdeorganisaation toiminta öljyteollisuudessa osana sen 

logistista toimitusketjua.  

 

Tutkimuksen lähtökohtana käytetään sen aihetta ja tutkimuskysymyksiä, joiden 

perusteella koostetaan aiempien tutkimuksien havainnot tutkimuksen teoriaosuu-
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teen. Teoriaosuuden lopussa esitetään tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Teoria 

jakaantuu kahteen alueeseen: Suorituskyvyn mittaamisen rakentaminen ja sen 

haasteiden analysointiin yrityksissä. Tutkimuksen empiriaosuudessa tuodaan esiin 

tutkimuksen kohdeorganisaation suorituskyvyn mittauksen rakentaminen ja siinä 

esiintyvät haasteet ratkaisuineen. Tutkimuksen lopussa tehdään johtopäätökset 

tutkittavasta aiheesta. Viimeisenä on tutkimuksen yhteenveto. Alla olevassa tau-

lukossa 1 on esitetty tutkimuksen rakenne.    

 

Taulukko 1. Tutkimuksen rakenne. 

LUVUN NUMERO LUVUN NIMI KUVAUS

1. Johdanto
Esitetään tutkimuksen tausta, 

tavoitteet ja toteutuksen päämäärät

2.

Yrityksen 

suorituskykymittariston 

rakenne

kuvataan aiempien tutkimuksien 

valossa yritksen suorituskyvyn 

tarkoitus, suorituskykymittariston 

rakennus, mittauksen tasapaino ja 

menestystekijät

3.

Yrityksen 

suorituskykymittauksen 

haasteet

Kuvataan aiempien tutkimuksien 

valossa yrityksen 

suorituskykymittauksen haasteet 

johtamisen, strategian ja prosessien ja 

mittareiden valinnan alueilla

4.

Case: Suorituskyvyn 

mittaus Neste Oil Oyj:n 

Terminaalit-

organisaatiossa

Tutkimuksen empiriaosuus, jossa 

esitellään kohdeorganisaatio ja 

kuvataan sinne rakennetun 

suorituskykymittariston tärkeimmät 

osa-alueet ja kohdatut haasteet

5. Johtopäätökset

Kerrotaan tutkimuksen tärkeimmät 

johtopäätökset tutkimustulosten ja 

käytettyjen menetelmien suhteen

6. Yhteenveto
Tiivistetään tutkimuksen keskeinen 

tulos
 

 

Tässä tutkimuksessa käytetyt luvut ja kuvaajat eivät ole todellisia, eivätkä anna 

mitään kuvaa Neste Oil Oyj:n todellisesta liiketoiminnasta tai sen Satamat ja ter-

minaalit -organisaation liiketoiminnasta lukuun ottamatta Neste Oil Oyj:n julkisia 

tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen tietoja. Tutkimus keskittyy täysin edellä esite-

tyn tutkimuksen rakennetta kuvaavan taulukon aiheisiin. Tutkimuksen ajallinen 

rajaus kohdistuu vuosiin 2012 ja 2013. 
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1.4 Tutkimusmetodologia 

 

Uusitalon (1991, s. 60) mukaan tutkimuksissa voidaan tehdä perusjako kahteen 

osaan: teoreettisiin ja empiirisiin tutkimuksiin. Teoreettisissa tutkimuksissa tutki-

taan teorioihin liittyviä ongelmia ja käsitteitä. Empiirinen tutkimus puolestaan 

keskittyy reaalimaailmassa tapahtuviin ilmiöihin ja ongelmiin. Tämä tutkimus on 

luonteeltaan empiirinen tutkimus. 

 

Tutkimuksen toteutustyyliksi valittiin case- eli tapaustutkimus. Erikssonin & 

Koistisen (2005) mukaan tapaustutkimuksessa kohde on juuri tutkittava tapaus, 

jonka määrittelylle tutkimuskysymykset ja aineistojen analyysit pohjautuvat. Ta-

paustutkimukselle on luontaista erilaisten aineistojen, sekä laadullisten, että mää-

rällisten hyödyntäminen. Myös tutkijan intensiivinen paneutuminen kohdeyksik-

köön auttaa saamaan esiin tekijät, joita muiden tutkimusmenetelmien avulla tuskin 

huomataan (Uusitalo 1991, s. 77). Tutkimuksen empiriaosuudessa pyritään hyö-

dyntämään runsaasti tutkijan osallistuvaa havainnointia mukaan lukien haastatte-

lut ja sähköpostikyselyt. Näin ollen tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen tut-

kimus.  

 

Tässä tutkimuksessa sovelletaan konstruktiivista tutkimusmenetelmää. Kasanen et 

al. (1991) mukaan konstruktiivisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa sovellutuk-

sien ja mallien avulla uutta tietoa ja tutkimuksessa esitetty ongelma pyritään rat-

kaisemaan rakennettavan sovellutuksen avulla. Alla oleva kuva 1 esittää konstruk-

tiivisen tutkimuksen osat. Konstruktiiviselle tutkimukselle on olennaista, että on-

gelma liitetään aikaisempaan tietämykseen sekä osoitetaan ongelman ratkaisun 

toimivuus. Tässä tutkimuksessa tutkimuksen tavoitteena on suorituskykymittaris-

ton rakentaminen ja siinä ilmenneiden haasteiden ratkaiseminen.  
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KONSTRUKTIO,
ongelman ratkaisu

Ratkaisun
käytännön 
toimivuus

Ratkaisun
uutuusarvo

Ongelman
käytännön 
relevanssi

Kytkentä
teoriaan

 
Kuva 1. Konstruktiivisen tutkimuksen osat Kasasta ja kumppaneita (1991 s. 306) 

mukaillen. 

 

Tutkimuksessa esiintyy myös toiminta-analyyttisen tutkimusotteen piirteitä, sillä 

tutkimuksen tekijä työskentelee kohdeorganisaatiossa ja on tiiviissä vuorovaiku-

tuksessa tutkittavan asian kanssa. Olkkonen (1994, s.72) tuokin esiin, että toimin-

ta-analyyttiselle tutkimusotteelle ovat keskeisiä kohteen ja tutkijan tiivis liityntä ja 

tutkijan ymmärrykseen perustuvat tulkinnat. Laitila (2002) myös lisää, että kon-

struktiivisella ja toiminta-analyyttisella tutkimusmenetelmällä on paljon yhteistä, 

sillä molemmilla on empirian kautta kiinteä sidos käytäntöön. Laitila lisää, että 

tapaustutkimuksen käyttö on tyypillistä kummallekin tutkimusmenetelmälle.  
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2 YRITYKSEN SUORITUSKYKYMITTARISTON 

RAKENTAMINEN 
  

Yritykset käyttävät suorituskyvyn mittausta kontrolloidakseen toimintaa, tehos-

taakseen resurssikäyttöä ja menestyäkseen siten valitsemassaan strategiassa. Oi-

keaoppinen suorituskyvyn mittausjärjestelmän rakentaminen vaatii huolellista 

suunnittelua, jossa on huomioitava yrityksen sisäiset ja ulkoiset tekijät, missä si-

dosryhmät ja strategia ovat keskiössä. Valmiin mittariston toimivuutta pitää myös 

tarkastella syy-seuraussuhteiden toimivuuden ja tasapainoisuuden kannalta. Jat-

kuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä myös suorituskyvyn mittaamisen prio-

riteettien on seurattava kehitystä. Kankkunen et al. (2005, s. 91-92) tiivistävätkin, 

että kokonaisuutena mittareiden luominen on oppimisprosessi, jossa kirkastetaan 

yrityksen strategiaa ja päämääriä. 

2.1 Yrityksen suorituskyvyn mittaamisen tavoite ja rooli  

 

Stefan Tangenin (2005, s. 4) mukaan suorituskyvyn mittaaminen on ollut mielen-

kiinnon kohteena tutkijoiden ja ammattilaisten keskuudessa aina 1980-luvulta 

alkaen. Tänä päivänä liiketoiminnan suorituskyvyn mittaaminen on hyvin kan-

sainvälinen ja ajankohtainen aihe yrityksissä (Neely 2007, s. 3). Yrityksen liike-

toiminnan suorituskyvylle ja sen mittaamiselle löytyy kirjallisuudesta useita mää-

ritelmiä ja ohjeita mittauksen käyttöönottoon. Näillä kaikilla on sama perusajatus 

- yrityksen tuloksentekokyky eri näkökulmista katsottuna. (Tangen 2005, s. 4). 

 

Neelyn (2007 s. 7) mukaan yrityksen suorituskyvyn mittaamista voidaan tarkastel-

la useasta eri näkökulmasta ammatti- tai tieteen alan mukaan, kuten laskentatoimi, 

markkinointi, yritysjohto, talous, psykologia tai sosiologia. Hänen mukaan tämä 

monimuotoisuus on sekä mahdollisuuksien tarjoaja että haaste tutkimuksen yhte-

neväisyydelle. Esimerkiksi Neelyn (2007 s. 7) tutkimuksessa David Otley on tar-

kastellut suorituskyvyn mittaamisen roolia talouden näkökulmasta ja päätynyt 

kolmeen osa-alueeseen: 1. Talouden johtamisen työkalu 2. Kokonaiskuvan muo-

dostaminen liiketoiminnassa 3. Tarjoaa työkalun kontrollille ja motivaatiolle. 

  



15 

 

Laamasen (2005, s. 18) mukaan suorituskyvyssä on kyse osoitetusta kyvystä toi-

mia tarkoituksenmukaisesti ja tiedosta, joka mittaamisella saavutetaan. Myös Lai-

tisen (1998, s. 279) mukaan yrityksen suorituskyky voidaan määritellä kyvyksi 

saada aikaan tuotoksia asetetuilla ulottuvuuksilla suhteessa asetettuihin tavoittei-

siin. Laitinen et al. (1999, s. 5) lisäävät, että kaikki merkittävät asiat mitä yrityk-

sessä tapahtuu, ovat yhteydessä suorituskykyyn, mikä sikäli kertoo suorituskyvyn 

mittaamisen kokonaisvaltaisesta merkityksestä yrityksessä.  

 

Suorituskyvyn mittaus on prosessi, jossa selvitetään tunnuslukuja käyttäen jonkun 

liiketoiminnallisen tekijän tila. Kyseisessä prosessissa etsitään liiketoiminnan ta-

voitteet huomioiden tärkeät menestystekijät tai toiselta nimeltään kriittiset menes-

tystekijät, joita mitataan ja edelleen muodostuneiden mittareiden tietoa hyödynne-

tään organisaation kehittämisessä. Suorituskyvyn mittaamisella viestitään henki-

löstölle, mikä liiketoiminnassa on tärkeää. (Lönnqvist et al. 2006, s.11) 

 

Lisäksi suorituskyvyn mittaamisella vaikutetaan voimakkaasti johtajien ja työnte-

kijöiden käyttäytymiseen. Pelkkä suorituskyvyn mittausjärjestelmän olemassaolo 

ja sen käyttö ovat viesti henkilöstölle yrityksen arvoista ja päämääristä. Kankku-

nen, Matikainen ja Lehtinen kiteyttävätkin mittaamisen tarkoituksen: ”Sitä saat, 

mitä mittaat.” (Kankkunen et al. 2005, s. 96-97) 

2.2 Yrityksen suorituskyvyn mittausjärjestelmän tarkoitus  

 

Suorituskyvyn mittauksessa on tärkeää, että organisaatiossa ymmärretään mittaa-

misen ja tiedonhankinnan tarkoitus. Tämän vuoksi organisaation toiminta on ym-

märrettävä kokonaissysteeminä, jossa merkittävät asiat ovat esimerkiksi sidos-

ryhmät, strategia, tuotteet, palvelut, osaaminen ja muut kriittiset resurssit. Yrityk-

sen tulee hyödyntää ymmärryksen saavuttamisessa erilaisia analyyseja kilpaili-

joista, sidosryhmien tarpeista, ydinosaamisista, prosesseista ja organisaationsa 

rakenteesta. Johtajilla on tämän jälkeen puolestaan rooli mallintaa yrityksen toi-

minta selkeästi ymmärrettävänä systeeminä. Kyseisen näkemyksen avulla voidaan 

sitten vaikuttaa tekijöihin, joilla organisaatio menestyy. Kyseisestä kokonaisuu-

desta puolestaan muodostetaan organisaation strateginen tietoisuus. Mittausjärjes-



16 

 

telmän eräs tärkein tehtävä on ylläpitää näitä strategisia menetystekijöiden priori-

teetteja. Mittaamisen tarkoitus on täten kohdistaa huomio tärkeisiin menestysteki-

jöihin. (Laamanen 2005, s. 350) 

 

Myös Kankkunen et al. (2005, s. 95) näkevät mittausjärjestelmän roolin strategian 

seurannassa ja sen kyseenalaistamisessa. Heidän mukaan oikein valitut mittarit 

ilmaisevat strategian toimivuuden. Toteutumaton strategia on syy vaihtaa joko 

toimintaa tai kehittää uusi ja toimiva strategia. Kankkusen ja kumppaneiden mu-

kaan mittareiden ja siten organisaation tulosta voidaan pohtia myös kysymyksellä: 

”Jos yritys pärjää strategisesti määritellyillä mittareilla, onko se pitkällä tähtäimel-

lä kannattava?”  

 

Mittausjärjestelmän tehtävät on jaettavissa tulos- ja prosessitoimintoihin. Perintei-

sesti mittausjärjestelmä on käsitetty vain tulostoiminnoksi, jossa mittausjärjestel-

mästä saatua tietoa hyödynnetään päätöksenteon tukena. Tarkemmin sanoen mit-

tausjärjestelmästä saatavia tuloksia tarkastellaan toiminnan tai mittausjakson jäl-

keen, ja näiden perusteella tehdään korjaavat toimenpiteet tulevaisuutta varten. 

Mittausjärjestelmän prosessitoiminnoilla on taas merkittävä rooli organisaation 

toiminnan ennakkoon ohjaamisessa. Prosessitoiminnot ovat mittausjärjestelmässä 

niitä tehtäviä, joihin pelkkä mittausjärjestelmän kehittäminen ja olemassaolo vai-

kuttavat. Näitä tehtäviä ovat muun muassa strategian selkiyttäminen, työntekijöi-

den motivointi ja suoritusodotusten kommunikointi työntekijöille. (Kankkunen et 

al. 2005, s.93) 

 

Myös Laamasen (2005, s. 350) mukaan mittausjärjestelmän eräs merkittävä rooli 

on ennakoida tulevaa kehitystä, jolloin organisaatio voi varautua uhkien torjun-

taan tai toisinpäin eli tehdä parempaa tulosta saatujen vihjeiden avulla. Jotta tämä 

onnistuu, mittausjärjestelmän tulee toimia hälyttäjänä toimintaympäristön poik-

keamien suhteen. Siksi mittausjärjestelmän tuleekin erottaa isot ja merkittävät 

poikkeamat yleisestä taustakohinasta. 
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Kankkunen et al. (2005, s. 94) ovat summanneet samoja asioista mittausjärjestel-

män roolista kuin Laamanen. Heidän mukaan mittausjärjestelmälle saadaan kolme 

roolia päätöksenteon tukivälineenä: Tärkeimpien parametrien kontrollointi, sään-

nöllinen toiminnan arviointi ja edellä jo kerrottu strategian kyseenalaistaminen. 

Kontrolloinnin tarkoituksena on jatkuva keskeisten parametrien tarkkailu. Para-

metreille asetetaan tavoitearvot, joiden rikkominen ei ole hyväksyttävää. Näin 

ollen mittarit antavat ennakkovaroituksen tärkeän kohteen vaikeuksiin ajautumi-

sesta. Ääriesimerkkinä tärkeästä mittarista toimii ydinvoimalan turvajärjestelmä 

tai liike-elämässä yrityksen kassatilanne. 

 

Edellä esitetyn toiminnan arvioinnin, päätöksenteon toisen roolin, syvempi tarkoi-

tus on tietyin väliajoin, kuten kerran kuukaudessa tehtävä toimintakatsaus yritys-

johdon tuella. Siinä kohdemittareiden tehtävänä on kertoa yrityksen tilasta näkö-

kulmana pitkän tähtäimen kannattavuus. (Kankkunen et al. 2005, s. 94-95) Tähän 

liittyen mittausjärjestelmän on kyettävä ilmaisemaan, mistä mahdollinen muutos 

vaikkapa asiakastyytyväisyydessä johtuu. On myös tiedostettava, että mikään yk-

sittäinen tunnusluku ei kerro koko totuutta. Esimerkiksi myynnin kehittymisen 

tueksi tarvitaan mitä tuotteita ja palveluita on myyty ja mille markkinoille: onko 

myynti ollut kannattavaa ja onko siihen liittynyt markkinointi- tai muita riskejä. 

Eli mittausjärjestelmän tunnusluvut muodostavat kokonaisuuden, joiden avulla on 

myös kyettävä porautumaan yksityiskohtiin. (Laamanen 2005, s. 351) Kankkunen 

et al. (2005, s. 94-95) mukaan toisaalta liian tarkassa mallintamisessa on aina 

myös vaarana raskaus, johon organisaatiota on vaikea innostaa.  

2.3 Mittausjärjestelmän suunnittelu 

 

Suunnittelun tavoite on saada mittaristo vastaamaan organisaation tarpeita. Alla 

oleva kuva 2 on koostettu Laamasen (2005, s. 34-37, 53-54, 348-353) ohjeistuksia 

mukaillen. Se osoittaa mitä kaikkea liittyy organisaation tarpeiden huomioimiseen 

mittausjärjestelmää rakennettaessa.  
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Mittaus-

järjestelmä

Huomioi menestyksen 
kriittiset alueet

Hälyttää poikkeamista

Lisää 
strategiatietoisuutta

Ennakoi
tulevaa

Pitää kiinni 
realiteeteissä

Tarjoaa yksityiskohtaista
tietoa

Ymmärrys systeemistä:
- sidoryhmät - tuotteet
- strategia - palvelut
- osaamiset - prosessit
- muut resurssit

Mittareiden valinta

Vastaa
organisaation tarpeisiin

 

Kuva 2. Suorituskyvyn mittausjärjestelmän tärkein tehtävä on vastata organisaati-

on tarpeisiin Laamanen (2005, s. 34-37, 53-54, 348-353) ohjeistuksia mukaillen. 

 

Mittausjärjestelmän suunnittelun alkumetreiltä alkaen on ensiarvoisen tärkeää 

tiedostaa millaiseen organisaatioon mittaristoa ollaan rakentamassa. Mittauksen 

lähtökohdat ja tavoitteet vaihtelevat eri yrityksillä yrityksen koon, alan, valitun 

näkökulman ja mittaustarkkuuden mukaan. Myös organisaation strategia, tarpeet, 

kehityssuunta, ympäristö ja vallitseva tila täytyy olla jatkuvasti läsnä suunnittelu-

prosessissa. Mittausta voi vaatia myös yrityksen omistaja, jolloin halutut mittarit 

ovat erilaisia verrattuna sisäisiin yritysjohdon mittauskohteisiin. (Kankkunen et al. 

2005, s. 22; Rantanen 2001, s. 2-9; Hudson et al. 2001 s. 1099-1103) 

 

Mittausjärjestelmää ei voi myöskään suunnitella kerralla valmiiksi, vaan se on 

jatkuvassa muutostilassa. Kehityksen alussa haasteita esiintyy lähes poikkeuksetta 
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mittareiden valinnassa ja mittaustiedon keräämismenetelmien rakentamisessa. 

Lisäksi muutokset liiketoiminnassa ovat jatkuvasti läsnä, ja voivat aiheuttaa seu-

rattavien kohteiden vaihtumista. Mittausjärjestelmän luominen on interaktiivista 

oppimista, jossa eri toimintojen keskinäiset suhteet voivat paljastaa uusia asioita. 

Mittausjärjestelmää ei siis ole järkevää kehittää staattiseksi. (Kankkunen et al. 

2005, s. 22) 

 

Kirjallisuus tarjoaa lukuisia esimerkkejä kuinka yritykset voivat ottaa käyttöön 

suorituskykymittausjärjestelmän, kuten tasapainotettu tuloskortti, suorituskykypy-

ramidi tai suorituskykyprisma. Kuitenkin vain harvoissa tapauksissa annetaan 

käytännön esimerkkejä mittareiden toteuttamisesta operatiiviselle tasolle. Mittaus-

ta suorittavan tahon pitää edelleen päättää itsenäisesti tekijöistä, kuten mittarin 

määrittäminen, ajoitus ja yksityiskohtien määrä. (Tangen 2005, s. 4) Myös Benita 

(1999, s. 277) on samaa mieltä, että yleisesti käyttökelpoista ja systemaattista lä-

hestymistapaa suorituskyvyn mittaukseen ei ole kehitetty. 

 

Esimerkiksi Bichou & Gray (2004) ovat huomanneet aiempien toimitusketjun 

hallintaan kohdistuneista tutkimuksista, että mitään universaalia mallia tai viite-

kehystä ei ole kehitetty, jolla voidaan rakentaa tietyn toimitusketjun solmukohdan, 

kuten terminaalin suorituskyvyn mittausjärjestelmä. Niinpä he ovatkin tutkimuk-

sessaan laatineet tällaisen karkean tason mallin, jota voi soveltaa toimitusketjun 

suorituskyvyn mittaamisessa, mutta vain yleisellä tasolla.  

 

Suorituskyvyn mittaukseen perehtyneet tutkijat esittävät siis useita vaihtoehtoja 

suorituskykymittariston rakennukseen. Mallit eivät kuitenkaan juuri eroa toisis-

taan varsinkaan päämäärän eli valmiin mittariston suhteen. Hyvänä esimerkkinä 

suorituskykymittariston rakennukseen ja sovellukseen toimii Lappeenrannan tek-

nillisessä yliopistossa pkt-yrityksiä varten kehitetty suorituskyvyn mittausjärjes-

telmä SAKE (LUT 2013). Tämän tutkimuksen allekirjoittanutkin on soveltanut 

SAKE-mittausjärjestelmää Polartest-nimiseen yritykseen (nykyään osa Dekra-

konsernia) kohtalaisin tuloksin. SAKE on excel-pohjalle luotu sovellus. Sen käyt-
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töönotto on helppoa ja edullista, mutta rakenne on kiinteä, joka rajaa mittariston 

joustavuutta.   

 

Tenhunen (2001, s. 1) on yksi tutkijoista, joka on onnistunut kuvaamaan suoritus-

kykymittariston rakentamisen selkeään sapluunaan alla olevan kuvan 3 mukaan. 

Siinä rakentaminen koostuu neljästä vaiheesta, ja ne ovat selkeitä ja helposti ym-

märrettäviä. Tämä malli on luotu pk-yrityksiä varten, joissa resurssit ovat vähäisiä 

ja siten suorituskykymittaristo on helpompi rakentaa. 

 

 

Kuva 3. Tenhusen (2001) mukaan toteutettu mittausjärjestelmän rakentaminen. 

 

Yrityksen toiminta ja toimintaympäristön erityispiirteet ovat merkittävä tekijä, 

joka on huomioitava mittariston suunnittelussa. Laitinen ja kumppanit (1999, s. 

133-134) rakensivat tutkimuksessaan suorituskykymittaristoja eri case-yrityksille. 

He huomasivat, että rakentamisprosessit poikkesivat toisistaan riippuen juuri yri-

tyksien erityispiirteistä. Heidän mukaan kehittämisprosessi voidaan kuitenkin tii-

vistää seuraavanlaisiksi suuntaviivoiksi: 

- Mittausjärjestelmän käyttötarkoituksen määritys 
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- Toimialan kehitys versus yrityksen asema siinä 

- Yrityksen vision suhteuttaminen mittausjärjestelmään valittuihin näkö-

kulmiin 

- Kriittisten menestystekijöiden määritys 

- Mittareiden ja niiden välisen tasapainon määritys   

 

Alla olevassa kuvassa 4 on puolestaan kuvattu suorituskykymittariston rakentami-

sen etenemisen päävaiheet huomioiden useamman alan tutkijan mielipide, joista 

on pyritty muodostamaan konsensus. Alan tutkijoiden linjaukset suorituskykymit-

tausjärjestelmän suunnittelusta ovat pääpiirteittäin varsin samanlaisia. Vertailu 

kuvien 1, 2 ja 3 kesken on yksi osoitus tästä. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi 

suunnitteluprosessin osa-alueet alla olevan kuvan 4 mukaan. 

 

2. 
Liiketoiminta-
prosessien 
kuvaus 

3. 
Suorituskyky-
tavoitteiden 
priorisointi 

4. 
Suorituskyky-
mittareiden 
valinta 

5.
Mittaustiedon 
keräystyyli ja -

taajuus 

6. 
Suorituskyvyn 
mittaus-

järjestelmän 
visuaalinen 
suunnittelu 

7. 
Suorituskyky-
mittariston 
testaus ja 
käyttöönotto 

1. 
Mittariston 
suunnittelu-
prosessin 
aloitus

8. 
Mittariston 
kehitystyö

 

Kuva 4. Suorituskykymittariston rakentamisen päävaiheet. 

 

Mittariston suunnitteluprosessin aloitus (1.) 

 

Edellä esitetty Tenhunen (2001, s. 1) kuva 3 toimii hyvänä ohjenuorana päävai-

heiden analysoinnissa. Sen mukaan suunnitteluprosessin aloitus lähtee liikkeelle 

herätteestä eli tarpeesta saada jonkin yksittäisen tai useamman kohteen suoritus-

kyky selville. Tähän liittyy myös tulevan mittariston päätarkoituksen pohdinta: 

Onko mittaristo rakennettava tukemaan johdon päätöksiä, strategian toteutuksen 

seurantaan vai mihin? Myös Kankkusen et al. (2005, s. 245) mukaan mittausjär-

jestelmän rakentamishanke onnistuu parhaiten, kun sille on asetettu liiketoimin-

nan tarpeista johdetut selvät tavoitteet. 
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Kankkusen ja kumppaneiden (2005, s. 22) mukaan heti mittausjärjestelmän ra-

kennuksen alkuvaiheessa on kiinnitettävä huomiota projektiryhmän koostumuk-

seen. Ryhmän on löydettävä konsensus haastavissakin tilanteissa, joten sillä olisi 

oltava vastuullinen vetäjä. Ryhmän muut jäsenet toimivat tällöin asiantuntijoina 

tukemassa ryhmän vetäjän päätöksentekoa. Lönnqvist et al. (2006, s. 118) mukaan 

myös mittaushankkeesta tiedottaminen muulle organisaatiolle heti hankkeen alus-

sa helpottaa prosessin läpivientiä. Kun henkilöstölle kerrotaan, että johto on mu-

kana tukemassa läpivientiä, mittariston rakentaminen saa todennäköisesti parem-

man tuen. 

 

Liiketoimintaprosessien kuvaus (2.) 

 

Suunnittelun alussa mittauskohteiden ja tiedonhankinnan kohteiden oikea valinta 

on erittäin tärkeää. Tämän mahdollistamiseksi organisaation toiminta tulee ym-

märtää kokonaisuutena. Tärkeitä osia tästä ovat sidosryhmät, strategia, tuotteet, 

palvelut, organisaation prosessit, osaamiset ja muut resurssit. (Laamanen 2005, s. 

350) Tenhusen (2001) mukaan myös visio, yrityksen tavoittelema päämäärä pi-

demmällä tähtäyksellä on hyvä olla selkeytetty.  

 

Myös Andersenin & Fagerhaugin (2002, s. 49-51) mukaan ensimmäisessä vai-

heessa tulee selkeyttää yrityksen strategia, määrittää yrityksen sidosryhmät koko-

naiskuvan muodostamiseksi sekä kuvata yrityksen liiketoimintaprosessit. He tar-

kentavat, että sidosryhmille tarjottu lisäarvo on hyvä selvittää, jonka voi toteuttaa 

vaikkapa suorilla kontakteilla pieniin sidosryhmiin. Isot sidosryhmät, kuten asiak-

kaat voi hoitaa lähettämällä kysely sähköisessä muodossa. Kankkunen ja kump-

panit (2005, s. 245) tarkentavat, että hyvin tehty mittausjärjestelmä ilmentää orga-

nisaation strategiaa, joten strategia on huomioitava koko kehitystyön ajan. 

