
   

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

LUT School of Business and Management 

Tuotantotalouden koulutusohjelma 

 

 

 

 

 

Diplomityö 

Ohjelmistoalan PK-yrityksen tuotekehityksen suorituskyvyn mittaaminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkastaja: Professori Hannu Rantanen  Tom Gustafsson 2015 



   

TIIVISTELMÄ 

Tekijä: Tom Gustafsson 

Työn nimi: Ohjelmistoalan PK-yrityksen tuotekehityksen suorituskyvyn 

mittaaminen 

Vuosi: 2015 Paikka: Hollola 

Diplomityö. Tuotantotalouden koulutusohjelma. Lappeenrannan teknillinen 

yliopisto.  

85 sivua, 14 kuvaa, 3 taulukkoa ja 1 liite. 

Tarkastaja: Professori Hannu Rantanen 

Hakusanat: ohjelmistokehitystyö, suorituskyvyn johtaminen, asiantuntijatyön 

mittaaminen 

Tämän työn tarkoituksena oli kehittää suorituskykymittariston rakentamisen 

malli, jossa otetaan huomioon PK-yrityksen sekä ohjelmistokehitystyön 

erityispiirteet. Työssä käytiin ensin läpi teoriaa aiheesta, jonka jälkeen 

rakennettiin mittaristo kohdeyritykseen. Näiden pohjalta rakennettiin malli, 

jonka avulla PK-ohjelmistoyrityksen tuotekehitysorganisaatiolle voidaan 

rakentaa toimiva suorituskyvyn mittaristo. Tutkimusote on konstruktiivinen. 

Työssä tarkasteltiin suorituskyvyn määritelmän ja mittaamisen kehitystä. Käytiin 

läpi erilaisia olemassa olevia tasapainotettuja malleja sekä hyvien mittareiden 

ominaisuuksia. Teoriassa tutustuttiin myös PK-yritysten mittaamiseen, 

asiantuntijoiden mittaamisen erityispiirteisiin sekä ohjelmistotyön 

erityispiirteisiin. 

Tuloksena syntyi malli, jossa tasapaino syntyi eri näkökulmien kautta, mutta 

myös subjektiivisten ja objektiivisten mittareiden kautta. Mallin mukaan 

syntyneillä objektiivisilla ja subjektiivisilla mittareilla on eri käyttötarkoitukset. 

Kuten teoriassakin havaittiin, subjektiiviset mittarit sopivat paremmin 

johtoryhmän raportointiin, kun taas objektiiviset mittarit ovat toimivampia 

asiantuntijoiden mittaamisessa.  
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The purpose of this study was to develop a model to build a performance 

measurement system (PMS) for software company’s development R&D team 

needs. Idea was to consider the characteristics of SME and software company. 

Theory was studied first, then performance management system was built to 

organization, which was involved in this study. The research approach is 

constructive. 

Literature about performance and measurement of performance was studied as 

well as different existing models to build PMS. Also literature about 

characteristics of a good measurement was studied. Also in theory section special 

factors of PMS in SMEs and special factors of software development work was 

gone through.  

At the end, a model for building a PMS was created. In the created model, the 

balance was found not only between different viewpoints of performance, but 

also between objective and subjective measurements. Model suggests to build 

objective and subjective measurements for a bit different purposes. Subjective 

measurements are intended for software team’s internal usage, while objective 

measurement can better be used as reporting tool for higher management. 
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Yrityksen suorituskyvyn mittaaminen on ollut suuren mielenkiinnon kohteena jo pidemmän 

aikaa. Perinteisesti suorituskyvyn mittaamisella on tarkoitettu yrityksen talousprosessin 

lukuja, mutta kiinnostus yrityksen muidenkin asioiden kuin talousprosessin mittaamista 

kohtaan nousi uudelle tasolle 90-luvun lopulla, kun Kaplanin ja Nortonin tasapainotettu 

mittaristo nostettiin yhdeksi aikamme tärkeimmistä johtamistyökaluista (Neely 1998. s.20). 

Kehitys on jatkunut samansuuntaisena. Nykyään onkin jo tarjolla useita erilaisia malleja 

tasapainotetulle mittaristolle ja tutkimus on siirtynyt yhä enemmän tarkastelemaan myös 

sitä, kuinka mittausjärjestelmiä käytetään (Bourne et al. 2005, s.373). On syntynyt myös 

kriittistä tutkimusta aiheesta onko suorituskyvyn mittaamisella positiivinen vaikutus 

suorituskykyyn vai ei. Itseasiassa tutkimukset todistavat sekä positiivisten vaikutusten 

puolesta, että niitä vastaan. On myös tutkimuksia, jotka pyrkivät vastaamaan erityisesti 

kysymykseen millaisissa olosuhteissa suorituskyvyn mittaamisella on positiivisia 

vaikutuksia ja millaisissa ei (Bourne et al. 2005, s.374). 

