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Diplomityön taustana oli oletus suorituskyvyn mittaamisen vähäisyydestä lasi- 

ja alumiinirakentamisen pk-yrityksissä. Tämän takia haluttiin tutkia 

mitataanko suorituskykyä ja jos mitataan, miten sitä tehdään sekä minkälainen 

järjestelmä sopisi kyseisille yrityksille. 

 

Lasi- ja alumiinirakentamisen suorituskyvyn analysoinnin tilannetta 

kartoitettiin haastattelututkimuksella, jossa kävi ilmi, että se tosiaan on  

vähäistä. Tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä seurattiin pääasiassa 

liiketaloutta ja tulosta, ja näitäkin suppeasti. Laajemmalle mittaamiselle 

todettiin kuitenkin  olevan tarvetta.  

 

Tämän jälkeen haastattelututkimuksen pohjalta suunniteltiin työssä mukana 

olleelle Case-yritykselle mittaristo. Suunnitteluvaiheessa valittiin yrityksen 

visioiden ja strategian mukaisesti neljä mitattavaa suorituskyvyn osa-aluetta ja 

näille mittarit. Mittariston suunnittelun jälkeen siirryttiin rakennusvaiheeseen. 

Järjestelmäksi valittiin SAKE, joka on helppokäyttöinen ja erityisesti pk-

yritysten tarpeisiin suunniteltu työkalu. Tämän suorituskyvyn mittariston 

avulla lasi- ja alumiinirakentamisen yritykset voivat tehostaa toimintaansa ja 

ulottaa suorituskyvyn mittauksen osa-alueilla joita ei aiemmin ole huomioitu. 
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The background of this work was the assumption that the performance 

measurement is not very common in small and middle size companies at glass 

& aluminium industry. This is why it was wanted to be researched that is the 

performance measurement used and if it is how is it used. Also the suitable 

measurement system for these companies was needed to be searched. 

 

The situation of the performance measurement at glass & aluminium industry 

was researched by interviews to certain companies of the industry. The result 

was that none of the companies had performance measurement system and the 

performance measurement was used very compactly. But there was recognized 

a need for better measurement. 

 

After the interview research a performance measurement system is buil for 

Case Enterprise. At the planning stage the sections for the system and the 

meters for the sections were choosed. After the planning started the 

construction phase. SAKE was choosed for measurement system because it is 

simple and easy to use. It is also planned for small and medium size 

companies. By using this system the glass and aluminium industry 

companies can intensify their operations. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

 

Suorituskyvyn mittausta on tehty yrityksissä ja organisaatioissa 1960-luvulta 

lähtien. Mittaamisen avuksi on kehitetty monia järjestelmiä, mutta lähes 

poikkeuksetta ne on suunnattu suurten yritysten tarpeille. (Jungman 2002, s. 38-43) 

Koska pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) toimintatavat ja 

organisaatiorakenteet poikkeavat suurista yrityksistä, vaativat ne erilaisen 

lähestymistavan. Myös pk-yrityksissä on herännyt kiinnostus suorituskyvyn 

mittaamiseen, joten myös ne tarvitsevat suurten yritysten tapaan apuvälineitä 

mittaamiseen. 

 

Suorituskyvyn mittaus lasi- ja alumiinirakentamisessa on melko vähäistä. Alalla on 

vahva käsityövaltainen tausta, jossa yrityksen omistajat ovat vahvasti olleet 

tekemässä suorittavaa työtä. Nykyään alan luonne on muuttunut siten, että 

perinteisten lasiliikkeiden rooli lasitoimituksissa on merkittävästi pienentynyt tai 

kadonnut osittain kokonaan. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että nykyään 

metallirunkoja valmistavat yritykset asentavat samalla myös lasit kun aiemmin 

tämä on tehty lasiliikkeiden toimesta. Alan yritysten roolit ovat muuttuneet ja 

toimitusketjut tehostuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana (Riikonen 2015, 

haastattelu). Tämän työn tekijällä on myös pitkä kokemus lasi- ja 

alumiinirakentamisesta ja useammasta alan yrityksestä ja tämän kokemuksen 

perusteella suorituskyvyn mittaus alalla on vähäistä.   

 

Suomessa toimii yksi suuri lasi-ja alumiinirakentamisen yritys ja kaikki muut ovat 

pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Alalla on useita satoja toimijoita eri puolilla 

Suomea ja yritysten koot vaihtelevat työntekijämäärässä mitattuna yhdestä 

muutamiin kymmeniin. (Riikonen 2015, haastattelu) 

 



7 

 

Muutokset markkinatilanteessa pakottavat yrityksiä muuttamaan toimintatapojaan, 

jotta kiristyvässä kilpailutilanteessa pysytään mukana. Materiaalihankintoja 

tehdään aiempaa enemmän ulkomailta, koska esimerkiksi Suomessa toimivat 

lasitehtaat ovat lopettaneet toimintansa. Lasinjalostustehtaita löytyy kuitenkin vielä 

useita. 

 

Tämän työn lähtökohtana on oletus, että lasi – ja alumiinirakentamisen pk-

yrityksissä suorituskyvyn mittaus on vähäistä ja tämän takia asiaa haluttiin tutkia 

tarkemmin. Oletuksen pohjana on yllä mainitut asiat. Tämän takia tässä työssä 

haluttiin tutkia lasi-ja alumiinirakentamisen pienten ja keskisuurten yritysten 

suorituskyvyn mittausta ja rakennetaan kyseisen alan pienelle yritykselle sopiva 

suorituskyvyn analysointijärjestelmä. Perinteisesti alan pk-yrityksissä 

suorituskyvyn mittaus on perustunut vain muutaman yksittäisen asian 

seuraamiseen. Yksittäisten asioiden seuraaminen ei enää riitä, vaan yhä useammin 

tarvitaan kokonaisvaltaisesti yrityksen toimintaa kuvaavaa mittaristoa. 

 

Case-yritys, jolle mittaristo rakennetaan, on perustettu vuonna 2010. Yrityksessä 

on tähän asti seurattu vain joitain yksittäisiä asioita ja nyt voimakkaan kasvun 

myötä on havaittu tarve kokonaisvaltaisemmalle suorituskykymittaristolle. 

Yrityksen tavoite on jatkaa voimakasta kasvua, joten toiminnan tehostamisen ja 

hallinnan kannalta toimiva suorituskyvyn analysointijärjestelmä on välttämätön. 

Yrityksen isoimmat kehitettävät asiat ovat toimitusvarmuus ja yleisesti toiminnan 

tuottavuus. Koska näihin vaikuttavat monet tekijät, on tarve myös seurata useampia 

yrityksen suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä kuin tähän asti on seurattu. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Tavoitteena on kartoittaa miten yleistä ja kattavaa lasi-ja alumiinirakentamisen pk-

yritysten suorituskyvyn mittaus on ja rakentaa alan pk-yritykselle sopiva 

suorituskyvyn analysointijärjestelmä. Jotta sen rakentaminen onnistuu, tulee 

selvittää mitä on huomioitava suunnitteluvaiheessa. Ennen rakennusvaihetta 

yrityksen ja mittaristojen taustatietojen tulee olla tiedossa. Tähän liittyy olennaisena 
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osana strategioiden määrittäminen, johon käytetään apuna hyvin mittariston kanssa 

yhteensopivaa strategiakarttaa. Tämän työn tutkimuskysymykset ovat: 

 

Mitataanko lasi- ja alumiinirakentamisen alan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 

suorituskykyä? 

 

Jos suorituskykyä mitataan, niin miten sitä mitataan kyseisissä yrityksissä? 

 

Millainen suorituskyvyn analysointijärjestelmä sopii lasi- ja alumiinirakentamisen 

alan pienelle ja keskisuurelle yritykselle? 

 

Työ käsittelee vain lasi- ja alumiinirakentamisen alan tilannetta suorituskyvyn 

mittauksesta ja suorituskyvyn analysointijärjestelmän rakentamista Case-

yritykselle. Varsinainen järjestelmän käyttöönotto ja käyttö eivät kuulu tähän 

työhön. Ne käydään kuitenkin teoriassa läpi, jotta niiden toteutus onnistuu 

esimerkkiyrityksessä mahdollisimman tehokkaasti. 

 

Tarkemmin ei oteta kantaa siihen mitä kaikkia suorituskyvyn mittausjärjestelmiä 

on olemassa tai minkälainen mittaristo sopii millekin yritykselle. Tutkimus 

keskittyy pieniin- ja keskisuuriin yrityksiin, joten käytetään myös niihin soveltuvaa 

järjestelmää. Lasi- ja alumiinirakentamisen alalta löytyy monenlaista toimintaa 

harjoittavia  pk-yrityksiä. On lasinjalostusta tekeviä tehtaita, perinteisiä 

lasiliikkeitä, pelkkää asennusta harjoittavia toimijoita, yksittäisiin tuotteisiin 

erikoistuneita yrityksiä sekä yrityksiä, jotka tekevät kaikkea edellä mainituista. 

Karkeasti alan yrityksiin kuuluvat toimijat, jotka tekevät rakenteita alumiinista ja 

lasista. 
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1.3 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimus jaetaan teoreettiseen ja empiiriseen osioon. Teoreettisessa tutkimuksessa 

perehdytään kyseisen tieteenalan käsitteisiin, teorioihin ja näkökulmiin, kun taas 

empiirinen tutkimus keskittyy tapahtumiin reaalimaailmassa. Myös 

tutkimusaineistossa on eroja, sillä teoreettinen tutkimus pohjautuu johonkin 

aiempaan tutkimukseen, kun taas empiirisessä tutkimuksessa hankitaan uutta tietoa 

(Uusitalo 1991, s. 60). Tämän työn teoreettinen osa käsittelee suorituskyvyn 

mittausta pk-yritysten näkökulmasta. 

 

Liiketaloudelliselle tutkimukselle pystytään määrittämään myös käyttötarkoituksen 

mukainen jako deskriptiiviseen ja normatiiviseen tutkimukseen. Deskriptiivisellä 

tutkimuksella esimerkiksi luodaan kuvaavia käsitteitä ja ilmiöitä, kuvataan 

prosesseja ja lisätään yleisesti ymmärrystä. Normatiivinen puoli puolestaan pyrkii 

löytämään tuloksia, joita pystytään myöhemmin hyödyntämään (Olkkonen 1994, s. 

44). Näistä kahdesta tutkimuksesta ja käyttötarkoituksesta muodostuu nelikenttä 

(kuva 1), johon on sijoitettu viisi tutkimusotetta. Kuvassa tutkimus on jaettu 

deskriptiivisen ja normatiivisen käyttötarkoituksen lisäksi teorian ja empirian 

kesken. 
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Kuva 1. Liiketaloustieteen tutkimuksen tutkimusotteet (Kasanen et al. 1991, s. 317) 

 

Tämän tutkimuksen tutkimusote on konstruktiivinen, koska kyseessä on 

normatiivinen tutkimus, joka on selkeästi empiirinen. Konstruktiivisessa 

tutkimuksessa on tärkeää, että tulosten toimivuus pystytään todistamaan 

käytännössä, minkä takia case-esimerkin käyttö on yleistä. Tutkimuksen tavoite 

muistuttaa suunnittelutehtävän ratkaisua, mutta sen on silti oltava sovellettavissa 

koko ongelmatyyppiin eikä vain yksittäiseen tapaukseen. (Olkkonen 1994, s. 76-

77). Tämän takia tässä työssä suorituskyvyn mittausta tutkittiin yleisesti lasi- ja 

alumiinirakentamisen alalla, jotta saataisiin yleiskäsitys alan tilanteesta. Tämän 

jälkeen rakennetaan suorituskyvyn mittausjärjestelmä kyseisen työssä esimerkkinä 

olevalle Case-yritykselle suorituskyvyn, joka sopisi yleisesti kyseisen alan pk-

yritysten käyttöön. 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Konstruktiivinen tutkimus voidaan jakaa Kasanen et al. (1991, s. 306) mukaan 

kuuteen vaiheeseen: 

 

1. Relevantin ja tutkimuksellisesti mielenkiintoisen ongelman etsiminen 

2. Esiymmärryksen hankinta tutkimuskohteesta 

3. Innovaatiovaihe, ratkaisumallin konstruoiminen 

4. Ratkaisun toimivuuden testaus eli konstruktion oikeellisuuden osoittaminen 

5. Ratkaisussa käytettyjen teoriakytkentöjen näyttäminen ja ratkaisun 

tieteellisen uutuusarvon osoittaminen 

6. Ratkaisun soveltamisalueen laajuuden tarkastelu 

 

Tämä tutkimus noudattaa melko tarkasti Kasasen vaiheita. Esiymmärrysvaiheessa 

suoritettiin haastattelututkimus lasi- ja alumiinirakentamisen alan yrityksiin 

suorituskyvyn mittauksesta, jonka pohjalta tehtiin case-yritykselle suorituskyvyn 

mittausjärjestelmä. 

 

1.4 Raportin rakenne 

 

Tutkimus lähtee liikkeelle johdantoluvusta. Siinä selvitetään syitä, taustoja, 

tavoitteita ja rajauksia tutkimukselle sekä työn rakennetta. Toisessa luvussa 

yrityksen suorituskykyä käsitellään yleisellä tasolla sekä selvitetään mitä yrityksen 

suorituskyky on ja mitä hyötyjä sen mittaamisesta on.  

 

Luvussa kolme käsitellään suorituskyvyn analysointijärjestelmän suunnittelun 

teoriaa. Ensin pohditaan suunnitteluprosessin eri vaiheita ja sen jälkeen käydään 

tarkemmin läpi mittausjärjestelmän luomisen kaikki osa-alueet. Luvussa käydään 

teoriassa läpi myös järjestelmän käyttöönotto, lopullinen käyttö ja ylläpito. 

Neljäs luku keskittyy strategiakartan käsittelyyn. Aluksi selvitetään, mikä on 

strategiakartta ja sen jälkeen perehdytään tarkemmin sen suunnitteluun sekä 

rakentamiseen. Luvun lopuksi pohditaan hyötyjä, joita saadaan 

suorituskykymittariston ja strategiakartan käyttämisestä sekä suunnittelusta 

yhdessä.  
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Työn tässä vaiheessa teoreettinen puoli on käyty läpi ja siirrytään 

toteutusvaiheeseen, missä tehdään suorituskyvyn analysointijärjestelmä ja 

strategiakartta. Luvussa viisi käsitellään mukana olevaa Case yritystä ja 

perehdytään kyselytutkimuksen tuloksiin. Kyselytutkimus, joka käsitteli 

suorituskyvyn mittauksen käyttöä yrityksissä, suoritettiin lasi-ja 

alumiinirakentamisen alan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Seuraavassa luvussa 

case-yritykselle rakennetaan suorituskyvyn mittausjärjestelmä ja ohjeistetaan 

strategiakartan luominen. Seitsemännessä luvussa käydään läpi tutkimuksen 

johtopäätökset ja viimeisessä luvussa on koko tutkimuksen yhteenveto. Tämän 

tutkimusraportin rakenne on hyvin samanlainen kuin kuvassa 2 esitetty rakenne 

(Nuoranne 2008, s. 8). Lisäyksenä Nuoranteen esittämään rakenteeseen on tämän 

työn luku 5, jossa on esitelty tarkemmin tässä työssä toteutettu haastattelututkimus 

ja sen tulokset. 

 

Kuva 2. Tutkimusraportin rakenne (Nuoranne 2008, s. 8) 
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2 SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN 

 

Yritysten suorituskykyä on alun perin tarkasteltu enimmäkseen taloudelliselta 

näkökannalta, mutta nykyään ollaan enemmän kiinnostuneita 

kokonaisvaltaisemmasta yrityksen suorituskyvystä pitkällä tähtäimellä. 

Yksityiskohtaisesta taloudellisen informaation tarkastelusta ollaan siirrytty 

laajempaan, ei pelkästään taloudelliseen mittaamiseen. Kehittyneestä 

suorituskyvyn tarkastelusta on tullut yrityksille hyvä strateginen työkalu, joka 

toimii johtamisen tukena. (katso esim. Rantanen & Holtari 2000, s. 3) 

 

Lähtökohtaisesti suorituskyvyn mittaamisen ja analysoinnin tarkoitus on tukea 

yritysjohdon päätöksentekoa niin pienissä kuin suuremmissakin yrityksissä. Sen 

tehtävänä on saada kokonaisvaltaisesti suorituskykyyn vaikuttava informaatio 

mitattavaan muotoon, jotta saatuja tietoja voidaan hyödyntää. Oikein toteutettuna 

mittaristo on tehokas työväline yrityksen toiminnan seurannassa asetettujen 

tavoitteiden suhteen. Saatuja tietoja voidaan hyödyntää myös tulevien tavoitteiden 

asettamisessa ja palkitsemisessa sekä mahdollisten yritystoiminnan 

kehityskohteiden havaitsemisessa. (Laitinen 2003, s. 430). 