 

Hankitun tiedon syventymisessä voidaan käyttää apuna esimerkiksi strategiakart-

toja, prosessikuvauksia ja muita analyysityökaluja. Tangen (2004) lisääkin, että 

juuri mittareiden suunnittelu prosessikarttaa apuna käyttäen vähentää huomatta-

vasti osa-optimoinnin riskiä mittaamisessa. Strategia- ja prosessikarttojen valmis-
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telu onkin pääasiassa johdon tehtävä, ja heidän tulee varmistaa asian ymmärrys 

alaspäin. Kun organisaation systeemimallinnus on tehty, voidaan syventyä organi-

saation kannalta menestyksen kriittisiin tekijöihin. Näistä myös muodostuu orga-

nisaation strategia ja strategiatietoisuus. (Laamanen 2005, s. 350)  

 

Suorituskykytavoitteiden priorisointi (3.) 

 

Vaiheessa kolme syvennytään yrityksen sidosryhmiin, asetetaan ne tärkeysjärjes-

tykseen ja näin päästään priorisoimaan yrityksen kriittisiä menestystekijöitä (4. 

vaihe). Kankkusen ja kumppaneiden (2005, s. 247) mukaan sidosryhmien huomi-

oimisessa on kyse optimoinnista ristiriitaisten tarpeiden välillä. Heidän mukaan 

sekundääristen sidosryhmien huomioiminen on yksi heikkous suomalaisten orga-

nisaatioiden mittausjärjestelmissä. Eri sidosryhmillä on toki erilaisia tarpeita suh-

teessa yritykseen, ja niissä onkin usein ristiriitoja, joissa pitää tehdä kompromisse-

ja. Tärkeysjärjestysasettelussa yleisiä näkökulmia ovat esimerkiksi kyseessä ole-

vaan sidosryhmäsuhteeseen tehdyt investoinnit ja vaikutus yrityksen talouteen, 

mahdolliset vaihtoehtoiset sidosryhmät ja sidosryhmän strateginen merkitys ko-

konaisuudessaan. (Andersen ja Fagerhaug 2002, s. 51-53) 

 

Kun sidosryhmät ovat asetettu tärkeysjärjestykseen, tehdään niiden linkitys yri-

tyksen strategiaan. Tässä voidaan käyttää apuna muun muassa edellä mainittuja 

strategiatyökaluja. (Andersen ja Fagerhaug 2002, s. 52-53) Kankkusen et al. 

(2005, s. 247) mukaan oleellinen osa strategian huomion ottamisen konkretisoin-

tia on tavoitetasojen määritys. Tässä tulee varmistaa että eri prosessien ja osasto-

jen strategiset tavoitteet ovat linjassa organisaation tavoitteisiin.  

 

Suorituskykymittareiden valinta (4.) 

 

Kun yrityksen strategia, prosessit ja näkökulmat ovat kuvattu ja sidosryhmät prio-

risoitu, voidaan valita suorituskykymittarit mittaamaan liiketoiminnan menestyk-

sen kannalta kriittisiä kohtia. Koska kaikkea ei voida mitata, ja mittauskohteita on 

paljon, joudutaan usein tyytymään kompromisseihin menestystekijöiden määri-
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tyksessä (Lönnqvist et al. 2006, s. 109-112). Kriittinen menestystekijä on kerrottu 

tarkemmin myöhemmin tässä tutkimuksen kappaleessa 2.4.  

 

Lönnqvistin ja kumppaneiden (2006, s. 112) mukaan mittareiden tulee olla hel-

posti ymmärrettäviä, niitä on kyettävä helposti muuttamaan ja ennen kaikkea mit-

tauskohteen tulee olla sellainen, johon voi vaikuttaa. Eli oman työn vaikutus mit-

taustulokseen tulee olla selvä jokaiselle. 

 

Jos yrityksellä on käytössä vanhoja suorituskyvyn mittareita, ne on toki huomioi-

tava uusia suunniteltaessa ja implementoitaessa. Näin vältetään päällekkäisyys ja 

uusien ja vanhojen mittareiden ristiriitaisuus. Uusille mittareille valitaan tavoitteet 

sekä alaraja tai hälytysraja. Alaraja tarkoittaa arvoa, jonka alittuessa toimintoon 

on tehtävä korjaavia toimenpiteitä tai sitä aletaan seuraamaan tiiviimmin. Tavoi-

tearvolla tarkoitetaan puolestaan realistisilla ponnistuksilla saavutettavissa olevaa 

tilaa liiketoiminnassa sovitulla aikavälillä. Jos tavoitearvo saavutetaan, asetetaan 

uusi tavoite ja aikaikkuna sen saavuttamiselle. (Andersen & Fagerhaug 2002, s. 

81-83, 88-89)  

 

Mittaustiedon keräystyyli ja -taajuus (5.) 

 

Liittyen osin edellisiin vaiheisiin, mittareiden valintaan liittyy myös pohdinta, 

miten mitattava data eli tietoa mittauksesta ja sen tuloksista saadaan kerättyä. An-

dersenin ja Fagerhaugin (2002, s. 111-113) mukaan tähän liittyy seuraavat kysy-

mykset: 

- Tuleeko data yrityksen tietojärjestelmistä? 

- Onko kyseessä ulkoinen vai sisäinen data? 

- Mitä kustannuksia datan keräys tuottaa? 

- Datan tarkkuus ja luotettavuus? 

- Kenen vastuulle työ annetaan? 

- Mihin data varastoidaan? 

 

Mittaustietoa voidaan kerätä neljällä eri tyylillä: 1. Olemassa olevat sähköiset tie-

tokannat 2. Hyödyntämällä vanhoja tietokantoja manuaalisesti 3. Lanseeraamalla 
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uusi tapa tiedon keräämiseen tilanteen vaatimalla tavalla, kuten uusi ohjelma 4. 

Syöttämällä tiedot manuaalisesti. (Andersen & Fagerhaug 2002, s. 111-114; 

Lönnqvist et al. 2006, s. 115-118)  

 

Mittaustiedon keräämisen taajuus eli toistuvuuden tiheys on riippuvainen käytän-

nössä keräyskustannuksista ja seurattavassa prosessissa tapahtuvista toistojen 

määrästä suhteessa aikaan. Mittaustaajuus on asetettava tarpeeksi väljäksi, jos 

kustannus per mittauskerta vaatii paljon manuaalista työtä ja tulee siten kalliiksi. 

Myös jos prosessin toistojen määrän ollessa pieni, tulee mittaustaajuutta suuren-

taa. Andersonin mielestä esimerkiksi työtapaturmien seuranta kuukausitasolla on 

resurssien haaskausta, jos tapaturmia on vain kolme vuodessa. Myös yksittäisen 

mittauksen kesto tulee päättää. Se voi olla asiakastyytyväisyyden seurannassa 

esimerkiksi tunti per tietty yksikkö tai kuukausi keskimääräisessä kokonaistyyty-

väisyystason seurannassa. (Andersen ja Fagerhaug 2002, s. 117; Lönnqvist et al. 

2006, s. 115-118) 

 

Suorituskyvyn mittausjärjestelmän visuaalinen suunnittelu (6.) 

 

Andersenin ja Fagerhaugin (2002, s. 123-125) mukaan visuaalisessa suunnittelus-

sa päätetään miten kerätty data esitetään: Käytetäänkö esitysmuotona paperitulos-

teita vai onko sähköinen esitys parempi? Mitkä ovat käyttäjätasot ja ketkä voivat 

muokata esitysaineistoa tai esitystapaa? Mittausjärjestelmän visuaalisen suunnitte-

luun on hyvä panostaa. Esimerkiksi kuvaajat havainnollistavat esimerkiksi liike-

toiminnan poikkeamat vahvemmin kuin pelkät numerosarjat.  

 

Suorituskykymittariston testaus ja käyttöönotto (7.) 

 

Mittariton implementointi sisältää tyypillisesti tietojärjestelmien muokkausta, 

henkilöstön koulutusta ja datan keräämistä ja analysoimista. Yleensä käyttöön-

otossa jokin menee aina pieleen, mikä on erittäin tyypillistä vastaavissa hankkeis-

sa. Onnistuneeseen käyttöönottoon liittyvät toki useat tekijät, ja ne voidaan jakaa 
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karkeasti kahteen ryhmään: ihmisiin ja mittaristoon tai sen taustaprosesseihin liit-

tyviksi tekijöiksi. (Lönnqvist et al. 2006, s. 118) 

 

Jotta mittaristo saadaan sujuvasti ja hallitusti käyttöön, on relevanttia suorittaa 

testaus sekä mittariston tai sitä käyttävän ohjelman osalta teknisessä mielessä että 

henkilöstön näkökulmasta. Esiintyneet ongelmat ja muutosehdotukset on hyvä 

kirjata ylös, ja toteuttaa tarvittavat muutokset mittaristoon. Näin saadaan varmuus 

mittariston luotettavuudesta ennen varsinaista käyttöönottoa. (Andersen ja Fager-

haug 2002, s. 141-143) Kankkusen ja kumppaneiden (2005, s. 247) mukaan mit-

taaminen on usein jopa syytä aloittaa yksinkertaisesti kynällä ja paperilla, jotta 

oleellisten asioiden riippuvuussuhteet säilytetään. He lisäävät, että liian aikainen 

tietojärjestelmän mukaan ottaminen saattaa hämärtää mittaustiedon syntytavan 

ymmärrystä. Lisäksi riskinä tässä tapauksessa on mittausjärjestelmän leimautumi-

nen IT-projektiksi. 

 

Kankkusen et al. (2005, s. 247-248) mukaan mittaristo kannattaa yhdistää palkit-

semiseen vasta, kun se on todettu kokonaisuutena eheäksi ja käytännössä toimi-

vaksi työkaluksi. Muuten mittariston porsaanreikien hyödyntämisen riski on to-

dennäköistä. Lisäksi he painottavat valmiissa mittaristossa yksinkertaisuutta ja sen 

kykyä ennakoida tulevaa. Yksinkertaisen mittariston riippuvuussuhteet ja asioiden 

tärkeysjärjestys ovat helppo hahmottaa. Ennakoiva ominaisuus lisää puolestaan 

luonnollisesti kykyä varautumista tulevaan. 

 

Alla olevassa kuvassa 5 on Veinin (2013) kokonaiskuvaus millaisia prosesseja 

liittyy suorituskykymittariston rakentamiseen. Andersenin ja Fagerhaugin (2002 s. 

116) mukaan yrityksen suorituskykymittaristo voidaan yksinkertaisimmillaan to-

teuttaa taulukkolaskentaohjelmalla tai muilla perustoimisto-ohjelmilla. Myös 

edellä esitetty SAKE-sovellus on Excel-pohjainen makroajoon perustuvat alusta. 

Markkinoilla löytyy toki laaja valikoima erilaisia työkaluja ja ohjelmistoja suori-

tuskykymittariston suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen, 

mutta niiden implementoinnissa tulee huomioida yrityksen koko, kehitysvaihe, 

sidosryhmät, strategia ja resurssit. 
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Kuva 5. Yrityksen suorituskykymittariston rakentuminen Veinin (2013) mukaan. 

 

Esimerkiksi isoimmissa yrityksissä, joilla on resursseja näyttävimpien suoritusky-

kymittareiden hankintaan ja ylläpitoon, on käytössä usein markkinoilta saatavat 

valmiit ohjelmistot. Näissä mittaristoissa on niin sanottu dashboard eli päänäky-

mä, josta voi nähdä yrityksen tilan yhdeltä palstalta kuvattuna erilaisin taulukoin 

ja liikennevaloin. Etuina nähdään helppokäyttöisyys, kun kuvaajien päivitys ta-

pahtuu automaattisesti suoraan yrityksen tietovarastoista. Näin voidaan hallita 

suurempaakin datamäärää, joka on isoissa yrityksissä välttämätöntä (BPC 2013 ja 

Theoris 2013) Tämä on kuitenkin myös mahdollista toteuttaa tänä päivänä yhtä 

selkeässä ja havainnollistavassa muodossa esimerkiksi Excel-taulukko-ohjelmaa 

hyödyntäen. Tällöin myös taloudellinen satsaus on minimaalinen. 
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2.4 Menestystekijät ja syy-seuraussuhteet 

 

Jokaisessa organisaatiossa on olemassa sille toiminnan kannalta keskeiset asiat. 

Suorituskyvyn mittaamisessa huomio kiinnitetään juuri yrityksen toiminnan kes-

keisiin asioihin ja niitä pyritään mittaamaan erilaisien menetelmien ja järjestel-

mien avulla. Nämä keskeiset asiat muodostavat yrityksen menestystekijät, englan-

niksi succes factors. Menestystekijät ovat yrityksen ja sen strategian kannalta kes-

keisiä asioita. Kriittiset menestystekijät, englanniksi critical succes factors, ovat 

puolestaan yrityksen liiketoiminnan avainalueita, joissa yritysjohdon fokus tulisi 

olla. Jotta yritys menestyy valitsemallaan strategiallaan, sen on onnistuttava saa-

vuttamaan korkea suoritustaso juurikin liiketoimintansa avainalueilla. (Lönnqvist 

et al. 2006, s. 22; Hannus 1993, s. 83)  

 

Gopal & Thakkar (2012, s. 530) tuovat esiin, että esimerkiksi toimitusketjun me-

nestys perustuu vahvasti toimitusketjun hallintaan, jossa tekniset sovellukset, ris-

kien hallinta ja luotettavuus ovat tärkeitä suorituskyvyn osa-alueita. Myös Esme-

rin (2008, s. 239) mukaan satamien ja terminaalien tehokkuus toimitusketjussa ja 

sen solmukohtina on ratkaisevaa kansainvälisessä kilpailussa. Erityisesti resurs-

sien täysi hyödyntäminen ja operatiivisen toiminnan tehokas johtaminen ovat kak-

si tärkeintä tavoitetta. Näihin kahteen tavoitteeseen kuuluu useita suorituskyvyn 

mittaamisen alueita, kuten läpimenon kasvattaminen, käsittelyajan pienentäminen, 

ruuhkien ja seisonta-aikojen minimointi. (Bichou & Gray 2004 s. 50-53) 

 

Lönnqvistin ja kumppaneiden (2006, s. 22-23, 109) mukaan yrityksen menestys-

tekijöitä voidaan luokitella eri tavoin. Perinteinen tyyli on ollut jaottelu taloudelli-

siin ja ei-taloudellisiin menestystekijöihin. Ei-taloudellinen menestystekijä tar-

koittaa ei-euromääräistä, fyysistä tai aineetonta tekijää. Esimerkiksi taloudellinen 

menestystekijä on kiinteiden kustannusten hallinta ja ei-taloudellinen menestyste-

kijä on varaston kiertonopeus tai aineeton pääoma. Alla on taulukoita lisää esi-

merkkejä. 
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Taulukko 2. Esimerkkejä menestystekijöistä Lönnqvistin ja kumppaneiden (2006, 

s. 22-23, 109) mukaan. 

Taloudelliset Ei-taloudelliset

Likviditeetti Asiakastyytyväisyys

Kannattavuus Laatu

Taloudellinen kasvu Toimitusaika

Tuotteen valmistuskustannukset Tuottavuus

Menestystekijät

 

 

Lönnqvist ja kumppanit (2006, s. 22,109) jatkavat, että menestystekijät muodos-

tavat toisistaan riippuvaisia syy-seuraussuhteita, kuten alla olevassa kuvassa 6 

osoitetaan. Menestystekijöistä osa on siis syytekijöitä ja osa seuraustekijöitä. Lo-

giikka tässä on sikäli yksinkertainen, että syytekijät vaikuttavat seuraustekijään. 

Vaikutus tosin saattaa näkyä useiden vuosien kuluttua. Esimerkiksi henkilöstön 

osaaminen näkyy tehokkaana toimintana ja asiakasuskollisuus näkyy korkeana 

pysyneessä myynnissä. Menestystekijä voi olla samanaikaisesti sekä syy- ja seu-

raustekijä. Esimerkiksi tehokkaasta toiminnasta seuraa hyvä kannattavuus, mutta 

toisaalta korkean kannattavuuden avulla voidaan toimintaa tehostaa lisää. Menes-

tystekijöitä voidaan siis luokitella monin tavoin, mutta pääasia on kuitenkin, että 

valitaan yritykseen sille optimaaliset menestystekijät.  

 

Henkilöstön 

osaaminen

Toiminnan

tehokkuus

Palvelun laatu

Asiakas-

uskollisuus

Kannattavuus

Myynnin määrä

 

Kuva 6. Esimerkki menestystekijöiden välisistä syy-seuraussuhteista Lönnqvist et 

al. (2006, s. 22,109) mukaan. 

 

Menestystekijät eli mitattavat kohteet voidaan määrittää kahdella tavalla: Lönn-

qvist et al. (2006, s. 109) mukaan joko suoraan strategian perusteella tai sidos-

ryhmien tarpeiden ja niiltä saatavien panosten määrittelyn perusteella. Strategian 

ja sidosryhmien välistä merkitystä ja haastetta on pohdittu enemmän tämän tutki-

muksen luvussa 3.2. Molemmilla tavoilla kyse on kuitenkin samasta asiasta eli 

tunnistetaan organisaation kannalta tärkeimmät tavoitteet. Tavoitteiden tunnista-
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misen pohjalta määritetään menestystekijät. Suorituskyvyn mittausjärjestelmän 

rakentamiseen osallistuva ryhmä on vastuussa menestystekijöiden määrittämises-

tä. Tässä on tärkeää, että ryhmän koko on optimaalinen, sillä menestystekijöistä 

päättäminen vaatii lähes aina kompromisseja eri tekijöiden välillä, jolloin esimer-

kiksi liian suurella ryhmällä ajankäyttö helposti tuplaantuu lopputuloksen pysyes-

sä suurella todennäköisyydellä samana.  

2.5 Mittariston näkökulmat ja tasapaino 

 

Yrityksen strategisten tavoitteiden ja kriittisten menestystekijöiden selvityksen 

jälkeen seuraava vaihe mittariston rakentamisessa on mittareiden näkökulmien eli 

dimensioiden valinta. Näkökulmien valinnan tulisi siis pohjautua yrityksen strate-

giaan ja edelleen niiden määritys tulisi perustua yritysjohdon näkemykseen haluis-

ta, kohteista ja tavoitteista. Valittujen näkökulmien tulisi muodostaa järkevä ko-

konaisuus. Tämä korostuu erityisesti tasapainotetuissa ja kokonaisvaltaisissa mit-

taristoissa, joissa pyritään luonnollisesti tasapainoon näkökulmien valinnassa. 

(Laitinen et al. 1999 s. 96; Lönnqvist et al. 2006, s. 108) 

 

Näkökulmien valinnassa tapoja on useita. Laitinen ja kumppanit (1999 s. 5 ja 96) 

sekä Lönnqvist ja kumppanit (2006, s. 108) esittävät, että yksi tapa näkökulmien 

valinnassa on määrittää ne esimerkiksi huomioiden organisaation tärkeimmät si-

dosryhmät. He lisäävät, että näkökulmien valinnassa voidaan hyödyntää myös 

jotain valmista mittaristomallia. Näistä malleista keskeisimpiä on esitelty tämän 

tutkimuksen seuraavassa kappaleessa 2.6. Valmiin mittaristomallin tarjoamien 

näkökulmavaihtoehtojen hyödyntämisessä on muistettava, että oman organisaati-

on erityispiirteet voivat unohtua, kun näkökulmat ovat annettuja. Joka tapauksessa 

tyypillisiä suorituskyvyn mittauksen näkökulmia ovat asiakas- ja prosessinäkö-

kulma, taloudellinen ja kehittymisen näkökulma. Liiketoimintaympäristö on tässä 

ratkaiseva. Esimerkiksi asiantuntijaorganisaatiossa pitää korostaa aineettomia 

pääomia toisin kuin perinteisessä tuotantoon keskittyvässä teollisessa organisaa-

tiossa, jossa painottuvat työntekijöiden motivaation, laadun ja tuotannon läpime-

noajan seuranta. Näkökulmien nimeä tai sisältöä voidaan hienosäätää tarkemmak-

si mittariston rakentamisprosessin loppua kohden mentäessä.  
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Mittariston näkökulmien ja mittareiden määrän välillä on suora yhteys, sillä yksi 

näkökulma sisältää vähintään yhden tai useamman mittarin yrityksen halun ja 

prioriteettien mukaan. Kankkunen et al. (2005 s. 133-134) mukaan mittareiden 

määrä yritysten välillä vaihtelee huomattavasti: Joillakin yrityksillä 25 on ehdoton 

maksimi mittareiden määrässä, kun toisilla se on viisi. Mittareiden oikeaa määrää 

ja siten myös näkökulmien määrää ei siis ole olemassa, vaan ne vaihtelevat muun 

muassa yrityksen koon, tyypin, strategian ja johdon asettamien päämäärien mu-

kaan.  

 

Mittareiden näkökulmien ja mittauskohteiden ohella on tärkeä miettiä mittareiden 

välistä tasapainoa. Kankkunen ja kumppanit (2005 s. 135-137) sekä Laamanen 

(2005, s. 114-117) esittävät, että organisaation erityyppisten mittareiden tulee olla 

tasapainossa, sillä muutoin voidaan ajautua osaoptimointiin. Tasapainoja onkin 

useita, joista on koostettu ryhmiä alla olevan taulukon 3 mukaisesti 

 

Taulukko 3. Näkökulmien tasapainot alan tutkijoiden mukaan. 

Lähde:

Taloudellinen

Asiakas

Prosessi

Oppiminen ja kehittyminen

Ulkoinen: talous ja asiakas

Sisäinen: prosessit ja ihmiset

Missio: kannattava perustoiminta

Visio: Muutos

Taloudelliset mittarit

Ei-taloudelliset mittarit

Menneisyys

Nykyisyys

Tulevaisuus

Paikalliset olosuhteet

Globaalit tekijät
6.

Näkökulmaryhmät:

Balanced scorecard / Kaplan & Norton (1996, s. 9) 

(Kankkunen et al. 2005 s. 135-136; Laamanen 

2005, s. 114-117)

1.

2.

3.

4.

5.

Näkökulmien tasapainot

 
 

Kaplan ja Norton (1996, s. 9) muodostavat taulukossa 3 esitetyn ensimmäisen 

ryhmän sisällä tasapainoisen kokonaisuuden, josta on kerrottu lisää seuraavassa 

kappaleessa 2.6. Kankkunen et al. (2005 s. 135-137) ja Laamanen (2005, s. 114-

117) ovat myös pohtineet kattavasti näkökulmien välistä tasapainoa suorituskyvyn 

mittauksessa ja ovatkin päätyneet keskenään samoihin tuloksiin. Näitä on havain-
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noitu edellisen taulukon 3 näkökulmaryhmissä 2.-6., joista on alla kerrottu tar-

kemmin: 

 

Ryhmä 2: Tasapaino sidosryhmien suhteen on oleellinen. Jos yritys onnistuu pal-

velemaan sidosryhmiensä tarpeita kilpailukykyisesti, sen toiminnan jatkuvuus on 

ainakin kohtuudella turvattu. Sidosryhmät voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen, 

kuten tässä on tehty. 

 

Ryhmät 3 ja 5: Päätökset strategian, vision ja operatiivisten aiheiden suhteen tar-

vitsevat tuekseen erilaisia mittareita. Näillä on isojakin eroja aikahorisontissa ja 

mittaustaajuuksissa. Voidaan myös puhua lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteiden 

tasapainosta. Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus ovat myös mittauskohteita, 

joiden välille muodostuu helposti ajalliset syy-seurausyhteydet. 

 

Ryhmä 4: Perinteisten talouden mittareiden lisäksi tarvitaan ei-taloudellisia mitta-

reita, joiden avulla päästään lähemmäksi yrityksen toimintaa. Laitisen ja kumppa-

neiden (1999, s. 19) mukaan ei-taloudelliset mittausulottuvuudet tunnistettiin jo 

1980-luvulla. He viittaavat vuonna 1998 Stivers et al. tekemään tutkimukseen, 

jonka mukaan asiakaspalveluun liittyvät ei-taloudelliset mittarit, kuten toimitus-

kyky, prosessin ja palvelun laatu koettiin tärkeimmiksi. 

 

Ryhmä 6: Tasapainoa on mahdollista hakea myös kaikille yhteisten yleismaail-

mallisten mittareiden ja paikallisten mittareiden välille. Esimerkiksi useita yksik-

köjä sisältävissä isoissa organisaatioissa talouden mittarit ovat yhteisiä, kun taas 

asiakasmittarit määritetään paikallisiin yksiköihin sopiviksi. 

 

Mittarit voidaan jakaa myös kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin mittareihin. Kvanti-

tatiivisessa mittauksessa käytetään absoluuttisia tai suhteellisia lukuja ja se on 

yleisempää sen helppouden tähden. Kvalitatiiviset eli laadullisten ominaisuuksien 

mittarit voivat auttaa kuitenkin paljastamaan organisaation ongelmat ja niiden 

syyt nopeammin. (Kankkunen et al. 2005 s. 137) Esimerkiksi valmistusprosessin 

hyvyyttä voidaan kuvailla laatusanalla virheetön (Wikipedia 1.). 
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2.6 Strategialähtöisiä suorituskykymittaristoja 

 

Suorituskykymittaristo sana viittaa jo itsessäänkin kokonaisuuteen, joka käsittää 

useamman mittarin mitaten jonkun kohteen suorituskykyä. Suorituskykymittaris-

toa voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin erilaisissa ympäristöissä. Tiettyyn 

organisaatioon ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa mittaristoa. Lisäksi löytyy usei-

ta eri koulukuntia, jotka ovat tiettyjä mittaristomalleja vastaan toiset niiden puo-

lesta. Kirjallisuus tarjoaa useita esimerkkejä kuinka yritykset voivat ottaa käyttöön 

suorituskykymittausjärjestelmän tai kuinka niitä voidaan soveltaa erilaisiin ympä-

ristöihin. 

 

Suorituskykymittariston tarkoitus on opastaa yritysjohtoa, toimia työkaluna stra-

tegian toteutuksessa ja näin saada suunnitellut asiat tehdyksi. Mittaristojen erot 

tulevat lähinnä mittariston rakentamisesta ja tavoitteiden esittämistyylistä. Suori-

tuskykymittaristot ja sen mittauskohteet ovat usein jatkuvia kehitystoimia vaativia 

ja aikasidonnaisia systeemejä, jolloin erilaisten resurssien uhraaminen organisaa-

tiossa on myös väistämätöntä. Tangenin (2005, s. 4) mukaan suorituskykymittaus-

järjestelmä sisältää mittareista koostuvan portfolion, jossa tarkoituksena on ba-

lansoida näkemys tuloksellisuudesta, kun taas perinteisesti tuloksen mittaukseen 

on ollut vain yksi näkökulma. Suorituskykymittareille on myös tyypillistä niiden 

tavoite pyrkiä kuvaamaan organisaation strategiaa ja sen toteutumista. Seuraavissa 

luvuissa esitellään lyhyesti erilaisia strategialähtöisiä suorituskykymittausjärjes-

telmiä. 