Yritykselle voi olla monenlaisia hyötyjä suorituskyvyn mittaamisesta ja monenlaisia 

motiiveja mittaamiselle. Neely (1998, s.71 - 72) tuo selkeyttä syiden sekä hyötyjen 

hahmottamiseen ryhmittelemällä yrityksen motiivit suorituskyvyn mittaamiseen neljään eri 

kategoriaan: 

- Yrityksen tilan tunnistaminen 

- Yrityksen tilan viestiminen muille 

- Yrityksen kehityskohteiden valinta 

- Yrityksen kehityksen ajaminen 

Myös työntekijöiden näkökulmasta on tutkimuksissa löydetty monia hyötyjä suorituskyvyn 

mittaamisesta. Rantasen ja kumppaneiden (2007, s. 344) mukaan työntekijöiden etuna 

suorituskyvyn mittaamisessa on saadun palautteen perusteella ymmärtää oman työn vaikutus 

yrityksen tuloksiin. 
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Tutkimuksissa mittaamisesta johtamisen työkaluna on havaittu, että erityisesti 

asiantuntijaorganisaatioissa mittauksella pyritään motivoimaan työntekijöitä. Tämä tapahtuu 

osittain välillisesti viestinnän avulla, koska tavoitteiden selkiytymisen ja ymmärtämisen 

kautta työhalukkuus paranee. Toisin sanoen suorituskykymittaristoa voidaan käyttää 

välineenä työntekijöiden motivointiin. (Hovila ja Okkonen 2005, s. 22) Ukon ja 

kumppaneiden (2008, s. 94) mukaan suorituskykymittaristo vaikuttaa yksilöiden 

työmotivaatioon, koska 

- työnkuva selkiintyy 

- mahdollisuus vaikuttaa omiin suoritustavoitteisiin kasvaa 

- on mahdollisuus ymmärtää oman toiminnan yhteys koko yrityksen liiketoimintaan 

Viitekehyksiä mittariston implementoimiseen löytyy nykyään monia, mutta erityisesti PK-

ohjelmistoalan yritysten suorituskyvyn sisäiseen mittaukseen ei löydy suoraan esitettyjä 

mallia. Kohdeyritys on ohjelmistoalan yritys, jolla on halu saada 

tuotekehitysorganisaationsa toimintaa tehokkaammaksi. Tästä syntyi tarve tutkia 

elementtejä, joiden avulla voidaan toteuttaa suorituskyvyn mittaristo erityisesti PK-

ohjelmistoalan yrityksen tuotekehityksen suorituksen mittaamiseen sekä tuotekehityksen 

johtamisen työkaluksi. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää uusi implementointiprosessi, jonka avulla voidaan 

rakentaa PK-ohjelmistoalan yrityksen tuotekehityksen johtamisen työkaluksi sopiva 

mittaristo. Työssä tutkitaan suorituskyvyn mittaamista, mittaristojen rakentamismalleja ja 

hyvien mittareiden ominaisuuksia. Teoriakatsauksessa käydään myös läpi PK-yrityksen ja 

asiantuntijoiden mittaamisen sekä ohjelmistokehitystyön erityispiirteitä. Teorian pohjalta on 

tavoite rakentaa kohdeyritykseen mittaristo. Teorian tutkinnan ja käytännön kokemusten 

jälkeen kehitetään malli. Syntyneen mallin avulla voidaan rakentaa mittaristo, joka on 

toimiva johtamisen työkaluna ja samaan aikaan sellainen, että se koetaan toimivaksi myös 

niiden asiantuntijoiden keskuudessa, joiden suorituskykyä pyritään mittaamaan. 

Syntyneessä mallissa otetaan huomioon asiantuntijatyön, ohjelmistoalan sekä PK-yrityksen 

mukana tuomat erityispiirteet. 
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Kuva 1. Onnistuneen mittariston elementit. 