 

Suorituskyvyn mittauksella voidaan vaikuttaa useaan yrityksen päivittäistoiminnan 

seikkaan. Neilimon ja Uusi-Rauvan (2005, s. 301) mukaan se: 

 

 motivoi, 

 korostaa mitattavan asian arvoa, 

 ohjaa tekemään oikeita asioita, 

 selkiinnyttää tavoitteita, 

 helpottaa kommunikointia, 

 aiheuttaa kilpailua ja kilvoittelua, 

 luo edellytykset palkitsemiselle, esim. tulospalkkaukselle 
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2.1 Yrityksen suorituskyky 

 

Yrityksen suorituskyvylle löytyy useita määritelmiä. Lönnqvistin (2002, s. 14) 

mukaan se on mitattavan kohteen kyky päästä asetettuihin tavoitteisiin. Sen voi 

myös määritellä kykynä saada aikaan tuotoksia olemassa olevilla ulottuvuuksilla 

suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Eri ulottuvuuksia ovat tässä tapauksessa 

sidosryhmien ja omistajien tarpeet, jotka pyritään asetettujen tavoitteiden 

mukaisesti täyttämään (Laitinen 2003, s. 366). Rantasen ja Holtarin (2000, s. 3) 

mukaan yrityksen sidosryhmien tarpeet ovat lähtökohtana suorituskyvyn 

mittaamiselle, jolloin yrityksen voidaan ajatella olevan eri sidosryhmien yhteistyön 

muoto. 

 

Suorituskyky on moniulotteinen asia, johon tulee huomioida yrityksen tärkeimmät 

sidosryhmät. Näistä keskeisimmät ovat yrityksen johto, omistajat, työntekijät, 

rahoittajat ja asiakkaat. Yhteinen tavoite kaikkien sidosryhmien osalta on tuloksen 

maksimointi eli mahdollisimman kannattava liiketoiminta (Lönnqvist & Mettänen, 

s. 20) 

 

Rantasen (2001, s. 5) mukaan suorituskyky on kirjallisuudessa jaettu sisäiseen ja 

ulkoiseen suorituskykyyn. Kuvassa 3 suorituskyky on jaettu eri osa-alueisiin. 

Kuvan nelikentässä on akseleina tarkastelun kohde ja tarkastelija. 
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Kuva 3. Yrityksen ulkoinen ja sisäinen suorituskyky (Rantanen 2001, s. 5) 

 

Sisäisen ja ulkoisen suorituskyvyn erona on tarkastelun lähtökohta. Sisäisessä 

yritystä ja sen eri toimintoja tarkastellaan sisältä käsin ja ulkoisessa yrityksen 

tarkastelun ajatellaan tapahtuvan ulkopuolelta. Tämä jako ei tosin tapahdu pelkän 

tarkastelijan vaan tarkastelun kohteen perusteella, sillä esimerkiksi yritys voi myös 

itse tehdä ulkopuolista tarkastelua. (Rantanen & Holtari 1999, s. 11)  

 

Rantasen & Holtarin (2000, s. 6-8) mukaan sisäistä suorituskykyä tehtäessä 

kohteena on itse yritys tai sen eri osat ja tarkastelijana toimii yleisimmin joku 

yrityksen henkilöstöstä. Käytössä on tällöin parempaa ja tarkempaa tietoa kuin 

ulkopuolista tarkastelua tehtäessä. Sisäisen suorituskyvyn tunnuslukuja ovat 

esimerkiksi: 
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 tuloksellisuus,  

 tuottavuus,  

 laatu,  

 joustavuus ja 

 toimitusajat 

 

Perinteisin esimerkki ulkoisen suorituskyvyn analysoinnista on osakekohtaisten 

tunnuslukujen ja tilinpäätöstietojen tarkastelu. Analysoinnin suorittajana on yleensä 

ulkoinen taho julkisesti saatavien analyysien perusteella. Ulkoista suorituskykyä 

voidaan mitata muun muassa (Rantanen & Holtari 2000, s. 6-8) 

 

 kannattavuudella 

 maksuvalmiudella 

 vakavaraisuudella ja 

 yrityksen kasvulla 

 

2.2 Mitä suorituskyvyn mittaus on? 

 

Suorituskyvyn mittaus on työväline, jolla pyritään seuraamaan organisaation 

liiketoimintaprosessin eri toimintoja. Mittausta tulisi suorittaa kahdella tasolla. 

Ensin on seurattava tehdäänkö oikeita asioita ja sen jälkeen katsotaan tehdäänkö 

kyseiset asiat oikein. Myös palkitseminen voi olla syy mittaukselle. Mittaaminen 

on keino selvittää onko tavoitteet saavutettu, joiden perusteella voidaan palkita. 

Mittareita voidaan asettaa tiedon keräämisen lisäksi myös kannustinmielessä. 

Oikeanlaiset mittarit ja tavoitteet luovat intoa ja motivaatiota työntekijöihin sekä 

selventävät johdon laatiman strategian päivittäiseen tekemiseen. Myös 

johtamistyön kannalta mittarit ja tavoitteet ovat tärkeitä, koska sellaista ei voi 

johtaa, mitä ei voi mitata ja sellaista ei voi mitata, millä ei ole tavoitteita. (Nieminen 

et al. 2008) 

 

Lönnqvistin ja Mettäsen (2003, s. 21-22) mukaan suorituskyvyn tarkastelu olisi 

järkevää suorittaa erilaisia lähestymistapoja hyödyntäen ja useammasta eri 
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näkökulmasta. Jotta tulevaisuuden kilpailukyky varmistettaisiin, tulee jokaisella 

näkökulmalla olla omat tavoitteet ja niiden on täytyttävä. Suorituskyky kannattaa 

myös jakaa pienempiin osiin mittauksen helpottamiseksi. Tätä tarkoitusta varten 

löytyviä työkaluja ovat esimerkiksi Suorituskykyprisma ja Balanced Scorecard. 

 

Kun suorituskyvyn tarkastelun eri lähestymistavat ja tavoitteet on saatu määritettyä, 

on seuraavaksi tehtävä suunnitelma suorituskyvyn analysointijärjestelmän 

rakentamiselle. Järjestelmän rakentaminen on tärkeä prosessi koko yritykselle, sillä 

sen tulee ulottua yrityksen joka tasolle. Tämän prosessin aikana yrityksen johto 

joutuu analysoimaan useita yritykselle tärkeitä osa-alueita, kuten strategiat, visiot 

ja menestystekijät. Näitä läpi käydessä samalla mietitään myös oman yrityksen 

toimintaan parhaiten sopivia suorituskyvyn analysointijärjestelmän mittareita. 

(Tenhunen 2001, s. 21) 

 

Suorituskykymittaristo on kokonaisuus, joka pitää sisällään tiettyjä yksittäisiä 

asioita mittaavia mittareita. On tärkeää, että mittaristo on riittävän kattava, mutta 

käytännön toiminnan kannalta sen on myös oltava mahdollisimman selkeä ja 

helppokäyttöinen. Mittaristo koostuu mittareista, jotka ovat tiettyjä tekijöitä 

mittaavia yksittäisiä tunnuslukuja. Niillä pystytään kuvaamaan jonkin yksittäisen 

toiminnon toimivuutta tai tehokkuutta osana suorituskykymittaristoa. 

Tarkastelemalle mittaustuloksia pystytään muodostamaan käsitys yrityksen koko 

suorituskyvystä. Kun yritystoimintaa pystytään näin mittaamaan, voidaan arvioida 

onko se tavoitteiden mukaista. Jos ei ole, tulee miettiä miten tavoitteisiin voidaan 

päästä. (Lönnqvist 2002, s. 16) 

 

Neelyn et. al (2000, s. 1143) mukaan suorituskyvyn mittaus voidaan jakaa neljään 

osaan (kuva 4). Ensin suunnitellaan mittaristo, jolloin päätetään mitä yrityksen osa-

alueita seurataan ja miten mittaristo toteutetaan. Toinen vaihe on mittariston 

käyttöönotto, jonka jälkeen se on käytössä johtamisen apuvälineenä. Tämän jälkeen 

on tärkeää muistaa myös mittariston ylläpito, koska strategioiden ja tavoitteiden 

muuttuessa myös mittaristoa on tarvetta muokata. 
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Kuva 4. Suorituskyvyn mittaamisen päävaiheet (Neely et al. 2000) 

 

Mittaaminen on myös perusta uuden oppimiselle, sillä jos ei ole selvillä eri 

toimintojen tai prosessien vaiheista tai lopputuloksista täsmällistä tietoa, tilannetta 

ei voida analysoida ja löytää heikkoja kohtia. Mittaustulosten analysoinnin jälkeen 

voidaan aloittaa korjaavat toimenpiteet. Korjaustoimenpiteillä voidaan toimintaa 

tehostaa vain tiettyyn pisteeseen asti, sillä jossain vaiheessa pelkästään olemassa 

oleviin mittareihin perustuva toiminnan kehittäminen ei tuo enää lisähyötyä. 

Tällöin on kehitettävä uusia toimintatapoja tai organisoitava olemassa olevat 

toiminnot uudelleen. Myös uusien toimintatapojen käyttöönottovaiheessa 

mittaaminen on tärkeässä osassa, sillä sen avulla voidaan seurata kuinka hyvin 

uudet ratkaisut toimivat ja miten toiminta on muuttunut  

(Nuoranne 2008, s. 12-14 ). 

 

Oikeanlaisen mittaustulosten analysoinnin lisäksi oikeiden mittareiden valinta on 

tärkeää suorituskyvyn mittauksessa. Väärin valitut mittarit ohjaavat huomion 

vääriin asioihin tai pahimmassa tapauksessa jopa haittaavat organisaation 
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toimintaa. On mietittävä tarkasti mittareiden vaikutukset ja mittaavatko ne haluttuja 

asioita. Mittareita ei myöskään kannata olla liikaa, koska tällöin niiden seuranta 

vaikeutuu. Ajan myötä on syytä tarkistaa ovatko mittarit ajan tasalla, sillä tarpeet 

saattavat muuttua matkan varrella. Jotta mittareita käytettäisiin ja niiden hyöty olisi 

maksimaalinen, niiden tulee olla mahdollisimman selkeitä ja helppokäyttöisiä. 

(Rantanen et.al 1999) 

 

2.3 Tavoitteiden asettaminen  

 

Suorituskyvyn mittaus perustuu aina hyviin tavoitteisiin ja niihin sopiviin 

mittareihin. Tavoitteiden ja mittareiden tulee olla yrityksen strategian mukaisia, 

koska ne ovat merkittäviä välineitä joilla strategia muuttuu käytännön toiminnaksi. 

Tavoitteita asetettaessa olisi etua, jos henkilökunta osallistuisi itseään koskevien 

tavoitteiden asettamiseen. Tällöin henkilöstö saadaan paremmin sitoutettua, koska 

he ovat itse mukana laatimassa tavoitteita. Tavoitteiden osalta tilanne voi tosin olla 

haastava, koska johdon ja työntekijöiden näkemykset sopivista tavoitteista voivat 

poiketa toisistaan. Hyvälle tavoitteelle voidaan käyttää muistisääntöä SMART. 

(Nieminen et al. 2008) 

 

SMART eli hyvän tavoitteen ominaisuudet: 

 Specific = täsmällinen 

 Measurable = mitattavissa oleva 

 Achievable = saavutettavissa oleva mutta haastava 

 Realistic = mielekäs ja kytköksissä strategiaan 

 Time-bound = aikaan sidottu 
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2.4 Mittaamisen perusteet 

 

Mittaristo on kokonaisuus, jossa on mittauskohteen kannalta keskeisiä mittareita. 

Sen suunnittelu tulee aina aloittaa yrityksen strategiasta. Tämän takia eri yritysten 

mittaristot poikkeavat toisistaan eikä toiselle yritykselle tehtyä mittaristoa voi 

kopioida suoraan omaan tarpeeseen. Tarkasti mietitty ja koko organisaation 

sitouttava mittaristo auttaa jokaista yksikköä toimimaan tehokkaammin ja 

parantamaan tuloksellisuutta. Käytännössä mittaristot luodaan useimmiten 

vanhojen toisistaan irrallaan olevien mittareiden tai uudistusta kaipaavan 

mittariston pohjalta. Vanhoja mittareita uudistettaessa tai uusia määriteltäessä tulee 

muistaa, että täydellisiä mittareita ei ole olemassa. On mietittävä, mitä kriteereitä 

kunkin mittarin halutaan ehdottomasti täyttävän ja mitkä ovat vähemmän tärkeitä. 

Käyttötarkoitus määrittää, mitä ominaisuuksia mittarilta vaaditaan. On tärkeää, että 

mittarin käyttäjä ymmärtää, miten hän voi vaikuttaa mittarin arvoon. (Nieminen et 

al. 2008) Mittareiden valinnassa liikkeelle lähdettiin menestystekijöistä ja 

huomioon otettiin Toivasen (2001, s. 126-127) mainitsemat hyvän mittarin 

vaatimukset, jotka ovat seuraavat: 

 

 yksittäisen mittarin tasapaino 

 tavoitteet 

 oleellisuus 

 tarkkuus 

 uskottavuus 

 edullisuus 

 oikeellisuus. 

 

Lyhyesti sanottuna hyvä mittari mittaa oikeita asioita oikealla tavalla ja on 

yksinkertainen sekä selkeä. On myös tärkeää, että työntekijät ymmärtävät oman 

työnsä vaikutuksen mittareihin, jolloin niistä voidaan saada kannustava vaikutus 

työntekoon. Kannustavuuden suhteen tärkeässä asemassa on palkitseminen, jolla 

voidaan antaa työntekijöille tunnustusta hyvin tehdystä työstä. 
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Hyvän mittariston ominaisuuksia: 

 

 sisältää ”tolkullisen” määrän mittareita 

 on tasapainossa eri näkökulmien välillä: raha ja ei-rahamääräiset tavoitteet 

sekä lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet 

 läpäisee koko organisaation, eivätkä sen sisältämät mittarit ole keskenään 

ristiriitaisia 

 

Mittariston suhteen tärkeintä on, että se sisältää sopivan määrän mittareita. Jos 

mittareita on liikaa, ei mittaristosta saada riittävän tehokkaasti oikeita asioita esille 

ja mittaristo saattaa tällöin olla liian työläs käyttää. Koko organisaation 

sitouttaminen mittaristoon on myös oleellista toimivan kokonaisuuden 

rakentamiseksi. 
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3 SUORITUSKYVYN ANALYSOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU PK-

YRITYKSESSÄ 

 

Suorituskyvyn analysointijärjestelmää rakennettaessa suunnitteluprosessi on  

oleellinen, jotta järjestelmä tehdään alusta asti oikealla tavalla. Kun päätös projektin 

käynnistämisestä on tehty, on tärkeää että koko yrityksen johto sitoutuu 

hankkeeseen aidosti. Johto määrittää järjestelmän tavoitteet ja tämän jälkeen koko 

yrityksen organisaatio on saatava sitoutumaan näihin yhteisiin tavoitteisiin. Kun 

nämä asiat yhdistetään hyvin tehtyyn suunnitelmaan, on toimivan suorituskyvyn 

analysointijärjestelmän luomisella hyvät edellytykset.   

 

3.1 Suunnitteluprosessi 

 

Suunnitteluprosessi voidaan jakaa osa-alueisiin, jotka Bourne et al. (2000, s. 757) 

mukaan ovat järjestelmän suunnittelu, mittariston käyttöönotto sekä käyttö. 

Suunnitteluprosessia kehitettäessä on tärkeää ottaa myös huomioon kuinka koko 

organisaatio saadaan mukaan järjestelmän suunnitteluun ja käyttöön. Tämän takia 

järjestelmällä tulee olla sekä yrityksen johdon että työntekijöiden tuki ja 

pääkäyttäjät kannattaa ottaa mukaan jo suunnitteluvaiheessa. (Hudson et al. 2001, 

s. 1109). 