 

Andersen et al. (2001 s. 1-9) ovat tutkineet tasapainotetun mittariston toteutusta 

pienyrityksissä ja hyötyjä, joita käyttöönotto tuo tullessaan. Heidän mukaan stra-

tegisella suunnittelulla on huomattava vaikutus organisaation suorituskykyyn sen 

koosta riippumatta. Tämä johtuu pitkälti siitä, että mittariston rakennuksessa on 

ehdottoman tärkeää selkeyttää yrityksen strategia. Mittaristohankkeet toimivat 

myös alkusysäyksenä tehokkaampien johtamistapojen kehittämiselle. Nämä seikat 

on koettu hyödyttävän erityisesti pienyrityksiä. Suurissa yrityksissä havaittuja 

hyötyjä ovat puolestaan olleet viestinnän selkeytyminen eli mittaristo on auttanut 

johtoa pysymään selvillä organisaation eri osien tapahtumista. Tasapainotettu mit-
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taristo, joka huomioi organisaation erityispiirteet, mahdollistaa useita hyötyjä or-

ganisaation liiketoiminnassa. Andersen et al. (2001 s. 9) ovat listanneet alla näitä 

hyötyjä, joita nähdään olevan niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä: 

 

o Tavoitteiden selkeys 

o Liiketoiminnan perusteiden ymmärrys 

o Priorisointikyky 

o Organisatorinen ketteryys 

 

Tasapainotettu tuloskortti 

 

Tunnetuin versio suorituskykymittaristosta eli tuloskortista lienee Kaplan & Nor-

tonin (1996) vuonna 1992 esittelemä Balanced Scorecard (BSC), suomeksi tasa-

painotettu tuloskortti, josta he esittelivät selkeästi kehittyneemmän version vuon-

na 1996 teoksessaan: ”Translating Strategy into Action”. Heidän mukaan tulos-

kortin tarkoitus on antaa ylimmälle johdolle nopea ja kattava kuva yrityksen yleis-

tilanteesta.  

 

Balanced Scorecardissa tuodaan selkeästi esiin mittariston ja yrityksen strategian 

välinen yhteys. Strategian päämääränä on korkea sijoitetun pääoman tuotto, jossa 

asiakasuskollisuus toimii pääajurina. Asiakasuskollisuuteen puolestaan vaikutta-

vat ajallaan tapahtuvat toimitukset eli kyseessä on yrityksen liiketoimintaprosessit 

ja niiden laadukkuus. Jotta taas prosessien laatuun voidaan vaikuttaa, täytyy kehit-

tää operatiivisen henkilökunnan taitoja. Näin muodostuu Balanced scorecardin 

kausaalinen syy-seuraussuhde -ketju neljän eri näkökulman välille, jolla strategiaa 

pyritään toteuttamaan. Kyseinen mittaristo hyödyntää myös organisaation kriitti-

siä menestystekijöitä ja ei-taloudellisia mittareita. Alla kuvassa 7 on esitetty Tasa-

painotetun tuloskortin näkökulmat ja kausaalisuhteet Kaplanin ja Nortonin (1996, 

s. 31) mukaan. 
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Taloudellinen näkökulma

Asiakkaan näkökulma

Sisäinen perspektiivi

(Liiketoimintaprosessi)

Oppimisen ja kasvun perspektiivi

Sijoitetun pääoman tuotto (%)

Henkilökunnan taidot

Prosessien läpimenoaikaProsessien laatu

Asiakasuskollisuus

 

Kuva 7. Tasapainotetun mittariston näkökulmat ja kausaalisuhteet Kaplanin ja 

Nortonin (1996, s. 31) mukaan. 

 

Laamasen et al. (2005, s. 108) mukaan Tasapainotettu tuloskortti on todennäköi-

sesti eniten vaikuttanut suorituskyvyn mittaamiseen viimeisen vuosikymmenen 

aikana ja Laitisen (2003, s. 381) mukaan siitä on tullut selkeästi suosituin mittaus-

järjestelmä. Laitinen (2003, s. 381-383) tuo myös esiin, että Kaplanin & Nortonin 

mittaristo on saanut osakseen myös kritiikkiä sen epäonnistuneen käyttöönoton 

vuoksi, joihin epäillään syyksi edellä mainittujen kausaaliyhteyksien tunnistamis-

ta. Erityiseksi perusongelmaksi Laitinen näkee tässä ja muissakin vastaavissa stra-

tegisissa mittaristoissa niiden heikon kyvyn seurata strategian muuttumista, sillä 

yrityksen liiketoimen tila ja siten strategia voivat muuttua nopeastikin, jolloin mit-

tariston on oltava sikäli kevyt ja joustava. 

 

Dynaaminen suorituskyvyn mittausjärjestelmä 

 

Laitinen (2003, s. 400-406) on kehittänyt puolestaan dynaamisen suorituskyvyn 

mittausjärjestelmän, joka erityisesti painottaa resurssien kiertokulkua yrityksessä 

strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kyseisen mallin hän esitteli alun perin  

julkaisussaan ”Framework for Small Business Performance Measurement: 
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Towards Integrated PM Systems”, jolloin sitä sovellettiin erityisesti pienten 

yritysten suorituskyvyn mittaamisessa. Malli soveltuu kuitenkin kaiken kokoisiin 

organisaatioihin.  

 

Laitinen (2003, s. 400-406) tuo esiin, että integroidun suorituskyvyn mittausjärjes-

telmän kehittäminen on yleisesti haastavaa, jossa keskeinen vaikeus on perusdi-

mensioiden eli -näkökulmien valinta ja niiden välisten riippuvuussuhteiden ku-

vaaminen. Hänen mukaan dimensioiden valinta tulee rakentua teoreettiseen poh-

dintaan, joista mallinnetaan yritysprosessiin kausaaliketju. Alla oleva kuva 8 ha-

vainnollistaa tätä dynaamisen suorituskykymittariston logiikkaa, jossa dimensioi-

den väliset riippuvuudet kuvastavat resurssien kiertokulkua yrityksessä. Lisäksi 

kuvasta 8 näkee jaon kahteen ulkoiseen ja viiteen sisäiseen suorituskyvyn dimen-

sioon. Tärkeä mallin ominaisuus on sen dynaamisuus eli jos suorituskyky paranee 

toiminnoissa esimerkiksi läpimenoajan lyhentymisenä, seuraukset näkyvät heti 

ketjureaktion tavoin mallin muissa dimensioissa, kuten suoritteiden kannattavuu-

den paranemisena.  

 

ULKOISET SUORITUSKYVYN DIMENSIOT

SISÄISET SUORITUSKYVYN DIMENSIOT

Kustan-

nukset
Tuotannon

-tekijät
Toiminnot Suoritteet Tuotot

Taloudellinen suorituskyky Kilpailukyky

 

Kuva 8. Dynaamisen suorituskykymittariston logiikka. (Laitinen 1996, s. 27) 

 

Dynaamisessa mallissa kiertokulun alkupiste on kustannusten mittaus, jossa mita-

taan rahoituksellisien resurssien kohdistamista kustannuksien muodossa tuotan-

nontekijöille. Toinen vaihe mittaa tuotannontekijöiden, esimerkiksi tuotantolait-

teet, rakennukset ja työntekijät, kuntoa ja niiden hyötysuhdetta liiketoiminnassa. 

Tällöin käytetään muun muassa motivaatioon ja kapasiteetin hyödyntämiseen liit-
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tyviä mittareita. Kolmannessa vaiheessa mitataan toimintojen tehokkuuutta, kuten 

prosessin laatu, läpimenoaika ja kustannustehokkuus. Neljäs vaihe mittaa tuottei-

den tai palveluiden laatua esimerkiksi asiakastyytyväisyyden ja joustavuuden 

muodossa. Viides vaihe sisältää tuoton mittauksen ja näillä on suora vaikutus ul-

koisiin dimensioihin, talouden ja kilpailukyvyn suorituskykyyn, joita mitataan 

perinteisillä mittareilla, vaikkapa kannattavuus ja markkinaosuuden muutos. (Lai-

tinen 2003, s. 402-404) 

 

Laitisen (2003, s. 404-406) mallin syy-seuraus -suhde on helppo ymmärtää, kun 

tietyn dimension toteuman syyt on helppo etsiä sitä edeltäneestä dimensiosta. 

Esimerkiksi syy työntekijöiden heikolle motivaatiolle toisessa vaiheessa voi joh-

tua ensimmäisen vaiheen alhaisista kannustepalkkioista. Tästä voi taas seurata 

kolmannen vaiheen eli toimintojen tehokkuuden lasku. Laitisen mukaan suoritus-

kyvyn mittaus on dynaaminen prosessi, joka voi johtaa edellä kuvatun kaltaiseen 

epäonnistumiskierteeseen tai toisinpäin onnistumiskierteeseen. Hänen mukaan 

yrityksen on näin mahdollisuus oppia havaitsemaan parannusalueet ja siten tehos-

taa prosessejaan. 

 

Suorituskykyprisma 

 

Mittaustyökaluista suorituskykyprisma on myös strategian huomioon ottava mitta-

risto, mutta siinä ajattelun lähtökohtana ovat organisaation sidosryhmät ja niiden 

tarpeiden tyydyttäminen, ja vasta sen jälkeen edetään strategian määritykseen. 

Suorituskykyprisma eli Performance Prism on Neelyn, Adamsin ja Crowen (2001) 

kehittämä suorituskykymittaristomalli. Se on kolmiulotteinen ja siinä on viisi ulot-

tuvuutta: sidosryhmien tyytyväisyys, strategiat, prosessit, kyvykkyydet ja sidos-

ryhmien organisaatiolle antama panos alla olevan kuvan 9 mukaisesti. Mittaristo 

myös suunnitellaan tässä samassa järjestyksessä. Sidosryhmämäärityksien ja stra-

tegiatyön jälkeen organisaatiossa suunnitellaan sisäiset prosessit strategian toteu-

tukseen ja lopuksi pohditaan riittävät resurssit prosessien ylläpitoon. (Ukko et al. 

2007, s. 52-53; Neely et al. 2001)  
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Sidosryhmien tyytyväisyys

johtajat, omistajat, asiakkaat, työntekijät, viranomaiset, ympäristö, kilpailijat

Strategiat

yritys, liiketoimintayksikkö, brandi, tuote, palvelu

Prosessit

tuote- /palvelukehitys, kysynnän luominen, yrityksen johtaminen

Kyvykkyydet 

ihmiset, teknologia, infrastruktuuri

Sidosryhmien organisaatiolle antama panos  

Kuva 9. Suorituskykyprisma Neely et al. (2001, s. 12) mukaan. 

 

Suorituskykypyramidi 

 

Suorituskykypyramidin, englanniksi Performance Pyramid, idean esitti ensimmäi-

senä A.S. Judson ja sen edelleen kehitys tapahtui Lynchin & Crossin vuonna 1991 

julkaistussa teoksessa: ”Measure Up! : Yardsticks for Continuous Improvement”. 

(Laitinen 2003, s. 385) Suorituskykypyramidi on esitetty alla olevassa kuvassa 10. 

Mallin ajatus lähtee visiosta, joka toimii perustana organisaation tavoitteille. Ta-

voitteet johdetaan alemmille tasoille yksittäiseen työntekijään saakka. Kyseisessä 

mallissa alaspäin mentäessä tullaan siis yhä yksityiskohtaisempiin tarkasteluihin. 

Vastaavasti suorituskykymittarit luodaan alhaalta ylös eli työntekijöiden tavoitteet 

tulisi asettaa tukemaan ylempien tasojen tavoitteita. Toisinsanoin mallin jokaiselle 

neljälle tasolle on mahdollista luoda oma strategia, jotka tukevat organisaation 

yhteisiä tavoitteita. (Lynch & Cross 1995, s. 65–67) 
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     ULKOINEN TEHOLLISUUS SISÄINEN TEHOKKUUS

Suorituskyvyn johtamisjärjestelmät

 

Kuva 10. Suorituskykypyramidi (Lynch & Cross 1995, s. 65). 
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3 YRITYKSEN SUORITUSKYVYN MITTAAMISEN 

HAASTEET  
 

Suorituskyvyn mittaus voi myös epäonnistua useista eri tekijöistä johtuen, joten 

mittaukseen liittyvät haasteet on tärkeää tiedostaa, että voidaan ehkäistä vaikeuk-

sia jo ennalta (Laamanen 2005, s. 28). Yksi yleisin mittaamisessa vaikeus on, että 

se ei vastaa yrityksen strategiaa (Kankkunen et al. 2005, s. 17; Laamanen 2005, s. 

29). Muita haastavia mittauksen osa-alueita voidaan linkittää johtamiseen, mitta-

reiden valintaan ja yrityksen prosesseihin.  

 

Laamasen (2005 s. 349) mukaan monissa tapauksissa suorituskykymittarit ovat 

kehittyneet hetkellisten halujen tai kriittisten tilanteiden perusteella. Alla tästä 

kaksi esimerkkiä: 

o 90-luvun alussa monissa yrityksissä huomattiin, että hankintaan liittyvät 

kustannukset ja laatu ovat suoraan riippuvaisia toimittajien lukumäärästä. 

Tällöin toimittajien lukumäärän vähentäminen asetettiin strategiseksi ta-

voitteeksi ja sille perustettiin oma suorituskykymittari. 

o Organisaatio ajautuu taloudellisiin vaikeuksiin myynnin laskettua. Ana-

lyysi paljastaa syyksi huonosti hoidetut asiakasreklamaatiot, joiden seu-

rauksena tietyt asiakkaat ovat vaihtaneet toimittajaa. Tässä tapauksessa ra-

portointijärjestelmään on perustettu oma suorituskykymittari asiakasrek-

lamaatioiden määrän ja niiden ratkaisujen seurantaan. 

 

Molemmat yllä kuvatut esimerkit johtavat tilkkutäkkimäiseen tunnuslukujärjes-

telmään, jossa suorituskykyä mitataan sieltä sun täältä. Ajan kuluessa kukaan ei 

enää muista miksi jotain tiettyä tunnuslukua ryhdyttiin seuraamaan. Jokaisella 

organisaatiolla, jossa mitataan suorituskykyä, on tällä tavalla syntyneitä tunnuslu-

kuja. (Laamanen 2005, s. 349) 

 

Myös Neelyn (2012) Suorituskyvyn mittaamisen suunnittelu -aiheisella luennolla 

ilmeni, että tänä päivänä suorituskyvyn mittaamisen huomio kohdistuu liian laa-

joihin kokonaisuuksiin. Hänen mukaan myös systeemit, joiden avulla mittausta 

suoritetaan, ovat liian monimutkaisia tai niiden parissa vietetään paljon aikaa suh-
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teessa tuloksiin. Neely tiivistää, että suorituskyvyn mittaamisesta saatavaa tietoa 

ei osata täysin hyödyntää, jolloin myös mittaustiedon avulla suoritettavat työn 

tulokset ovat laihoja. 

 

Lisäksi tietoisuus organisaatiossa olemassa olevista suorituskykymittareista tai 

niiden tarkoituksesta voi olla epäselvää, mikä kielii yrityksen epäselvästä strategi-

asta, huonosto johtamisesta tai muutoin roolituksen tai työnkuvien epäselvyyksis-

tä. Laamanen (2005, s. 349) kirjoittaakin, että harvalla organisaation johtajalla on 

tieto siitä mitä tunnuslukuja omassa organisaatiossa seurataan. Suorituskykymitta-

rin tarkoituksen epäselvyys johtuu siitä, että tunnusluvun sisältö oletetaan ymmär-

rettäväksi ilman selityksiä. Tämä onkin yleistä, että tarkka kuvaus käytettävän 

mittarin tarkoituksesta puuttuu kokonaan.  

 

Kankkunen et al. (2005, s. 244) ovat listanneet trendejä haasteista, joita nähdään 

organisaatioiden strategisten mittausjärjestelmien kehityksessä: 

 

o Mittausjärjestelmän suunnittelu ja vaikutus strategiaprosessiin pitää käydä 

läpi useita kertoja ennen kuin toimiva mittausjärjestelmä syntyy. 

o Mittariston ei pidä olla staattinen, vaan tilannekohtainen eli mittarit voi-

daan kohdistaa kulloinkin ajankohtaisiin asioihin. 

o Mittausjärjestelmän rakentava ja ylläpitävän organisaation sujuva toiminta 

ei ole mikään itsestään selvyys. Tarkka suunnittelukaan ei ole tae saada 

toimivaa strategista mittausjärjestelmää aikaan, vaan sen on muokkaudut-

tava itsestään organisaation eri tahojen avustuksella. Siksi on tärkeää löy-

tää toimiva organisaatio mittausjärjestelmän sujuvaan kehitystyöhön. 

o Mittausjärjestelmää ei pidä nähdä pelkästään kontrolloivana tahona tai joh-

tamistapana, vaan myös perustana strategiselle keskustelulle. Oikein jal-

kautettuna mittausjärjestelmä mahdollistaa strategisten tavoitteiden ym-

märtämisen organisaation alimmillakin tasoilla. Näin koko organisaatio 

voi osallistua strategiakeskusteluihin haluamassaan laajuudessa ja mittaus-

järjestelmälle saadaan ikään kuin yhteinen kieli. 
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3.1 Mittaamisen haaste johtamisessa ja sitouttamisessa  

 

Johdon sitouttaminen on luonnollisesti ratkaisevaa kaikissa tärkeissä yrityksen 

prosesseissa. Gopal & Thakkar (2012, s. 530) kertovat johtamisen suuresta roolis-

ta siten, että johdon olemassa olevien informaatiojärjestelmien hyödyntäminen ja 

sitä kautta muutosjohtaminen ovat merkittävässä roolissa suorituskykyjärjestel-

män menestyksessä. Laitinen (1998, s. 324) jatkaa, että johdon sitouttaminen on 

tärkeää toimintatavan muutoksessa, esimerkiksi suorituskykymittariston rakenta-

misessa yritykseen, ja tämä korostuu pienissä organisaatioissa.  

 

Suorituskykymittariston rakentamiseen liittyvä yksi keskeinen haaste onkin joh-

don sitoutumisen häviäminen kesken rakentamisprosessin. Yritysjohdolla voi 

myös esiintyä mittaamista kohtaan yleistä vastustusta. Esimerkiksi mittariston 

rakentamisen aikana johdossa esiintyy helposti epäluuloja mittariston byrokraatti-

suutta kohtaan, ja että se hidastaa tai haittaa liiketoimintaa. Tämän vuoksi on tär-

keää vakuuttaa johdolle mittauksen tavoitteista yrityksen strategian tukemisessa. 

(Bourne et al. 2000, s. 761-762) 

 

Haaste henkilöstöjohtamisessa (leadership) 

 

Yleisesti henkilöstöön kohdistuvien mittareiden määrä on suuri. Eli on tärkeä 

ymmärtää mitä mitataan ja miksi mitataan. Laamanen (2005, s. 29-31) esittää, että 

henkilöstölle asetetut mittarit ovat haastavia, sillä vaarana on motivaation ja ih-

missuhteiden tuhoutuminen. Esimerkiksi myyjille voidaan asettaa tavoitteita, ja 

arviointi voi tapahtua myös avoimesti. Tällöin esimerkiksi vinkin antaminen kol-

legalle ei tule kysymykseen, kun se heikentää omaa myyntiä suhteessa toiseen. 

Myös esimiesarviointiin liittyy riski, jossa huhut voivat sotkea tulosta. Tulosten 

julkistus paljastaa tällöin epärealistisen totuuden, ja vaarana on että tulokset alka-

vat toteuttaa itseään, jolloin syöksykierre on valmis.  

 

Myös Baron & Armstrong (2007, s. 60) kertovat, että henkilöstövoimavarat kyt-

keytyvät laajasti yritykseen, esimerkiksi asiakastyytyväisyyteen ja palvelun toi-

mittamiseen. Mittaustietoja on helppo kerätä, mutta vaikeampi on rakentaa luotet-
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tavia mittareita. Baronin & Armstrong nostavat myös esiin, että yritys ei omista 

henkilöstöään, joten henkilöstö voi käytännössä päättää työpanoksensa määrästä. 

Näin ollen on tärkeää tunnistaa henkilöstöä motivoivat tekijät 

 

Laamanen (2005, s. 30) jatkaa, että määrän ja laadun mittaamisen erottaminen voi 

olla vaikeaa. Määrän mittaaminen on relevanttia esimerkiksi logistiikan läpime-

non määrässä, mutta haasteet kohdataan muun muassa laadullisissa mittauksissa, 

kuten palvelun ystävällisyydessä. Laadullinen mittaus voi jäädäkin toteuttamatta, 

koska sopiva työkalu mittaukseen puuttuu. Laamanen (2005, s. 31) kritisoi myös 

mittareita, joihin ei voi vaikuttaa. Hänen mukaan tarvitaan tunnuslukuja, jotka 

mahdollistavat toimenpiteitä ja ovat siten konkreettisempia. Esimerkiksi asiakas-

tyytyväisyysmittaus on Laamasen mukaan mittari, jossa kysymyspatteriston avul-

la tehtyyn tutkimukseen vaikuttaa liian moni tekijä, jolloin tuloksista tulee epäre-

levantteja - asioita, jotka on vain mukava tietää. 

 

Mittaamiseen liittyy tavallisesti tavoitteita. Laamasen (2005, s. 32-33) mukaan 

johdon tavoiteasetanta on myös huomattu haastavaksi kohteeksi, jossa tapahtuu 

epäonnistumisia. Esimerkiksi jäätelöiden kiinteä myyntitavoite tuskin toteutuu 

kylmänä kesänä. Myös tavoitteiden ylitys on todennäköistä, jos noudatetaan joh-

tamisfilosofiaa, jossa edellisen vuoden toteumaa pidetään perustana seuraavan 

vuoden tavoitteelle. Esimerkiksi ennätysmyynti edellisenä vuonna tuskin paranee 

vuodesta toiseen, koska mikään ei kasva loputtomasti.  

 

Tavoitteet liittyvät myös henkilökohtaisiin mittareihin. Laamasen (2005, s. 33) 

mielestä tässä piilee riskinä yksipuolinen tulkinta, jossa suorituskyky jossakin 

tehtävässä toimii ikään kuin henkilöstä saatavan hyödyn mittana tai huonoimmil-

laan mittaustuloksesta muodostuu henkilön vallitseva ominaisuus. Normaali ihmi-

nen suojautuu näissä tilanteissa erilaisilla selityksillä. Verbaalisesti lahjakkaat ja 

itsekkäät henkilöt ovat tämän pelin voittajia. Organisaatiossa tämä näkyy selitys-

kierteenä, jossa tapahtunut aidosti heikko suorituskyky voidaan selittää pois, jol-

loin tarvittavat muutokset toimintaan jää toteuttamatta.  
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Haaste asioiden johtamisessa (management) 

 

Laamanen (2005, s. 32) kertoo asioihin ja numeroihin perustuvasta johtamisesta, 

että siinä voidaan sortua liian tarkkaan tulojen ja kustannusten selvittämiseen. 

Useat johtajat haluavat olla mieluummin täysin väärässä kuin suunnilleen oikeas-

sa. Tänä päivänä informaatiota on paljon saatavilla, jolloin herkästi reagoidaan 

jokaiseen yksityiskohtaan. Liian nopean reagoinnin taustalla voi olla syynä johta-

jan tietämättömyys vaihtelun teoriasta. Halutaan löytää jokaiselle muutokselle 

syy. Liian tarkka valvonta aiheuttaa työntekijöiden motivaation laskua ja kykyä 

toimia. Hyvä muistisääntö onkin, että se mikä menee ylös, tulee joskus alas, eikä 

tarkka syy välttämättä koskaan selviä.  

 

Numerojohtaminen on uskottavampaa kuin mielipiteen esittäminen. Laamanen 

(2005, s. 33-34) jatkaa, että on muistettava, että mittaamiseen liittyy myös virhei-

tä, vaihtelua tai manipulaatiota. Esimerkiksi asiakaskyselyn vastausprosentti voi 

olla vain 20 prosenttia. Taustalla voi olla nagatiivisen tiedon jättäminen tarkoituk-

sella pois, varsinkin jos asiakaspalaute on kytketty bonuksiin. Myös luottettavista 

numeroista ei pidä tehdä liian yksipuolisia päätöksiä. Esimerkiksi tehokkuustun-

nusluvuissa numerot saadaan näyttämään paremmilta vaikkapa vähentämällä pal-

veluhenkilökuntaa, mutta kukaan ei tiedä kuinka monta potentiaalista asiakasta 

tämän seurauksena menetetään.  

 

Laamanen (2005, s. 32) kertoo vielä, että tarkkojen numeroiden vaatiminen syö 

talouden resursseja ja aikaa. Johto voi vaatia alaisiltaan tarkkaa raporttia, jolloin 

johdolle voi tulla tunne paremmasta kontrollista. Tästä voi seurata alaisen riippu-

vaisuuden kasvaminen johtoa kohtaan, kun aikaresurssista tulee rajoitetumpaa, 

jolloin alaisen itsenäinen päätöksenteko kärsii. Tällöin numeroilla johtamisesta ja 

mittaamisesta tulee vallankäytön väline.  
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Haaste sitouttamisessa ja palkitsemisessa 

 

Suorituskyvyn mittaamiseen sitouttaminen on tärkeää, koska sen epäonnistuessa 

kaikki mittauksen hyväksi tehty työ valuu hukkaan, kun mittaristo jää pahimmil-

laan käyttämättömäksi. Sitouttamiseen liittyy tekijöitä, kuten motivaatio ja palkit-

seminen. Andy Neely on pohtinut näitä asioita kattavasti vuonna 2002 julkaistussa 

teoksessaan business Performance Measurement. Hänen johtopäätöksiä esitetään 

koostetusti seuraavissa kappaleissa. 

 

Neelyn (2007, s. 434-435) mukaan motivaatio voidaan jakaa kahteen osa-

alueeseen. Ulkoisesta motivaatiosta puhutaan, kun työntekijöillä on mahdollisuus 

saada haluihin epäsuora tyydytys, joka useimmiten tapahtuu rahallisella palkitse-

misella. Raha ei itsessään tuota tyydytystä, mutta auttaa työntekijää haluttujen 

tuotteiden hankkimisessa. Sisäisessä motivaatiossa arvotuksen määrä tulee suo-

raan työsuoritteesta. Sisäistä motivaatiota voidaan ohjata itse määritellyn tavoit-

teen mukaan, kuten vuorelle kiipeäminen. Useat tutkijat nostavat sisäisen moti-

vaation esille rinnastaen sen tärkeyden yrityksen tarkoituksen ja strategisten ta-

voitteiden kanssa. Sisäistä motivaatiota voidaan sanoa myös luontaiseksi motivaa-

tioksi.  

 

Rahallinen bonus ei ole aina toimiva. Neely (2007, s. 433-434) jatkaa, että tietyn-

laisissa töissä erilaiset bonukset ja kannustimet voivat vääristää työntekijän luon-

taisen motivaation. Erikoisemmissa ja monimutkaisissa työkohteissa rahalliset 

kannustimet usein aikaansaavat stereotyyppistä toistoa, jolloin myös työn tulosten 

seuranta ja mittaus ovat toimimattomia. Työntekijä voi myös menettää kiinnos-

tuksen välittömään tavoitteeseen. On kuitenkin työtehtäviä, joissa ulkoiset kan-

nustimet puolestaan ovat toimivia ja lisäävät motivaatiota. Sekä yksityisellä että 

julkisella sektorilla työsuorituksen rahallisista kannustimista on tullut muodikasta 

viimeisten vuosien aikana. Tämä näkyy esimerkiksi johdon osakeoptioina ja kiin-

teiden palkkojen muuttumisena tavoitepainotteiseen palkkaukseen.  
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Hyvä johtaminen edellyttää keinoja, jotka nostavat sisäistä motivaatiota. Näitä 

ovat henkilökohtaisen sitouttamisen lisääminen yritystä kohtaan, osallistumisen ja 

vastuun lisääminen ja oikeellisuudesta huolehtiminen. Näin työn arvostus ja ase-

man kunnioitus lisääntyy. Jo kauan aikaa on pidetty selvänä, että ulkoinen kan-

nustin nostaa suorituskykyä. Kuitenkin palkitseminen vähentää radikaalisti sisäis-

tä motivaatiota erityisesti työtehtävissä, jotka itsessään ovat mielenkiintoisia ja 

kiehtovia toteuttaa. Lisäksi myös tehtävät, joissa kannustimen vastaanottaja voi 

vaikuttaa palkitsemiseen, on huomattu selkeästi vähentävät luontaista motivaatio-

ta. Hyvä johtaminen tuottaakin oikeassa suhteessa erilaisia motivaatiota työtä koh-

taan, sekä sisäisen että ulkoisen motivaation lähteitä. (Neely 2007, s. 434-436) 

 

Neely (2007, s. 438-440) tuo vielä esiin, että useat tutkimukset osoittavat aineel-

listen palkkioiden, suorituskyvystä maksettujen palkkioiden, torbedoivat luontais-

ta motivaatiota juuri luontaisesti mielenkiintoisten tehtävien kohdalla. Tosielä-

mässä esimerkiksi maksun saaminen luovutetusta verestä vähentää luovuttajan 

motivaatiota luovuttaa verta. Myös lapsen palkitseminen mielenkiintoisessa tehtä-

vässä ei ole toimivaa. Aluksi lapsi on innoissaan tehtävästä, mutta kun hänelle 

luvataan palkkio suorituksesta, tehtävä itsessään menettää mielenkiintoa, kun mie-

lenkiinto kohdistuukin palkkioon. Voidaankin sanoa, että työn suorituskyvyllä ja 

palkitsemisella ei ole merkittävää yhteyttä, ja tämä pätee niin työntekijätasolla 

kuin johdollisissa tehtävissä.   