Onnistunut mittaristo vaatii, että mittaristoa voidaan hyödyntää johtamisessa ja sen lisäksi 

mitattavien pitää tuntea mittaristo toimivaksi. Kuvassa 1 on piirretty onnistuneen mittariston 

elementtien keskinäinen suhde. Tutkimuksen pääkysymyksessä pyritään ottamaan 

huomioon edellä mainitut erityispiirteet. Tämän työn pääkysymys on: 

- Miten rakennetaan mittaristo PK-ohjelmistoalan yritykselle tuotekehityksen 

johtamiseen? 

Tutkimuksessa pyritään vastaamaan myös kysymyksiin: 

- Mitkä ovat tärkeimmät tekijät asiantuntijoiden suorituskykyä mitattaessa? 

- Millainen mittaristo koetaan toimivaksi myös asiantuntijoiden keskuudessa, joiden 

suorituskykyä pyritään mittaamaan? 

- Mitä erityispiirteitä ohjelmistoalan tuotekehitys tähän tuo? 

Erilaiset organisaatioiden suorituskykyä koskevat mittaristomallit ovat saaneet paljon 

huomiota tutkimuksissa ja ne ovat yleisesti tunnistettu tärkeäksi osaksi mitä tahansa hyvin 

suoriutuvaa organisaatiota. Tutkimusta suorituskykymittareista löytyy runsaasti. Tutkimusta 

löytyy myös erityisesti ohjelmistoyritysten suorituskykymittaristoista. Asiantuntijoiden 

mittaaminen tuo mittaamiseen omat haasteensa ja ohjelmistoala vielä oman lisähaasteensa. 

Cedegren ja Larsson (2014, s. 516-517) havaitsivat tutkimuksessaan yleisesti 

tyytymättömyyttä niihin käytössä oleviin tapoihin, joilla ohjelmistoyrityksissä suoritusta 

mitataan käytännössä. 
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Miten voitaisiin rakentaa erityisesti PK-ohjelmistoyritykselle toimiva mittaristo? 

Asiantuntijaorganisaatioiden haasteet suorituskyvyn mittariston rakentamisessa on 

tunnistettu monesti. Haasteena on erityisesti tuotoksien ja panosten aineeton luonne. Kun 

prosessin tuotokset eivätkä panokset ole helposti mitattavia asioita kuten myyntitavoitteet 

tai tuotantomäärät, nimenomaan suoritetun työn johtaminen on havaittu olevan erityisen 

tärkeää (Singh 2013, s.40).  

Tässä työssä tutkitaan suorituskyvyn mittariston rakentamista erityisesti PK-

ohjelmistoyrityksen tuotekehitysorganisaatiossa. Aihetta tarkastellaan asiantuntijoiden 

johtamisen ja asiantuntijatyön mittaamisen näkökulmasta. Sen lisäksi tutkitaan mitä 

erityispiirteitä ohjelmistokehitystyö ja PK-yritys siihen tuovat. 

1.3 Tutkimusmetodologia 

Liiketaloustieteen tutkimuksia on tyypitelty eri tavoin lähteistä riippuen. Muun muassa 

tyypitystä on tehty kysymysasettelun sekä tulosten luonteen ja käyttömahdollisuuksien 

perusteella. Se on osoittautunut vaikeaksi piirteiden moninaisuuden vuoksi. Niinpä onkin 

esitetty monia toisistaan poikkeavia tyypityksiä. Tyydyttäessä karkeaan tyypitykseen 

voidaan esittää jako kahteen tyyppiin, normatiivisin ja deskriptiivisiin tutkimuksiin. 

(Olkkonen, 1993, s.23) 

Olkkosen (1993, s.24) mukaan normatiiviset tutkimukset pyrkivät löytämään tuloksia, joita 

voidaan käyttää suunnittelutieteen tavoitteiden mukaisesti ohjeina toimintaa kehitettäessä tai 

uutta suunniteltaessa. 

Deskriptiiviset tutkimukset, Olkkosen (1993, s.24) määritelmän mukaan, pyrkivät lähinnä 

kuvailemaan jotakin ilmiötä luomalla kuvailevia käsitteitä, kuvaamalla prosesseja, 

luokittelemalla ilmiöitä, esittämällä korrelaatioita, selittämällä kausaliteetteja tai muulla 

tavalla lisäämään sen ymmärtämistä. 
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Kuva 2. Liiketalouden tutkimusotteiden suhteelliset positiot (Kasanen et al. 1991, s.317) 

Jako voidaan myös tehdä teoreettisiin ja empiirisiin tutkimuksiin. Teoreettisessa 

tutkimuksessa esiintyy useimmiten deduktiivista päättelyä, eli väitteiden johtamista yleisistä 

totuuksista, todistelua ja päättelyä. Empiirisille tutkimuksille taas on tyypillistä 

induktiivinen päättely, eli yleisen väitteen johtaminen erikoisista tunnetuista tosiasioista. 