 

Kaplanin ja Nortonin vuonna 1992 kehittämä tasapainotettu mittaristo ja sen 

toteuttamismalli on todennäköisesti tunnetuin maailmanlaajuisesti. Heidän 

mukaansa tasapainotetun mittariston käyttöönotto ja suunnittelu seuraa alla olevan 

listan mukaista prosessia (Kaplan & Norton 1996, s. 300– 310): 

 

1. Valitse sopiva organisaatioyksikkö 

2. Tunnista strategiset liiketoimintayksiköt sekä niiden väliset yhteydet  

3. Pidä ensimmäinen haastattelukierros 

4. Synteesi-istunto 

5. Johdon työpaja: ensimmäinen kierros 

6. Osaryhmien tapaamiset  
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7. Johdon työpaja: toinen kierros 

8. Kehitä implementointisuunnitelma  

9.  Johdon työpaja: kolmas kierros 

10. Viimeistele ja toteuta implementointisuunnitelma 

 

Kaplanin ja Nortonin (1996, s. 310) mukaan yrityksen ensimmäinen tasapainotettu 

mittaristo voidaan luoda 16 viikon kuluessa. Tuossa pisteessä yritys on etenemässä 

kohti implementointia, jossa se voi rakentaa toiminnan hallintajärjestelmänsä 

mittariston varaan. Kaplanin ja Nortonin prosessi on kuitenkin suunniteltu 

pääasiassa suurten yritysten tarpeisiin aikana, jolloin ei-taloudellisia lukuja on vasta 

alettu nostamaan suorituskyvyn mittaamisessa taloudellisten rinnalle. Soveltaen 

mallia voidaan tarvittaessa käyttää myös pienempien yritysten tarpeisiin. 

 

Tenhunen (2001, s. 101-103) on tutkimuksessaan tehnyt 8-osaisen mallin, joka 

sopii hyvin pk-yritysten tarpeisiin: 

 

1. Heräte suorituskyvyn analysointijärjestelmän tarpeellisuudesta  

2. Järjestelmän pääkäyttötarkoituksen määrittely ja suunnittelutiimin valinta  

3. Yrityksen, sen toiminnan ja taustatekijöiden määrittely  

4. Seurattavien suorituskyvyn osa-alueiden määrittely  

5. Osa-alueiden tarkentaminen ja mittareiden analysointi  

6. Mittariston viimeistely  

7. Koekäyttö ja arviointi  

8. Mittariston käytto 

 

Kuvassa 5 on esitetty Toivasen (2001, s. 121) projektimalli suorituskyvyn 

analysointijärjestelmän suunnitteluun. Se on ensisijaisesti suunniteltu Balanced 

Scorecardiin, mutta soveltuu tarvittaessa muokattuna myös muihin. 
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Kuva 5. Toivasen (2001, s. 121) projektimalli 

 

 

Tenhusen ja Toivasen malleista löytyy paljon yhtäläisyyksiä. Molemmissa 

suunnittelu eteneekin Bournen mallin mukaisesti, jossa aluksi järjestelmä 

suunnitellaan ja otetaan käyttöön sekä käytössä sitä pyritään koko ajan kehittämään. 
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Tenhusen mallin mukaan on mahdollista rakentaa tässäkin tutkimuksessa 

käytettävä SAKE-järjestelmä (kuva 6). 

 

 

 

Kuva 6. Suorituskyvyn analysointijärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto 

(Tenhunen, Sake-ohje) 
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3.2 Mittariston käyttö ja ylläpito 

 

Jotta suorituskyvynmittaus järjestelmästä saadaan kaikki hyöty irti, on raportoinnin 

ja kehityksen seurannan oltava säännöllistä. Kerättyjen tietojen todellinen 

analysointi on kuitenkin mahdollista vasta, kun mittaustietoa on kerätty useammalta 

eri kaudelta (Hannula 2000, s. 21). Jo kunkin mittarin käyttötarkoituksessa 

kannattaa määritellä kuka on vastuussa analysoinnista ja raportoinnista sekä kenelle 

ja miksi raportoidaan. Työntekijät eivät tarvitse kaikkea tietoa ja lopulta 

työntekijöille kerrottavan tiedon ohjausvaikutusta tulee miettiä. (Lönnqvist & 

Mettänen 2003, s. 123-124) Työntekijöille raportoitaessa informaatiota voidaan 

jakaa avoimesti. Tällöin yleiset tiedot halutuista tekijöistä on aina työntekijöiden 

saatavilla. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 309-310) Jotta raportointi olisi 

onnistunutta, seuraavat neljä asiaa on otettava huomioon: 

 

1. Tulokset on esitettävä mahdollisimman havainnollisessa muodossa, myös 

mittariston yleiskuva. 

2. Tulokset esitetään käyttäjille tutussa ja yksinkertaisessa ympäristössä.  

3. Tuloksia on päästävä katsomaan milloin tahansa.  

4. Tietojen keräämisen ja esittämisen tulee tapahtua kustannustehokkaasti. 

 (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 123-124) 

 

Mittaustiheys on mietittävä mittariston suunnittelussa tarkkaan. Harvemmin 

vaihtelevien sekä kalliiden ja aikaa vievien mittareiden raportointiväliä kannattaa 

harventaa. Helposti saatavilla olevat tiedot voidaan päivittää kuukausittain, 

hankalammat neljännesvuosittain ja kyselyjä vaativat vuosittain. (Tenhunen ja 

Ukko 2001, s. 17) 

 

Yritysten tavoitteet ja strategiat saattavat muuttua ja niiden muuttuessa myös 

mittaristoa pitää ylläpitää ja päivittää. Mittareiden tulee olla jatkuvasti ajan tasalla 

parhaan informaation takaamiseksi ja voidaankin ajatella, että mittaristo ei ole 

koskaan valmis. Mikäli mittauksessa tai raportoinnissa havaitaan ongelmia, 

mittareiden toiminta kannattaa tarkistaa. Erityisesti lyhyen aikavälin mittarit on 
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tarkistettava riittävän usein. Ylläpidon, päivittämisen ja kehittämisen keinoja ovat 

uusien mittareiden lisääminen, turhien poistaminen sekä tarvittaessa vanhojen 

muokkaaminen. Kehittämistä pitää tehdä jatkuvan parantamisen periaatteiden 

mukaan, jossa ongelmat ratkaistaan niiden ilmaantuessa muuttamalla mittaristoa. 

(Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 129-131) 

 

3.3 Mahdollisia ongelmakohtia 

 

Kun järjestelmän suunnittelussa ilmenee ongelmia, niiden voidaan ajatella olevan 

joko asialähtöisiä tai ihmislähtöisiä. Asialähtöiset ongelmat johtuvat mittariston 

ominaisuuksista ja toteutuksen puutteista ja ihmislähtöiset ongelmat johtuvat 

yrityksen johtamisesta ja organisaatiokulttuurista. (Hannula et al. 2002, s. 173-174). 

Neljä yleisintä ongelmakohtaa tutkittujen yritysten implementointiprosessissa ovat 

Tenhusen ja Ukon mukaan (2001, s. 26-27): 

 

 puutteellinen valmistelu ja kiire, 

 suunnittelu ei etene,  

 aikataulu venyy, 

 pohjatietoa puuttuu 

 

Puutteellinen valmistelu ja kiire ovat johtaneet yrityksissä siihen, että 

suunnitteluistunnoissa ei ole ehditty paneutua riittävästi sovittuun asiaan. 

Suunnittelua on vietävä koko ajan eteenpäin, eikä epäselvyyksistä ja 

erimielisyyksistä pidä välittää liikaa. Aikataulussa pysyminen muuttuu vaikeaksi, 

jos suunnittelu ja käyttöönotto eivät etene suunnitelmien mukaisesti. Myös hankalat 

asiat täytyy käydä läpi, eikä aina siirtää vain eteenpäin. Kiireestä ja valmistelun 

puutteesta saattaa tulla kierre, jossa asioita vain siirretään palaverista seuraavaan. 

On mahdollista, että suunnittelutiimissä kaikki eivät puhu samaa kieltä, jos 

perustiedot eivät ole kaikilla samalla tasolla. Pk-yrityksissä nämä ongelmat vielä 

usein kertautuvat vähäisten resurssien takia. (Tenhunen & Ukko 2001, s. 26-28) 

 

 



28 

 

Ongelmia voi myös tulla implementoinnin jälkeisessä käyttövaiheessa. Lönnqvist 

(2002, s. 57) on omassa tutkimuksessaan listannut seuraavat kuusi ongelmakohtaa 

käyttövaiheessa: 

 

 Yleiset mittausteoreettiset ongelmat 

o Ongelmat mittareiden ominaisuuksissa tai laskentatoimessa 

yleisesti.  

 Käytössä olevat mittaristot ja mittarit 

o Väärä mittareiden määrä, väärät mittarit, tulkintavaikeudet, 

mittareiden suhteita ei ymmärretä tai niiden luotettavuus ja 

uskottavuus puuttuvat. 

 Mittareiden käyttöperiaatteet 

o Väärin kootut tai vajaat käyttöperiaatteet. 

 Toimintaympäristön ja yritystoiminnan luonne 

o Kiire, muutokset liiketoimintaympäristössä ja mittariston 

riittämätön uudistaminen  

 Tietojärjestelmien toiminta 

o Mittausdatan kerääminen ja käsitteleminen epäonnistumiset.  

 Yrityskulttuuri 

o Johdon vähäinen tuki, huono informaatio ja väärien asioiden 

painottaminen. 

 

3.4 PK-teollisuusyrityksen erityispiirteet 

 

Suorituskyvyn mittaamisen tärkein tehtävä niin pk-yrityksissä kuin suurissa 

konserneissakin on sama, yritysjohdon päätöksenteon tukeminen. Pk-yritykset 

eroavat kuitenkin selvästi isoista yrityksistä. Erot organisaatiokulttuurissa, 

pienemmät resurssit ja erilaiset johtamistyylit aiheuttavat analysointijärjestelmille 

erilaisia vaatimuksia. Pk-yritykset toimivat usein pienin resurssein ja pääomin.  
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Muita eroja suuriin yrityksiin ovat usein vähäinen työvoima, tutkimus- ja 

kehitystoiminnan puuttuminen ja toiminta alihankkijana. Suorituskyvyn analysointi 

perustuu pk-yrityksissä usein vain siihen tietoon, mitä saadaan kirjanpidosta tai 

tuotannosta. (Rantanen 2001, s. 3-9) 

 

Pk-yrityksen menestyminen ja epäonnistuminen johtuu eri asioista kuin 

suuremmissa yrityksissä. Pk-yrityksen menestymisen kannalta tärkeää Pasasen 

(2003, s. 72) mukaan on yrittäjän koulutus ja kokemus, hyvä johtamistiimi, 

innovatiiviset tuotteet, hyvät asiakassuhteet, riittävästi asiakkaita, sopivat 

yhteistyökumppanit, riittävä rahoitus, osaava työvoima, strateginen johtaminen, 

kasvu, joustavuus, keskittyminen ydinosaamiseen ja toiminta taloudellisesti 

suotuisassa ympäristössä. Epäonnistuminen johtuu usein näiden puutteesta. 

 

Monet suorituskyvyn analysointijärjestelmät, etunenässä Balanced Scorecard, ovat 

suunniteltu lähtökohtaisesti suurten yritysten käyttöön. Erityisesti niissä käytetyt 

ulottuvuudet ja näkökulmat on suunniteltu suuremmille yrityksille. Samat 

järjestelmät eivät voi toimia ongelmitta pienissä ja suurissa yrityksissä, koska 

suomalaiset pienet ja keskisuuret teollisuusyritykset eroavat isoista yrityksistä niin 

toimintatapojen kuin tavoitteidensakin osalta. (Rantanen 2001, s. 2-3) 

 

Syyt suorituskyvyn mittaamiseen eroavat hieman pienissä yrityksissä suurista 

yrityksistä. Rantanen & Holtari (2000, s. 24) ovat tutkineet käyttötarkoitusta ja syitä 

suorituskyvyn mittaamiseen päijäthämäläisissä pk-yrityksissä. Tärkeimmät syyt ja 

käyttötarkoitukset olivat: 

 

 Toiminnan kehittäminen  

 Toiminnan osa-alueiden tehokkuuden arviointi 

 Toiminnan ohjaus  

 Henkilöstön motivointi 

 

Toimitusvarmuus, laatu ja asiakastyytyväisyys koettiin pkt-yrityksissä tärkeäksi 

mitattavaksi asiaksi. Ristiriitaa aiheutti kuitenkin se, että niitä mitattiin 
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todellisuudessa harvemmin kuin tärkeys antaisi olettaa. Syynä oli näiden alueiden 

vaikea mittaaminen. Voidaan ajatella, että pk-yrityksissä mitataan mieluummin sitä 

mikä on helppo mitata kuin mikä olisi tärkeää. Johtopäätöksenä tutkimuksessa oli, 

että pkt-yrityksissä suorituskyvyn mittaamista ei tehdä riittävästi, vaikka sillä 

voitaisiin vaikuttaa yrityksen toimintaa positiivisesti (Rantanen & Holtari 2000, s. 

30-31). 

 

3.5 Pk-yrityksen suorituskyvyn mittarit 

 

Kuten jo aiemmin mainittiin, mittareiden lukumäärä tulee olla rajattu, jotta voidaan 

keskittyä olennaiseen. Helposti mittareita on liikaa, koska uusia tulee lisää eikä 

vanhoja karsita samaa tahtia. On vaikea määrittää mittareiden absoluuttista oikeaa 

määrää, mutta 8-16 mittaria riittää yleensä koko yrityksen kattavaan mittaristoon. 

Mittareiden tulee myös olla tasapainossa keskenään ja tärkeää on myös löytää 

tasapaino taloudellisten ja ei-taloudellisten mittareiden välillä. Johtaminen ei saa 

perustua pelkästään taloudellisiin mittareihin, koska taloudellisen menestymisen 

edellytykset luovat yrityksen sisällä olevat tiedot, taidot ja resurssit. (Nieminen et 

al. 2008). 

 

Mittareilla voidaan seurata mitä tahansa osa-alueita. Rantasen tutkimuksen (2001) 

mukaan pk-yritysten viisi tärkeintä suorituskyvyn osa-aluetta ovat: 

 

 Toimitusvarmuus 

 Laatu 

 Asiakastyytyväisyys 

 Maksuvalmius 

 Kannattavuus 

 

Toimitusvarmuus on pk-yritysten toiminnassa tärkeässä roolissa, koska usein nämä 

yritykset ovat usein riippuvaisia jatkuvasta tulovirrasta. Jos toimitukset viivästyvät 

tai keskeytyvät, tarkoittaa se yleensä myös laskutuksen viivästymistä. Tällä tavoin 

toimitusvarmuudella voi olla hyvinkin läheinen vaikutus yrityksen 
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maksuvalmiuteen. Maksuvalmius on myös suuressa roolissa alan 

kausiluontoisuuden takia. Yritysten kassojen riittävyys on usein koetuksella, jos 

talvikaudella on vähän töitä ja kun tämän vaikeimman kauden jälkeen alkaa uusi 

sesonki, vaatii tämä hyvää maksuvalmiutta kun raaka-aineiden tilausmäärät 

saattavat lyhyessä ajassa nousta erittäin paljon. 

 

Toiminnan jatkuvuuden kannalta tuotteiden laatu sekä asiakastyytyväisyys ovat 

tärkeitä. Lasi- ja alumiinirakentamisessa huono laatu on tarkoittaa joko viallista 

tuotetta tai huonosti tehtyä asennustyötä. Molempien korjaus jälkikäteen saattaa 

tulla kalliiksi ja vaikuttaa tietenkin myös asiakastyytyväisyyteen. Viime vuosina 

etenkin tiukan markkinatilanteen takia asiakkaiden pitäminen tyytyväisinä on ollut 

ensi arvoisen tärkeää. 

 

Liiketoiminnan perusta on tietenkin kannattavuus, joka on viime vuosina ollut lasi- 

ja alumiinirakentamisessa koetuksella. Niillä yrityksillä on parhaat edellytykset 

selvitä, jotka parhaiten pystyvät sopeuttamaan toimintaansa vaikeinakin aikoina. 