3.2 Mittaamisen haaste strategiatyössä 

 

Organisaation kannalta oikeisiin tavoitteisiin tähtäävä ja jäsentyneempi mittaristo 

saadaan aikaiseksi esimerkiksi tasapainotetun tuloskortin periaatteiden mukaan 

toteutetulla hankkeella. Tässä suurimpana haasteena näyttää olevan, että löydetään 

oikeasti strategiaa kuvaavat mittarit. Vaarana onkin tyytyä seuraamaan helposti 

mitattavia kohteita. Useissa organisaatioissa mitataan kannattavuutta, asiakastyy-

tyväisyyttä ja henkilöstötyytyväisyyttä, mutta mikään näistä mittareista ei välttä-

mättä ole yhteydessä organisaatiossa valittuun strategiaan. (Laamanen 2005, s. 

349; Kankkunen et al. 2005, s. 17) Myös Laitinen et al. (1999, s. 21) tuovat esiin 

saman haasteen strategiatyössä, jossa esimerkiksi henkilöstön tyytyväisyys ja pro-
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sessien toimivuus mittaroidaan henkilöstöosaston ja laatuihmisten toimesta, mutta 

mittareita ei ole liitetty organisaation strategiaan. 

 

Myös mittaamisen linkittäminen yrityksen strategiaan on haastavaa toimintaym-

päristön epävarmuuden lisääntymisen, inhimillisen pääoman korostumisen ja or-

ganisaation rajojen hämärtymisen johdosta. Strategia jääkin valitettavan usein 

ylimmän johdon muistioiden kätköihin eikä näin ollen siirry operatiiviseen toi-

mintaan. (Kankkunen et al. 2005, s. 17) Myös Laamanen (2005, s. 115) toteaa: 

”Ehkä eniten päänvaivaa aiheuttaa hyvien ennakoivien tunnuslukujen tunnistami-

nen ja kehittäminen. Tämä on juuri strategiatyön ydintä.” Hän jatkaa, että kyseiset 

tunnusluvut liittyvät esimerkiksi organisaation maineeseen, prosessien kehittä-

mispanostuksiin tai osaamisen kehityssuunnitelmiin. 

 

Mittareiden erot on myös oltava selkeästi tunnistettavissa, onko kyse strategiaa, 

tuotantoa vai taloutta ohjaavista mittareista. Lisäksi mittarin tulee kuvastaa sen 

yrityksen toimintaa, johon se on luotu. Esimerkiksi strategiamittarit pysyvät sa-

moina yrityksestä toiseen, mutta asiakaslähtöisessä strategiassa painotetaan liike-

vaihtoa per asiakas, kun kustannuslähtöisessä strategiassa mitataan liikevaihtoa 

per työntekijä. (Kankkunen et al. 2005, s. 19) 

 

 

Suorituskykymittaristojen kehittäjät ovat pohtineet sopivinta perustaa, jolle suori-

tuskyvyn mittausjärjestelmä pitäisi rakentaa. Kädenvääntöä on ollut kahden kil-

pailevan näkemyksen välillä: Uudemman näkemyksen mukaan mittaristo perustuu 

yrityksen sidosryhmien tarpeiden tyydyttämiseen. Perinteisen näkemyksen mu-

kaan puolestaan yrityksen visio ja strategia ovat päämääriä, joista mittarit johde-

taan. (Ukko et al. 2007, s. 52)  

 

Sidosryhmälähtöisessä suunnittelussa koko suorituskykymittariston kehitystyö 

perustuu yksinomaan organisaation sidosryhmien tarpeiden tyydyttämiseen. Stra-

tegian muodostus tapahtuu sidosryhmien tarpeiden pohjalta. Mittaustyökaluista 

erityisesti suorituskykyprismassa huomioidaan organisaation sidosryhmät. Strate-

gialähtöisessä suunnittelussa puolestaan organisaation strategia ja visio ovat suun-
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nittelun perusta. Tutkijoiden mukaan tämä on myös ehdottomasti yleisin tapa mu-

kaan lukien Balanced Scorecard mittariston suunnittelutyökaluna. (Ukko et al. 

2007, s. 52-53) Alla olevassa taulukossa 4 tiivistetään strategia- ja sidosryhmäpe-

rusteisen suunnittelumenetelmien eroja. 

 

Taulukko 4. Suorituskykymittausjärjestelmän suunnittelumenetelmien vertailu. 

Suunnittelytyön 
perusta: 

Strategiaperusteinen   Sidosryhmäperusteinen  

Strategia-ajattelun 
perusta: 

Visio Sidosryhmät 

Optimaalinen 
työkalu: 

Balanced Scorecard Suorituskykyprisma 

Suosio/ lev-
inneisyys: 

Perinteinen, suosittu 
Uudempi menetelmä, 
vähemmän käytetty 

 

Voi siis vaikuttaa, että strategia- ja sidosryhmäperusteiset suorituskyky-

mittausjärjestelmän suunnittelumenetelmät eroavat huomattavasti toisistaan. Ukko 

ja kumppanit (2007, s. 52-53) kuitenkin huomauttavat: ”Strategialähtöinen suun-

nittelu ja sidosryhmälähtöinen suunnittelu eivät loppujen lopuksi eroa toisistaan 

kovinkaan paljon. On turhaa ottaa kantaa ajattelutapojen paremmuuteen. Kum-

mallakin painotuksella on mahdollista kehittää toimivia suorituskyvyn mittausjär-

jestelmiä.” He jatkavat, että tähän nähdään syinä näiden kahden mittausjärjestel-

män halua erottua toisistaan markkinoinnillisesti; Balanced Scorecard strate-

gialähtöisenä ja Suorituskykyprisma sidosryhmälähtöisenä työkaluna. Lisäksi 

amerikkalainen businesskulttuuri ja eurooppalainen yrityskulttuuri haluavat erot-

tua toisistaan. Näkemyseroiksi koetaan amerikkalainen omistajalähtöinen strategia 

ja kannattavuuteen, vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuden ylläpitoon tähtäävä eu-

rooppalainen strategia. 

3.3 Mittaamisen haaste prosesseissa 

 

Jotta voidaan syventyä suorituskyvyn mittauksen haasteisiin yrityksen prosesseis-

sa, on ensin tiedettävä prosessien tarkoitus liiketoiminnassa. Hannuksen (1993, s. 

41) mukaan liiketoimintaprosessi muodostuu toisiinsa liittyvien toimintojen ja 

tehtävien kokonaisuudesta, jossa lähtökohta on asiakaan tarve ja tavoite on asiak-
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kaan tarpeen tyydyttäminen. Hannus lisää, että liiketoiminnan prosesseihin liittyy 

kolme merkittävää ominaisuutta:  

1. Prosessilla on aina asiakas 

2. Prosessit ylittävät organisaatiorajoja eivätkä ne ole riippuvaisia organisaa-

tiorakenteesta 

3. Prosessin suorituskyky tulisi arvioida aina asiakkaan näkökulmasta  

 

Laamanen (2007, s. 18-19) puolestaan kuvailee liiketoimintaprosessin sarjaksi 

toimintoja, joilla saadaan aikaiseksi yrityksen liiketoiminnan tulos. Alla olevassa 

kuvassa 11 prosessi on joukko toisiinsa sidottuja toimintoja, joiden toteutus vaatii 

resursseja. Resurssien avulla syötteet muutetaan tuotteiksi tai palveluiksi. Eli pro-

sessin tavoitteena on asiakkaalle tuotettava lisäarvo, esimerkiksi lyhyt toimitusai-

ka tai kilpailijoita alempi hinta, josta asiakas on valmis maksamaan. 

 

Input Output

Syöte Tuote/

palvelu

Ihmiset

Metodit

Materialit

Tiedot

laitteet

Ympäristö

PROSESSI

To
im

it
aj

a

A
si

ak
as

 

Kuva 11. Liiketoimintaprosessi Laamasta (2007, s. 20) mukaillen. 

 

Hyvänä esimerkki prosessien hallinnasta on toimitusketjun hallinta eli SCM, 

Supply Chain Management, jossa keskitytään tavaravirtojen hallintaan koko tuo-

tantoketjussa aina komponenttien toimittajalta kokoonpanolinjan läpi asiakkaalle 

saakka. Tässä keskeisiä haasteita ovat toimintojen virtaviivaistaminen logistiikas-

sa, esimerkiksi turhien toimintojen, omaisuuden tai pullonkaulojen poistaminen. 

(Hannus 1993, s. 169-171) 
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Monissa organisaatioissa juuri prosessien tehottomuus on syynä liiketoiminnan 

vaisuun kehitykseen. Kun ylimmässä johdossa on päätetty organisaation toiminta 

suhteessa sidosryhmiin ja käytettävissä olevien resurssien allokointi, on jäljellä 

vielä prosessit ja juurikin miten huolella ne on suunniteltu. Prosessien ja siten 

organisaation tehokkuus ratkaistaan yhteistyöllä. Tällöin tarvitaan tietoa proses-

sien suorituskyvystä, johon pelkkä yksikkökustannusten laskeminen ei ole riittä-

vää. Monessa organisaatiossa voidaankin kysyä: ”Kyetäänkö strategia toteutta-

maan nykyisillä prosesseilla vai pitäisikö niitä jotenkin muuttaa?” (Laamanen 

2005, s. 37)  

 

Jos arkisia sovittuja toimenpiteitä ei saada toteutettua, sovitut päämäärät ja strate-

gian toteutus valuu hukkaan. Juuri prosessien avulla saadaan ote käytännössä siitä 

mitä tulee muuttaa strategian toteutumiseksi. Toisin sanoen jos halutaan parempia 

tuloksia, täytyy käytännön tekojen muuttua. Tässä tulee mukaan syy-

seuraussuhteiden ymmärtäminen, jossa on huomattava menestyksen kannalta 

kriittiset tekijät. Moni johtaja ihmetteleekin toimintaa kehitettäessä, että organi-

saation toiminta ei vaikuta tehostuvan. Syynä onkin muutoksen kohdistaminen ei-

kriittisiin toimintoihin, jolloin tehokkuus säilyy muuttumattomana. (Laamanen 

2005, s. 37) Tästä voidaan tehdä tärkeä johtopäätös suorituskyvyn mittauksessa, 

että oikein kohdistetulla ja strategiaan sidotulla suorituskyvyn mittauksella voi-

daan seurata prosessien kriittisiä pisteitä, tehostaa siten prosesseja ja vaikuttaa 

organisaation menestykseen. 

 

Myös Veini (2013) osoittaa mukaillen Leckliniä prosessin merkityksen alla ole-

vassa kuvassa 12. Siinä on kyseessä ulkoisen asiakkaan toimituksen palveluketju, 

joka kuitenkin rakentuu sisäisten asiakkaiden palvelusta ketjun jokaisessa rajapin-

nassa. Eli suorituskyvyn mittauksessa on muistettava myös prosessien sisäisten 

tekijöiden merkitys. Tutkimuksessa tämä tuotiinkin jo esiin, että Hannuksen (1993 

s. 41) mukaan prosessien suorituskyky pitää arvioida asiakkaan näkökulmasta, 

riippumatta onko kyseessä sisäinen vai ulkoinen asiakas.  
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TILAUS

TOIMITUS

Talous/
Laskutus

Asiakaspalvelu/
Myynti

Toimitusjohtaja

Tuotanto

 

Kuva 12. Yksittäisen liiketoimintaprosessin kulku organisaation läpi mukaillen 

Veiniä (2013). 

 

Kuva 12 osoittaa myös funktionaalisen organisaation tahmeuden pahimmassa 

tapauksessa. Virtaviivaistetussa prosessissa kuvan 12 punainen nuoli olisi ihanne-

tapauksessa suora. Alla on esitetty listaus tehokkaan prosessin tavoitteista. Veini 

(2013) mukaillen Leckliniä. 

o Päällekkäisten toimintojen poistaminen 

o Toiminnan joustavuuden lisääminen yhteistyöllä 

o Resurssien kustannustehokas hyödyntäminen 

o Prosessien tehokkuus ja lyhyt läpimenoaika 

o Laatukustannusten vähentäminen 

 

Jos kyetään relevantisti mittaamaan prosessien suorituskykyä huomioiden, että 

prosessit ovat tiedostettuja ja yrityksessä virallisesti kuvattu, päästään tällöin te-

hokkaasti seuraamaan yrityksen menestystä liiketoiminnassa. Yrityksen suoritus-

kyvyn mittaamisen kannalta prosessit on siis saatava tuottamaan lisäarvoa liike-

toiminnalle, ja tämä on ehkä suorituskyvyn mittaamiselle haastavin kohde. 

3.4 Mittaamisen haaste mittauskohteiden valinnassa  

 

Yritykset valitsevat sadoista kohteista kriittiset menestystekijät mitattaviksi koh-

teiksi. Tässä tulee kuitenkin haasteeksi mittaamisen tasapainottaminen, jonka 

mennessä pieleen on seurauksena osaoptimointi. Lisäksi perinteiset kovat mittarit, 
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toisinsanoin puhtaat talouden mittarit katsovat usein ajassa taaksepäin. Mittaus 

pitäisi kuitenkin kohdistaa tekijöihin, joilla liiketoiminnassa menestytään tulevai-

suudessa. (Kankkunen et al. 2005, s. 18, 20)  

 

Hyvänä esimerkkinä osaoptimoimisesta toimii hankintaorganisaation toiminnan 

mittaus hintaindeksillä, joka näkyy operatiivisissa toiminnoissa muun muassa 

suurten ja edullisten spottierien ostona. Tästä voi seurata tuotteen heikko laatu, 

joka johtaa taas varasto- ja tuotantokustannusten nousuun ja pahimmillaan epäku-

rantti tuote ehtii loppuasiakkaalle asti. Ratkaisuna tähän on suorituskyvyn mit-

tauksen syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen, joista kerrottiin kappaleessa 4.8. 

(Laamanen 2005, s. 28-29)  

 

Tulevaisuuteen peilaavat mittarit ovat yritysjohtamisessa ja strategian toteutumi-

sen seurannassa varmasti niitä tärkeimpiä, kuten Kankkunen et al. (2005) edellä 

mainitsivat. Lönnqvistin (2004, s. 230-231) mukaan erityisesti aineettomia teki-

jöiden mittarit, ei-taloudelliset ja tulevan ajan kanssa korreloivat mittaamisen alu-

eet ovat tärkeitä, mutta haastavia subjektiivisuutensa vuoksi, jolloin arvottaminen 

perustuu mittauksen suorittajan tulkintaan. Tällaisia mittauskohteita ovat esimer-

kiksi aineeton pääoma, ei-fyysiset arvot, kuten johtamistaito, työntekijän kyvyk-

kyys ja sidosryhmäsuhteet. Lönnqvistin havaitsemia tärkeimpiä aineettomien me-

nestystekijöiden mittaamisen haasteita on listattu alla, jotka ovat hänen mukaan 

myös rinnastettavissa mihin tahansa suorituskyvyn mittauksen haasteisiin: 

- Aika- ja osaamisresurssien löytäminen mittareiden suunnittelussa ja im-

plementoinnissa 

- Tietolähteiden selvittäminen mittareiden suunnittelussa 

- Valmiiden mittareiden hyödyntäminen, jos ominaisuuksissa havaitaan 

puutteita 

- Mittareiden käytössä ja niiden antamat tulokset voivat olla liian yleisellä 

tasolla, jolloin niistä ei ole hyötyä liiketoiminnan johtamisessa 

- Mittareiden kattavuus pienenee suunnittelu-, implementointi- ja käyttöön-

ottovaiheen myötä, mutta lisääntyy myöhemmin mittauskokemuksen myö-

tä   
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Toimitusketjun hallintaan on kehitetty erilaisia suorituskyvyn mittaamisen keinoja 

kertomaan esimerkiksi sataman tai terminaalin tehokkuudesta. Mittausalueet voi-

daan jakaa kolmeen pääkategoriaan: tuottavuusmittarit, aineelliset eli aikamittarit 

ja taloudelliset mittarit. Tässä on havaittu haasteeksi organisaatiokohtaiset eroa-

vaisuudet, jotka selittävät mittareiden monimuotoisuutta ja korostavat terminaa-

lien suorituskyvyn mittaamisen kompleksisuutta ja vertailtavuutta. Jos terminaalil-

la ei ole yksimielisesti päätettyä roolia tai toiminnan tavoitetta, myös suorituksen 

mittaaminen pysyy epävarmana. Lisäksi akateemisessa kirjallisuudessa ei ole 

pohdittu terminaalien totaalikustannusten hallintaa toimitusketjussa, jotka muo-

dostuvat alkaen erilaisista terminaalien operaatioista aina loppuasiakkaalle saakka. 

(Bichou & Gray 2004, s. 50) 

 

Bichou & Gray (2004, s. 47-48) jatkavat, että terminaalit ovat yleensä moniosaisia 

systeemejä, joissa toiminnot risteävät usealla tasolla muodostaen näin oman haas-

teensa. Heidän mukaan usein satama tai terminaali on integraatio, johon kuuluu 

kolme eri kanavaa: logistiikka-, kaupankäynti- ja toimituskanava. Logistiikkaka-

navassa rahti fasilitoidaan tehokkaasti toimitusketjun läpi. Kaupankäynti- ja toi-

mituskanavaa hallinnoidaan rahdin omistajan prioriteettien mukaan sillä erolla, 

että kaupankäynti mielletään teollisuuden alan tasolle, kun toimituskanavassa 

toimitaan yrityksen näkökulmasta. Lisäksi yrityskulttuuri ja toimialakohtaiset sää-

dökset ja erilaiset standardit tuovat kokonaisuuteen lisää huomioitavia seikkoja, 

jolloin suorituskyvyn mittaus ja vertailtavuus alan muihin toimijoihin voidaan 

nähdä vaikeana.  

 

Kun mittauskohteet ovat selvillä, seuraavana tulevat vastaan tiedon hankkiminen 

järjestelmistä ja sen esteet, jotka voivat kaataa kyseisten kohteiden mittaamisen. 

Tiedon hankala hankkiminen tietojärjestelmistä onkin yksi keskeinen haaste mit-

tausjärjestelmän rakentamisessa ja kehittämisessä. Tiedon saanti voi olla heikkoa 

vanhentuneiden IT-järjestelmien vuoksi tai jos uudempia järjestelmiä ei ole päivi-

tetty tai ne eivät yksinkertaisesti tuota tiettyjen mittareiden vaatimaa dataa. Myös 
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ICT-henkilökunnan vähyys tai epäpätevyys voi olla erityisesti pienissä organisaa-

tioissa ongelma. (Bourne et al. 2000, s. 763)  

 

Myös mittausjärjestelmän toteutustapa voidaan nähdä haastavaksi. Esimerkiksi 

Laitinen et al. (1999, s. 20) ovat viitanneet Teemu Malmin vuonna 1998 pitämään 

esitelmään. Sen mukaan kyseisen ajan suurissa suomalaisissa yrityksissä mittaris-

tot toteutettiin usein Excelillä. Tiedon keruu oli pitkälle käsityötä ja jopa yli puo-

let yrityksistä kritisoi teknistä toteutusta. 

 

Mittausjärjestelmään voidaan kehittää indeksimittareita, kun seurattavia kohteita 

on esimerkiksi yritysjohdon mielestä liikaa. Yksi indeksimittari laskee painotetun 

keskiarvon useammasta toimintaa seuraavasta mittarista. Keskiarvon laskemisesta 

seuraa myös haittapuolena se, että tuloksen paraneminen yhdessä mittarissa voi 

estää tuloksen heikkenemisen havaitsemisen toisessa samaan indeksiin liittyvässä 

mittarissa. Tämän vuoksi indeksimittareita käytettäessä onkin selkeämpi määritel-

lä kullekin mittarille hälytysrajat ja käyttää vaikkapa liikennevalomittaria havain-

noimaan kriittisyysastetta. (Kankkunen et al. 2005, s. 23)   

3.5 Teoreettinen viitekehys 

 

Tutkimuksen teoriasta, kappaleista 2 ja 3, on koostettu alla olevan kuvan 13 mu-

kainen teoreettinen viitekehys havainnollistamaan tämän tutkimuksen teorian tär-

keimpiä kohtia ja toimimalla pohjana tutkimuksen empiriaosuudelle, alkaen kap-

paleesta 4. Tutkimuksen viitekehyksen luomisessa on sovellettu Laitisen (2003, s. 

400-406) dynaamisen mittausjärjestelmän periaatteita. Avainsyitä juuri tämän 

mallin hyödyntämisessä on ollut tutkimuksen rakenteen ja tavoitteiden huomioi-

minen ja tutkimuksen ydin alueen, suorituskykymittariston kehittäminen, johon 

kyseisen mallin on katsottu istuvan parhaiten, sillä mallin toimintaperiaate pohjau-

tuu dynaamisen kausaaliketjun perusajatukseen. Perimmäinen ajatus mallissa on 

tutkimuksen tavoitteena oleva ajatus, jossa yrityksen tulokseen heijastuvaa suori-

tuskykyä voidaan kehittää tehokkaasti vain, jos sitä voidaan mitata. Mallia voi-

daan myös helposti muuttaa ja kehittää. Muutos, kehitys ja helppokäyttöisyys ovat 

myös avainsanoja tämän tutkimuksen suorituskykymittariston ominaisuuksissa. 
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Viitekehyksessä tuodaan esiin tutkimuksen punainen lanka: Lähtökohtana on or-

ganisaation tila ennen mittausjärjestelmän olemassaoloa. Johdossa herää tarve 

mittausjärjestelmä-työkalulle indikoimaan liiketoiminnan tilaa ja tulevaa kehitys-

tä. Johdon pohjimmainen ajatus on kehittää organisaation kilpailukykyä ja strate-

giaa, jota varten mittausjärjestelmä kehitetään. Kehityksen kiertokulku on siis 

dynaaminen, kuten viitekehyksestä ilmenee: Organisaation nykytilasta tulee tarve 

mittausjärjestelmälle, jonka onnistuminen suorituskyvyn mittauksessa auttaa stra-

tegian toteutumisessa, mitä puolestaan peilataan jälleen organisaation resursseihin 

ja sidosryhmiin ja tehdään mahdolliset muutokset mittausjärjestelmään. 

 

Viitekehyksen kolme osa-aluetta ovat näin ollen tiukasti vuorovaikutuksissa toi-

siinsa. Vuorovaikutuksista syntyy myös erilaisten haasteiden kirjo, joita myös 

tutkimuksen empiriaosuudessa tuodaan esiin mahdollisine ratkaisuineen. Tutki-

muksen suorituskykymittariston suunnittelun lähtökohdaksi on otettu organisaati-

on strategia, jossa isoin paino on organisaation sidosryhmillä: johto, työntekijät, 

kilpailijat, kumppanit ja muut konsernin organisaatiot. Suorituskykymittaristo 

rakennuksen tavoitteena on olla kokonaisvaltainen, konsernin tiettyyn organisaa-

tioon rakennettu, suorituskykyä havainnoiva työkalu päätöksenteon tueksi, jonka 

rakentamisessa on huomioitu strategiasidonnaisuuden ohella kriittiset menestyste-

kijät, syy-seuraussuhteet ja kevyt ylläpidettävyys.   
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Kuva 13. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 
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4 SUORITUSKYVYN MITTAUS NESTE OIL OYJ:N 

SATAMAT JA TERMINAALIT -

ORGANISAATIOSSA 
 

Tutkimuksen empiriaosuus on luku 4, jossa esitetään suorituskykymittariston ra-

kentamisen eteneminen kohdeyrityksessä. Tutkimuksen tavoitteena on rakentaa 

suorituskykymittaristo kohdeorganisaation eli Neste Oil Oyj:n Satamat ja termi-

naalit -organisaatioon siten, että mittaristo täyttää organisaation mittaamisen pää-

määrät mahdollisimman tehokkaasti. Satamat ja terminaalit -organisaatiosta on 

käytetty lyhennettä S&T-organisaatio. 

 

Tutkimus on luonteeltaan case- eli tapaustutkimus, joten tutkijan osallistuvaa ha-

vainnointia hyödynnetään runsaasti. Havainnot koostetaan tekemällä haastatteluja, 

osallistumalla palavereihin, tutkimalla kohdeorganisaation sisäisiä asiakirjoja ja 

käymällä vapaita keskusteluja. Tätä työtä on suuresti helpottamassa tutkijan rooli 

johdon controllerina tutkimuksen kohdeorganisaatiossa.  

 

S&T-organisaatioon rakennettiin suorituskykymittaristo vuosien 2012 ja 2013 

aikana. Mittaristo rakentamisen perustana käytettiin teoreettista viitekehystä. Mit-

taristo rakennettiin vaiheittain kohdeorganisaation kriittisiä menestystekijöitä ja 

suorituskyvyn mittaamisen näkökulmia hyödyntäen. Mittariston rakentaminen ja 

kehitystyö kohtasi useita haasteita, jotka saatiin pääosin ratkaistua. Tutkimuksen 

empiirinen osuus päättyy rakentamisen ja kaksi vuotta käytössä olleen suoritusky-

kymittariston aikana esiintyneiden haasteiden analysointiin. 

4.1 Yritysesittely 

 

Neste Oililla on takanaan pitkä historia Suomen öljyhuollon turvaajana jo vuodes-

ta 1948 alkaen. Neste Oil Oyj on pörssiyrityksenä nuori, sillä vuonna 2005 For-

tumin öljytoimiala erkaantui omaksi yhtiökseen ja listautui Neste Oil Oyj:nä Hel-

singin Pörssiin.  Tänä päivänä Neste Oil on korkealaatuisiin puhtaamman liiken-

teen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö tähtää maail-

man johtavaksi puhtaamman liikenteen öljytuotteiden toimittajaksi. Yhtiö onkin 
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maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yh-

tiössä työskentelee 5000 alan osaajaa ja toimintaa sillä on neljässätoista maassa. 