(Olkkonen 1993, s.33) Liiketalouden tutkimusotteiden suhteelliset positiot on esitetty 

kuvassa 2. 

Tutkimusmenetelmä ja tutkimusote käsitteiden väli on epämääräinen, mutta voidaan ajatella, 

että menetelmällä tarkoitetaan sitä tiedonhankinta- ja tiedonmuokkausmenettelyä, jolla 

tutkimusotetta käytännössä toteutetaan (Olkkonen 1993, s.46). Tämän työn tutkimusote on 

lähellä sekä toiminta-analyyttistä, että konstruktiivista, kuitenkin enemmän 

konstruktiivinen. 

Toiminta-analyyttinen tutkimusote perustuu antipositiiviseen tieteenkäsitykseen ja 

tyypillistä on, ettei kohteesta ole saatavilla ainakaan yksinomaan ulkoisia, neutraaleja 

havaintoja, joita tutkija voisi tarkastella kuin mitattavia luonnonilmiöitä, mikä on 

positivistisen tieteenkäsityksen peruspiirre. Keskeistä on kohteen ja tutkijan tiivis liityntä 

kaikissa vaiheissa ja tutkijan ymmärrykseen perustuvat tulkinnat. Tyypillistä on myös se, 

että kohdetapauksia on vain vähän, eikä niiden muodostamaan aineistoon voi siitä syystä 

soveltaa tilastomatemaattisia menetelmiä. (Olkkonen 1993, s.52) 
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Toiminta-analyyttinen tutkimusote pyrkii (hermeneuttisen tieteenkäsityksen mukaisesti) 

ymmärtämään kohteena olevaa ongelmaa. Tyypillisesti aiheina ovat yrityksen sisäiseen 

toimintaan liittyvät kysymykset, jolloin ongelmaan kietoutuvat kovien piirteiden lisäksi 

ihmiset sekä heidän tavoitteensa. Tutkimukset käsittelevät organisaation toimintaa, 

johtamista, ongelmanratkaisua, päätöksentekoprosesseja jms. (Olkkonen 1993, s.53) 

Konstruktiivinen tutkimusote on osittain päätöksentekometodologisen tutkimusotteen 

alueella. Molemmissa teoreettinen analyysi on tärkeässä roolissa. Aiempaa teoriaa 

analysoidaan ja sen perusteella päätellään vastauksia tutkimuskysymyksiin. Pohdiskelun 

avulla muodostetaan jokin uusi idea ratkaisuna käsiteltävään tutkimusongelmaan. Erona 

päätöksentekometodologisessa tutkimusotteessa pohdiskelu tehdään tyypillisesti analyyttis-

deduktiivisesti, kun taas konstruktiivisessa tutkimusotteessa korostuu luovuus ja 

innovatiivisuus. (Kasanen et al. 1991, s.317) 

Tämän työn tavoitteena on kehittää uusi mittariston rakentamisen malli. Syntyneen mallin 

avulla voidaan rakentaa mittaristo, joka soveltuu erityisesti PK-ohjelmistoyrityksen 

tuotekehityksen mittaamiseen ja johtamiseen. Mallin avulla voidaan rakentaa uusi mittaristo 

samankaltaiseen ympäristöön.  

Tässä työssä tarkoituksena on hyödyntää sekä aiempia tutkimuksia, että havaintoja case 

yrityksen suorituskyvyn mittariston rakentamisprosessin aikana. Kohdeyrityksen henkilöstö 

on vahvasti mukana prosessissa. Henkilöstö osallistuu mittariston rakentamiseen ja 

rakentamisprosessin aikana kokemuksia havainnoidaan ja analysoidaan. Tarkoitus on 

hyödyntää kokemuksia, joita tulee vastaan suorituskyvyn mittariston rakentamisprosessin 

yhteydessä.  

Teoriaosassa perehdytään ensin yrityksen suorituskykyyn ja sen mittaamiseen käsitteenä, 

jonka jälkeen perehdytään tutkimuksiin suorituskyvyn mittaamisesta. Erityisesti käydään 

läpi tutkimuksia asiantuntijoiden ja ohjelmistoalan suorituskyvyn mittaamisesta sekä 

käydään läpi PK-yritysten mittaamisen erityistekijöitä. Tutkimuksissa käsitellään 

mittaamista sekä johtamisen työkaluna että mitattavien näkökulmasta. 