Suorituskyvyn mittaus olisi yksi työkalu, jonka avulla alan yritysten kannattavuutta 

voidaan lähteä parantamaan. 
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4 STRATEGIAKARTTA 

 

Yksi tärkeä perusta suorituskyvyn analysointijärjestelmille on yrityksen strategiat. 

Strategiat ovat yrityksen johdon määrittelemiä ja voivat olla työntekijöille vaikeita 

ymmärtää, jos he eivät tiedosta oman työnsä vaikutuksia koko yrityksen 

tavoitteisiin. Tämän asian tiedostamisella ja ymmärtämisellä voi olla merkittävä 

vaikutus motivaatioon. Yksi työkalu tähän ongelmaan on kuvassa 7. esitetty 

strategiakartta, jonka avulla työntekijöille voidaan muodostaa kokonaiskuva 

yrityksen strategioista ja oman työpanoksen vaikutuksesta siihen. (Antola et. Al. 

2006, s. 28). 

 

 

Kuva 7. Esimerkki strategiakartasta (Jungman 2002, s.72) 
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Tässä Jungmanin (2002, s. 72) strategiakartan esimerkissä yrityksen 

menestystekijöiden väliset riippuvuudet on esitetty nuolilla. Kuvasta nähdään 

selkeästi mikä vaikutus kullakin osa-alueella on yrityksen muihin toimintoihin. 

  

 

4.1 Strategiakartan rakentaminen  

 

Strategiakarttaa voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen. Sen avulla voidaan 

näyttää syy-seuraus suhteet visuaalisesti eri menestystekijöiden välillä (Lönnqvist 

& Mettänen 2003, s. 24). Strategiakartta ei näytä vain yrityksen strategiaa vaan siitä 

selviää myös strategian merkitys pyrittäessä tavoitteeseen sekä erot suunnitellun ja 

toteutuneen strategian välillä (Huang et al. 2006, s. 244). Kartan avulla on myös 

mahdollista analysoida yritystoiminnan keskeisiä riskejä (Partanen 2005, s. 62). 

Kuvassa 8 on esitetty esimerkki strategiakartan rakentamisesta. 
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Kuva 8. Esimerkki strategiakartan rakentamisesta (Antola et. al, 2006, s. 26) 

 

Antolan et al. (2006, s. 26) strategiakartan rakentamismalli on jaettu kahteen osaan. 

Ensimmäisessä osa pitää sisällään kohdat 1-5 ja niissä määritetään koko yritykselle 

tai sen osalle strategikartta. Tämä on perinteinen yrityksen strategiat käsittävä 

kartta. Toisessa osassa eli kohdissa 6-8 rakennettava malli on tehtäväkohtainen 

strategiakartta, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi kehityskeskustelussa. (Antola 

et al. 2006, s. 15) 
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Rakenteeltaan strategiakartta voi olla suorituskykymittariston osa-alueisiin tai 

vastuisiin pohjautuva. Ensimmäistä vaihtoehtoa käytetään silloin, kun 

tarkoituksena on rakentaa strategiakartta koko yritykselle. Jos taas on tarve 

hahmottaa yksittäistä toimintoa tai tehtävää, käytetään vastuisiin perustuvaa mallia. 

(Antola et al. 2006, s. 27) 

 

4.2 Strategiakartta ja suorituskykymittaristo 

 

Strategiakartta on hyvä väline varmistaa, että suorituskykymittaristosta on saatu 

rakennettua kattava ja tasapainoinen kokonaisuus. Strategiakartan avulla on 

mahdollista myös kehittää yrityksen suorituskyvyn mittausta, sillä mittarin tarve 

voidaan perustella sen avulla. Kartan rakentaminen voi olla hyödyllistä jo 

mittariston rakentamisvaiheessa, koska silloin nähdään miten mitattavat asiat 

ilmenevät suhteessa toisiinsa. (Hannula et al. 2002, s. 164). 

 

Antola et al (2006, s. 15) eri lähteistä keräämät strategiakartan hyötyjä ovat 

seuraavat: 

 

 Strategiakartta selventää reitin ei-taloudellisista menestystekijöistä 

taloudellisiin tuloksiin ja helpottaa suorituskykymittariston 

implementointia (Laitinen 2003, s. 381). 

 

 Se selkeyttää yrityksen strategian työntekijöille osoittaen heidän 

panoksensa vaikutuksen organisaation tavoitteiden toteutumisessa. 

 

 Sitä voidaan käyttää liiketoimintayksilöiden yhtenäistämisessä ja sen avulla 

voidaan keskittyä johtamisprosesseihin (Kaplan & Norton 2004, s. 36). 

 

 Se tarjoaa yhteyden laaditun strategian ja toteutuneen strategian välillä 

(Kaplan & Norton 2004, s. 32). 
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 Sen avulla voidaan tukea suorituskyvyn mittausta korostamalla yrityksen 

tärkeitä kohteita (Kaplan & Norton 2004, s. 76). 

 

 

Strategiakartan ja suorituskyvyn analysointijärjestelmän rakentamista 

yhtäaikaisesti tukee tiettyjen vaiheiden samanlaisuus. Esimerkiksi kriittisten 

menestystekijöiden määrittäminen kuuluu näihin kumpaankin prosessiin (Antola et 

al. 2006, s. 17-18). Jos strategiakartta rakennetaan jo mittariston 

suunnitteluvaiheessa, voidaan välttyä myös päällekkäisyyksiltä. Tällöin puutteisiin 

ja ongelmiin voidaan puuttua jo ennen mittariston käyttöönottoa ja samalla 

varmistetaan, että yksikään mittareista ei ole irrallinen (Lauslahti & Alhola 2003, s. 

53). Strategiakartan avulla voidaan havaita mitä asioita mittauksessa kannattaa 

painottaa. Tärkeää olisi huomata, että eri mittareiden arvojen riippuvuudet 

toisistaan. Strategiakartan keskeiseksi vahvuus on se, että yritys voi sen avulla 

inventoida käytössä olevia mittareita, jolloin ylimääräiset mittarit saadaan karsittua 

(Partanen 2005, s. 62). 
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5 SUORITUSKYVYN MITTAUS LASI- JA ALUMIINIRAKENTAMISEN 

ALALLA 

 

Tähän työhön kuuluu myös tilannekartoitus lasi- ja alumiinirakentamisessa 

toimivien yritysten suorituskyvyn mittauksen käytöstä. Tämä kartoitus tehtiin 

haastattelututkimuksena, jossa oli mukana lasi- ja alumiinirakentamisen PK-

yrityksiä. Yrityksiltä kysyttiin yrityksen suorituskyvyn mittauksen tasoa ja käyttöä.  

 

Tutkimuksen yrityksistä osa tekee isompia julkisia kohteita, osa pelkästään 

kuluttajakohteita ja osa näitä molempia. Julkinen urakointi ja kuluttajamyynti ovat 

erityyppistä liiketoimintaa vaikka tuotteet olisivat hyvinkin samankaltaisia. Julkisia 

kohteita ohjaa voimakkaasti yleinen markkina- ja kilpailutilanne, joka ainakin tätä 

tutkimusta tehdessä aiheutti tiukan hintatason. Kilpailu on kovaa töiden vähyyden 

takia, koska useimmiten julkiset urakat päätyvät yritykselle, joka tarjoaa urakan 

halvimmalla hinnalla. Kuluttajapuolen myynnissä on enemmän tilaa eri laatuisille 

ja hintaisille tuotteille. Yleinen markkinatilanne tietenkin myös vaikuttaa 

kuluttajapuolen kilpailutilanteeseen ja hintatasoon, mutta kaupanteon motiiveina on 

usein myös monia muita syitä kuin vain hinta.  

 

5.1 Lasi- ja alumiinirakentamisen alan erityispiirteet 

 

Lasi- ja alumiinirakentamisen alalla on tiettyjä erityispiirteitä. Yksi vahvimmin 

yritysten toimintaa ohjaavista tekijöistä on alan kausiluonteisuus. Rakennusala on 

yleensäkin kausiluontoisesti jaksottunutta, koska kaikkia alan töitä ei 

yksinkertaisesti pysty tai kannata tehdä talvella. Tämä näkyy myös lasi- ja 

alumiinirakentamisessa siten, että talvikausi on usein huomattavasti hiljaisempaa. 

Rakennusalan rytmi on normaalisti sellainen, että talvella tehdään sisätöitä. Lasi- ja 

alumiinialan sisätöitä on tällöin rajoitetusti tarjolla, joten töitä ei pystytä muun 

rakennusalan tavoin rytmittään ulko- ja sisätöiden mukaan. 

 

Tämä aiheuttaa haasteita yritysten kannattavuudelle, koska talvella toiminta on 

todennäköisesti tappiollista. Tästä johtuen yritysten rahoituspohjan tulee olla 
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riittävän vahva, jotta vaikean ajan yli aina selvitään ja jotta sen jälkeen pystytään 

mahdollisimman nopeasti nostamaan liikevaihtoa sesongin alkaessa. 

 

Alan kausiluonteisuus tuo mukanaan myös toisenlaisen haasteen, vaikka töitä olisi 

hyvin tarjolla. Usein sesonkiaikana on tarvetta lisätyövoimalle, mutta määräaikaisia 

ja samalla osaavia työntekijöitä on vaikea löytää. Tällaisissa erikoisalan pk-

yrityksissä osaava työvoima on ensisijaisen tärkeä voimavara, jota ilman 

kannattava liiketoiminta on lähes mahdotonta. Osaavan työvoiman puute saattaa 

usein aiheuttaa yrityksen johdon osallistumisen entistä enemmän myös suorittavaan 

työhön, joka taas osaltaan vaikeuttaa yrityksen toiminnan kehittämistä. Myös 

viimeisen kymmenen vuoden aikana alaa on muuttanut EU:n mahdollistama 

työvoiman liikkuvuus. Baltiasta on tullut paljon kilpailua, joka on vaikeuttanut 

merkittävästi kotimaisten yritysten ja työntekijöiden asemaa (Riikonen 2015, 

haastattelu). 

 

Toinen alan erityispiirre on tietynlainen vanhakantaisuus, joka johtuu osaltaan siitä, 

että alalla on ollut paljon pitkään toimineita pk-yrityksiä. Näistä monet ovat 

perheyrityksiä, joissa on perinteet usein vahvasti käsityövaltaisessa tekemisessä. 

Tietynlainen ”näin on aina tehty” –mentaliteetti on lasi- ja alumiinirakentamisen 

alalla yleistä. Viimeisen viiden vuoden aikana sukupolvenvaihdosta on ollut 

havaittavissa, joka varmasti osaltaan tuo kaivattuja uudistuksia. Alan uudistumista 

tapahtuu myös alalta poistuvien ja uusien yritysten myötä. Lasi- ja 

alumiinirakentamisessa yrityskauppoja tehdään suhteellisen vähän, koska yritykset 

ovat usein pieniä ja niiden arvo on vähäinen. Tämä aiheuttaa sen, että jos yritykselle 

ei ole luontevaa jatkajaa esimerkiksi omasta perheestä, on todennäköisestä että 

yrityksen toiminta loppuu (Riikonen 2015, haastattelu). 

 

Vanhakantaisuuden toinen syy on se että monet alan yrityksistä ovat pieniä, 

paikallisia 1-5 henkilön yrityksiä, joissa myös itse yrittäjät osallistuvat suorittavaan 

työhön. Tällöin aikaa yksinkertaisesti ei jää toiminnan kehittämiseen. Yritysten 

pysymiseen paikallisena vaikuttaa se, että toimialueen laajentaminen ja kasvaminen 

vaatisi tehokasta myyntiorganisaatiota, joka taas vaatii kovaa myynnin osaamista 
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ja investointeja myyntiin. Myös alan tuotteet ovat sellaisia, että rahtikulut ovat 

korkeita, jolloin toiminnan pitäisi olla riittävän tehokasta, jotta tavaran rahtaaminen 

kauemmas olisi kannattavaa. 

 

 Viime vuosina alalla on tullut myös muutama voimakkaaseen kasvuun tähtäävä 

pk-yritys. Tiukkojen aikojen ja erittäin tiukan kilpailutilanteen takia tämä on 

kuitenkin haastavaa. Alan vanhin ja tunnetuin iso yritys on saavuttanut vahvan 

markkina-aseman ja sen horjuttaminen tulee olemaan kilpailijoille vaikea tehtävä. 

 

5.2 Haastattelututkimuksen toteutus 

 

Tutkimus toteutettiin haastatteluna lasi- ja alumiinirakentamisen pk-yrityksille. 

Yrityksiä oli tutkimuksessa mukana yhdeksän, joiden jokaisen johtoa haastateltiin 

henkilökohtaisesti. Yritysten vuoden 2012 liikevaihdot ovat Fonecta Finder 

yritysrekisterin (www.finder.fi) tietojen mukaan välillä 250 000 – 3 200 000 €, joten 

ne kaikki lukeutuvat pieniin yrityksiin.  

 

Alasta yleisesti voidaan todeta, että uurin osa lasi- ja alumiinirakentamisen alan 

yrityksistä on pieniä yrityksiä. Isoja on alalla vain yksi ja keskisuuriakin 

(liikevaihto yli 5 m €) vain muutama. Pohjatietona tälle kartoitukselle oli oletus, 

että lasi- ja alumiinirakentamisen pk-yrityksissä suorituskyvyn mittaus ja 

analysointi on melko vähäistä. 

 

Haastatteluissa yrityksiltä kysyttiin seuraavat asiat: 

 

 Onko yrityksellä käytössä suorituskyvyn mittausjärjestelmää? 

 Jos erillistä suorituskyvyn mittausjärjestelmää ei ole, niin mitataanko 

suorituskykyä jotenkin? 

 Jos mitataan, niin mitä asioita mitataan? 

 Mikä on yrityksen työtilanne? 

 



40 

 

5.3 Haastattelututkimuksen tulokset 

 

Haastattelututkimuksen tulokset olivat pitkälti odotetun mukaisia. Suorituskykyä 

haluttiin tutkia lasi- ja alumiinirakentamisessa, koska sen oletettiin olevan melko 

vähäistä. Tämä tieto pohjautui asiantuntija haastatteluihin ja tämän työn tekijän 

omakohtaisiin kokemuksiin. Suorituskyvyn mittaus lasi- ja alumiinirakentamisen 

pienissä yrityksissä on vähäistä, kuten alla oleva taulukko osoittaa. 

 

  

Onko käytössä 

suorituskyvyn 

analysointijär-

jestelmää? 

Mitataanko 

yrityksen 

suorituskykyä 

mitenkään? Mitä mitataan? 

Mikä on 

yrityksen 

työtilanne? 

Yritys 1 Ei Kyllä 

liikevaihto+tulos, 

myynnin seuranta Hyvä 

Yritys 2 Ei Kyllä liikevaihto+tulos Hyvä 

Yritys 3 Ei Kyllä liikevaihto+tulos Kohtuullinen 

Yritys 4 Ei Kyllä 

liikevaihto+tulos, 

tuotantoajat  Kohtuullinen 

Yritys 5 Ei Kyllä liikevaihto+tulos Hyvä 

Yritys 6 Ei Kyllä liikevaihto+tulos Erittäin hyvä 

Yritys 7 Ei Kyllä 

liikevaihto+tulos, 

myynnin seuranta Hyvä 

Yritys 8 Ei Kyllä 

liikevaihto+tulos, 

tuotantoajat, tilausten 

käsittelyajat Kohtuullinen 

Yritys 9 Ei Kyllä 

liikevaihto+tulos, 

myynnin seuranta Hyvä 

Taulukko 1. Kyselytutkimuksen tulokset suorituskyvyn mittauksesta lasi-ja 

alumiinirakentamisen yrityksissä, 06/2014 
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Haastattelututkimuksessa selvisi, että millään siihen osallistuneesta yhdeksästä 

yrityksestä ei ollut käytössä suorituskyvyn analysointijärjestelmää. Kaikissa 

seurattiin liikevaihtoa ja tulosta. Näitä seurattiin koko yrityksen tasolla sekä ainakin 

isompiin projekteihin liittyen projektikohtaisesti. Kolmella yrityksellä oli 

aktiivinen viikoittainen tai kuukausittainen myynnin seuranta ja kaksi yritystä 

yhdeksästä seurasi säännöllisesti tuotantoaikojen toteutumaa projektikohtaisesti. 