Neste Oilin liikevaihto vuonna 2012 oli 17,9 miljardia euroa ja yhtiön osake on 

listattu NASDAQ OMX Helsingissä. (Neste Oil Oyj -kotisivu, 2013) 

 

S&T-organisaation järjestelmä- ja kehityspäällikön (2011a) laatimassa sisäisessä 

OQD-ohjeistuksessa on kuvaus S&T-organisaation toimintaperiaatteesta. Sen 

mukaan S&T-organisaatio kuuluu Neste Oil Oyj -konserniin. Yksikön tehtävänä 

on tuottaa satama- ja terminaalipalvelut huomioiden ympäristö, terveys, turvalli-

suus, laatu, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus Neste Oilin ja sen asiakkai-

den tarpeissa sekä vastata hoidossa olevien hoitovarastojen toiminnasta. S&T-

organisaatiossa kannustetaan henkilöstöä yhä parempaan työsuoritukseen sekä 

toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen. (OQD 2011a) 

 

S&T-organisaation johtaja vastaa siitä, että Neste Oilin toimintapolitiikka ja stra-

tegia tulevat huomioiduksi S&T:n toiminnassa. Järjestelmä- ja kehityspäällikön 

tehtävänä puolestaan on tukea organisaation toimintatapojen, tavoitteiden ja toi-

mintasuunnitelmien toteutumista. Lisäksi kullakin terminaalilla on laatuohjaaja, 

jonka tehtävänä on vastata toiminnan laadusta ja dokumentoinnin ylläpidosta. 

(OQD 2011a) Lisäksi OQD:n toimintakuvauksen mukaan toimipaikan päälliköllä, 

esimerkiksi Kokkolan terminaalipäälliköllä on kokonaisvastuu terminaalinsa toi-

minnasta, johon kuuluvat: 

o Terminaalin toiminnan ja henkilöstön johtaminen ja kehittäminen 

o Tuotteiden ja raaka-aineiden turvallinen käsittely terminaalissa käytönval-

vojan roolissa 

o Yhteydenpito viranomaisiin ja linjaorganisaatioon  

o Terminaalin öljytuotteiden logistinen hallinta 

o Kunnossapito 

o Investointitarpeen kartoitukset, investointien budjetointi ja toteutuksen ko-

konaisvalvonta  

o Lastauksen/purkauksen suunnittelu ja valvonta laivauksissa yhdessä sijai-

sensa tai muun tehtävään koulutetun henkilön kanssa 
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S&T-organisaation johtoryhmään kuuluvat organisaation johtaja, Porvoon, Naan-

talin ja kotimaan satamien ja terminaalien päälliköt, järjestelmä- ja kehityspäällik-

kö sekä tuki HR:stä, HSEQ:sta ja controller taloudesta. Johtoryhmä kokoontuu 

keskimäärin kerran kuukaudessa poislukien heinäkuu. Osa kokouksista on Live 

meeting -kokouksia. Johtoryhmän kokouksissa käsitellään esimerkiksi toiminta-

suunnitelman toteutuminen ja toiminnan laadun, ympäristön ja kokonaisturvalli-

suuden kannalta keskeiset seikat, kuten tavoitteiden toteutuminen, toiminnan 

poikkeamat, korjaavat toimenpiteet ja palaute. (OQD 2011a) Lisäksi käydään läpi 

tärkeimmät talouden ja henkilöstön tapahtumat, jotka ovat koostettu tämän tutki-

muksenkin kohteesta eli tuloskortin suorituskykymittareilta tiiviimpään Power-

point-esitykseen. Kokouksen lopuksi muodostetaan tiivistelmä päätöksistä, tehtä-

vistä vastuineen ja aikatauluineen sekä katsaus tulevaan. 

 

Haminan, Kokkolan ja Kemin terminaalien toiminta on pääasiassa samanlaista. 

Näitä kutsutaan Rannikkoterminaaleiksi tai Domestic Terminals. Kokkolan liike-

toimintaan luetaan mukaan myös Pietarsaaren terminaali, samoin kuten Kemiin 

yhteyteen kuuluu Tornion terminaali. Porvoo ja Naantali ovat kaksi isompaa Nes-

te Oilin terminaalikeskittymää, joista Porvoo on suurin. Myös edellä mainitut 

Hamina-, Kokkola- ja Kemi-terminaalit ovat pienimuotoisia terminaalikeskitty-

miä, mutta niistä puuttuu öljyjalostamon tuoma vaikutus toimintaan, joka siis vai-

kuttaa oleellisesti Porvoon ja Naantalin terminaalien toimintaan. Terminalien 

maantieteelliset sijainnit ovat esitetty alla olevassa kuvassa 14, johon on myös 

sijoitettu Suomessa toimivien muiden öljy-yhtiöiden terminaalit. 
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Kuva 14. Suomen markkinoilla toimivien öljy-yhtiöiden terminaalit. 

 

Alan erityispiirteet: 

 

Öljy- ja kaasutuotteiden varastointi edustaa keskeistä logistista lenkkiä raakaöljy-

tuotannon ja öljytuotemarkkinoiden välissä, kuten myöhemmin esiintyvä kuva 15 

myös esittää. Kansainvälisesti tarkasteltuna pääasialliset ansaintakeinot öljy- ja 

kaasutuotteiden terminaaleilla koostuvat varastointipalveluveloituksesta, läpime-

noveloituksesta ja muista liiketoiminnan lisäpalveluista. Öljy- ja kaasutuotteiden 

varastointi on varsin kannattavaa liiketoimintaa. Markkinajohtaja Vopak liikevoit-

tomarginaali oli huikea 28% vuonna 2012. Muita suuria Vopakin tyylisiä itsenäi-

siä öljytuotteiden ja kemikaalien varastointiin erikoistuneita yrityksiä ovat järjes-

tyksessä Oiltanking, Kinder Morgan, Nustar ja niin edelleen. Yhdessä nämä itse-

näiset yritykset hallitsevat reilua 60% koko markkinakapasiteetista. Globaali öljy-

tuotteiden varastointi on arvioitu kokonaiskapasiteetiltaan noin 226 miljoonaa 

kuutiometriä suureksi markkina-alueeksi. (Al Masah Capital Management Limi-

ted 2013) 
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Al Masah Capital Management Limited (2013) tutkimuksen mukaan kansainväli-

sillä markkinoilla tyypillisiä asiakkaita ovat öljynjalostajat, sillä niillä ei välttä-

mättä ole tarpeellisia tiloja raaka-aineiden tai tuotteiden säilytykseen. Myös jakeli-

jat ja jälleenmyyjät ovat iso asiakaskunta, jotka varastoivat lopputuotteen ennen 

loppuasiakkaalle toimitusta. Kolmas asiakasryhmä ovat alan traderit, jotka varas-

toivat öljytuotteita tukkumyynnin tai hintakeinottelun tarkoituksiin.  

 

Suomessa Neste Oil Oyj:n omistamien satamien ja terminaalien ja myös kyseisen 

organisaation tehtävä on tuottaa satama- ja terminaalipalveluja osana kokonais-

toimitusketjua ja huomioida toiminnassaan konsernin etu. S&T-organisaation tar-

koitus ei siis niinkään ole tavoitella voittoa, kuten esimerkiksi edellä mainitun 

Vopakin tapauksessa oli kyse. S&T-organisaation johtajan mukaan erityispiirtee-

nä on myös 1960-luvulta peräisin oleva satamien ja terminaalien rakenne suurine 

säiliöineen, kun tänä päivänä terminaaleilla suositaan pienempiä säiliöitä niiden 

tuoman operatiivisen joustavuuden vuoksi. 

 

Liiketoimintaprosessien kuvaus: 

 

S&T-organisaatiolla on myös sisäisessä OQD (2011b) -ohjeistuksessa järjestelmä- 

ja kehityspäällikön laatima kuvaus organisaation prosessista. Prosessien kuvaami-

sella varmistetaan, että henkilökunta tuntee toiminnan kokonaisuuden ja ymmär-

tää, että lähtökohtana toiminnan laadussa on tuotteen vastaanotto, varastointi ja 

luovuttaminen eteenpäin oikealaatuisena, määrältään oikeana ja sovittuun aikaan. 

Hän lisää, että toiminnan laatuun kuuluu asiakkaan kanssa sovittujen menettelyta-

pojen noudattaminen ja muiden sidosryhmien asettamien vaatimusten täyttämi-

nen. 

 

Kemin ja Kokkolan terminaalit ovat autojakeluterminaaleja liikenne- ja lämmitys-

polttoaineille. Tuotteet toimitetaan näille terminaaleilla laivoilla pääasiassa Por-

voon ja Naantalin jalostamoilta. Pietarsaaren terminaali myy pääasiassa lipeän 

varastointipalveluja lipeän omistavan asiakkaan tarpeisiin. Lipeä vastaanotetaan 

laivoilla ja toimitetaan asiakkaille autoilla. Tornion nestekaasuterminaali ottaa 

vastaan nestekaasua laivoilla, varastoi sitä ja toimittaa edelleen putki-, auto- tai 
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junatoimituksina. Haminan terminaali on pääasiassa entisen Neuvostoliiton alu-

eelta tuleville öljynjalostuksen raaka-aineille. Terminaali toimii myös autojakelu-

terminaalina raskaille polttoaineille.  Tuotteet ja raaka-aineet tulevat junilla tai 

laivoilla ja lähtevät laivoilla, junilla ja autoilla. Hoitovarastot ovat pääosin valtion 

omistamia varmuusvarastoja, jotka on suunniteltu ja rakennettu maan energia-

huollon turvaamiseksi kriisitilanteissa. (OQD 2011a ja 2011b) 

 

Vastuu tuotteiden laadun ylläpidosta siirtyy toimipaikalle, kun tuotetta aletaan 

purkamaan putkistoihin ja säiliöihin. Vastuu päättyy, kun tuote on lastattu hyväk-

sytysti autoon, rautatievaunuun tai laivaan laadultaan ja määrältään sovittuna ja 

asiakas on sen hyväksynyt. S&T-organisaatio on velvollinen seuraamaan vastaan-

otettavan, varastoitavan ja luovutettavan tuotteen laatua, keskeyttämään tarvittaes-

sa vastaanoton tai jakelun ja ilmoittamaan toimittajalle tai asiakkaalle tuotteessa 

havaituista puutteista. (OQD 2011b) 

 

S&T-organisaatiolla on paljon rajapintoja sen eri sidosryhmien kanssa. Yksi mer-

kittävä sidosryhmä on asiakkaat, joista osa on myös Neste Oilin kilpailijoita. Nes-

te Oil Oyj:n asiakkaita ovat esimerkiksi Neste Markkinointi Oy sisäisenä asiak-

kaana ja ulkoisina asiakkaina esimerkiksi NEOT Oy ja Teboil Oy. Edellä mainitut 

kolme osakeyhtiötä ovat puolestaan keskenään toistensa kilpailijoita. Terminaa-

leille kuljetetaan tuotteita laivoilla eri varustamojen toimesta, joista muodostuu 

rajapinta myös toimintaprosessissa. 

 

Alla oleva kuva 15 on tehty tämän tutkimuksen teoriakappaleessa 3.3 esitetyn 

liiketoimintaprosessin kuvauksen mukaan. Kuva havainnollistaa S&T-

organisaation toimitusketjun logistista prosessia. Input on Tuottaja, joka tuottaa 

raakaöljyn. Siirto suoritetaan säiliöauton, junan, putken tai laivan avulla säiliöihin, 

jotka ovat usein jalostamoiden yhteydessä. Valmiit öljytuotteet siirretään jälleen 

jalostamoiden säiliöihin ja edelleen laivoilla kaukokohteisiin ja sisämaan termi-

naaleihin auto-, putki-, laiva- tai junatoimituksin. Eli kotimaan loppuasiakas saa 

tuotteensa terminaalien säiliöiden tai jalostamon tuotesäiliöiden kautta pääasiassa 

autokuljetuksin. 
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Säiliöauto Säiliöauto

Jalostamo

Putki Putki

Tuottaja Loppuasiakas

Laiva Säiliöt Laiva

Säiliöt

Juna Laiva Juna  
Kuva 15. S&T-organisaation toimitusketjun logistinen prosessi mukaillen Al Ma-

sah Capital Management Limited’ia (2013) 

 

Strategian kuvaus: 

 

Neste Oil toteuttaa strategiaansa neljän arvonluontiohjelman avulla. Yksi niistä on 

tuottavuusohjelma, jolla yhtiö pyrkii varmistamaan tuotannon tehokkuuden paran-

tamisen kaikilla tuotantolaitoksillaan keskittymällä muun muassa tuotannon ra-

kenteeseen, energiatehokkuuteen sekä joustavuuteen. Tämä sisältää myös toimi-

tusketjun tehokkuuden kehittämisen, jossa S&T-organisaatiolla on merkittävä 

rooli Neste Oilin omistamien kotimaan terminaalien suhteen. (Neste Oil -kotisivu, 

2013) 

 

S&T-organisaatiossa strategiasta käytetään termiä toimintasuunnitelma, koska 

kyseinen toimintasuunnitelma jalkautetaan S&T-organisaatioon Neste Oil Oyj:n 

strategiasta. S&T-organisaation toimintasuunnitelman tavoitteena on laadukkai-

den ja kilpailukykyisten satama- ja terminaalipalveluiden tarjoaminen ja niiden 

jatkuva parantaminen valituilla maantieteellisillä alueilla. Alla on lueteltu toimin-

tasuunnitelman tärkeimpiä osa-alueita:  

o Terminaalien ja satamien turvallinen operointi  

o Luotettava ja asiakassuuntautunut palvelutoiminta 

o Ennakoivan kunnossapidon kehitys 

o Tehokas käyttöomaisuuden hyväksikäyttö 

o Joustavat operointimallit 

o Tarkka kustannusjohtaminen ja laaja kustannustietoisuus 

o Johtamistyön ja pätevyyden kehittäminen 
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Toimintasuunnitelman kuin myös terminaali- ja satamapalveluiden toteuttamises-

sa tiivis yhteistyö konsernin muiden organisaatioiden kanssa on välttämätöntä. 

Myös läsnäolo konsernin erilaisissa strategisissa ja tuottavuushankkeissa on todel-

la tärkeää. S&T-organisaation johtajan mukaan yhteistyö logistisessa ketjussa ja 

siinä olevien toimijoiden kanssa on välttämätöntä liiketoiminnan kehittämiselle ja 

jo pelkästään tiedon siirtymiselle eri toimintojen välillä. 

4.2 Tuloskortin rakentaminen 

 

S&T-organisaation toteutunutta tulosta seurattiin ennen tuloskorttia erilaisilla ra-

porteilla, jotka koostettiin pääasiassa controllerin toimesta erilaisille pohjille hyö-

dyntäen erilaisia järjestelmiä ja tietolähteitä. Näitä raportteja seurasivat useat tahot 

Neste Oilin matriisiorganisaatiossa. S&T:n controller: ”Näitä tahoja olivat muun 

muassa investointien hallinta, talouden controllerit, terminaalipäälliköt ja financial 

control eli ulkoinen laskenta. Tilanne muodostui joskus aikataulullisesti haasta-

vaksi, kun eri toiminnoissa ja siteilla oli yhtä aikaa kysymyksiä ja parannusehdo-

tuksia, jolloin priorisointi ja pidemmät työpäivät olivat arkea.” 

 

Eli tieto oli hajanaisesti eri raporteilla, jolloin yhteenvedon tekeminen oli työläs ja 

ennen kaikkea tiedon koostaminen S&T:n johdolle selkeässä muodossa oli hanka-

laa. Useat erilaiset raportit koettiin hankaliksi etenkin johdon että niitä laativan 

controllerin mielestä. Loppujen lopuksi seurauksena oli hankalampi päätöksente-

ko, kun liiketoimintaa ja sen taloutta kuvaavat luvut olivat erilaisilla raportti- ja 

mittauspohjilla, jolloin johdon työaikaa meni hukkaan pelkän tiedon etsimiseen. 

Myös eri toimintojen vertailtavuus oli haastavaa hajanaisten raporttien vuoksi. 

 

Näihin edellä mainittuihin tekijöihin nojaten päätettiin S&T:lle rakentaa oma tu-

loskortti helpottamaan tiedon saantia ja tehostamaan päätöksentekoa ja edelleen 

helpottamaan asetettujen tavoitteiden seurantaa. S&T:n johdon keskuudessa suori-

tuskykymittaristosta käytettiin kehityksen alkuvaiheista alkaen termiä tuloskortti, 

jota käytetään myös tämän tutkimuksen empiriaosuudessa.  
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4.2.1 Tuloskortin rakentamisen ensivaiheet 

 

S&T:n tuloskortin rakentamisessa noudatettiin edellä, kuvassa 4 esitettyä Suori-

tuskykymittariston rakentamisen päävaiheet -mallia. S&T:n tuloskortin rakenta-

misen aloitus oli tuloskortin suunnittelupalaveri, joka pidettiin S&T:n johtoryh-

män kesken 11/2011. Mukana olivat S&T-organisaation johtaja, kehityspäällikkö, 

controller, HR- ja HSE-päälliköt ja HVK-päällikkö. Ensimmäisessä suunnittelu-

palaverissa kartoitettiin lähinnä tärkeimpiä tarpeita, joita tuloskortilla tulee olla. 

Suunnittelupalaverissa eri osa-alueiden päälliköt ja asiantuntijat toivat esiin oman 

näkemyksen, mitkä ovat relevanteimmat mittauskohteet hallinnoimallaan liike-

toiminta-alueella.  

 

Tuolloin päädyttiin myös yhteisymmärrykseen, että controllerilla on päävastuu 

tuloskortin päivittämisestä. Syinä tähän nähtiin tuloskortin voimakas painottumi-

nen talouden tunnuslukuihin ja talouteen kytkeytyviin asiayhteyksiin. Sopivaksi 

päivittämistaajuudeksi koettiin kortin päivittäminen kuukausittain aina tuloksen 

valmistumisen jälkeen. Tämä toimintaperiaate on edelleen käytössä. Näin myös 

toteutettiin seuraavat suunnittelukokoukset, joita oli muutamia. Jatkossa kokouk-

set olivat pitkälti työpisteillä käytäviä keskusteluja S&T:n johtajan ja kehityspääl-

likön kesken, joilta kehitysehdotukset ja -toimeksiannot osoitettiin lähinnä cont-

rollerille eli tuloskortin fyysiselle rakentajalle.  

 

Tuloskortin rakentamisen lähtökohtana oli ottaa huomioon S&T:n toiminta koko 

laajuudessaan, jotta kyetään luomaan mahdollisimman kokonaisvaltainen tulos-

kortti. Tuloskortin rakentamisessa lähtökohtaisina vaatimuskriteereinä nähtiin, 

että sen tuli olla rakenteeltaan kokonaisvaltainen, seurata toimintasuunnitelman 

tavoitteita ja olla luettavuudeltaan selkeä ja käytettävyydeltään kevyt. Tuloskortti 

päädyttiin rakentamaan Excel-pohjalle, joka on edelleen käytössä. Näin ollen tu-

loskortti olisi helposti muokattavissa, mikä oli tarpeellinen ominaisuus kortin 

KPI-mittareiden muuttuessa joskus jopa kuukausittain. Myös yleinen mielipide oli 

Excel-pohjan puolesta sen helppokäyttöisyyden ja muokattavuuden vuoksi.  
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4.2.2  Tuloskortin näkökulmat ja mittarit  

 

S&T:n tuloskortin kehityksen tavoitteena oli saada yhtenäinen työkalu talouden ja 

muun tärkeän ei-taloudellisten mittareiden seurantaan. Yksikön johto halusi yksit-

täisen informaation lähteen, josta näkee liiketoiminta-alueen kokonaistilanteen 

vaivattomasti. Tuloskortilla johto halusi yhdenmukaistaa raportteja, aikatauluja ja 

helpottaa tuloksen analysointia, joka oli lähinnä toteuman vertailua menneeseen ja 

tavoitteisiin. Tuloskortin lopullisena päämääränä haluttiin, että sen avulla voi 

muodostaa kuvan tulevasta kehityksestä, jolloin se toimisi työkaluna toiminta-

suunnitelman toteutumisen seurannassa. S&T-organisaation johtaja: ”Tuloskortin 

rakentamisen tavoitteena koimme, että laadukkaammalla suoristuskyvyn mittauk-

sella saavutamme kattavamman liiketoiminnan hallinnan, lisäämme kustannustie-

toisuutta ja parannamme johtamista. Mitä ei voida mitata, on haastava johtaa.” 

 

Tuloskortissa rakentamisessa suurin työ oli ehdottomasti sen näkökulmista ja mit-

tareiden valinnasta päättäminen kriittisten menestystekijöiden perusteella. Työ-

vaihe oli erilaisten halujen ja käytännön esteiden pohdintaa ja niiden yhteensovit-

tamista, mikä toisaalta jatkuu edelleen mitä tulee tuloskortin päivittäiseen kehit-

tämiseen. Tuloskortin näkökulmien valinnassa päädyttiin soveltamaan Laitisen ja 

kumppaneiden (1999, s. 96-98) tutkimuksessaan käyttämää Dynaamisen suoritus-

kyvyn mittaristomallia. Tärkeänä syynä juuri tämän mittaristomallin valinnassa 

pidettiin pääomavaltaista liiketoimintaa, jota satamat ja terminaalit edustavat. Sik-

si dynaaminen, resurssikäyttöä mallintava mittaristo oli paras ratkaisu.  

 

Mittauskohteen päättämisen yhteydessä controllerilla oli rooli niin sanottuna 

mahdollistajana. Controller olikin alussa hyvin työllistetty: ”sain aluksi kehiteltä-

väksi nipun mittareita, joiden kehityksessä oli mukana yhteistyötahoja, kuten 

ICT:n, finance controllin ja erilaisten talousohjelmistojen kanssa, joiden kanssa 

oli aina pohdinta mitä niistä saadaan irti huomioiden mittarin tarkoitus. Haasteiksi 

muodostui muun muassa joidenkin toimipaikkojen liiketoimintaluvut, sillä liike-

toiminta ei ole aivan samanlaista jokaisella toimipaikalla ja osa tuloskortin ideaa 

oli kuitenkin saada vertailu eri toimipaikkojen kesken samoissa mittareissa.” Eri 

toimipaikoilla oli eroa. Esimerkiksi Porvoon ja Naantalin satamat erosivat ranni-
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kon terminaaleista kuljetusmuodoissa eikä satamilla ollut säiliöitä. Haminan ter-

minaali erosi muista terminaaleista autojakelunsa vuoksi ja HVK eli huoltovar-

muuskeskus erosi muista terminaaleista eniten mittauskohteiden suhteen.  

 

Satamat ja terminaalit -organisaation neljä tärkeintä kriittistä menestystekijää oli-

vat seuraavat: 

1. Laadukas ja turvallinen toiminta 

2. Kustannuskuri 

3. Käyttöomaisuuden tehokas käyttö 

4. Myynnin lisäys 

 

S&T:n mittausjärjestelmän rakennemalliin kuvattiin S&T:n liiketoiminnan dyna-

miikka yritysprosessin tavoin, joka on esitetty alla olevassa kuvassa 16. Mallissa 

lähdettiin liikkeelle tuotannontekijöiden suorituskyvystä päätyen organisaation 

prosessien ja palveluiden suorituskyvyn mittaamisesta taloudellisen suorituskyvyn 

ja kilpailukyvyn mittaamiseen. Organisaation johdossa haluttiin, että mittariston 

näkökulmien tuli keskittyä liiketoiminnan avainalueiden ja päätettyjen kriittisten 

menestystekijöiden mittaamiseen, joilla tulevaisuudessa saavutetaan strategian eli 

toimintasuunnitelman asettamat tavoitteet.  
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PÄÄOMAT, LOPPU-

TUOTANNONTEKIJÄT ASIAKASSTRATEGIA

Tuotannontekijät Prosessit Palvelut

Kilpailukyky

Taloudellinen suorituskyky

 

Kuva 16. S&T:n mittausjärjestelmän rakenne. 

 

Kyseiset menestystekijät jakaantuivat melko tasaisesti eri näkökulmien kesken, 

joka oli hyvä perusta tasapainoiselle suorituskyvyn mittaukselle. Menestystekijät 

olivat myös perustana päätettäessä mitä suorituskykymittareita mikäkin näkökul-

ma piti sisällään. Seuraavissa kappaleissa on kuvattu tarkemmin S&T:n suoritus-

kykymittariston eli tuloskortin näkökulmien mukaisesti rakennettujen mittareiden 

kehitysversiot. Lisäksi tutkimuksen liite 2 esittää S&T:n tuloskortin toimipaikka-

mittarit ja liite 3 yhteenveto-mittarit kokonaisuudessaan.   

 

Tuotannontekijät-dimensio  

 

Tässä dimensiossa eli näkökulmassa keskityttiin mittausalueisiin, joita olivat lait-

teiden käytettävyys ja henkilöstöresurssointi. Tähän tarkoitukseen tuloskortille 

rakennettiin Maintenance- ja HR-mittarit, jotka ovat esitetty alla olevissa kuvissa 

17 ja 18. Maintenancessa eli kunnossapidossa koettiin parhaaksi näyttää toteuma 

versus budjetti -mittausta perinteisenä pylväskuvaajana siten, että aikaikkunana 

oli liukuma viimeisen 12 kuukauden ajalta. Lisäksi haluttiin sama kuvaaja kumu-

latiivisena, jotta viimeisen 12 kuukauden toteuman ja suunnitelman välinen ero 
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konkretisoituisi parhaiten. 12 kuukauden liukuma koettiin riittävänä historiatieto-

na ja antamaan tukea ennustamiseen. Lisää historiatietoa pystyi halutessaan tar-

kastelemaan vanhemmilta tuloskorteilta. 

 

Ensimmäisen peruskuvaajan viereen haluttiin taulukko näyttämään vuoden alun 

toteuma versus suunnitelma eli poiketen itse kuvaajasta, jossa oli 12:n kuukauden 

liukuma. Tämä on esitetty kuvan 17 keltaisessa laatikossa. Näin nähtiin meneil-

lään olevan vuoden tilanne ja tilanne suhteessa organisaation tulostavoitteisiin. 

Samanlainen taulukko koettiin relevantiksi kumulatiiviseen kuvaajaan, tosin ker-

tomaan tarkemmin kuvaajan osittamaa eroa toteuman ja suunnitelman välillä. Li-

säksi tässä mittaukseen haluttiin kommenttikenttä selventämään toteuman poik-

keamia ja ennen kaikkea antamaan näkemys ennusteesta suhteessa suunnitelmaan 

ja erityisesti tulevista isoista hankkeista. Kunnossapito edusti S&T:ssa isoa ku-

luerää kiinteissä kustannuksissa ja huomionarvoista kuluerää Neste Oilin konser-

nin tasolla. Lisäksi terminaalipäällikkö pystyi toimillaan eniten vaikuttamaan juuri 

kunnossapidon kustannuksiin. Näin ollen mittari oli aktiivisessa seurannassa 

S&T:ssa.  
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Act Plan

899 1 230

Act Plan

899 1 230

Maintenance analysis:

2013 second half of the maintenance base load actual was smaller than planned due the lower cotractors costs. 

This year beginning of May we are starting two major overhauls so actual will be really close as planned.
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Kuva 17. S&T:n tuloskortin kunnossapitomittaus. 

 

HR:ssä eli henkilöstöresursseissa tuloskortilla päätettiin keskittyä puolestaan nup-

pilukujen ja ylityötuntien seurantaan alla olevan kuvan 18 mukaisesti eli pitkälti 

samoin kuin kunnossapidossa. Mutta toisin kuin kunnossapidossa, HR:ssä katsot-

tiin ylityömittauksessa yhden kuvaajan riittävän, sillä ylitöiden suhteellinen kus-

tannus verraten kiinteisiin kustannuksiin oli pieni eikä terminaalipäälliköiden mu-

kaan niihin voinut juurikaan vaikuttaa. Kustannusten lisäksi myös ylityötunteja 

seurattiin vuoden kumulatiivisella luvulla, jossa vertailukohtana toimi viime vuo-

den toteuma.  

 

Nuppiluvun seuranta haluttiin jakaa henkilöstöryhmittäin. Sen mittaus päädyttiin 

toteuttamaan kuvan 18 mukaisella yksinkertaisella taulukolla, jossa oli vertailuna 

vuoden alun toteutuma ja suunnitelma. Sekä ylityötunti- ja nuppilukuseuranta 

tulivat HR-päällikön toimesta järjestelmien käyttöoikeuksista johtuen. Hän myös 

merkkasi tekemiinsä päivityksiin päivämäärän johtuen palkanlaskennan periodeis-

ta, jotka eivät olleet kuukausijaolla kaikissa henkilöstöryhmissä. Myös HR-
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mittauksessa, kuten kunnossapidossakin merkittävimmät poikkeamat ja tulevai-

suuden tapahtumat analysoitiin kommenttikentässä. Henkilöstön resursointiin ja 

johtamiseen liittyi toki paljon muutakin seurattavaa. HR-kokonaisuus käytiin läpi 

muiden mittareiden tavoin S&T:n kuukausittaisessa johtoryhmässä tuloskorttia 

hyödyntäen, esimerkiksi poimimalla siitä dataa powerpoint-esitykseen.  

 

Act Plan

28 21

Personnel 26.2.2014 Plan 02/2014

Permanent staff 29 30

Temporary staff 4 4

Total staff / budget 33 34

Upper White-collars 1 1

White-collars 6 7

2014 cumulative overtime work (h): 105 Blue-collars 18 18

2014 overtime work forecast (h): 1260

2013 overtime work actual (h): 1200

Updated 26.2.2014

Overtime work: Blue collars 1.1. - 15.2.2014, others 1.1. - 15.1.2014

Overtime and Personnel analysis:

We are expecting to have a new shift leader (white collar) on June. Current shift leader's sick leave started on August and stays 

until further notice. Affects of these actions can be seen on graph.
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Kuva 18. S&T:n tuloskortin henkilöstöresurssimittaus. 

 

Prosessit-dimensio  

Prosessit-dimensioon katsottiin kuuluvan kaksi osa-aluetta: HSEQ ja erilaiset lä-

pimenomittarit. Molemmat mittarit liittyivät suoraan edellä esitettyihin kriittisiin 

menestystekijöihin: Laadukas ja turvallinen toiminta ja käyttöomaisuuden tehokas 

hyväksikäyttö. Neste Oilissa toimitusjohtaja Matti Lievosella oli tapana aloittaa 

liiketoimintakokoukset turvallisuuskatsauksella. Näin oli myös päätetty S&T:n 

tuloskortilla, jossa ensimmäisenä esitettiin HSEQ-mittarit, englanniksi health, 

safety, environment and quality. Prosessiturvallisuus ja sen parantaminen on tänä 

päivänä itsestäänselvyys kaikissa kansainvälisissä teollisuusyrityksissä. Neste Oil 

ja sen satamat ja terminaalit ovat mukana öljynjalostus- ja öljytuotteiden myynti-

liiketoiminnassa, joka asettaa korkeat standardit laadulle, prosesseille ja turvalli-

suudelle. Myös Rantasen (2001, s. 15) suomalaisiin pkt-yrityksiin suunnatun tut-

kimuksen tulokset osoittavat, että toimitusvarmuus, laatu ja asiakastyytyväisyys 

koettiin merkittävimmiksi suorituskyvyn osa-alueiksi. 
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Alla olevassa kuvassa 19 on kuvattu S&T:n tuloskortille rakennetut HSEQ-

mittarit, josta on tehty suora linkitys henkilöstön bonusmatriiseihin. Kuvassa 19 

on esitetty kaikki S&T:n HSEQ-mittarit, kun taas toimipaikkakohtaiset mittarit 

ovat hieman suppeampia (Vertaa liitteet 2 ja 3).  

 

KPI Month Cum Year forecast 2013 Treshold Target Outstanding  

TRIF 20 16,5 4 6 3 2 1

TRI cases 0 2 3,5 5 5 3 1

PSER 3 4 2,6 7 3,5 2,4 1,7

PSE cases 1 1 2,9 0 4 3 1

Incident free days 28 114 353 0 342 350 357

Customer non conformances 0 1 3 0 8 5 2

Safety leading indicator 270 1008 2300 3160 2006 2231 2630

Observation tours 185 740 2270 2200 2050 2300 2500

Safety discussions 40 200 320 420 350 410 460

HSSE inspection rounds 12 50 159 144 132 150 194  

Kuva 19. S&T:n tuloskortin HSEQ-mittaus. 

 

HSEQ-mittarit valittiin tuloskorttiin soveltaen Neste Oil konsernin vastaavaa mit-

tausta. Myös konsernin poikkeamien kirjaus- eli NCR-järjestelmä mahdollisti tä-

män. TRIF ja PSER valittiin tärkeimmiksi turvallisuusmittareiksi jo toteutuneiden 

turvallisuuspoikkeamien suhteen. Laadun mittauksessa asiakaspoikkeamat eli cus-

tomer non-conformances koettiin relevanteimmaksi. Loput kuvassa 19 olevat mit-

tarit alkaen Safety leading indicator’sta ovat ennakoivaan työturvallisuuteen koh-

dennettuja mittareita. Kuvan 19 oikeaan reunaan rakennettiin liikennevalot, jotka 

paljastavat johdolle yhdellä vilkaisulla HSEQ-mittauksen statuksen. Kehityskoh-

teeksi HSEQ-mittauksessa jäi poikkeamien, kuten asiakas, turvallisuus ja laatu 

mittaaminen, sillä näillä saattoi olla taloudellisesti voimakas korrelaatio yrityksen 

tulokseen. 

 

Tässä tapauksessa rahallisten bonusten huomattiin toimivan hyvänä lisämotivaati-

on lähteenä parantamaan turvallista työskentelytapaa toimipaikoilla, joskin ihmi-

nen pyrkii luontaisesti turvalliseen toimintaan tilanteessa kuin tilanteessa. Mit-

tauksen seuranta toteutettiin S&T:n HSEQ-managerin toimesta, joka ajoi luvut 

konsernin NCR-järjestelmästä linkittäen ne tuloskortin HSEQ-matriisiin. Hän 

myös toi tarkemmin esiin johtoryhmien kokouksissa mittareiden numeroiden 

taakse kätkeytyvät poikkeamat, joka oli HSEQ:n kannalta tärkeintä tiedon saannin 
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ja oppimisen kannalta. Myös erilaiset auditoinnit ja standardoinnit vahvistivat 

turvallisuuskulttuuria, jossa HSEQ-managerilla oli päävastuu. 

 

Prosessit-dimensioon katsottiin kuuluvan vielä kolme mittaria liittyen käyttöpää-

omaan kriittisenä menestystekijänä. Näitä olivat läpimenokustannus, täyttöaste ja 

kiertonopeus. Englanniksi throughput cost, filling rate ja turnover rate. Nämä oli-

vat myös kansainvälisessä näkökulmassa tärkeimpiä terminaalitoimintojen tehok-

kuusmittareita. Läpimeno käsitti joko terminaalin sisään- tai ulosvirtausta ja yk-

sikkönä käytettiin tonneja tai kuutiometrejä. Neste Oilin satamissa ja terminaaleis-

sa ja edelleen tuloskortilla käytettiin läpimenon mittauksessa sisään- ja ulosvir-

tausta riippuen toimipaikasta. Läpimenon yksikköinä käytettiin tonneja. Läpime-

nokustannus saatiin puolestaan selville jakamalla kokonaiskustannukset eli muut-

tuvat ja kiinteät kustannukset läpimenotonneilla. Alla kuva 20 esittää läpi-

menomittausta tuloskortilla. Siinä on lisäksi huomioitu lastattujen ja purettujen 

autojen ja junien määrä. 

 

Throughput MAR Prev. y. MAR YTD 2013 2012 2011 2010

Number of tank trucks (load & discharge) 3200 3600 9400 71186 75790 83172 83 981

Number of railway cars (load & discharge) 110 130 330 3 070 4 631 2 823 3 136

Tank trucks throughput (tons loaded) 150 000 200 000 580 000 3 500 000 3 200 000 2 900 000 3 300 000

Railway cars throughput (tons loaded) 40 000 35 000 180 000 1 100 000 1 300 000 1 200 000 1 000 000

Throughput (€) 600 000 € 550 000 € 1 500 000 € 7 067 926 € 7 327 000 € 7 216 000 € 6 271 000 €

Throughput €/t 3,16 € 2,34 € 1,97 € 1,54 € 1,63 € 1,76 € 1,46 €

 

Throughput analysis:

Last month's fixed costs increased with maintenance and throghput was low --> increased throughput cost!
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Kuva 20. S&T:n tuloskortilla esitetty läpimenokustannusten mittaus. 

 

Täyttöaste- ja kiertonopeusmittauksista voitiin puhua myös öljytuotesäiliöiden 

hyödyntämisasteena, englanniksi utilization rate. Nämä mittarit ovat myös kan-

sainvälisessä öljyn ja kaasun varastointiliiketoiminnassa merkittäviä avainlukuja, 

joita käytetään vuokraus ja läpimenosopimuksia tehtäessä erilaisten yrityksien ja 
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trading-toimijoiden kanssa. Tuloskortilla näitä kohteita päädyttiin mittaamaan alla 

olevan kuvan 21 mukaisesti näyttämällä viimeisen kuuden kuukauden toteuma. 

Huomaa, että läpimenolla ja kiertonopeudella on suora yhteys, mutta täyttöastee-

seen edellä mainitut eivät vaikuta. 

 

# Filling rate (%, month average) NOV DEC JAN FEB MAR APR

Capacity usage M3 102 000 90 000 94 000 88 000 82 000 102 000

=Capacity usage M3 /Max.capacity M3 90 % 80 % 75 % 75 % 80 % 70 %

290 851 276 000

# Turnover rate (month) NOV DEC JAN FEB MAR APR

=Throughput M3/Max.capacity M3 3,3 2,8 2,5 2,5 2,8 2,0

Utilization rate analysis:

Due the low throughput also filling rate and turnover rate sank.
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Kuva 21. S&T:n tuloskortilla esitetty täyttöasteen ja kiertonopeuden mittaus. 

 

Palvelut-dimensio  

 

Neste Oilin S&T:n toimintaympäristönä olivat B to B -markkinat, jolloin asiakas-

palvelussa ja sen onnistumisessa piti painottaa taloudellisia, toimintaturvallisuu-

teen, toimitusketjun ja terminaalitoiminnan operoinnin hallintaan suunniteltuja 

mittareita toisin kuin B to C -markkinoilla, jossa mittaus olisi ollut pehmeisiin 

arvoihin pohjautuvaa, kuten asiakkaan mielipiteeseen vaikuttamiseen ostotilan-

teessa. S&T:n toimintaa sitoivat myös erilaiset säännöt ja standardit, joiden täyt-

täminen oli siis toiminnan edellytys.  

 

Palvelut dimensio oli kolmas tuloskortin näkökulma, sillä S&T:n tavoitteena oli 

olla sen asiakkaiden silmissä arvostettu terminaali- ja satamapalvelujen tuottaja. 

Tähän kuului osin HSEQ-mittaus, sillä vähäiset poikkeamat ja turvallinen toimin-

ta S&T:ssä oli sekä sisäisen että ulkoisen asiakkaan edellytys toiminnalle termi-

naalissa, kuten auton lastauksessa laitteiden toiminta ja ennalta määrätyt toiminta-



75 

 

ohjeet. HSEQ-mittauksessa erityisesti asiakaspoikkeamat eli customer non-

conformances mittasi virheitä ja poikkeamia asiakkaan ja terminaalin välillä. Näi-

tä saattoivat olla esimerkiksi tuotteen laatupoikkeamat, englanniksi off speck tai 

virheellinen toiminta ja sen seuraukset.  

 

Asiakastyytyväisyyttä mitattiin S&T:ssa kerran vuodessa, jossa tarkasteltiin asi-

akkaiden mielipiteitä toiminnan sujuvuuden, laadun ja joustavuuden suhteen. Tu-

loskortilla tätä tekemistä seurattiin kortin lopussa sijaitsevasta Customer related 

issues -kommenttikentän avulla (liite 2).  

 

Talous ja kilpailukyky -dimensiot  

 

Talous ja kilpailukyky olivat tuloskortin kaksi viimeisintä näkökulmaa, sillä 

myynnin lisäys ja kustannuskuri lukeutuivat S&T:n kriittisiin menestystekijöihin. 

Osaa näistä mittareista seurattiin tuloskortilla kuukausittain, osaa puolestaan tu-

loskortin ulkopuolella kvartaali- tai vuosikohtaisessa seurannassa. Kilpailukyky-

näkökulmaa pyrittiin erityisesti ilmaisemaan Past succeedings and future doings -

sanallisessa analyysikentässä tulokortin lopussa (liite 2). Tässä tuli ilmoittaa mah-

dolliset tulevat ja uudet asiakkuudet tai isommat sopimusneuvottelut toimittajien 

tai asiakkaiden välillä tai mahdollisuus edellä mainittuihin tekijöihin. Näitä pidet-

tiin S&T:ssa merkittävinä tekijöinä lisämyynnin edistämisessä, missä tarvittiin 

kaikkien panosta.  

 

Operatiivisia talousmittareita tuloskortilla oli myynnin ja kustannusten seuranta-

matriisi sekä investointikustannusten seuranta-kuvaaja analyyseineen. Alla ole-

vassa kuvassa 22 on esitetty taloudellisen tuloksen seurantamatriisi. Tässä koet-

tiin, että yksinkertainen vertailu budjettiin yhdessä sanallisen analyysin kanssa 

olisi riittävä myynnin ja kustannusten seurantaan, sillä S&T:ssa toiminta niin kus-

tannuksien kuin myynnin suhteen oli melko stabiilia läpi vuoden. Controllerin tuli 

korostaa tuloksen poikkeamia punaisella silloin, kun alitus oli huomattava. Tällöin 

terminaalipäällikön huomioi punaisella merkatut poikkemat kommenteissaan ana-
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lyysikentissä. Tuloskortin ulkopuolelle jätettiin käyttöomaisuuden käyttöä kuvaa-

vat mittarit, kuten rona ja roace, joita seurataan kvartaaleittain. 

 

YEAR 2014

K€ Act Plan Act Plan 2013 2012 2011 2010

NET SALES 650 700 1 600 1 900 7 500 7 300 7 600 7 500

DIRECT COSTS TOTAL -200 -150 -500 -763 -2 663 -3 243 -3 287 -2 765

STAFF COSTS -176 -160 -421 -410 -1 907 -1 951 -1 854 -1 877

MAINTENANCE COSTS -155 -90 -480 -350 -1 862 -1 560 -1 784 -1 229

OTHER FIXED COSTS -68 -40 -107 -80 -636 -293 -291 -400

FIXED COSTS TOTAL -400 -290 -1 008 -840 -4 405 -3 804 -3 929 -3 506

EBITDA 50 260 92 297 432 253 384 1 229

Result analysis:

Our EBITDA level was behind the plan but we are looking forward when net sales is supposed to rise during Q3 and Q4.
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Kuva 22. S&T:n tuloskortilla taloudellisen tuloksen seuranta. 

 

Investointikustannuksissa haluttiin seurata toteumaa, ennustetta ja vanhan ennus-

teen ja toteuman välistä eroa (liite 3). Ennusteen ja toteuman välinen ero oli usein 

suuri, jonka vuoksi tätä haluttiin seurata. Kaikissa analyyseissa oli tärkeää tuoda 

esiin siis poikkeamat sekä menneisyydessä että tulevaisuudessa ja tulevat suuret 

investoinnit ja vastaavat tapahtumat, joilla olisi taloudellista vaikutusta. Näin 

kyettiin ennakoimaan ja varautumaan myös investointikustannusten tuleviin muu-

toksiin.  

 

Edellä esitetyssä kuvassa 16 oli kuvattuna S&T:n mittausjärjestelmän rakenne. 

Sen avulla kyettiin näkemään selkeät syy-seuraussuhteet jokaisen edellä kuvatun 

näkökulman väliin. Tätä mallia soveltaen S&T:n johto kykeni näkemään suoritus-

kyvyn mittaamisen kokonaisuuden, toimintasuunnitelman seurannan osa-alueet ja 

tiedostamaan jopa yritysprosessin pullonkauloja, jolloin operatiivisen toiminnan ja 

toimintasuunnitelman tavoitteiden sen hetken toteutunut tila oli mahdollista muo-

dostaa. 
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4.3 Tuloskortin kehittämisen haasteet 

 

Tuloskortti osoittautui ajan myötä toimivaksi työkaluksi suorituskyvyn mittauk-

sessa ja siten toiminnan seuraamisessa. Ennen tuloskorttia ei ollut mitään paikkaa 

tai välinettä, jossa olisi voitu koota koko liiketoiminnan tieto yhdelle alustalle tai 

raportiksi. Tietoa piti haalia erilaisista hajanaisista kohteista ja koostaa niistä edel-

leen erilaisia raportteja, joissa saattoi edelleen olla erilainen formaatti, käytössä 

erilaisia yksiköitä, ja osa saattoi olla sähköisessä ja osa taas paperisessa muodos-

sa. Tuloskortin kehittämisen myötä sen mittauskohteet esitettiin havainnollista-

vien taulukoiden ja kuvaajien muodossa, joissa kriittiset luvut tuotiin visuaalisesti 

esiin ja poikkeamat korostettiin punaisella. Tuloskortti miellettiin keskimäärin 

tärkeäksi työkaluksi, mutta sen käytön aikana havaittiin myös useita haasteita, 

joihin perehdytään tarkemmin seuraavissa kappaleissa. Alla oleva kuva 23 tiivis-

tää näitä hyödyntämisen ja kehittämisen pääkohtia. 

 

 

Kuva 23. Tuloskortin hyödyntämisen ja kehittämisen kohteet. 

 

Positiivisena havainto tuloskortin rakennuksen ja kehityksen myötä oli lisääntynyt 

kiinnostus liiketoimintaa kohtaan. Erityisesti kokeneemmat terminaalipäälliköt 

näkivät kuvaajista poikkeamat, joissa toteuma ei yltänyt budjettiin tai muuhun 

tavoitteeseen. Tällöin oli helppo lähettää controllerille tai S&T-organisaation joh-

tajalle kysymys tästä. Tuloskortin ansiosta näin heräsikin kysymyksiä, kuten tuli-
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siko tiettyä osa-aluetta liiketoiminnassa kehittää voimakkaammin. Usein nämä 

olivat solmukohtia, joihin liittyi rajoituksia vaikkapa resurssivähyydestä johtuen. 

Myös piilossa olevia asioita nousi esiin, kuten ylityömäärien erot tai HSEQ-

tapahtumien toistuvuus eri toimipaikoilla. Ilman tuloskorttia nämä seikat olisivat 

mahdollisesti jääneet huomaamatta.  

 

Tuloskorttia käytettiin pääasiassa S&T:n sisäisessä käytössä. Joissakin yhteyksis-

sä sitä hyödynnetään myös konsernin liiketoimintaan, esimerkiksi hyödyntäminen 

Neste Oil -konsernin muissa kehityshankkeissa. Tuloskortti vakiinnutti asemansa 

S&T:n suorituskyvyn mittaustyökaluna vuosien 2012 ja 2013 aikana.  

 

Tuloskortin avulla pyrittiin havainnoimaan S&T:n kykyä noudattaa toimintasuun-

nitelmaan eli asetettuja tavoitteita. Terminaalipäälliköt näkivät tuloskortin tärkeä-

nä osana suorituksen mittarointia, sillä se huomioi liiketoiminnan tärkeimpiä koh-

teita. Lisäksi tuloskortti keräsi historiadataa meneillään olevan vuoden ajalta ja 

vanhoilta tuloskorteilta näki lisäksi vuodesta 2012 alkaen liiketoiminnan suoriu-

tumisen, jolloin samoista mittareista muodostui kattava historiatieto havainnointia 

ja muokkausta varten. 

 

S&T:n tuloskortti koettiin välttämättömänä ja siitä ammennettiin tietoa päätöksen-

teon tueksi. Sen kehityksessä koettiin kuitenkin myös useita haasteita. Sanan 

”haaste” merkitys on kerrottu tutkimuksen kappaleessa 1.4. Tuloskortin rakenta-

misen aikana sitä muutettiin usein, kun havaittiin vääriä mittareita tai mittauksen 

muut pienemmät tekijät, kuten aikajaksotus todettiin epärelevantiksi. Muutostyö-

hön sitoutuneet henkilöt kokivat tämän aika-ajoin raskaaksi. Tämä oli toki myös 

luonnollinen ja välttämätön työ kehityksen kannalta, ja samalla jatkuva paranta-

minen osoitti johdon sitoutuneisuuden. Terminaalijohtaja ja kehityspäällikkö oli-

vatkin pääasialliset ajurit kehityksessä, erityisesti sen alkuvaiheessa. 

 

Tuloskortti luotiin excel-pohjalle paljolti juuri siitä syystä, että sitä voitiin muoka-

ta helposti tarpeen vaatiessa. Jo alusta alkaen oli selvää, että tuloskortin oli muu-

tuttava ja mukauduttava liiketoiminnan muutoksiin, sillä vaikka S&T:n liiketoi-
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minta oli suhteellisen stabiilia, useat ulkoiset ja sisäiset tekijät nostivat aika-ajoin 

mittauskohteita, joita voitiin pitää tuloskortin rinnalla sekundäärisinä mittareina 

tai ottaa tärkeyden mukaan primääriseksi mittariksi tai jättää kokonaan pois. Ex-

cel-pohjan käyttö oli myös tämän vuoksi oivallinen ratkaisu. Lisäksi ratkaisu ex-

cel-työkalun käytöstä oli käytännössä ilmainen, kun konsernissa oli käytössä MS 

Office -kokonaisuus. 

4.3.1 Tuloskortin hyödyntämisen haaste kuukausikokouksissa 

 

Tuloskortti suunniteltiin kuukausikohtaiseksi kortiksi. Sen hyödyntämisen laajuus 

kuukausikokouksissa vaihteli tuloskortin olemassaolon aikana paljonkin aina kul-

loisenkin liiketoiminnassa vallitsevan prioriteetin mukaan. Tästä varianssista 

muodostui myös haaste, mutta tuloskortti kuitenkin onnistui säilyttämään aseman-

sa johdon työkaluna toimintasuunnitelman toteutumisen seurannassa. 

 

Tuloskortin laajin hyödyntämisvaihe oli puolen vuoden ajan vuosien 2012 ja 2013 

vaihteen aikaan. Tuolloin sitä käytettiin joka toinen kuukausi pidettävien Live 

meeting’ien eli online-kokouksien asialistana. Huomaa jäljempänä esitetty kuva 

24. Näissä kokouksissa tuloskortilta käytiin kaikki mittarit läpi per toimipaikka 

yhdessä terminaalipäällikön, S&T-organisaation johtajan, controllerin ja tarvitta-

essa HR- ja HSEQ-vastaavien kanssa. Pääasiassa S&T-organisaation johtaja ja 

kunkin toimipaikan terminaalipäällikkö veivät keskustelua eteenpäin ja muut osal-

listujat tulivat omalla vuorollaan kutsusta mukaan. Tällöin epäselvissä tapauksissa 

esimerkiksi controller pystyi analysoimaan tarkemmin tulokseen vaikuttaneita 

tekijöitä, HR-vastaava henkilöstöön liittyvät tekijät ja niin edelleen investointien, 

HSEQ:n ja muiden mittareiden kohdalla. 

 

Koska nämä kokoukset toteutettiin online-meeting -tyylisesti, kukin pystyi osallis-

tumaan omalta työpisteeltään ja käyttämään tarvittavan ajan kokoustamiseen. On-

line-kokouksen vastakohtana oli puolestaan joka toinen kuukausi pidetty S&T:n 

yhteinen kokous, niin sanottu face-to-face -kokous, joka oli perinteinen kokous-

tyyli. Siinä tuloskorttia hyödynnettiin poimimalla sen tärkeimmät asiat yhteiseen 
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esityslistaan, sillä aika ei olisi riittänyt käydä jokaista toimipaikkaa ja mittaria 

läpi, kuten online meeting’eissä tehtiin.    

 

Edellä mainituissa kokouksissa, erityisesti live-meeting’eissä oli tarkoituksena 

päästä konsensukseen tavoitteista ja päätöksistä. Kokouksen päätökset ja uusien 

tehtäväkokonaisuuksien vastuuhenkilöt kirjattiin tuloskortille. Näin ollen seuraa-

vassa live-meetingissä tilanteen pystyi aina päivittämään. S&T-organisaation joh-

taja kommentoi näin live-meeting - ja face-to-face -kokouksien toimivuutta: ”Nä-

en, että joka toinen kuukausi käytävät toimipaikkakohtaiset live-meeting -

kokoukset ovat hyvä keino päästä kiinni syvällisemmin terminaalikohtaisiin asioi-

hin ja haasteisiin. Isommissa, S&T:n yhteisissä face-to-face -kokouksissa on taas 

tarkoitus pohtia yhteisiä, toiminnalle keskeisiä asioita.” 

 

Eli johtopäätöksenä tästä voitiin tulkita, että live-meetingit olivat ainakin yksi 

tehokas muoto hyödyntää tuloskorttia ja ylipäänsä hoitaa kokouksia. Näiden ko-

kousten haasteeksi kuitenkin osoittautui niiden sitoma suuri aika. Yhden toimipai-

kan kokoukseen kului yhdestä kahteen tuntia, ja kaikkien eli 11 toimipaikan läpi-

käynti vaati enemmän kuin yhden työpäivän. Käytännössä live-meeting -

kokouksia jaettiin useimmille päiville, joka ei ainakaan helpottanut ajankäytön 

tehostamista verraten, että kaikki olisi saatu mahdutettua yhteen päivään. 

 

Muina kuin edellä mainittuna ajanjaksona, jolloin oli live-meeting -kokouksia, 

tuloskorttia hyödynnettiin kokouksissa epäsuorasti. Eli tuloskortilta poimittiin 

tärkeäksi katsottuja asioita suoraan kokouksen esityslistaan terminaalipäällikön tai 

kenen tahansa kokoukseen osallistujan toimesta. Tässä suurimmat tekijät tuloskor-

tin hyödyntämisessä olivat liiketoiminnan halu nähdä tiettyjä asioita, johon oli 

vaikuttamassa esimerkiksi vuodenaika, joka määräsi budjetoinnin, strategian jal-

kauttamisen ja niin edelleen. Myös ajan käyttö pyrittiin pitämään mahdollisimman 

tehokkaana, jolloin yksityiskohtaisempiin toimipaikkakohtaisiin poikkeamiin ja 

kysymyksiin paneuduttiin aina ennen S&T:n yhteistä kuukausikokousta. Tosin 

useimmiten näitä yksityiskohtia spekuloitiin kokouksen jälkeen, sillä kokouksen 



81 

 

aiheista nousi aina esiin tapauksia, joita sitten selviteltiin jälkikäteen. Näissäkin 

tärkeimmät ratkaisut kirjattiin tuloskortille. 

 

Tuloskortin hyödyntäminen oli siis vaihtelevaa vuosien 2012 ja 2013 aikana. Se 

nähtiin kuitenkin tukipilarina ja tiedonlähteenä sen mittaamien kriittisten menes-

tystekijöiden ansiosta ja näin ollen työkaluna toimintasuunnitelman toteutuksessa. 

Tähän tuloskortin rooli myös vakiintui. Tuloskortin käyttö keskittyi siis kuukausi-

kokouksiin, mutta siihen turvauduttiin myös muunakin aikana, kun piti hakea tie-

toa terminaalien suorituskyvystä erilaisia caseja varten. 