Yhdessä yrityksessä seurattiin myös tilausten käsittelyaikoja toimiston puolella.  

 

Suorituskyvyn mittauksen lisäksi kysyttiin myös yritysten sen hetkisestä 

työtilanteesta, joka koettiin hieman vaihtelevaksi. Kolme yritystä arvio työtilanteen 

kohtuulliseksi, viisi hyväksi ja yhden työtilanne oli erittäin hyvä. Alalle kuvaavaa 

kuitenkin on, että yhdenkään yrityksen tilauskanta ei ollut yli neljää kuukautta sillä 

hetkellä. 

 

Suorituskyvyn mittaus ja analysointi on melko vähäistä lasi- ja 

alumiinirakentamisen pk-yrityksissä tämän otannan perusteella. Millään 

kyselytutkimuksen yrityksistä ei ollut erityistä suorituskyvyn mittausjärjestelmää 

käytössä ja pääasiallinen seuranta tehtiin liikevaihdon ja tuloksen suhteen 

kirjanpitäjän raporttien perusteella. 

 

Saatuja tietoja kirjattiin esimerkiksi Excel-taulukkoihin ja seurantaa tehtiin 

enimmäkseen kuukausi- ja vuositasolla. Useammasta yrityksessä todettiin, että 

suorituskyvyn tarkempi seuranta voisi olla järkevää ja tarpeellista. Yleisin syy 

siihen, ettei asiaan oltu perehdytty tarkemmin, oli muiden asioiden kiireellisyys. 

Tarve yrityksen suorituskyvyn tarkemmalle analysoinnille on monessa yrityksessä 

tunnistettu ja tulee varmasti jatkossa yleistymään. 

 

5.4 Lasi- ja alumiinirakentamisen alan tulevaisuuden haasteita 

 

Lasi- ja alumiinirakentamisen alalle ominaiset kovatkin kausivaihtelut 

vuodenaikojen mukaan eivät todennäköisesti tule jatkossakaan helpottamaan. 

Esimerkkinä tästä on se, että alkusyksystä kyselyyn osallistuneilla yrityksillä ei 
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ollut vielä tietoa seuraavan talven työtilanteesta. Talvea odotetaan pääosin 

epävarmoin tuntemuksin. Kaikilla oli kuitenkin työtä syksyn ajalle kohtuullisesti 

tai hyvin. Useimmiten työtä onkin reilusti tarjolla keväällä, kesällä ja syksyllä. 

Talvi taas on usein haasteellinen aika alan yrityksille. Kausivaihteluita tätä 

tutkimusta tehdessä pahensi entisestään yleinen taloustilanne, jonka takia suuria 

julkisia rakennushankkeita on suhteessa vähän. Tämän takia esimerkiksi aiempina 

talvina joissain yrityksissä on jouduttu turvautumaan yt-neuvotteluihin töiden 

vähyyden takia ja sama saattaa olla edessä tulevanakin talvena.  

 

Pitkään jatkunut vaikea taloustilanne aiheuttaa myös suuren haasteen yritysten 

tuottavuudelle, koska myös kilpailutilanne on työprojektien rajallisuuden takia 

kova. Kuitenkin parhaiten tulevat pärjäämään yritykset, jotka keksivät parhaat 

keinot vaikeista ajoista selviämiseen eli pystyvät parhaiten muokkaamaan 

toimintansa vaihteleviin olosuhteisiin. Kuitenkin tällä hetkellä rakennusala yleisesti 

näyttää pieniä heräämisen merkkejä, koska esimerkiksi Pääkaupunkiseudulla ja 

monissa muissa suurissa kaupungeissa on aloitettu ja tullaan aloittamaan isoja 

rakennusurakoita huomattavasti viime vuosia enemmän. (Rakennusfakta 2014) 

 

Tilanne on myös yrityksen suorituskyvyn analysoinnin kehittämisen kannalta 

haasteellinen, koska tosiasia on se että yritysten johdoilla ei meinaa aika riittää 

tällaiseen toiminnan kehittämiseen. Haasteellisena aikana kaikki johdon resurssit 

menevät helposti toiminnan pyörittämiseen. Esimerkiksi jos yritys joutuu 

talvikuukausina turvautumaan lomautuksiin, se todennäköisesti tarkoittaa ainakin 

sinä aikana tappiollista liiketoimintaa, jolloin yritysjohdon aika menee uusien 

projektien hankkimiseen. Äärimmäisissä tapauksissa yrityksen johto saattaa 

mahdollisten lomautusten aikana joutua osallistumaan myös tuotanto- tai 

asennustoimintaan. Tällaiset tilanteet aiheuttavat todella suuren haasteen toiminnan 

kehittämiselle, vaikka juuri se antaisi esimerkiksi suorituskyvyn mittauksen 

suhteen tulevaisuudessa entistä paremmat eväät yrityksen toiminnalle. 

 

Lasi- ja alumiinirakentamisen alan yrityksissä toimintatapojen taustalla olevat 

”vanhat ja hyväksi todetut” toimintamallit aiheuttavat haasteen myös 
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tulevaisuudessa. Esimerkiksi suorituskyvyn mittauksen osalta on voitu todeta, että 

vain tiettyjä lukuja seuraamalla on aiemminkin pärjätty. Yritysten omistajat ovat 

pääsääntöisesti aktiivisesti päivittäistoiminnassa mukana, mikä osaltaan auttaa 

ongelmatilanteiden tunnistamisessa ja ratkaisemisessa. Usein on paljon olemassa 

olevaa tietoa, jota ei kirjata mihinkään järjestelmään. Ongelmatilanteissa yrityksen 

ongelmakohtien löytäminen ja niiden tarkempi tarkastelu voi olla haasteellista, jos 

ei ole suorituskyvyn mittausjärjestelmää tai vastaavaa seurantaa, jolla yrityksen 

toimintaa seurataan ja analysoidaan. Nämä asiat tulevat lasi- ja 

alumiinirakentamisen alallakin korostumaan tulevaisuudessa, koska 

uudistustarvetta on paljon. 

 

Nykyään, osittain jonkinasteisen sukupolvenvaihdoksen ja tiukentuneen 

markkinatilanteen myötä, myös lasi- ja alumiinirakentamista harjoittavissa 

yrityksissä on alettu kiinnostua enemmän suorituskyvyn mittaamisesta. Perinteinen 

lasiliiketoiminta on jäänyt pienemmälle osalle. Alalla on havaittavissa jonkinlainen 

murrosvaihe, sillä kysyntä ei kaikkialla enää riitä pelkkään lasinjalostustoimintaan. 

Kiristyvä kilpailutilanne ajaa yritykset tehostamaan toimintaansa, koska ainoa 

keino pärjätä on toimia tehokkaasti. 

 

Monien alan yritysten haasteena on myös liikevaihtoon nähden melko suuren 

toimitusketjun hallinta. Useissa tutkimuksen yrityksissä on omassa toimitusketussa 

myynti, suunnittelu sekä tuotanto- ja asennustoiminta. Tässä on pienelle yritykselle 

monta osa-aluetta, jotka on kaikki oltava kunnossa tuloksellisuuden kannalta. 

Yksikin huono osa-alue saattaa epäonnistuessaan aiheuttaa toiminnan 

tappiollisuuden. Tällaisen toimitusketjun hallinta ilman tehokasta suorituskyvyn 

mittausta on haastavaa. 
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6 CASE-YRITYS 

 

Kuten aiemmassa luvussa on jo tarkemmin kerrottu, lähes kaikki lasi- ja 

alumiinirakentamisen yrityksistä Suomessa ovat pk-yrityksiä ja suuria alan 

yrityksiä on vain yksi. Lasialalla toimivia pienyrityksiä löytyy siis paljon. 

Suorituskyvyn mittauksen on jo todettu olevan melko vähäistä lasi- ja 

alumiinirakentamisen pk-yrityksissä. Syynä tähän on, että lasi- ja 

alumiinirakentaminen on lähtöisin pienistä lasiliikkeistä, joissa ei suorituskyvyn 

mittaamista ole koettu niin tärkeänä. Tässä luvussa keskitytään ratkaisemaan tätä 

ongelmaa rakentamalla alan pk-yritykselle suorituskyvyn analysointijärjestelmä. 

 

6.1 Yrityksen esittely 

 

Case-yritys on vuoden 2010 alussa perustettu lasi- ja alumiinirakentamiseen 

erikoistunut yritys. Se on erikoistunut tiettyyn lasi- ja alumiinirakentamisen 

tuoteryhmään, terassi- ja parvekelasituksiin. Yrityksen toimitusketjussa on myynti, 

suunnittelu,  valmistus ja asennustoiminta (kuva 9). Päätoimipaikassa on 

tuotantotehdas ja yrityksen toimistot sekä tämän lisäksi on myös kaksi muuta 

toimipistettä, Pääkaupunkiseudulla ja Pohjoisemmassa Suomessa. Sillä on tietyt 

päämarkkina-alueet, mutta tarvittaessa terassilasituksia toimitetaan koko Suomen 

alueelle. Case yrityksen asiakkaita ovat yksityishenkilöt, isännöintitoimistot, 

rakennusliikkeet ja talotehtaat. 
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Kuva 9. Case Oy:n toimitusketju 

 

Yritys valmistaa tuotteensa alumiiniprofiileista, erilaisista heloista ja tarvikkeista ja 

laseista. Nämä raaka-aineet ostetaan eri tavarantoimittajilta Suomesta ja Saksasta. 

Yrityksen tuotannossa pitkät ja valmiiksi polttomaalatut alumiiniprofiilit sahataan, 

työstetään ja kasataan. Laseina käytetään enimmäkseen karkaistua turvalasia, jotka 

ostetaan pääasiassa ulkomailta. Raaka-aineiden saanti ajallaan on yritykselle 

ensiarvoisen tärkeää. Karkaistua lasia ei voi varastoida ollenkaan, koska se on 

tehtävä aina mittojen mukaan ja alumiinivarastotkin pidetään mahdollisimman 

pieninä, koska tilaukset ovat yksityiskohdiltaan vaihtelevia. Käytännössä jokainen 

tilaus suunnitellaan ja mitoitetaan yksilöllisesti, jonka jälkeen siihen tilataan 

valmiissa mitassa tulevat karkaistut lasit ja valmiiksi maalatut alumiiniprofiili 

kanget. Valmistuksessa hyödynnetään kuitenkin mahdollisimman paljon 

spesifioituja ratkaisuja esim. työstöissä ja liitoksissa. Tuotanto on siis sekoitus 

yksittäistuotantoa ja sarjatuotantoa. Raaka-aine varastot pyritään pitämään 

mahdollisimman pieninä myös pääoman pienen sitoutumisen takia. 

Myyn 	

Suunni elu	

Tuotanto	

Asennustoiminta	
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6.2 Case yrityksen strategia 

 

Case yrityksen strategia on alusta asti ollut vahva erikoistuminen ja panostaminen 

laatuun sekä pyrkimys voimakkaaseen kasvuun. Erikoistumisella uskotaan 

saavutettavan parempaa tehokkuutta ja kilpailukykyä. Ennen yrityksen 

perustamisessa tehdyissä selvityksessä kävi ilmi, että markkinoilla oli varsin vähän 

tarjontaa laadukkaille terassilasituksille. Yrityksen valmistamat tuotteet on 

tarkkaan valikoitu, jotta ne täyttävät halutut laatuvaatimukset. 

 

Tuotteiden laadun lisäksi haluttiin panostaa toiminnan laatuun. Tärkeimpinä 

asioina ovat asiakaspalvelu ja toimitusvarmuus, koska rakennusalan ja etenkin lasi- 

ja alumiinirakentamisalan yrityksillä toimitusten puutteet ja suuret myöhästelyt 

ovat melko yleisiä. Toimitusaikojen pitäminen on välillä haasteellista, koska yritys 

on materiaalitoimittajien toimituksista riippuvainen. Asiakastyytyväisyys on 

yritykselle ensisijaisen tärkeää, jossa toimitusaikojen pitävyys on merkittävässä 

osassa. Yleisesti ottaen toimitusketjun tehokas hallinta on haastavaa sen 

moniosaisuuden takia. 

 

Laadukkaat tuotteet vaativat aktiivista myyntityötä. Tämä tarkoittaa käytännössä 

sitä, että uusia asiakkaita hankitaan aktiivisesti, jotta päästään suoraan 

kanssakäymiseen asiakkaan kanssa. Tämä on tiedostettu jo alusta alkaen ja siksi 

yhtenä yrityksen toiminnan perustana on aktiivinen myyntityö, jolla pyritään myös 

erottumaan kilpailijoista. Pienet alan yritykset eivät ole kovin aktiivisia myynnin 

tai myynnin suorituskyvyn seurannan suhteen. 

 

Yrityksessä on myös panostettu siihen, että asiakkaille pystytään tarjoamaan entistä 

valmiimpia urakoita. Terassilasien toimituksissa on huomattavissa sama suuntaus 

kuin esimerkiksi omakotitalojen toimituksissa, sillä entistä enemmän omakotitaloja 

hankitaan ”avaimet käteen” –periaatteella. Kun aiemmin terassilasilasitoimitus piti 

sisällään vain itse terassilasit, nykyään ne pitävät sisällään usein myös esimerkiksi 

terassin lattiarakenteet tai oheistarvikkeita. Tämän työn liitteenä on Case Oy:n 

SWOT-analyysi (Liite 1). 



47 

 

6.3 Yrityksen nykytila ja ongelmat 

 

Case-yritys työllistää parhaimmillaan noin 10 työntekijää omistajat mukaan lukien. 

Sesonkiaikoina, joita ovat kevät, kesä ja syksy, on tarvetta lisätyövoimalle. Tällöin 

tarvittaessa käytetään alihankkijoita, vuokratyövoimaa tai määräaikaista 

työvoimaa. Yrityksen tärkeimmät sidosryhmät ovat lasi- ja alumiinitoimittajat sekä 

asiakkaat. Case-yritys oli mukana aiemmassa luvussa läpi käydyssä 

haastattelututkimuksessa. Sen suorituskyvyn mittaus tähän asti oli ollut melko 

vähäistä yksittäisten arvojen seurantaa. Suorituskykyä oli aiemmin seurattuja vain 

tiettyjen tuotannollisten ja taloudellisten asioiden puitteissa eikä seuranta ole ollut 

kovin tehokasta. Saatu tieto on ollut toistaiseksi pelkästään johdon käytössä.  

 

Yrityksellä on toiminnassaan monia haasteita, joita edellisessä lasi- ja 

alumiinirakentamisen alaa kuvaavassa luvussa on mainittu. Yritys on kärsinyt 

välillä voimakkaista kausivaihteluista, mikä on aiheuttanut ajoittaista tappiollista 

liiketoimintaa. Toisaalta taas sesonkiaikana on ollut usein ongelmana löytää 

osaavaa henkilöstöä tuotanto- ja asennustyöhön, mikä on myös syönyt toiminnan 

tehokkuutta sesonkiaikana. Myös raaka-aineen saanti aiheuttaa ajoittain ongelmia, 

jotka saattavat johtaa jopa tuotantoseisokkeihin. Esimerkiksi saksalaisen ja 

suomalaisten tavarantoimittajien toimitusvarmuudessa on valtava ero. Saksalaisen 

tavarantoimittajan toimitusvarmuus on lähellä 100-prosenttia. Suomalaisilla 

tavarantoimittajilla vaihtelut materiaalin toimitusajoissa ovat välillä suuria. 

Alumiiniprofiilein osalta seisokkien riskiä pystytään hieman pienentämään pienillä 

alumiiniprofiili varastoilla, mutta näiden varastojen käyttäminen aiheuttaa aina 

lisäkuluja pintakäsittelyjen takia. 

 

Yritys on kuitenkin vuositasolla mitattuna pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan 

vuosittain 50-100 %, mikä on luonut säännöllisin väliajoin tarvetta lisätyövoimalle. 

Vuoden 2013 liikevaihto oli 1,2 miljoonaa euroa. Voimakas kasvu on osaltaan 

luonut haastetta yritystoiminnan tuloksellisuudelle ja toiminnan rahoitukselle. 