 

Tuloskortin Benchmarkkaus: 

 

Tuloskortille ei tehty sen kehityksen aikana yhtään ulkoista auditointia tai 

Benchmarkkausta, sillä tätä ei nähty relevantiksi resurssi mielessä ja huomioiden 

Suomessa toimivien alan yritysten vähyys ja kilpailuasetelma. Sen sijaan tulos-

kortti oli mukana S&T:n sisäisessä auditoinnin katselmuksessa 26.11.2012. Audi-

toija kommentoi tuloskorttia näin: ”Oikein hyvältä ja ainutlaatuiseltakin työkalulta 

tämä vaikuttaa. Mittareiden jaottelu on hyvin tehty ja kuvastaa mielestäni S&T-

organisaation toimintaa osuvasti.” Auditoinnin tekijät olivat alan osaajia, joilla oli 

kehittyneet benchmarkkaus-taidot. Tuloskortin kehitykseen saatiin myös kehitys-

ideoita ja parannusehdotuksia. Erityisesti tyhjien aukkokohtien täyttö ajoneuvo-

määrissä oli sellainen, mutta tämä oli myös pidempään tiedostettu haaste.  

 

Auditoijilta kysyttiin mitä mieltä he ovat tuloskortin Excel-pohjan käytöstä vai 

olisiko parempi implementoida jokin kaupallinen sovellus tuloskorttia varten? 

Heidän mielestä Excel-pohjainen tuloskortti oli riittävä S&T:ssa, koska se on 

edullinen, helppo muuttaa ja päivittää. Markkinoilla olevat Balanced Scorecard -

tyyliset ratkaisut olisivat liian raskaita palvelemaan S&T:ta.  

 

4.3.2 Tuloskortin hyödyntämisen haaste konsernissa 

 

Kun tuloskortti kehitettiin, siitä kiinnostuivat pian muutkin tahot Neste Oilin kon-

sernissa, sillä se oli laaja tietopaketti, josta konsernin eri yksiköt pystyivät helposti 
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poimimaan heille relevanttia tietoa vertailuun, ennustamiseen, budjetointiin ja 

muihin kehityskohteisiin. Useat tahot konsernissa kommentoivatkin tuloskorttia 

tiiviiksi paketiksi, josta käy ilmi S&T:n eri osa-alueiden pääasialliset numerot. 

Kritiikkiä tuli lähinnä ennusteiden puutteesta.  Erityisesti toimitusketjun hallinta-

organisaatio halusi linkittää mittareitaan S&T:n tuloskorttiin ja myös toisinpäin, 

mikä oli ymmärrettävää, sillä olivathan satamat ja terminaalit merkittävä osa kon-

sernin toimitusketjua. 

 

Vaikka tuloskortti tehtiin palvelemaan yhtä liiketoimintayksikköä eli satamia ja 

terminaaleja, se huomattiin toimivaksi työkaluksi myös konsernin sisäisissä pala-

vereissa ja muissa konsernin kehitys- ja selvityskohteissa. Tämä asettikin omat 

positiiviset haasteensa tuloskortin kehitykseen, sillä moni muu organisaatio olisi 

halunnut omia mittareitaan tuloskortille. Tuloskorttia hyödynnettiinkin konsernis-

sa erilaisissa yhteyksissä, joista osa lueteltu alla esimerkin omaisesti: 

 Jakoalueoptimointi case (Neste markkinointi Oy) 

 Konsernin toimitusketjun hallinta ja sen kehittäminen (SCM) 

 Konsernin läpimenotonnien hinta- ja kiertonopeuslaskelmat (SCM) 

 Konsernin käyttöomaisuuslaskelmat (Oil Products/SCM) 

 Konsernin varastointikustannukset per tuote (Oil Products) 

 Tietyn tuotteen kustannusherkkyysanalyysi (Sales and Trading-Heavy 

Products) 

 

Tuloskorttia hyödyntäneet sidosryhmät antoivat monesti myös kehitysideoita, 

joista monet olivat tosin heidän omia etujaan ajavia mittauskohteita, eikä näin 

ollen sopinut S&T:n kuukausittaiseen seurantaan, mitä tuloskortti siis edusti. Nä-

mä toiveet pyrittiin kuitenkin aina ratkaisemaan tapauskohtaisesti, vaikka ne eivät 

päässeet seurantaan tuloskortille. Yksikön controller saattoi esimerkiksi tuottaa 

erillisen raportin kyseiseen tarpeeseen, jota hän tai kohdeyksikkö itsenäisesti 

myöhemmin päivitti tarpeensa mukaan.  

 

Kun Neste Oilin muut, lähinnä logistiset yksiköt ja organisaatiot pystyivät ver-

taamaan omaa toimintaa tuloskortin avulla S&T-organisaatioon, he huomasivat 

joissakin tapauksissa saaneensa tätä kautta vastauksia tai kehitysideoita myös 
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omaan liiketoimeen. Ehkäpä konkreettisin oli tuloskortin kokonaisvaltaisuus ja 

sen seuranta kriittisissä menestystekijöissä, joita kaikilla toiminnoilla ei ainakaan 

säännöllisesti ollut. Koska terminaalien liiketoiminnan kehitys ja tavoitteiden to-

teutuminen olivat vahvasti riippuvaisia konsernin muiden yksikköjen kehitykses-

tä, tässä mielessä tuloskortin olemassaolo ja sen jatkuva kehittäminen oli merkit-

tävää juurikin huomioiden Terminaalien sidosryhmien kehitys. Tuloskortin kehi-

tystä pyrittiinkin toteuttamaan myös muiden yksikköjä ja toimitusketjun hallinnan 

intressejä silmällä pitäen. Tämä oli jatkuvaa tasapainoilua kriittisten menestysteki-

jöiden ja mittaamisen prioriteettien kanssa. Tuloskorttia siis hyödynnettiin ahke-

rasti useissa yhteyksissä S&T-organisaation ulkopuolella Neste Oil Oyj:ssä. Näin 

ollen tuloskortin käyttöaste saatiin aika ajoin hyvälle tasolle. 

4.3.3 Controllerin näkökulma tuloskortin kehitykseen 

 

S&T-organisaation tapauksessa ilman controlleria tuloskortin ylläpito olisi ollut 

mahdotonta. Myös organisaation johtaja ja kehityspäällikön panos tuloskortin 

kehityksessä oli pakollista. Controller kuvaili rooliaan tuloskortin kehityksessä 

näin: ”Erityisesti site vierailut antoivat paremman kuvan kentällä työskentelystä ja 

näin sain hyvää faktatietoa liiketoiminnasta kortin kehitykseen. Mielestäni liike-

toiminnan controllerin on tämän tyylisessä teollisessa liiketoiminnassa päästävä 

konkreettisesti näkemään itse työtä kentällä saadakseen kuvan, mihin suuntaan 

esimerkiksi S&T-organisaation tapauksessa kehitystä tulee viedä, millä aikatau-

luilla asioita voi toteuttaa muun muassa uusia mittauskohteita suunniteltaessa. Site 

vierailujen ansiosta myös työkavereiden tuntemus ja muu liiketoiminnan sub-

stanssi lisääntyivät, jotka olivat auttamassa tuloskorttia kehitettäessä.”  

 

S&T-organisaation controller myös lisäsi, että näkemänsä perusteella Terminaalin 

johtaminen on melko hektistä, joten terminaalipäälliköltä konttorityöhön jäävä 

aika on ymmärrettävästi rajattua. Niinpä tuloskortti ja sen mittarit pyrittiin kehit-

tämään siten, että ne ovat helposti ymmärrettäviä ja seurattavia, kohdistuvat kriit-

tisiin menestystekijöihin ja tuottavat lisäarvoa liiketoiminnan ennustettavuudelle 

ja poikkeamien analysoinnille. Näin terminaalipäälliköllä olisi parempi mahdolli-

suus nojautua päätöksissään myös tuloskorttiin muun asiatietämyksensä lisäksi. 



84 

 

 

Controllerin mukaan päivitetty tuloskortti oli aina edellisen kuukauden tilanne ja 

lähikuukausien ennuste S&T-organisaation tilasta. Controller lisäsi, että päivitetty 

tuloskortti itsessään ei siis riittänyt isojen päätösten tekoon. Sen rooli suunniteltiin 

työkaluksi auttamaan ja tukemaan päätöksentekoa ja hahmottamaan S&T-

organisaation toiminnan tilaa kokonaisuudessaan. Oli siis selvää että isoimmissa 

päätöksissä terminaalit hakivat vuorovaikutusta eri asianosaisten ja sidosryhmien 

kesken, kuten investointien hallinta, HR, HSEQ, toimitusketjun hallinta, tukku-

myynti ja niin edelleen. Tuloskortti esitti numerot, joita tukivat kuvaajat ja sanal-

liset analyysit, mutta tarkempi liiketoiminnan tilannehahmotus vaati keskustelua 

siitä mitä numeroiden taakse kätkeytyy ja mitä muiden sidosryhmien takana on 

tapahtumassa. Samoin S&T:n johdossa muodostettiin kuva toiminnan nykytilasta 

ja tulevaisuuden mahdollisista odotuksista, joiden avulla S&T:n toimintasuunni-

telmaa päivitettiin ja jalkautettiin. 

 

Controller lisäsi vielä äskeiseen, että tuloskortti osoitti numeroin ja visuaalisilla 

tilastoilla liiketoimen tilaa, niin silti oli erittäin relevanttia kertoa kuulijoille ja 

johdolle, mistä numerot koostuvat ja mitä ne kätkivät alleen. Samalla syntyi kes-

kustelua, joka saattoi synnyttää reaalitilanteesta erilaisen käsityksen, mitä tulos-

kortti itsessään antoi ymmärtää. Tässä olikin yksi pysyvä haaste tuloskortissa. 

Esimerkiksi läpimenotonnin hinta näytti koko vuoden osalta ennätyksellisen kor-

kealta, mutta syinä saattoi olla ruuhkautunut ratapiha jarruttamassa junia tai vasta 

loppuvuonna toteutuva piikki kuljetuksissa, joka laskisi tonnikustannusta. Jos 

terminaalipäällikkö ei tiedottanut asiasta, tuloskortti ei ainakaan kyennyt avaa-

maan asiaa. 

 

Koska controller oli tuloskortin ylläpitäjä, hänen piti mittareiden kehityksen ohel-

la pohtia myös työmäärää, joka menisi joka kuukausi tuloskortin päivittämiseen. 

Jos tuloskortin päivitys olisi liian raskas ja hidas, päivitys tulisi syömään arvokas-

ta työaikaa, kuten oli jo tapahtunut kortin historian aikana. Kun kortin päivitys 

hidastui, samalla sen julkaisu edellisestä kuukaudesta loittoni, jolloin tieto saattoi 

olla päätöksenteossa jo vanhentunutta. Raskas päivitys kieli myös tuloskortilla 

olleesta liian suuresta mittareiden määrästä. Controllerin mukaan häneltä meni 
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yksi työpäivä päivitykseen ilman viivästyksiä, mutta lähes poikkeuksetta työpäi-

vään sisältyi muita pienempiä tehtäviä, jotka venyttivät kortin päivitystä pahim-

millaan kahdella päivällä. 

 

Controller tiivisti tuloskortin kehittämistyön perustaksi tietämyksen liiketoimin-

nan tilasta ja ymmärrykseen strategiasta: ”Jotta tuloskortin kehittämistä pystyy 

viemään eteenpäin, katson ehdottomaksi perustaksi riittävän ymmärryksen S&T-

organisaation toiminnan luonteesta, kuten myös strategiset eli toimintasuunnitel-

man pyrkimykset. Jos ei tiedä asiayhteyksiä, on varsin haastavaa kertoa johdolle 

mitä numerot oikeasti tarkoittavat saati, että voisi luoda uutta. Terminaalien hen-

kilökunta on myös oman alansa asiantuntijoita, joiden avulla tuloskortin kehitys 

on sujuvaa. Myös Neste Oilin yrityskulttuuri tähtää liiketoiminnassa jatkuvaan 

parantamiseen, johon suorituskyvyn mittaus sopii hyvin.” 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tutkimus kohdistui Neste Oil Oyj:n S&T-organisaatioon. Tutkimuksen aikaikku-

naksi valittiin vuosien 2012 ja 2013 välinen aika, koska tuloskortin kehitys aloitet-

tiin vuoden 2012 alussa. Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa suorituskykymitta-

risto öljyliiketoiminta-alan logistiseen organisaatioon siten, että mittaristo vastaa 

organisaation mittaamisen päämääriin mahdollisimman tehokkaasti. Tutkimukses-

sa tuli myös syventyä ja ratkaista niitä suorituskyvyn mittaamisen haasteita, joita 

koettiin S&T-organisaation tuloskortin kehityksessä. Tätä pyrittiin tukemaan teo-

riaosuudessa esitetyillä S&T-organisaation tyylisissä organisaatioissa käytetyillä 

menetelmillä ja koetuilla haasteilla suorituskyvyn mittauksessa. Tutkimuksessa 

päästiin tavoitteeseen ja onnistuttiin ratkaisemaan suurimmat kohdatut haasteet. 

 

5.1 Tutkimustulosten johtopäätökset 

 

Tutkimuksen koettiin pääasiallisesti onnistuneen tavoitteessaan kehittää kohdeor-

ganisaation eli S&T-organisaation suorituskyvyn mittaamista sen johdolle luodun 

tuloskortin avulla vastaamaan organisaation asettamiin mittaustarpeisiin. Tutki-

muksessa tuotiin esiin ratkaistut ja pysyvät haasteet suorituskyvyn mittauksessa 

tuloskortin avulla. Alla on lueteltu tutkimustuloksia tarkemmin: 

- Tuloskortin rakentaminen tapahtui näkökulmien avulla, jotka koettiin toi-

minnan keskeisiksi osa-alueiksi  

- Tuloskorttiin luotiin vain ne kriittiset mittarit, jotka seuraavat tai tähtäävät 

organisaation toimintasuunnitelman ja jatkuvan parantamisen toteutumi-

seen 

- Suurin kehityksen haaste, tuloskortin näkökulmien ja mittareiden valinta 

koettiin onnistuneeksi. Tuloskortin tasapaino ja kokonaisvaltaisuus toteu-

tuivat pääosin 

- Merkittävimmäksi haasteeksi tutkimuksen loputtua jäi tuloskortin kehitys 

kevyemmin päivitettävään muotoon olemassa olevien IT-järjestelmiä hy-

väksikäyttäen  
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- Sekundaariseksi haasteeksi jäi tuloskortin hyödynnettävyys kuukausiko-

kouksissa ja terminaalipäälliköiden halu kommentoida kuukausittain tu-

loskortin analyysikenttiä 

- Jatkokehityskohteeksi olemassa olevien haasteiden lisäksi nähtiin strate-

gisten mittareiden kehitys, erityisesti käyttöomaisuuden hyödyntäminen 

 

Tuloskortti oli siis vahvasti ylimmälle johdolle luotu työkalu, jolla pystyi näke-

mään S&T-organisaation toiminnan tilan ja tulevan suunnan. Tuloskortin opera-

tiiviset mittarit olivat onnistuneita, sillä ne mittasivat toiminnan kriittisimpiä teki-

jöitä: kustannuksien, myynnin ja turvallisuustavoitteiden onnistumista. Tutkimuk-

sen ratkaisemattomiksi jääneitä haasteita ei koettu merkittävinä tekijöinä liiketoi-

minnan onnistumisen suhteen. Sen sijaan jatkokehityskohteiksi huomioitu strate-

gisten kohteiden mittaaminen koettiin tärkeäksi erityisesti ylimmässä johdossa. 

Tässä nähtiin käyttöomaisuuden hyödyntäminen ja sen mittaamisen kehittäminen 

avainalueeksi liiketoiminnan pääomavaltaisuuden vuoksi. 

 

S&T-organisaation toimintaa voitiin verrata tietyiltä tekijöiltään, esimerkiksi hen-

kilöstömäärän ja liikevaihdon suhteen pk-yrityksen toimintaan. Lisäksi yksittäis-

ten toimipaikkojen johtamistyyliä pyrittiin viemään yksityisyritysmäiseksi, mikä 

koettiin terminaalien toiminnan etujen mukaiseksi muun muassa kustannussääs-

töissä. Niinpä myös tuloskortin tavoitteina kehityksessä, ylläpidossa ja sen hyö-

dyntämisessä oli pyrkiä keveyteen ja yksikertaisuuteen. Sen tuli myös joustaa lii-

ketoiminnan prioriteettien mukaan. Tuloskortilla päästiinkin näihin tavoiteltuihin 

ominaisuuksiin, paitsi sen joka kuukautisen päivityksen osalta.  

 

Controllerin mukaan tuloskortin päivitykseen kului yhdestä kahteen työpäivää, 

sillä poikkeuksetta päivitystyön ohessa piti tehdä muitakin päivän töitä. Tuloskor-

tin päivityksessä haasteena koettiin erityisesti tietojärjestelmien eri yksiköissä 

oleva data useassa eri tuloskortin mittarissa. Datan porautumisessa oli haasteena 

esimerkiksi tonnien muuttaminen kuutiometreiksi erilaisten tuote- ja raaka-

aineryhmien läpimenoaikojen selvittämisessä, jotka tehtiin manuaalisesti. Tästä 

syntyi hitautta tuloskortin kuukausipäivityksissä. Tutkimuksen aikana kortin ras-
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kaasta päivityksestä ei päästy eroon. Siinä nähtiin parantaviksi tekijöiksi linkitys 

tai integroiminen olemassa oleviin IT-työkaluihin. Tällöin myös silloin tällöin 

esiintyneet niin sanotut näppihäiriöt olisi saatu karsittua pois. 

 

Tulokortti suunniteltiin työkaluksi S&T-organisaation ylimmälle johdolle ja ter-

minaalipäälliköille. Organisaation johtaja oli sitoutunut kortin kehitystyöhön ja 

linjasi usein tulevia suuntia sen kehitykselle. Konsernin strategiasta johdetun toi-

mintasuunnitelman toteuttamisen seurantatyökaluna tuloskortin tavoiteltu ominai-

suus oli sen kyky ennakoida tulevaa. Tuloskortilta huomattiin aika ajoin tehtävien 

kehitystöiden sekä käytön ohella, että se ei täysin toteutunut. Fokus oli menneissä 

tapahtumissa, joiden perusteella piti muodostaa näkemys tulevasta, joka oli näin 

ollen arvailujen varassa. Tätä varten tuloskortilla olivat kommenttikentät. 

 

Erityisesti terminaalipäälliköiden piti kommentoida seuraavien kuukausien mer-

kittävimmät tapahtumat kunnossapidossa ja investoinneissa. Samoin HSEQ-

osioon täytyi kirjata suurimmat poikkeamat ja merkittävät tulevat tapahtumat. 

Terminaalipäälliköt olivat kuitenkin osittain haluttomia tai kiireisiä kommentoi-

maan tuloskortin analyysikenttiin oman toimipaikan tapahtumia, vaikka S&T-

organisaation johtaja ohjeistikin sitoutumaan tähän. Tähän vaikutti myös toinen 

raporttipohja, kuukausiyhteenveto, joka terminaalipäälliköiden täytyi koostaa 

ylemmälle johdolle kuukausikokouksiin. Näin jo ennestään tiukat aikaresurssit 

eivät riittäneet tuloskorttiin syventymiseen. Tästä ei tosin huomattu aiheutuneen 

liiketoimintaan mitään relevantteja tietokatkoja, mutta kommentit analyysikentis-

sä olisivat esimerkiksi parantaneet tietoa toiminnan tilasta satamia ja terminaaleja 

tukevien ryhmien sisällä, kuten talous, HR ja HSEQ. Tämä haaste jäi siis tutki-

muksessa ratkaisematta, mutta sitä ei koettu niinkään haittatekijänä liiketoiminnan 

tavoitteiden onnistumisessa. 

5.2 Tuloskortin kehittämisen johtopäätökset 

 

Tuloskortin alkusysäyksen jälkeen sen luomisesta oli käytännössä vastaamassa 

kolme henkilöä: S&T-organisaation johtaja, kehityspäällikkö ja controller. Ryh-

mää voitiin pitää onnistuneena. Se oli pieni, jolloin päätöksenteko oli nopeaa. Or-
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ganisaation johtaja ja kehityspäällikkö loivat tuloskortille haluamansa mittausalu-

eet, varsinkin liiketoimintaan kohdistuneet seurantakohteet, jonka jälkeen control-

lerin tehtävä oli hioa nämä alustavat mittauskohteet visuaalisempaan muotoon. 

Controllerin piti myös ratkaista onko mittauskohde ylipäänsä mahdollista toteuttaa 

eli saadaanko haluttu data ulos yrityksen tietojärjestelmistä. Controllerilla oli li-

säksi aloite ehdottaa erityisesti talouden mittauskohteita, joiden parissa hän työs-

kenteli päivittäin. Rakentava vuoropuhelu oli siis ratkaisevan tärkeää kehitystyös-

sä, ja tässä onnistuttiinkin hyvin. 

 

Alla olevassa kuvassa 24 on osoitettu S&T-organisaation tuloskortin kehitys vuo-

sina 2012-2013. Siinä on kuvattu asteikolla 0-9 (0=pieni ja 9=suuri) tuloskortin 

rakentamis- ja hyödyntämisasteen sekä käytettävyyden kehitys pyrkien tuomaan 

korostetusti esiin tapahtuneet muutokset kehityksessä. Tuloskortin kehityksen 

suurin into loppui vuoden 2013 aikana, reilun vuoden kehityksen jälkeen. Syynä 

tähän oli kortin valmistuminen vuoden 2012 lopussa. Myös kortin rakentamisen 

eteen tehty suuri työmäärä koettiin jo riittäväksi kehityspanokseksi. Tulokortin 

kehitystä piti kuitenkin ylläpitää, sillä S&T-organisaation toiminnassa maailma 

muuttui luonnollisesti jatkuvasti ympärillä, jolloin myös tuloskortin oli seurattava 

tätä kehitystä tai muuten se ei olisi palvellut enää tarkoitustaan.  

 

 

Kuva 24. S&T-organisaation tuloskortin kehitys vuosina 2012-2013. 
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Tuloskortin käytettävyys ja hyödyntämisaste eivät päässeet ihantelliseen lopputu-

lokseen, kuten kuvasta 24 ilmenee. Tuloskortin rakentamisen edetessä sen käytet-

tävyys luonnollisesti parani, ja uusien mittareiden tuominen ja kortin muokatta-

vuus olivatkin huippuluokkaa Excel-taulukkopohjan ansiosta. Samasta syystä kui-

tenkin käytettävyys kärsi, sillä kortin kuukausipäivitykset olivat manuaalisia ja 

siten raskaita, kuten edellä jo kerrottiin. Myös hyödyntämisaste tippui keskitasolle 

verraten huippuaikoihin, jolloin tuloskortti oli ainoa kuukausiraportoinnin työkalu 

S&T-organisaatiossa. Hyödyntämisen huippuaikojen jälkeen sen käyttö oli toki 

yhä merkittävää: sisäiset palaverit, tiedon lähde, tilastotieto, päätöksenteon tuki, 

Neste Oilin muiden organisaatioiden eri kehityshankkeiden työkalu, kuten jako-

alueoptimointi ja niin edelleen. Tuloskortin kehitysaste vaikutti stabiloituvan tä-

hän kuvan 24 osoittamaan tilanteeseen. 

 

Bonusmittauksen kehitys: 

 

Tuloskortin mittareiden kehityksessä hyödynnettiin aina teoriaa, ihmisten tietotai-

toa ja vuosien kokemusta mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi tämän tutki-

muksen teoriaosuudessa tuotiin esiin Andy Neelyn tekemän tutkimuksen motivaa-

tiotekijöitä. Näitä pyrittiin hyödyntämään, kun tuloskortin kehityksessä oli bo-

nusmittareiden rakentamisvaihe. S&T-organisaation henkilökunnan bonuspalkki-

oihin liittyvistä mittareista suurin osa saatiin rakennettua tuloskortille ja siten 

kuukausittain seurattaviksi. Kyseiset mittarit tuloskortilla olivat sidottu liiketoi-

minnan tärkeimpiin tekijöihin, erityisesti HSEQ-mittareihin ja kiinteisiin kustan-

nuksiin. Katso liite 2 kyseisistä mittareista. Tulosbonuksissa ehkäpä haastavin 

osa-alue oli ne mittarit, joihin terminaalipäällikkö pystyi vaikuttamaan, sillä ne 

sisälsivät samalla eturistiriidan. Tällainen oli esimerkiksi kiinteiden kustannusten 

kunnossapitokustannukset. Terminaalipäällikkö pystyi halutessaan teettämään 

vähemmän kunnossapitotöitä, jolloin kyseinen mittari olisi näyttänyt hyvältä ra-

hamääräisen toteuman jäädessä alle budjetoidun. Toisaalta tästä olisi pahimmil-

laan voinut olla seurauksena esimerkiksi ympäristövahinko, kun huonokuntoinen 

öljytuotesäiliö tai -putki olisi vuotanut ympäristöön.  

 



91 

 

Havaintojen mukaan tällaista räikeyttä ei kuitenkaan olisi voinut tapahtua sata-

missa tai terminaaleilla muun muassa Neste Oil Oyj:ssä noudatetun äärimmäiseen 

turvallisuuteen painottuvan yrityskulttuurin ansiosta. Myös kokeneiden terminaa-

lipäälliköiden luontainen motivaatio ja usein vuosikymmenten työkokemus toimi-

vat hyvin ehkäisten mahdolliset eturistiriitatapaukset. Lisäksi mahdolliset kunnos-

sapidon vahingot estettiin tehokkaasti ennakoivalla ja säännöllisillä kunnossapito-

tarkastuksilla ja HSEQ:n toimesta muun muassa säännöllisillä auditoinneilla. Ke-

hityskohteeksi HSEQ-mittauksessa jäi kuitenkin tapahtuneiden poikkeamien ta-

loudellisten vaikutusten mittaaminen, sillä se olisi ollut resursseja vaativaa toimin-

taa.  

 

Korkeat laatu- ja turvallisuusstandardit olivat tilaajan tai asiakkaan intresseissä ja 

näin ollen pakollisia liiketoiminnalle. Henkilötutkimuksien mukaan Neste Oilin 

S&T-organisaation työntekijöiden sekä työnjohdon työurat olivat varsin pitkiä ja 

työtyytyväisyys korkeaa luokkaa. Nämä yhdessä olivatkin tekijöitä, jotka osoitti-

vat korkeaa luontaisesta motivaatiosta työtä kohtaan, jolloin työsuoritteet haluttiin 

tehdä tunnollisesti ja laadukkaasti.  

5.3 Tutkimusmenetelmien johtopäätökset 

 

Tutkimuksen alussa sen valmistumiselle ei asetettu ehdotonta aikarajaa. Tutkimus 

toteutettiinkin poikkeuksellisesti keskimääräistä pidemmän aikajakson aikana, 

noin kahdessa ja puolessa vuodessa. Tutkimus kohdistui vuosiin 2012 ja 2013, ja 

tutkimuksen kirjallinen osuus valmistui 2014 vuoden kesällä. Lisäksi tutkimuksen 

tekijä oli samanaikaisesti kokopäivätyössä tutkimuksen kohdeyrityksessä ja tut-

kimustyön kirjallisen osuuden työstäminen tapahtui täysin työajan ulkopuolella, 

joten aikaresurssit olivat näin ollen rajatut. Tästä oli toisaalta tutkimukselle etua, 

sillä tuloskortin rakentamisesta ja kehittämisestä saadut tulokset näyttäytyivät 

kattavammin verraten, että ajallisesti olisi ollut käytettävissä vastaavaan työhön 

suunniteltu normaali tekoaika puolivuotta, joka olisi auttamattomasti ollut liian 

vähän tässä tapauksessa. 

 



92 

 

Tutkimuksen aihe ja sen rajaus voidaan jälkikäteen nähdä tämän kokoluokan tut-

kimukselle melko laajana. Tässä pääajurit olivat tutkimuksen kohteena olleen tu-

loskortin kehitys, joka oli tutkimuksen alussa loogista säilyttää tutkimuskohteessa 

yhtenä kokonaisuutena. Tämän tutkimuksen tutkimuksellinen lisäarvo olisi saatta-

nut olla parempi suppeammalla rajauksella. Tutkimuksissa, erityisesti pro graduis-

sa ja diplomitöissä, onkin usein pulmana liian laajat tutkimuskohteet, joiden rajaus 

olisi hyvä tehdä huolellisesti tutkimuksien alkuvaiheessa huomioiden pelkästään 

jo tutkijan resurssit. 