Näiden asioiden lisäksi yrityksellä on myös ollut alusta asti laaja toimitusketju, 

jonka osina ovat myynti, suunnittelu, tuotanto ja asennustoiminta. Tämä on sekä 
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haaste että vahvuus. Se antaa mahdollisuuden toiminnan kehitykselle ja tiettyjä 

kilpailuetuja joitain kilpailijoita vastaan mutta taas luo omat haasteensa toiminnan 

tehokkuuden ja hallinnan kannalta.  

 

Oman lisänsä yrityksen toimintaan tuovat tämän työn tekemisen aikana voimaan 

tulleet rakennustuotteiden CE-merkintä määräykset. Ne eivät vielä ensimmäisessä 

vaiheessa koske yrityksen toimittamia tuotteita, mutta todennäköisesti CE-merkintä 

tulee myös pakolliseksi terassilasitustuotteille. Tähän on yrityksessä jo varauduttu 

etukäteen muun muassa ottamalla tuotannossa käyttöön CE-merkinnän vaatima 

laatujärjestelmä. Tätä olemassa olevaa laatujärjestelmää voidaan käyttää hyödyksi 

myös suorituskyvyn mittausjärjestelmän tiedonkeruussa. 

 

6.4 Suorituskyvyn mittauksen tavoitteet ja vaatimukset 

 

Case-yritykselle luodaan suorituskykymittaristo, jotta yrityksen johto saisi 

helpommin ja nopeammin tietoa yrityksen tilasta sekä pystyisi käyttämään sitä 

johtamisen ja suunnittelun apuvälineenä. Tarkoitus on myös sitouttaa työntekijät 

mukaan järjestelmään, sillä tällä hetkellä he tietävät yrityksen tilanteesta melko 

vähän. On myös tarvetta lisätä tiedottamista johdon ja työntekijöiden välillä 

antamalla enemmän palautetta puolin ja toisin sekä tarkentamalla työn tavoitteita.  

 

Yrityksen toiminnan jatkuvuuden ja laajentumisen elinehtona on hyvä 

kannattavuus. Yritys on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoa hyvin, mutta 

kannattavuuden suhteen on jääty tavoitteista. Yrityksen vahvin osa-alue on viime 

aikoina ollut myynti, joka on mahdollistanut voimakkaan liikevaihdon kasvun. 

Myynnin suhteen halutaan lisää tasaisuutta ja sitä halutaan muutenkin kehittää lisää, 

koska tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa. Myös tuotannon 

tehostamiselle on tarvetta, jotta toimitusvarmuutta saadaan parannettua. 

Toimitusvarmuudella on suorat vaikutukset yrityksen kannattavuuteen. Näiden 

asioiden lisäksi suorituskyvyn mittauksessa halutaan huomioida myös henkilöstö, 

koska sitä ei ole tähän mennessä huomioitu riittävästi. Nämä yllä mainittuja 

yrityksen kehityskohteissa käsitellään tarkemmin seuraavan luvussa 7.5, jossa 
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perehdytään tarkemmin Case-yrityksen suorituskyvyn analysointijärjestelmän osa-

alueita. 
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7 SUORITUSKYVYN ANALYSOINTIJÄRJESTELMÄ RAKENTAMINEN 

CASE OY:LLE 

 

Työssä on jo tarkemmin tutkittu lasi- ja alumiinirakentamisen suorituskyvyn 

mittausta yleisemmin, joten tässä luvussa keskitytään järjestelmän rakentamiseen. 

Luvussa käydään ensin läpi käytettävä analysointi järjestelmä, jonka jälkeen 

perehdytään tarkemmin rakennusvaiheisiin sekä mittariston osa-alueisiin ja 

mittareihin. 

 

7.1 Käytettävä analysointijärjestelmä 

 

Case Oy:ssä oli jo aiemmin huomattu tarve suorituskyvyn seurannalle. Isoimpina 

syinä ovat jo aiemminkin mainitut toimitusketjun parantaminen ja yrityksen 

kannattavuuden parantaminen. Yritykselle sopivaksi suorituskyvyn 

analysointijärjestelmäksi valittiin SAKE, joka on pk-yrityksille kehitetty ilmainen 

excel-pohjainen työkalu. Sen avulla yritys voi rakentaa itselleen ymmärrettävän ja 

helppokäyttöisen suorituskyvyn seurantatyökalun. SAKE kokoaa yrityksen 

suorituskyvyn yhdeksi suorituskykyä kuvaavaksi arvosanaksi. Se pohjautuu 

suorituskykymatriisin ja voi sisältää enimmillään 6 osa-aluetta ja 6 mittaria eli 

yhteensä 36 mittaria. (SAKE-ohje, http://www3.lut.fi/tuta/lahti/sake/sake.htm)  

SAKE:n rakenne on esitetty kuvassa 10. 

 

http://www3.lut.fi/tuta/lahti/sake/sake.htm
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Kuva 10. SAKE:n rakenne (Tenhunen et. al. 2003, s. 4) 

 

 

 

 

SAKE-prosessi lähtee liikkeelle yrityksen visiosta ja strategiasta, joiden mukaan 

määritetään halutut suorituskyvyn mittariston osa-alueet ja niiden painoarvot. 

Yrityksen strategiaan läheisesti liittyvien kriittisten menestystekijöiden mukaan 

määritetään kullekin osa-alueelle sopivat mittarit. Mittariston tulee olla myös 

yrityksen tavoitteiden ja päämäärien mukainen, jotta niistä saatava informaatio 

ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan. Kun mittaristo on saatu luotua, on tärkeää 

kouluttaa henkilöstö käyttämään sitä oikein. Järjestelmän ylläpitoa ja jatkuvaa 

kehittämistä ei pidä myöskään unohtaa, jotta  mittaristo pysyy ajan tasalla ja vastaa 

tarvetta mahdollisimman hyvin. Nämä SAKE-prosessin vaiheet on nähtävissä 

selkeästi kuvassa 11. 
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Kuva 11. SAKE-Prosessi (Tenhunen 2001, Liite II) 
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7.2 Järjestelmän ja strategiakartan luominen 

 

Tarkoituksena on suunnitella sekä suorituskyvyn analysointijärjestelmä että 

strategiakartta Case Oy:lle. Molempiin löytyy teoriasta omia viitekehyksiä ja 

vaihemalleja, joita seuraamalla ne saadaan rakennettua. Nyt kun rakennetaan 

molemmat, käytetään yhdistettyä vaihemallia. Pohjana suorituskyvyn 

analysointijärjestelmän rakentamiseen on Tenhusen ja Ukon (2001, s. 20-22) 

esittämä kahdeksaan vaiheeseen perustuva malli ja Antolan et al. (2006, s. 26) malli 

strategiakartan rakentamisesta. 

 

Yhdistetty vaiheittainen strategiakartan ja suorituskyvyn analysointijärjestelmän 

rakentamismalli, jota tässä tutkimuksessa käytetään: 

 

1. Heräte suorituskyvyn analysointijärjestelmän ja strategiakartan 

tarpeellisuudesta. 

 Viitekehyksen valinta  

 Johdon sitouttaminen 

2. Järjestelmän pääkäyttötarkoituksen määrittely ja suunnittelutiimin valinta.  

 Suunnitteluun osallistuvien sitouttaminen  

 Tiedottaminen, myös henkilökunnalle 

3. Yrityksen toiminnan ja nykytilan selkeyttäminen.  

 Visio ja strategiat 

4. Kriittisten menestystekijöiden selvittäminen  

 Kriittisten menestystekijöiden väliset suhteet 

5. Seurattavien suorituskyvyn osa-alueiden määrittely.  

 Painotukset 

6. Strategiakartan visualisointi.  

 Syy-seuraus –suhteiden hahmottaminen 

7. Mittareiden valitseminen osa-alueisiin.  

 Käyttöperiaatteet  

 Hyvän mittarin vaatimusten täyttäminen  

 Painotukset 
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8. Mittariston viimeistely, koekäyttö ja arviointi.  

 Koekäytetään ja korjataan tarvittaessa, tasapainoinen kokonaisuus  

 Mittareiden karsinta ja täydentäminen  

9. Mittariston käyttö.  

 Käyttö johtamisen tukena  

 Käyttö palkitsemisessa ja tiedottamisessa  

 Mittariston ylläpito, muokkaaminen ja täydentäminen  

 Jatkokehitys 

 

Case yrityksen suunnitteluryhmä oli melko pieni, koska yrityksen operatiiviseen 

johtoon kuuluu vain kolme henkilöä. Tämä helpotti huomattavasti 

analysointijärjestelmän suunnittelua, koska johto oli sitoutunut 

analysointijärjestelmän suunnitteluun ja erimielisyyksiä oli vähän.  

 

7.3 Mittariston lähtökohdat ja tavoitteet 

 

Suorituskyvyn analysointijärjestelmän luomiselle oli hyvät lähtökohdat Case 

Oy:ssä. Yrityksen johto toivoi siitä johtamisen sekä tarkempaa yrityksen yleisen 

tilan selvittämisen apuvälinettä. Yrityksen johto oli sitoutunut prosessiin alusta asti, 

koska aloite järjestelmän kehittämiseen oli nimenomaan tullut Case yrityksen 

johdolta. 

 

Seuraava askel oli järjestelmän rakentaminen yritykselle. Yrityksessä oli 

aikaisemmin pääasiassa vain seurattu tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja, joten 

varsinaista suorituskyvyn mittausta ei ollut käytössä. Nyt yrityksen toimintaan 

haluttiin saada lisää kokonaisvaltaisuutta ja muutenkin toimintaa oli tarvetta 

tehostaa, koska yrityksen toiminta oli laajentunut. Vaikka suorituskyvyn 

mittauksesta ei paljon kokemusta ollutkaan, ymmärrettiin yrityksessä 

mahdollisuudet siitä, mitä mittaamalla suorituskykyä voidaan saavuttaa. 

 

Case Oy:n kokoisessa pienessä pk-yrityksessä suorituskyvyn analysointijärjestelmä 

voidaan ottaa kerralla käyttöön koko yritykselle ilman mitään pilottijärjestelmiä. 
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Sopiva viitekehys valittiin yhdessä suunnitteluryhmän kanssa. Kuten jo aiemmin 

mainittiin, valittiin järjestelmäksi SAKE sen selkeyden ja helppokäyttöisyyden 

takia. SAKE:n etu on myös se, että se on suunniteltu pk-yrityksille, joten se voidaan 

helposti muokata Case Oy:lle sopivaksi. 

 

Pienen yrityksen suunnittelutiimin ei tarvitse eikä se voi olla yhtä iso kuin 

isommissa yrityksissä. Suunnittelutiimissä oli mukana yrityksen operatiivinen johto 

ja kaksi työntekijää. Käytännössä Case yrityksessä tiimin ei kannata olla tämän 

isompi, koska yrityksen henkilömäärä on vain kymmenen. Hannula et al. (2002, s. 

154- 155) ovat todenneet omassa tutkimuksessaan, että koko tiimin ei kannata olla 

mukana alusta asti, vaan tarpeen mukaan. Ensimmäisissä palavereissa mukana 

olivat vain toimitus- ja myyntijohtaja, koska alkuun käytiin läpi yrityksen visiot, 

tavoitteet ja strategiat. Nämä kaikki asiat käytiin kuitenkin läpi muun tiimin kanssa 

kun järjestelmän suunnittelua jatkettiin eteenpäin. 

 

Suunnittelussa pyrittiin välttämään Bournen et al. (2000, s. 1105) teoriassa 

esittämiä rajoituksia ja ongelmia. Ongelmia olivat liika taloudellisten mittareiden 

määrä, vähäinen yhteys strategiaan, mittareiden tuottaman tiedon määrä ja laatu 

sekä raportoinnin vähyys. Lähtökohtana oli välttää näitä ongelmia ja rakentaa 

järjestelmä, jossa taloudellisten mittareiden määrä on pieni, yhteys strategiaan on 

selkeä, mittareiden tuottama tietomäärä on tarpeeseen sopiva sekä päivittämiseen 

ja kehittämiseen päätettiin panostaa. 

 

Suorituskyvyn mittausjärjestelmän pääkäyttötarkoitus on yrityksen eri osa-alueiden 

tehokkuuden arviointi ja kehittäminen. Taloudellisen mittaamisen rinnalle haluttiin 

myös laadullista ja ei-taloudellista mittaamista, jotta yrityksen suorituskyvyn 

kokonaiskuva saataisiin selville. Rakennusalalla toiminnan tehokkuus yleisesti on 

tärkeässä roolissa, ja sen seuraaminen koettiin tärkeäksi, jotta sitä voitaisiin 

mahdollisuuksien mukaan myös kehittää. 
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7.4 Kriittiset menestystekijät 

 

”Menestystekijät ovat liiketoiminnallisen menestymisen ja strategioiden 

toteutumisen kannalta keskeisiä asioita.” (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 15) Case 

Oy:n tärkeimmät menestystekijät käsiteltiin ensin yrityksen johdon toimesta, jonka 

jälkeen ne vielä käytiin läpi ja hyväksyttiin koko suunnittelutiimin kanssa. Lopulta 

niitä löydettiin kuusi. 

 

Kriittiset menestystekijät: 

 kannattavuus 

 toimitusaikataulujen pitävyys 

 tasainen työkanta ympäri vuoden 

 lopputuotteen laatu 

 ammattitaito 

 asiakastyytyväisyys 

 

Kriittiset menestystekijät muodostuvat kannattavuuden ja riittävän tasaisen 

työkannan ympärille. Kaiken lähtökohtana on, että toimintaa pystytään 

pyörittämään ympäri vuoden kannattavasti riittävällä volyymillä. Lopputuotteen 

laatu ja toimitusaikataulujen pitävyys on tärkeää asiakastyytyväisyyden kannalta, 

jolla taas on suora vaikutus vanhojen asiakkaiden pysyvyyteen ja uusien saamiseen. 

Koska Case Oy.n valmistamat tuotteet ovat tunnettuja hyvästä laadusta ovat ne 

myös kalliimpia kuin monien kilpailijoiden tuotteet. Tämän korkean laatutason 

ylläpito vaatii myös yrityksen työntekijöiltä korkeaa ammattitaitoa. 

 

Case-yrityksen pienuuden ansiosta asiakkaan erityistoiveet pystytään täyttämään 

myös kilpailijoita paremmin. Asiakkaille pystytään toimittamaan pitkälle 

räätälöityjä ratkaisuja ja siitä on mahdollista saada myös parempi hinta. Yrityksessä 

on onnistuttu pitämään annetuista lupauksista kiinni ja asiakkaat tyytyväisinä. 

Aikataulussa pysyminen on laadun ohella merkittävimpiä asioita yrityksen 

kilpailukykyä ajatellessa. 
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7.5 Osa-alueet 

 

Osa-alueiden valitseminen mittaristoon sujui suunnittelutiimiltä helposti ja 

yhteisymmärryksessä. Lopulta päädyttiin siihen, että mittaristoon otetaan mukaan 

neljä osa-aluetta Balanced Scorecardin tyyppisesti. Osa-alueet olivat talous, 

tuotantoprosessi, myynti ja henkilöstö, joiden painoarvot ovat esillä kuvassa 12. 

Painoarvojen määritys on yksi käytettävän suorituskyvynmittaus järjestelmän, 

SAKE:n, ominaisuus. Jokaiselle osa-alueelle ja mittarille määritetään painoarvot 

niiden tärkeyden mukaan. 

 

 

Kuva 12. Suorituskyvyn osa-alueet ja niiden painoarvot 

 

Nämä suorituskyvyn osa-alueet haluttiin alkuun ottaa mukaan suorituskyky 

mittaristoon tässä vaiheessa, koska niiden katsottiin olevan kaikkein oleellisimmat 

asiat yrityksen tavoitteiden kannalta. Mitattavia osa-alueita ja niiden painoarvoja 

on tarkoitus päivittää sitä mukaa kun yritystoiminnan eri tavoitteita saavutetaan ja 

päivitetään. 
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Case-yrityksen valitsemat osa-alueet ovat lähes samat kuin aiemmin tämän työn 

sivulla 31 mainitut Rantasen (2001) nimeämät pk-yritysten viisi tärkeintä 

suorituskyvyn osa-aluetta: 

 

 Toimitusvarmuus 

 Laatu 

 Asiakastyytyväisyys 

 Maksuvalmius 

 Kannattavuus 

 

7.5.1 Talous 

 

Talous valittiin yhdeksi osa-alueeksi, koska yrityksen kannattavuudessa on ollut 

paljon parannettavaa ja sen parantaminen on kaikkein tärkein tavoite. Liikevaihtoa 

on saatu kasvatettua melko paljon vuosittain, mutta yrityksen tuloksellisuus ei ole 

ollut tavoitteiden mukaista. Jos yrityksen kannattavuutta ei saada parannettua, ei 

yrityksen toiminnan jatkamiselle ole tulevaisuudessa kunnon edellytyksiä. Tämän 

takia yrityksen talouspuolen kuntoon saaminen on yrityksen johdon kaikkein 

tärkein tehtävä. Myös yritystoiminnan tähänastinen vuoristoratamaisuus on 

aiheuttanut välillä haasteita yrityksen maksukyvylle ja tähän asiaan kaivataan myös 

parannusta. Talouden painoarvoksi määritettiin 30 %. 

 

7.5.2 Myynti 

 

Lähtökohta yrityksen työkannalle on myynnin toimivuus. Myynti on pääasiassa 

kuluttajamyyntiä ja tuotteet ovat aina yksilöllisesti suunniteltuja, joten suurin osa 

asiakkaista on uusia ja jatkuvia asiakassuhteita on melko vähän. Tästä johtuen myös 

asiakashankinnan on oltava tehokasta, jotta on riittävät edellytykset budjetoitujen 

myyntien toteutumiselle ja saadaan ylläpidettyä riittävä tilauskanta. Koska 

pääkohderyhmänä on yksityisasiakkaat, muutkin tekijät ratkaisevat ostopäätöksissä 

kuin vain hinta.  
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Myös myyntitavalla ja myyjän toiminnalla on suuri vaikutus myynnin tuloksiin. 

Aiempina vuosina yrityksen myynti on ollut vuoristoratamaisesti vaihtelevaa ja 

syyt siihen on tiedossa. Kuitenkin kuluvana vuonna myynti on toiminut kovien 

tavoitteiden mukaisesti. Isoin haaste myynnin kannalta on sesonkiajan 

ulkopuolinen talviaika, perusasiat kuitenkin myynnin osalta ovat tällä hetkellä 

kunnossa. Myynnin kehitystä budjetoituihin tavoitteisiin nähden on seurattu 

yrityksessä viikoittain. Mutta myös myynnin seurantaan olisi tarvetta muiltakin 

osin kuin vain myyntimäärien osalta ja tämän takia myynti tulee olemaan yksi 

seurattava osa-alue ja sen painoarvo on myös 30 %. 

 

7.5.3 Tuotanto 

 

Tuotantoprosessin tehostaminen on myös tärkeää yrityksen tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Tuotantoprosessin tehokkuudella on suorat vaikutukset yrityksen 

tuottavuuteen ja sitä kautta myös liikevaihtoon ja kannattavuuteen. 

 

Kulmakivi yrityksen päivittäistoiminnalle on toimitusvarmuus. Siihen vaikuttaa 

useampi asia aina raaka-aineiden saannista lopputuotteen lopputuotteen 

valmistumiseen ajallaan. Oleellinen tekijä raaka-aineiden ajallaan saamisessa on 

yrityksen suunnittelu. Ennen raaka-aine tilauksia töistä on tehtävä tarkat 

suunnittelupiirustukset, joista saadaan tarvittavat mitoitukset tavarantilauksia 

varten. Alumiinia ja lasia on useimmiten hyvin tarjolla tavarantoimittajilla, joten 

sen saanti ajallaan on yrityksen suunnittelun tehtävä. Sesonkivaihtelut aiheuttavat 

myös tavarantoimittajien toimitusaikoihin melko suuriakin vaihteluita, mikä 

vaikeuttaa raaka-aineen saantia sesonkiaikana. Tämäkin asia on vuosittain toistuva, 

joten sitä on yritetty huomioida yrityksen suunnittelussa. Se on kuitenkin välillä 

haasteellista, koska sesonkiaikana yrityksen suunnittelukapasiteetti on 100-

prosenttisessa käytössä. Tuotantoon materiaalin saanti ajallaan on kuitenkin 

kriittistä, koska heti raaka-aineen isomman puutteen seurauksena on tuotannon 

tehon välitön laskeminen tai jopa tuotantoseisokki. Suorituskyvyn mittariston 

avulla on tavoitteena välttää jatkossa tuotannon tehon vaihtelut. 
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Tärkeä asia yritykselle on myös tuotteen hyvä laatu ja asiakastyytyväisyys, koska 

ne voivat olla merkittävä kilpailuetu markkinoilla. Laadun seurantaa pitää lisätä ja 

parantaa. Lopputuotteen laatuun vaikuttavat monet asiat. Yleisimmät laatuvirheet 

ovat tuotteen kosmeettisia virheitä, naarmuja ja muita vastaavia sekä 

asennusvirheet. Nämä voivat aiheutua huolimattomasta käsittelystä tuotannossa tai 

asennuksessa tai ne voivat aiheutua rahdin aikana, jolloin vastuullinen on 

rahtiyhtiö. Asennusvirheiden välttämiseksi on tehty jo paljon työtä ja ne on saatu 

vähenemään. Usein asennusvirheet johtuvat puutteellisesta tiedonkulusta myyjän ja 

suunnittelun välillä.  

 

Lasi-ja alumiinirakentamisessa reklamaatioiden korjaaminen on yleensä kallista, 

koska usein viallinen tuote joudutaan vaihtamaan uuteen ja tähän liittyy aina uuden 

tuotteen tai osan lisäksi myös paljon työtä. Tästä johtuen yksikin reklamaatio voi 

heikentää urakan kannattavuutta merkittävästi. Laadun seurannassa on vielä paljon 

parannettavaa ja laadulla on myös läheinen yhteys asiakastyytyväisyyteen. Näiden 

syiden takia yhtenä mittariston osa-alueena tulee olemaan tuotanto painoarvolla 30 

%. 

 

7.5.4 Henkilöstö 

 

Yhtenä tavoitteena on myös alkaa aktiivisemmin seuraamaan henkilöstöön liittyviä 

asioita, jonka takia viimeinen osa-alue on henkilöstö, jonka painoarvoksi 

määritettiin 10 %. Henkilöstö koetaan yrityksessä tärkeänä menestystekijänä, mutta 

se on osa-alue jossa on vähiten kehitettävää näistä kaikista neljästä osa-alueesta. 

Yrityksellä on tällä hetkellä hyvät ja osaavat työntekijät, joten muiden osa-alueiden 

kehittäminen on tällä hetkellä ajankohtaisempaa.  

 

Täytyy kuitenkin muistaa, että osaava ja tyytyväinen henkilöstö on pk-yrityksille 

tärkeää. Myös esimerkiksi jatkuva henkilöstön vaihtuvuus voi olla yritykselle 

kallista, sillä uuden työntekijän koulutuksen voidaan arvioida maksavan yritykselle 

keskimäärin 10.000 €, koska lasi- ja alumiinirakentamiseen valmistavaa koulutusta 

ei ole. Tämän arvion antoi yhden haastattelututkimukseen osallistuneen yrityksen 
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myyntijohtaja. Kyseisellä henkilöllä on 15 vuoden työkokemus useista lasi- ja 

alumiinirakentamisen yrityksistä. 

  

7.6 Mittareiden valinta 

 

Kuten jo aiemmin mainittu, mittareiden lukumäärä tulee olla rajattu, jotta voidaan 

keskittyä olennaiseen. Helposti mittareita on liikaa, koska uusia tulee lisää eikä 

vanhoja karsita samaa tahtia. On vaikea määrittää mittareiden absoluuttista oikeaa 

määrää, mutta 8-16 mittaria riittää yleensä koko yrityksen kattavaan mittaristoon. 

Mittareiden tulee myös olla tasapainossa keskenään. Tulisi löytää tasapaino 

taloudellisten ja ei-taloudellisten mittareiden välillä. Johtaminen ei saa perustua 

pelkästään taloudellisiin mittareihin, koska taloudellisen menestymisen 

edellytykset luovat yrityksen sisällä olevat tiedot, taidot ja resurssit. (Nieminen et 

al. 2008). 

Kuten jo aiemmin tässä työssä sivulla 20 käsitelty, mittareiden valinnassa liikkeelle 

lähdettiin menestystekijöistä ja huomioon otettiin Toivasen (2001, s. 126-127) 

mainitsemat hyvän mittarin vaatimukset, jotka ovat seuraavat: 

 

 yksittäisen mittarin tasapaino 

 tavoitteet 

 oleellisuus 

 tarkkuus 

 uskottavuus 

 edullisuus 

 oikeellisuus. 

 

Mittareiden määrä pidettiin vähäisenä, jotta mittariston käyttö ja päivittäminen olisi 

mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Eri osa-alueiden mittarit on seuraavaksi 

käyty läpi painoarvojen mukaisessa suuruusjärjestyksessä. 
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7.6.1 Talouden mittarit 

 

Talousosa-alueessa päädyttiin siihen, että pääpaino mittareissa on 

kannattavuudessa ja liikevaihdon kasvussa. Tämän lisäksi haluttiin seurata myös 

maksuvalmiutta omalla mittarilla. Talous on yksi Case yrityksen kolmesta 

tärkeimmästä suorituskyvyn osa-alueesta 30 % painotuksella. Talouden mittarit 

mittareiden väliset painoarvot on nähtävissä kuvasta 13. 

 

 

 

 

Kuva 13. Talouden mittarit ja niiden painoarvot 

 

Käyttökate 

Kannattavuutta haluttiin mitata käyttökateprosentilla eli ebitda-prosentilla. 

Käyttökateprosentti ilmaisee, mikä osuus liikevaihdosta jää muuttuvien ja 

kiinteiden lyhytvaikutteisten kulujen jälkeen käytettäväksi muihin kuluihin. 

Käyttökateprosenttia päädyttiin mittaamaan kuukausittain ja sen painoarvoksi tuli 

40 %, koska sen koettiin olevan toinen tärkeimmistä talouden mittareista. 
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Liikevaihdon kasvu 

Liikevaihdon kasvulle määritettiin painoarvoksi myös 40 %, koska se oli toinen 

tärkeimmistä talouden mittareista. Yrityksen tavoitteena on kasvaa tulevaisuudessa, 

joten liikevaihdon kehitystä halutaan seurata tarkasti. Yrityksen liikevaihdon 

kehitystä mitataan myös kuukausittain. 

 

Current ratio 

Kolmas mittari taloudessa on 20 % painoarvolla Current ratio, jonka avulla haluttiin 

saada tietoa yrityksen maksuvalmiudesta. Maksuvalmiutta ei oltu aikaisemmin 

seurattu, mutta sen seuranta koettiin tarpeelliseksi. Raportointi suoritetaan 

kuukausittain. 

 

7.6.2 Myynnin mittarit 

 

Case oy:n myynnin mittareiksi valittiin myynti vs. budjetti, myynti per myyjä, 

myyntikate per myyjä ja asiakashankinnan tehokkuus. Näiden mittareiden väliset 

painoarvot on esitetty kuvassa 14. Seuranta on eniten painottunut myyntimäärien ja 

-katteen seurantaan. Tämä siksi, että pienellä yrityksellä myyntitavoitteiden tai 

katteiden alittaminen tarkoittaa nopeasti heikkoa tuottavuutta. Kaikissa myynnin 

mittareissa raportointi tehdään kuukausittain. 
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Kuva 14. Myynnin mittarit ja niiden painoarvot 

 

Myynti vs budjetti 

Tiivis myynnin seuraaminen on yrityksen toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää. 

Jos kuukausittaisiin myyntitavoitteisiin ei päästä, on sillä suora vaikutus yrityksen 

työkantaan. Tämän takia myyntimäärien suhteen on oltava jatkuvasti ajan tasalla ja 

johdon on reagoitava nopeasti asiaan, jos myyntitavoitteista aletaan jäädä. Myynti 

vs. budjetti painoarvona on 40 %. 

 

Myynti per myyjä  

Yrityksen kokonaismyyntitavoitteet jakautuvat myyjien henkilökohtaisiin 

tavoitteisiin. Jokaiselle myyjälle on tietyt tavoitteet vuositavoitteet, jotka on jaettu 

kuukausitasolle myyjäkohtaisesti. Budjetit eri myyjien välillä saattavat vaihdella 

jonkin verran esimerkiksi kokemuksen ja myyntialueen mukaan. Yrityksen johto 

seuraa kunkin myyjän toteutunutta myyntiä seurataan vähintään viikoittain. Jos 

myyntitavoitteista ollaan jäämässä jälkeen, on tämä ensimmäinen työkalu, josta 

asiaa aletaan selvittämään. Myyjäkohtaisen myynnin painoarvoksi määritettiin 30 

%. 
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Myyntikate / myyjä 

Kannattavuuden kannalta kaikkein oleellisin tekijä on myyntikate. Tämän takia 

myös ne ovat aktiivisessa seurannassa. Myyntikatteita seurataan myyjäkohtaisesti 

ja kohdekohtaisesti. Myyntikatteen seuranta on tärkeää myös tarjouslaskentojen 

kannalta. Sen avulla pystytään seuraamaan muun muassa ovatko lasketut ja 

toteutuneet kulut linjassa keskenään. Tällä tavoin saadaan arvokasta tietoa 

projektien tuottavuudesta ja samalla saadaan myös arvokasta tietoa tulevia 

urakkalaskentoja varten. Myyjäkohtaisesta myyntikateseurannasta saadaan myös 

selville esimerkiksi antaako joku myyjä muita enemmän alennuksia. Tämän 

mittarin painoarvo on 20 %. 

 

Asiakashankinnan tehokkuus 

Yrityksen toimivan myynnin kannalta tärkeää on toimiva asiakashankinta. Sen 

painoarvona on 10 %. Koska jatkuvia asiakassuhteita on vähän, on uusia asiakkaita 

löydettävä jatkuvasti. Tämän takia asiakashankinnan tehokkuus on myös tarkassa 

seurannassa, jotta nähtäisiin miten uusia asiakkaita löydetään tehokkaimmin. 

Asiakashankinnan tehokkuuden seurannassa verrataan suoraan toteutuneiden 

kauppojen määrää tehtyjen tarjousten määrään. Tarjouksista pidetään myös tarkasti 

kirjaa, josta selviää mitä kautta tarjouspyyntö on saatu ja mitä kaikkia toimenpiteitä 

on tarjouksen eteen tehty, jotta siitä saataisiin kauppa. Tällä tavoin pystytään 

tunnistamaan tehokkaimmat asiakashankinta- ja myyntimenetelmät.  Koska yritys 

panostaa vahvasti myyntiin, on sitä jatkuvasti kehitettävä ja yritettävä keksiä uusia 

keinoja myynnin edistämiseksi. 

 

7.6.3 Tuotannon mittarit 

 

Case Oy:n tuotannon mittareiksi valittiin toimitusvarmuus, laatu, raaka-aineiden 

saatavuus ja asiakastyytyväisyys. Näiden asioiden koettiin olevan kaikkein 

oleellisimpia yritystoiminnan kannalta, koska yrityksellä on tulevaisuudessakin 

tavoitteena kasvaa voimakkaasti ja parantaa kannattavuutta. Tuotannon mittareiden 

painoarvot on esitetty kuvassa 15. Kaikkien tuotannon mittareiden raportointiväli 

on kerran kuukaudessa. 
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Kuva 15. Tuotannon mittarit 

 

Toimitusvarmuus 

Hyvä toimitusvarmuus on avainasemassa kasvua tavoiteltaessa. Case Oy:n 

valmistamat tuotteet ovat sellaisia, joissa reklamaatiot ovat usein kalliita. Jos valmis 

tuote joudutaan toimittamaan uudestaan, sitä ei myöskään pystytä tekemään heti. 

Tämä johtuu siitä, että lähes kaikki yrityksen valmistamat ja asentamat tuotteet 

valmistetaan tilauskohtaisesti eikä mitään valmisvarastoja voida pitää. Jos 

toimitusvarmuus ja laatu laskevat heikolle tasolle, on reklamaatioiden suuresta 

määrästä johtuva kustannus todella merkittävä kannattavuutta heikentävä tekijä. 

Tämän takia toimitusvarmuus nähtiin tuotannon tärkeimmäksi mittariksi ja sille 

laitettiin painoarvoksi 50 %. 