 

Tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen, jossa tutkijan havainnointi ja työskente-

ly kohdeyrityksessä loivat perustan tutkimuksen empiiriselle osuudelle. Sitä tuet-

tiin kirjallisuudesta etsityillä vastaavilla havainnoilla tutkimuksen teoriaosuudes-

sa. Suorituskyvyn mittaamisen kenttä oli ennestään paljon tutkittu, joten kyseisen 

tutkimustiedon perusteiden löytäminen oli vaivatonta. Sen sijaan tutkimuksen 

kohdealueelle, satamien tai terminaalien suorituskyvyn mittaamiseen öljytuottei-

den varastoinnissa ja logistiikassa löytyi niukemmin tietoa. Tämä tieto oli hajanai-

sempaa ja sen etsimisessä piti hyödyntää myös internetin laajaa verkostoa yliopis-

ton tietoverkon kansainvälisten tutkimuksien etsimisen lisäksi. Eräs laadukkaampi 

ja tuore tällainen selvitys oli muun muassa Al Masah Capital managementin 

vuonna 2013 julkaisema Oil & Gas Storage Service Market -tutkimus, joka ni-

mensä mukaisesti syventyi markkinasegmentteihin ja -tilanteeseen, mutta antoi 

samalla relevantin kuvan niistä kohteista liiketoiminnassa, joiden suorituskyvyn 

mittaus oli kriittistä. Suomeen ei havaintojen mukaan ollut toteutettu yhtään tut-

kimusta kohdistuen täysin öljyliiketoimintaan erikoistuneiden satamien tai termi-

naalien suorituskyvyn mittaamiseen tai tuloskortin luomiseen. Tutkimuksen koh-

deyrityksessä Neste Oilissa oli toteutettu muutamia tutkimuksia, joissa satamat ja 

terminaalit olivat tietyssä osassa tutkimusta, mutta niissäkään ei paneuduttu syväl-

lisemmin suorituskyvyn mittaamisen osa-alueisiin. 

 

Tutkimuksen teorian ja empiriaosuuden yhteensovittaminen oli luontevaa perus-

tavanlaatuisten kysymysten keskuudessa liittyen suorituskyvyn mittauksen kes-

keisiin osa-alueisiin, kuten mittauksen rakentaminen ja yleiset ongelmat. Sen si-
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jaan toimitusketjun hallinnan suorituskyvyn mittaamisessa erityisesti terminaali- 

ja satamatoiminnoissa oli hankalampi löytää relevanttia tutkimusaineistoa. Tietoa 

pitikin tämän vuoksi soveltaa ja rinnastaa esimerkiksi globaalia ja kansainvälistä 

tutkimusta kansalliseen tutkimukseen ja tämän tutkimuksen hyväksikäyttöön, ku-

ten edellä mainittua Al Masah Capital managementin tutkimusta. Neste Oil Oyj:n 

satamat ja terminaalit eivät ole Suomessa ainutlaatuisia, mutta sidosryhmien ter-

minaalitoiminnoistakaan ei löytynyt mitään tutkimustietoa sovellettavaksi tähän 

tutkimukseen.  

 

Tämän tutkimuksen tekijän empiiristen havaintojen ja haastattelujen tekeminen oli 

sikäli luontevaa, sillä tutkimuksen tekijä työskenteli tutkimuksen tekoaikaan tut-

kimuksen kohteena olleessa organisaatiossa. Haastattelukysymykset ovat esitetty 

liitteessä 1. Haastattelujen aikana nousi myös esiin asiayhteyteen liittyviä tarken-

tavia kysymyksiä, joita ei ole esitetty liitteen 1 kysymyksissä. Itse haastatteluja 

toteutettiin vain muutamia, sillä tutkija oli mukana tuloskortin kehityksessä tutki-

muksessa mainitun controllerin roolissa, jolloin havainnointi tuli normaalin työn 

ohella ja oli enemmänkin keskustelua yhteisten päämäärien eteen. 

 

Tässä tutkimuksessa on käytetty sikäli erikoista menetelmää tai pikemminkin nä-

kökulmaa, jossa tuloskortin kehittämistä vietiin eteenpäin syventymällä kehityk-

sen haasteisiin ja ratkaisemalla niitä. Se koettiin toimivaksi menetelmäksi tutki-

muksen tavoitteen onnistumisen kannalta. Myös kolmihenkinen ydintutkimustii-

mi, jota pääasiassa olivat edustamassa terminaalijohtaja, kehityspäällikkö ja cont-

roller, koettiin onnistuneeksi. Se oli tiivis, jolloin päätöksenteko oli nopeaa. Näin 

ollen tiimissä olivat myös edustettuina johdon välitön tuki, iän tuoma kokemus ja 

nuoren ikäpolven luovat ajatukset. Mahdollisena lisävahvistuksena tuloskortin 

kehittämisessä olisi toiminut asiantuntevan konsultin tuoma apu. Erityisesti tulos-

kortin kehityksen alkuvaiheessa senior-tason konsultti olisi nopeuttanut kehitystä 

osoittamalla oikeat linjaukset ja auttanut siten välttämään ylimääräiset kokeilut, 

joihin kuluikin tuloskortin kehityksen aikana turhaan resursseja. Sopii tosin olet-

taa, että vastaavissa kehityshankkeissa resursseja uhrautuu aina johonkin epärele-

vantteihin kohteisiin. 
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5.4 Tutkimuksen jatkokehitysajatukset 

 

S&T-organisaation tuloskortti saatiin kehitettyä tiiviiksi paketiksi mittaamaan 

liiketoiminnan kriittisimpiä kohteita ja edelleen toimintasuunnitelman toteutumis-

ta. Tuloskortissa huomattiin myös useita kehityskohteita. Välittömiksi jatkokehi-

tyskohteiksi jäivät edellä mainitut, tuloskortin tuloksissa esitetyt ja pysyviksi luo-

kitellut haasteet tuloskortin kehityksessä eli tuloskortin päivittäminen sähköiseen 

tai online-muotoon. Online-muotoinen tuloskortti olisi myös helpottanut terminaa-

lipäälliköiden kommentointia, kun kortti olisi aina saapuvilla ja nopeasti päivitet-

tynä. Näin käytettävyyskin olisi parantunut isolla harppauksella ja resursseja olisi 

saatu vapautetuksi tuloskortin raskaan puoleisesta kuukausipäivityksestä. 

 

Tutkimustuloksissa mainittiin myös jatkokehityskohteiksi parempi strategisten 

kohteiden mittaaminen ja kokonaistulosta mittaava indeksimittari. Strategiset koh-

teet koettiin luonnollisesti tärkeäksi erityisesti ylimmässä johdossa, jossa käyttö-

omaisuuden tehokas käyttö ja sen mittaamisen kehittäminen koettiin merkittävä-

nä. S&T-organisaatiossa siis pääomavaltaisuus korostui, jolloin investointien on-

nistuminen oli ratkaisevaa. Tuloskortilla oli vain investointien toteuma versus 

ennuste -mittaus kommentteineen, mutta investointien onnistumisen astetta ei mi-

tattu. Ei-onnistuneet investoinnit jäivätkin nopeasti unholaan. Kokonaistulosta 

ilmaiseva indeksimittari olisi kytkenyt tuloskortin kaikki mittarit yhteen, mutta se 

olisi ollut työläs ylläpidettävä ja eikä stabiili liiketoiminta olisi juurikaan muutta-

nut indeksin tulosta.  

 

Käyttöomaisuuden mittaamisen kehittämisessä erityisesti öljytuotesäiliöiden te-

hokas käyttö ja mahdollinen ennustava mittaus tässä valossa koettiin myös merkit-

täväksi jatkokehityskohteeksi tuloskortilla. Tähän mittaukseen liittyi paljon myös 

rajapintoja Neste Oil -konsernin muihin organisaatioihin, kuten tukkumyynti, toi-

mitusketjun hallinta ja Neste Markkinointi Oy. Näiden rajapintojen kanssa tehtävä 

yhteistyö ja siinä onnistuminen koettiin merkittävänä. Pidempiaikaisina kehitys-

kohteina nähtiinkin tuloskortin parempi linkitys Neste Oilin toimitusketjun hallin-

taan, sillä satamat ja terminaalit olivat yksi osa-alue, mutta oleellinen lenkki toi-

mitusketjussa.  
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Vuoden 2013 näytti, että terminaalipäälliköt olivat sangen rutinoituneita tulosko-

tin hyödyntämiseen eri kohteissa. Tuloskortti näyttäisikin jäävän palvelemaan 

S&T-organisaatiota pidemmäksi aikaa, ellei liiketoiminnassa tai konsernin organi-

saatiorakenteiden mahdollisissa muutoksissa tapahdu suuria mullistuksia. Ehkä 

terminaaleilla tai Neste Oil -konsernissa tullaan lanseeraamaan suorituskyvyn 

mittaamista varten oma kaupallinen sovellus tai se yhdistetään konsernin yhtei-

seen mittaristoon, mahdolliseen ERP-järjestelmään. Selvää kuitenkin on, että suo-

rituskyvyn mittaaminen itsessään tulee jatkumaan S&T-organisaation johdon 

apuna, on sitten työkaluna Excel-pohjainen tuloskortti erilaisine variaatioineen tai 

jokin muu apuväline. 
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6 YHTEENVETO 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa suorituskykymittaristo öljyliiketoiminta-alan 

logistiseen organisaatioon eli tämän tutkimuksen kohdeorganisaationa toiminee-

seen Neste Oilin Satamat ja terminaalit -organisaatioon. Lisäksi mittariston tuli 

täyttää organisaation mittaamisen päämäärät mahdollisimman tehokkaasti. Lähtö-

kohtana oli kehittää organisaation johdolle suorituskykymittaristo, jonka näkö-

kulmissa huomioidaan organisaation tavoitteet, kriittiset menestystekijät ja eri-

tyispiirteet. Mittariston tuli olla myös tasapainoinen mittaamiensa osa-alueiden 

suhteen. Tutkimuksen näkökulmaksi valittiin organisaation johdon näkökulma.  

 

Tutkimus toteutettiin case-luonteisena ja sen kohteena toimi Neste Oil Oyj:n 

S&T-organisaatio. Kyseessä oli siis valtio-omisteisen pörssiyhtiön liiketoimin-

tayksikkö. Liiketoimintaa hallitsivat tekijät, kuten pääomavaltaisuus, kustannusten 

hallinta, korkeat standardit niin laadussa, turvallisuudessa kuin toimintaproses-

seissakin. S&T-organisaation operatiivinen toiminta kuin myös toimintasuunni-

telman seuranta keskittyikin juuri näihin turvallisuuden ja kustannusten hallintaan, 

joskin tähtäin oli siirtymässä käyttöomaisuuden tehokkaampaan hyödyntämiseen. 

Kansainvälisestä näkökulmasta katsoen suuntaus oli ollut pidemmän aikaa juuri 

vastaava - terminaalien öljytuotesäiliöt haluttiin tehokkaaseen käyttöön, jossa sekä 

omistajan että asiakkaan liiketoiminta toteutuu turvallisesti ja ympäristöystävälli-

sesti. 

 

Suorituskyvyn mittaamisen kehittäminen aloitettiin Neste Oil Oyj:n S&T-

organisaatiossa vuoden 2012 alussa. Taustalla oli S&T-organisaation johdon halu 

kehittää yksittäinen suorituskyvyn mittaamisen työkalu, jonka avulla voidaan seu-

rata liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti huomioiden operatiivinen toiminta ja toi-

mintasuunnitelman tavoitteiden toteutuminen. Tutkimuksessa ensivaiheessa sen 

tavoitteiden toteutumisen tueksi haettiin tietoa jo toteutetuista tutkimuksista vas-

taaville aluille kuin myös yleisempää tietoa suoristuskyvyn mittauksen kentästä. 

Syntyneiden teoriatietojen ja -viitekehyksen tuella muodostettiin tutkimuksen em-

pirialle perusta. Empiirisillä havainnoilla tuettiin tuloskortin kehitystä aina vuoden 

2013 loppuun. Tutkimusaika oli näin ollen kaksi vuotta ja siten poikkeuksellisen 
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pitkä. Yksi tutkimuksen vahvuus onkin reaalimaailman kokemuksiin pohjautuvat 

empiiriset havainnot ja tutkimustulokset kahden vuoden ajalta. 

 

Tutkimuksen koettiin onnistuneen päätavoitteessaan eli kehittää S&T-

organisaation suorituskyvyn mittausta sen johdolle luodun tuloskortin avulla siten, 

että se vastaa organisaation operatiiviseen seurantaan ja toimintasuunnitelman 

tavoitteiden mittaustarpeisiin mahdollisimman tehokkaasti. Merkittävänä tulokse-

na pidettiin tuloskortin kriittisiin menestystekijöihin pohjautunutta näkökulmien ja 

edelleen mittareiden valintaa ja niiden toteutunutta tasapainoa. Satamien ja termi-

naalien tärkeimmät menestystekijät tähtäsivät toiminnan turvallisuuteen, kustan-

nuksiin, käyttöomaisuuteen ja myyntiin. Näiden mittaus toteutettiin tuloskortille 

havainnollistavien kuvaajien avulla esittäen myös historia- ja tavoitearvot.  

 

Tutkimuksen jatkokehityskohteiksi jäivät ne haasteet, joita ei tutkimuksen aikana 

ratkaistu. Erityisesti tuloskortin raskas kuukausipäivitys nähtiin kehityskohteena, 

jossa mahdollinen online-ominaisuus olisi tuonut monia etuja mukanaan, kuten 

tuloskortin tehokkaamman hyödyntämisen myös Neste Oilin muissa organisaa-

tioissa ja vapauttanut resursseja. Yksittäinen puuttuva mittauskohde oli HSEQ-

poikkeamien taloudellisen vaikutuksen mittaaminen. Kolmas merkittävä jatkoke-

hityskohde oli tuloskortin strategisten mittareiden alueella. Erityisesti S&T-

organisaation toiminnassa käyttöomaisuuden hyödyntämisen merkitys oli kasva-

massa myös kansainvälisessä mielessä, joten tässä kehityksessä haluttiin olla tii-

viisti mukana.  
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LIITE 1. TUTKIMUKSESSA KÄYTETYT KYSYMYKET TERMINAALIEN 

JOHDOLLE. 

 

 

1. Miten näet tuloskortin palvelevan omaa yksikköäsi tai päätöksentekoasi? 

2. Mitataanko oikeita asioita / mitkä ovat mielestäsi kriittiset menestystekijät 

liiketoiminnassa, ja ovatko ne myös tuloskortilla? 

3. Mitä hyvää tai lisäarvoa liiketoiminnalle näet tuloskortissa? 

4. Puuttuuko kortilta jokin mittaus? 

5. Onko kortti tavoitteellinen tai strategiahakuinen mittaustyökalu? 

6. Tuloskortin pitäisi myös pyrkiä ennakoimaan tulevaa, joka nyt ei kunnolla 

toteudu. Miten kehittäisitte tätä? 

7. Mitä ongelmia näet kortin päivittämisessä, onko kortilla ollut vääriä lukuja 

tai muita puutteita?  

8. Esiintyykö aikataulupaineita tai viekö tuloskortin päivittäminen tai kom-

mentoiminen liikaa aikaa suhteessa hyötyihin? 

9. Onko korttia kehitetty oikeaan suuntaan? Miten itse kehittäisi korttia? 

10. Oppiminen: Onko oppinut mitä uusia asioita kortin kehittymisen myötä, 

tehnyt mitä uusia havaintoja? 

11. Motivaatio, palkitseminen: ovatko nyt kehitetyt tulostavoitteet ja niiden 

mittarointi onnistunut? Miten tätä voisi kehittää? 

12. Miten näet kortin tulevaisuuden ja tarpeellisuuden terminaaleilla? 
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LIITE 2. YKSITTÄISEN TERMINAALIN TULOSKORTTI (1/2). RESULT CARD - PORVOO DISTRIBUTION TERMINAL 40 908

Porvoo distribution terminal Month Cum Target

TRI cases 0 0 0

PSE cases 2 2 0

Fires 0 0 0

Ignitions 0 0 0

Customer non-conformances 0 4 0

Safety leading indicator 76 202 200 1069

Observation tours 18 149 120 788

Safety discussions 13 38 0

HSSE inspection rounds 1 8 12 42

Environmental permit exceedings 1 1 0

HSEQ analysis and actions: 

YEAR 2014

K€ Act Plan Act Plan 2013 2012 2011 2010

NET SALES 650 700 1 600 1 900 7 500 7 300 7 600 7 500

DIRECT COSTS TOTAL -200 -150 -500 -763 -2 663 -3 243 -3 287 -2 765

STAFF COSTS -176 -160 -421 -410 -1 907 -1 951 -1 854 -1 877

MAINTENANCE COSTS -155 -90 -480 -350 -1 862 -1 560 -1 784 -1 229

OTHER FIXED COSTS -68 -40 -107 -80 -636 -293 -291 -400

FIXED COSTS TOTAL -400 -290 -1 008 -840 -4 405 -3 804 -3 929 -3 506

EBITDA 50 260 92 297 432 253 384 1 229

Result analysis:

Our EBITDA level was behind the plan but we are looking forward when net sales is supposed to rise during Q3 and Q4.

Throughput MAR Prev. y. MAR YTD 2013 2012 2011 2010

Number of tank trucks (load & discharge) 3200 3600 9400 71186 75790 83172 83 981

Number of railway cars (load & discharge) 110 130 330 3 070 4 631 2 823 3 136

Tank trucks throughput (tons loaded) 150 000 200 000 580 000 3 500 000 3 200 000 2 900 000 3 300 000

Railway cars throughput (tons loaded) 40 000 35 000 180 000 1 100 000 1 300 000 1 200 000 1 000 000

Throughput (€) 600 000 € 550 000 € 1 508 000 € 7 067 926 € 7 047 000 € 7 216 000 € 6 271 000 €

Throughput €/t 3,16 € 2,34 € 1,98 € 1,54 € 1,57 € 1,76 € 1,46 €

 

Throughput analysis:

Last month's fixed costs increased with maintenance and throghput was low --> increased throughput cost!

# Filling rate (%, month average) NOV DEC JAN FEB MAR APR

Capacity usage M3 102 000 90 000 94 000 88 000 82 000 102 000

=Capacity usage M3 /Max.capacity M3 90 % 80 % 75 % 75 % 80 % 70 %

290 851 276 000

# Turnover rate (month) NOV DEC JAN FEB MAR APR

=Throughput M3/Max.capacity M3 3,3 2,8 2,5 2,5 2,8 2,0

Utilization rate analysis:

Due the low throughput also filling rate and turnover rate sank.
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LIITE 2. YKSITTÄISEN TERMINAALIN TULOSKORTTI (2/2). 

Act Plan

899 1 230

Act Plan

899 1 230

Maintenance analysis:

2013 second half of the maintenance base load actual was smaller than planned due the lower cotractors costs. 

This year beginning of May we are starting two major overhauls so actual will be really close as planned.

Act Forecast

2 427 2 427

Act Forecast

1 800 5 200

Capex analysis:

Act Plan

28 21

Personnel 26.4.2013 Plan 04/2013

Permanent staff 40 41

Temporary staff 5 5

Total staff 45 46

Upper White-col. 1 1

White-collars 9 9

2014 cumulative overtime work (h): 105 Blue-collars 35 35

2014 overtime work forecast (h): 1260

2013 overtime work actual (h): 1200

Updated 26.4.2013

Overtime and Personnel analysis:

We are expecting to have a new shift leader (white collar) on June. Current shift leader's sick leave started 

on August and stays until further notice. Affects of these actions can be seen on graph.

Customer related issues:

NEOT says that they will load more diesel in Kemi terminal due the maintenance break in their own terminal in Oulu.

Past succeedings and future doings

It seems that we have managed to get bigger share of North Finland markets.
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LIITE 3. TULOSKORTIN YHTEENVETO-OSIO (1/3). 

KPI Month Cum Year forecast 2012 Treshold Target Outstanding  

TRIF 20 16,5 4 6 3 2 1

TRI cases 0 2 3,5 5 5 3 1

PSER 3 4 2,6 7 3,5 2,4 1,7

PSE cases 1 1 2,9 0 4 3 1

Incident free days 28 114 353 0 342 350 357

Customer non conformances 0 1 3 0 8 5 2

Safety leading indicator 270 1008 2300 3160 2006 2231 2630

Observation tours 185 740 2270 2200 2050 2300 2500

Safety discussions 40 200 320 420 350 410 460

HSSE inspection rounds 12 50 159 144 132 150 194

KPI Month Cum Year forecast 2012 Treshold Target Outstanding  

External fixed costs MEUR 6,0 % 1,0 % -3,0 %

Porvoo Harbors & terminals 2,0 3,8 20,0 19,0 22,0 21,0 19,0

Naantali Harbors & terminals 1,0 2,2 9,0 9,5 10,0 9,0 8,0

Coastal terminals & NESA 1,0 2,1 12,0 11,8 13,0 11,5 10,5

TOTAL 4,0 8,1 41,0 40,3 45,0 41,5 37,5

YEAR 2014

KEUR ACT PLAN ACT PLAN FC PLAN 2012 2011 2010 2009

NET SALES 1 800 1 500 5 200 4 600 16 700 16 000 17 000 19 000 17 400 19 200

DIRECT COSTS 900 700 3 000 2 800 6 000 8 000 6 000 6 200 6 800 8 000

Staff costs 2 200 2 800 5 900 6 100 21 000 20 000 20 000 19 400 19 100 18 500

Repairs and maintenance 900 1 100 2 200 2 600 14 000 13 500 14 300 14 200 14 600 14 300

Other 900 800 2 200 2 400 10 300 10 800 10 300 10 800 10 300 10 800

Fixed costs total 4 000 4 700 10 300 11 100 45 300 44 300 44 600 44 400 44 000 43 600

Total Costs (Direct+Fixed) 4 900 5 400 13 300 13 900 51 300 52 300 50 600 50 600 50 800 51 600

Depreciation and amortisation 900 800 2 200 2 400 10 300 10 800 10 300 10 800 10 300 10 800

OPERATING PROFIT         -3 400 -3 700 -10 700 -10 400 -45 400 -45 900 -44 900 -44 700 -44 800 -44 700

TERMINALS TOTAL COSTS ANALYSE (internal/external)

TERMINALS SCORECARD SUMMARY - 2013 FEBRUARY

FEBRUARY YTD JAN-DEC 2013 FY

Monthly Summary 

- Sales increased due the service fee updates from beginning of the year.
- Maintenance major overhauls will start after spring which will rise maintenance costs.
- Corporate strategy actions are included to year forecast (mainly in other fixed costs) !

Maintenance:  Naantali H&T maintenance major overhauls will start 
after springwhich will rise maintenance costs.

Electricity:  Smaller consumption in Coastal terminals
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LIITE 3. TULOSKORTIN YHTEENVETO-OSIO (2/3). 

TERMINALS FIXED COSTS MONTHLY ANALYSE

Act Plan

2 200 2 600

Maintenance analysis:

Maintenance actual low beginninf of the year especially in Naantali harbor and terminals. Summer time forecast is higher. 

Coming major works are Hamina tank renovations.

TERMINALS CAPEX

Capex analysis:

2013 total (k€)
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Maintenance (last 12 months)

ACTUAL

PLANNED

Feb 2,5 M€ (previous 1,8 M€)

NJ forecasts were too high on Feb with bigger projects.

Year 67,9 M€ (previous 70,1 M€)

Coming > 1M€ projects wil be late due the maintenance projects

MEUR JAN13 FEB13 MAR13 APR13 MAY13 JUN13 JUL13 AUG13 SEP13 OCT13 NOV13 DEC13 2013

FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC

Wages and salaries 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 11,4

Wages and salaries - overtime 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 11,1

Bonuses 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 9,6

Pension costs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 3,2

Social security costs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8

Training and education 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 3,2

Other staff costs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 3,2

STAFF COSTS 4,0 4,0 4,0 4,1 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,1 47,4

REPAIR AND MAINTENANCE 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 15,9

Advertising and PR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Travel expenses 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Insurance costs 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Caretaking expenses 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rents 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Other property costs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,8

Planning services 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Consulting services 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Other services 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Research and lab services 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IT services 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Other internal service fees 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Group Charges 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,8

HSE expenses 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9

Bad debt losses 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Other external expenses 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9

Forward invoicing -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -1,3

OTHER FIXED COSTS, TOTAL 0,6 0,7 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 12,1

FIXED COSTS, TOTAL 5,9 6,0 5,9 6,0 5,7 6,0 5,9 5,8 5,8 5,9 5,9 6,0 75,4
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Personnel 28.2.2013 Plan 02/2013

Permanent staff 295 300

Temporary staff 20 29

Total staff / budget 315 329

Upper White-collars 30 30

White-collars 45 45

Blue-collars 240 254

Act Plan

2013 cumulative overtime work (h): 2000 612 615

2013 overtime work forecast (h): 24000

Updated 28.2.2014

Overtime and Personnel analysis:

We are expecting to have a new shift leader (white collar) on June. Current shift leader's sick leave started 

on August and stays until further notice. Affects of these actions can be seen on graph.

Customer related issues:

NEOT says that they will load more diesel in Kemi terminal due the maintenance break in their own terminal in Oulu.

Past succeedings and future doings

It seems that we have managed to get bigger share of North Finland markets.

Terminology: Explanation:

Throughput costs This is a cost of loaded tons / Läpimenotonni hinta per lastattu tonni

Exceptions are Porvoo discharge terminal, Naantali terminals and all harbors where all tons are calculated.  

Capex   Capital expenditure / käyttöomaisuusinvestoinnit

TRI TRI-tapauksiin lasketaan LWI (päivän poissaoloon johtanut), RWI (rajoittunut työkykytapaukset) 

sekä MTC (lääkinnällistä hoitoa mutta ei poissaoloa aiheuttaneet)

YTD Year to date = At the year beginning / Vuoden alusta kumulatiivinen toteuma.

2013 total (k€)
0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR

K€

Overtime work (last 12 months)

ACTUAL

PLANNED

Personnel 28.2.2013 Plan 02/2013

Permanent staff 295 300

Temporary staff 20 29

Total staff / budget 315 329

Upper White-collars 30 30

White-collars 45 45

Blue-collars 240 254

Act Plan

2013 cumulative overtime work (h): 2000 612 615

2013 overtime work forecast (h): 24000

Updated 28.2.2014

Overtime and Personnel analysis:

We are expecting to have a new shift leader (white collar) on June. Current shift leader's sick leave started 

on August and stays until further notice. Affects of these actions can be seen on graph.

Customer related issues:

NEOT says that they will load more diesel in Kemi terminal due the maintenance break in their own terminal in Oulu.

Past succeedings and future doings

It seems that we have managed to get bigger share of North Finland markets.

Terminology: Explanation:

Throughput costs This is a cost of loaded tons / Läpimenotonni hinta per lastattu tonni

Exceptions are Porvoo discharge terminal, Naantali terminals and all harbors where all tons are calculated.  

Capex   Capital expenditure / käyttöomaisuusinvestoinnit

TRI TRI-tapauksiin lasketaan LWI (päivän poissaoloon johtanut), RWI (rajoittunut työkykytapaukset) 

sekä MTC (lääkinnällistä hoitoa mutta ei poissaoloa aiheuttaneet)

YTD Year to date = At the year beginning / Vuoden alusta kumulatiivinen toteuma.

2013 total (k€)
0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR

K€

Overtime work (last 12 months)

ACTUAL

PLANNED