 

Laatu 

Case yrityksessä on alusta asti haluttu panostaa tuotteiden laatuun ja yrittää erottua 

sillä kilpailijoista. Tämän takia laatu oli luonnollinen valinta yhdeksi tuotannon 

mittariksi. Laadun painoarvoksi määritettiin 25 %. 
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Asiakastyytyväisyys 

Asiakastyytyväisyys on myös nuorelle pk-yritykselle ensiarvoisen tärkeä asia 

etenkin, kun yrityksen strategia on erottua kilpailijoista tuotteen ja toiminnan 

korkealla laadulla. Tyytyväiset asiakkaat ovat myös tehokas markkinointikanava 

tulevaisuutta varten. Tämän takia on tärkeä tehdä kaikki mahdollinen asiakkaiden 

tyytyväisyyden eteen. Asiakastyytyväisyyden painoarvoksi tuli 25 %. 

 

7.6.4 Henkilöstö 

 

Henkilöstö haluttiin mukaan suorituskyvyn seurantaan, koska ammattitaitoinen ja 

motivoinut henkilöstö on jokaisen yrityksen kulmakiviä, mutta pienessä yrityksessä 

niiden vaikutus on todella suuri. Henkilöstöosa-alueen mittareiksi valittiin 

henkilöstön työtyytyväisyys, pysyvyys ja työntekijöiden poissaoloprosentti. 

Mittareiden painoarvot on nähtävissä kuvassa 16. Tämän osa-alueen vaikutus koko 

mittaristosta oli 10 %.  

 

 

Kuva 16. Henkilöstön mittarit 
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Henkilöstön työtyytyväisyyden painoarvoksi arviointiin 40 %. Sitä mitataan alkuun 

kaksi kertaa vuodessa tehtävillä henkilöstökyselyillä ja sen jälkeen pidettävillä 

kehityskeskusteluilla. Pienessä yrityksessä henkilöstön viihtyminen työssään on 

tärkeää. Työtyytyväisyyttä halutaan mitataan kerran vuodessa. 

 

Henkilöstön pysyvyys 

Henkilöstön työtyytyväisyydellä on suora yhteys henkilöstön pysyvyyteen 

yrityksessä. Jos työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä ja työpaikkaansa, he 

todennäköisesti työskentelevät siellä pitkään. Pysyvyyttä mitataan myös kerran 

vuodessa. Toistaiseksi vaihtuvuus Case-yrityksessä yrityksessä on ollut melko 

vähäistä ja tämä linja halutaan pitää myös jatkossa. Tämän takia henkilöstön 

pysyvyyden painoarvona on myös 40 %. 

 

Henkilöstön poissaolo-% 

Henkilöstö osa-alueen viimeinen mittari on henkilöstön poissaolo-% 20 % 

painoarvolla. Sitä mitataan myös vuosittain kuten muitakin henkilöstö osa-alueen 

mittareita. 

 

7.7 Mittariston koekäyttö ja käyttöohjeet 

 

Koko prosessin onnistumisen kannalta mittariston käyttöönotto on kriittinen vaihe. 

Käyttöönotto vaatii hyvää suunnittelua onnistuakseen kunnolla, joka tarkoittaa että 

jo suunnitteluvaiheessa pitää ottaa huomioon monia asioita, kuten aikataulut, 

tiedottaminen ja koulutus. Johdon tuki järjestelmän takana on myös 

käyttöönottovaiheessa on välttämätöntä. Yrityksen johdon esimerkki on tärkeää, 

koska se osoittaa omalla käyttäytymisellään uuden järjestelmän tarpeellisuuden 

yritykselle. 

 

Henkilökuntaa pitää myös kouluttaa uuden järjestelmän käyttöönottoa varten. 

Tämä saattaa tarkoittaa osalle työntekijöistä uusia tehtäviä ja se voi helposti lisätä 

työntekijän vastarintaa uutta järjestelmää kohtaan. Näissä tilanteissa järjestelmän 

etujen perustelu ja riittävä keskustelu asioista auttaa työntekijöitä ymmärtämään sen 
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tarpeellisuus. Keskustelemalla työntekijöiden kanssa muutoksista voidaan 

vastarintaa helpottaa ja uudet tehtävät voidaan tällöin kokea jopa motivoivina.  

Tässäkin asiassa muutosvastarintaa voidaan ainakin vähentää hyvällä 

tiedottamisella.  

 

Case-yrityksen tapauksessa kyseessä on pieni yritys, jolloin tiedottaminen ja 

kouluttaminen henkilökohtaisesti onnistuu helposti. Tällä tavoin saadaan 

kouluttaminen tehtyä perusteellisesti ja työntekijöiden on myös helppo antaa 

välitöntä palautetta asiasta, jolloin käyttöönotto helpottuu. Käyttöönoton 

alkuvaiheessa on myös hyvä arvioida mittareita ja varmistaa, että kaikkiin 

mittareihin saadaan oikeanlaiset arvot. Jos muutostarpeita ilmenee, se kannattaa 

tehdä heti, koska mittariston muokkaaminen on vielä tässä vaiheessa helppoa. 

 

Kun mittaristo on saatu valmiiksi ja henkilöstö koulutettua, on tärkeää että se 

otetaan kunnolla käyttöön ja sitä todellakin hyödynnetään johtamisessa. Jos 

mittaristoa ei hyödynnetä yrityksen päivittäisessä toiminnassa, on järjestelmä  

rakennettu turhaan. Parhaiten siitä saadaan kaikki hyöty irti, kun huolehditaan siitä, 

että raportointi toimii ja se tapahtuu säännöllisesti. On myös oltava selkeästi 

määritettynä kuka raportoinnista on vastuussa ja kenelle se suoritetaan. Sopiva 

raportointitiheys tulee miettiä tarkkaan, koska kaikissa mittareissa muutokset eivät 

tapahdu yhtä nopeasti. 

 

Tenhusen ja Ukon (2001, s. 17) ohjeiden mukaan helposti saatavilla olevat tiedot 

voidaan päivittää esimerkiksi kuukausittain, hankalammat neljännesvuosittain ja 

kyselyjä vaativat vuosittain. Case-yrityksen mittausta tehdään näiden ohjeiden 

mukaan eli kuukausittain ja vuosittain mittareista riippuen, kuten aiemmassa 

mittareita käsittelevässä kappaleessa on tarkemmin käyty läpi. Jotta raportointi olisi 

onnistunutta, seuraavat neljä asiaa olisi otettava huomioon Lönnqvistin ja Mettäsen 

(2003, s. 123-124) mukaan: 
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1. Tulokset on esitettävä mahdollisimman havainnollisessa muodossa, myös 

mittariston yleiskuva. 

2. Tulokset esitetään käyttäjille tutussa ja yksinkertaisessa ympäristössä. 

3. Tuloksia on päästävä katsomaan milloin tahansa. 

4. Tietojen keräämisen ja esittämisen tulee tapahtua kustannustehokkaasti. 

 

On täysin yrityksen päätettävissä, kuinka laajasti mittariston tuloksista tiedotetaan 

henkilökuntaa, mutta henkilökunnalle pitää muistaa raportoida sovituista asioista. 

Hyvä lähtökohtana tähän on se, että työntekijöille raportoidaan asioista, joihin he 

voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa. 

 

Järjestelmää täytyy myös käytön aikana päivittää, jos esimerkiksi visiossa, 

strategiassa, markkinoissa tai muuten yrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia. 

Mittariston tulee olla jatkuvasti ajan tasalla ja etenkin lyhyen aikavälin mittareita 

pitää tarkistaa riittävän usein. Mittariston kehittämisestä ja uudistamisesta on hyvä 

tehdä jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaan, jotta se pysyy ajan tasalla ja 

siitä saadaan paras mahdollinen hyöty yritykselle. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan kolmeen alussa esitettyyn 

tutkimuskysymykseen. Pääkysymys oli selvittää 

Mitataanko lasi- ja alumiinirakentamisen alan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 

suorituskykyä? 

 

Tämän lisäksi halutiin tutkia 

Jos suorituskykyä mitataan, niin miten sitä mitataan kyseisissä yrityksissä? 

 

Viimeisenä kysymyksenä haluttiin tarkastella 

Millainen suorituskyvyn analysointijärjestelmä sopii lasi- ja alumiinirakentamisen 

alan pienelle ja keskisuurelle yritykselle? 

 

Kysymykset ja niiden vastaukset käydään nyt yksitellen läpi. 

 

Mitataanko lasi- ja alumiinirakentamisen alan pienissä ja keskisuurissa 

yrityksissä suorituskykyä? 

 

Tätä lähdettiin tutkimaan jo aiemmin työssä mainitulla haastattelututkimuksella. 

Siihen mukaan valituilta yrityksiltä kysyttiin onko suorituskyky mittaristoa 

käytössä sekä miten ja mitä mitataan. Tutkimuksessa kävi ilmi, että millään 

yrityksellä ei ollut mittaristoa käytössä ja että mittaaminen oli muutenkin vähäistä. 

Asiaa tutkittaessa huomattiin, että lasi- ja alumiinirakentamisen pk-yrityksissä asia 

oli tiedostettu ja sen kehittämiseen löytyi kuitenkin kiinnostusta. Useimmiten syynä 

suorituskyvyn mittauksen vähäiseen käyttöön olivat syynä tiedon tai resurssien 

puute. 

 

Suorituskyvyn analysointijärjestelmä ei voi tietenkään ratkaista minkään yrityksen 

ongelmia, mutta sen tarkoituksena onkin antaa johdolle tietoa yrityksen tilanteesta, 

jonka perusteella voidaan tehdä parempia päätöksiä ja toimenpiteitä. Nimenomaan 

tällä tavoin yleisesti lasi- ja alumiinirakentamisen pk-yrityksissä on toiminnan 
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tehostamisen varaa. Tietenkin järjestelmä antaisi tukee myös kunkin yrityksen 

omiin ongelmakohtiin ja lisäisi niiden seuraamista, jolloin olisi paremmat 

lähtökohdat näiden asioiden parantamiselle. 

 

Jos suorituskykyä mitataan, niin miten sitä mitataan kyseisissä yrityksissä? 

 

Suorituskyvyn mittaus rajoittui pääasiassa liikevaihdon ja tuloksen seurantaan, 

mikä on vähäistä. Tämän lisäksi osa yrityksistä mittasi tuotantoaikoja ja myyntiä. 

Ei-taloudellista mittausta ei käytännössä ollut millään yrityksellä. Pelkän 

liikevaihdon ja tuloksen seuraaminen on perinteisesti ollut tyypillistä pienille 

yrityksille, koska sillä on aiemminkin pärjätty eikä tarvetta tarkemmalle 

mittaukselle ole aiemmin koettu. 

 

Lisäämällä suorituskyvyn mittausta ja ottamalla analysointijärjestelmiä käyttöön 

lasi- ja alumiinirakentamisen pk-yrityksillä olisi mahdollista tehostaa toimintaansa 

ja yrittää parantaa kannattavuutta. Jos yritykset olisivat paremmin tietoisia 

ongelmakohdistaan ja pystyisivät puuttumaan niihin nopeammin, olisi tällä myös 

suora vaikutus yritysten kannattavuuteen.  

 

Millainen suorituskyvyn analysointijärjestelmä sopii lasi- ja 

alumiinirakentamisen alan pienelle ja keskisuurelle yritykselle? 

 

Lasi- ja alumiinirakentamisen pk-yritykselle sopii yksinkertainen ja selkeä 

mittaristo. Jos suorituskyvyn mittaamisesta ei ole aiempaa kokemusta, ei kannata 

valita liian monimutkaista järjestelmää, jotta sitä tulee käytettyä. Tässä työssä 

järjestelmäksi valittiin SAKE, koska se on nimenomaan suunniteltu pk-yritysten 

tarpeisiin.  

 

Se on rakenteeltaan selkeä ja helppokäyttöinen. SAKE-prosessi lähtee liikkeelle 

yrityksen visiosta ja strategiasta, joiden mukaan määritetään halutut suorituskyvyn 

mittariston osa-alueet ja niiden painoarvot. Yrityksen strategiaan läheisesti 

liittyvien kriittisten menestystekijöiden mukaan määritetään kullekin osa-alueelle 
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sopivat mittarit. Mittariston tulee olla myös yrityksen tavoitteiden ja päämäärien 

mukainen, jotta niistä saatava informaatio ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan. On 

myös tärkeää, että järjestelmää on myös helppo ylläpitää ja päivittää, jotta se 

saadaan pidettyä ajan tasalla. 

 

Jatkokehitys 

 

Tämän tutkimuksen pohjalta olisi helppo tehdä jatkotutkimusta järjestelmän 

käytöstä ja ylläpidosta. Mittariston toimivuus ja mahdolliset muokkaustarpeet 

nähdään tarkemmin vasta kun se otetaan kunnolla käyttöön. Olisi myös 

mielenkiintoista nähdä hieman pidemmän käytön jälkeen miten mittaristo on 

muuttanut tai parantanut Case-yrityksen tilannetta. 
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9 YHTEENVETO 

 

Tämän työn taustana oli oletus suorituskyvyn mittauksen vähäisyydestä lasi- ja 

alumiinirakentamisen alalla, minkä takia asiaa haluttiin tutkia tarkemmin. Työn 

tavoitteena olikin tutkia suorituskyvyn mittausta kyseisen alan pk-yrityksissä ja 

luoda niille sopiva suorituskyvyn mittaristo. Tutkimustyö tehtiin alan yrityksille 

suunnatulla haastattelututkimuksella, jonka aiheena oli suorituskyvyn mittaus.  

 

Tutkimuksessa saatiin selville, että suorituskyvyn mittaus lasi- ja 

alumiinirakentamisen on vähäistä. Tutkimukseen osallistui yhdeksän yritystä eikä 

yhdelläkään näistä yrityksistä ollut suorituskyvyn mittausjärjestelmää käytössä. 

Kaikissa näissä yrityksissä seurattiin kuitenkin tiettyjä tunnuslukuja, mutta seuranta 

oli suppeaa. Kuitenkin kiinnostusta ja tarvetta tarkemmalle suorituskyvyn 

mittaamiselle löytyi yrityksiltä. 

 

Mittaristo rakennettiin Case-yritykselle, joka oli myös mukana 

haastattelututkimuksessa. Se suunniteltiin siten, että se sopisi myös yleisesti muille 

lasi- ja alumiinirakentamisen pk-yrityksille.  Suorituskykyjärjestelmäksi valittiin 

SAKE, koska se on selkeä ja helppokäyttöinen. Se on myös suunniteltu 

nimenomaan pk-yritysten tarpeisiin. Mitattavia osa-alueita mittaristoon tuli neljä, 

joista jokaisella valittiin kolme tai neljä mittaria. 

 

Suorituskyvyn mittaus olisi erinomainen työkalu lasi- ja alumiinirakentamisen pk-

yrityksille, koska sen avulla yrityksen johto saa arvokasta tietoa yrityksen tilasta ja 

toiminnoista.  Viime vuosina alalla on ollut tiukat ajat yleisestä taloustilanteesta 

johtuen ja tämän takia yritysten kannattavuudet ovat heikentyneet. Etenkin 

tällaisina vaikeina aikoina toiminnan tehokkuus ja sopeutumiskyky korostuvat. 

Mittariston avulla yritysten toimintaa pystyttäisiin parantamaan myös 

kokonaisvaltaisesti kaikilla osa-alueilla. Esimerkiksi ei-taloudellista mittausta ei 

ollut käytössä yhdelläkään tutkimukseen osallistuneella yrityksellä, joten tarvetta 

olisi myös tällä osa-alueella. 
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Yrityksen sisäiset tekijät 

 

Vahvuudet Heikkoudet 

Erikoistuminen 

Aktiivinen myyntityö 

Yrityksen joustavuus 

Hyvät yhteistyökumppanit 

Omistajien ja työntekijöiden 

vahva ammattitaito 

Riipuvaisuus 

materiaalintoimittajista 

Rajalliset resurssit 

Työvoiman vaikea korvattavuus 
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Isojen talotehtaiden 

kiinnostuminen tuotteista 

Toimipisteiden lisääminen 

kotimaassa 

Kilpailun tiukentuminen 

Toiminnan kasvun tuomat haasteet 

(työntekijät, rahoitus ym.) 

Yleinen taloustilanne (taantuma) 

Kysynnän kausiluontoisuus 

 

 