Kohdeyrityksessä rakennetaan suorituskyvyn mittaristo, jossa käytetään hyödyksi opittuja 

asioita, joita kirjallisuuskatsauksen yhteydessä löydettiin hyväksi sekä mitattavien kannalta 
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että mittaristoa johtamisen työkaluna käyttävien kannalta. Case yritystä havainnoimalla 

pyritään vahvistamaan tai kumoamaan löydettyjen elementtien toimivuutta juuri tutkitussa 

ympäristössä, joka on asiantuntijaorganisaatio ohjelmistoalan PK-yrityksessä. Näiden 

kokemusten ja teorian pohjalta rakennetaan uusi mittariston rakentamisen malli. 

1.4 Rakenne 

Tutkimuksen rakenne on esitelty kuvassa 3. Johdannossa esitellään tutkimusongelma ja 

tutkimuksen tavoitteet. Luvussa kuvataan myös tutkimuksen taustat, käytetyt metodologiat 

ja aiheen rajaukset.  

 

Kuva 3. Tutkimuksen rakenne 

Luvut kaksi, kolme ja neljä ovat teoriaosuutta. Luku kaksi käy läpi suorituskyvyn ja sen 

mittaamisen termistöä ja esittelee muutaman tunnetun viitekehyksen mittariston 

rakentamiselle ja mittausprosessille. Luvussa käsitellään myös PK-yrityksen mittaamista. 

Kolmas luku käsittelee suorituskykyä ja suorituskyvyn mittaamista yleisellä tasolla. 

Seuraavassa luvussa paneudutaan aiempaan tutkimukseen koskien erityisesti 

asiantuntijatyön suorituksen mittaamista ja asiantuntijatyön johtamista. Käsitellään 
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asiantuntijatyön erityispiirteitä. Teoriaosion viimeisessä luvussa etsitään nimenomaan 

ohjelmistoalan tuotekehityksen suorituskyvyn mittaamisesta erityispiirteitä ja mitä 

ohjelmistoalan tuotekehityksen mittaamisessa erityisesti tulee ottaa huomioon. Mitkä tekijät 

vaikuttavat suorituskykyyn juuri ohjelmistotyössä? 

Teorialukujen jälkeen käsitellään alkaa empiria osuus. Aluksi esitellään kohdeyritys 

lyhyesti. Kohdeyrityksessä haastatellaan myös yrityksen johtoa ja haetaan ymmärrys 

yrityksen strategioista ja visioista. Sen jälkeen tutkittua teoriaa hyödyntäen rakennetaan 

kohdeyrityksen tuotekehitysorganisaatiota mittaava mittaristo. Mittariston on tarkoitus 

toimia johtamisen työkaluna sekä raportointityökaluna. Luvussa kuusi esitellään 

tutkimuksen yhteydessä kehitetty mittaristomalli. 

Viimeisissä luvuissa esitellään ensin tutkimuksen johtopäätökset eli käydään läpi miten ja 

miksi päädyttiin edellisessä luvussa esiteltyyn mittaristoon sekä mitä johtopäätöksiä 

prosessista pystyttiin tekemään. Tutkimuksen lopuksi vielä yksi luku, joka pitää sisällään 

lyhyt lyhyen yhteenvedon koko työstä. 
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2 Suorituskyvyn mittaaminen 

2.1 Suorituskyvyn määrittely 

Yritysjohdon laskentatoimi on kokenut vuosien saatossa, etenkin viime vuosikymmenien 

aikana huomattavia mullistuksia. Ensimmäiset budjetointi proseduurit ja taloudelliset 

kontrollijärjestelmät rakennettiin jo 1900-luvun alussa DuPontin ja General Motorsin 

toimesta. Tämä lähestymistapa ei kokenut isoja muutoksia vaan säilyi vakaana aina 1980-

luvulle asti. (Neely & Bourne 2000, s.3) 

Laskentatoimen mittausteorian uranuurtaja Yuji Ijiri määritteli vuonna 1975 laskentatoimen 

perustehtäväksi yrityksen suorituskyvyn mittaamisen. Perinteisesti tämä suorituskyky 

rajattiin tarkoittamaan talousprosessin suorituskykyä, mutta lisäksi Ijiri totesi 

kirjoituksissaan, että tulevaisuudessa mittaaminen tulee kohdistumaan myös sosiaalisten ja 

jopa insinöörien alaan liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen. (Laitinen, 1998, s.19) 

80-luvun puolivälissä syntyi keskustelua erilaisista suorituskyvyn mittareista. Silloin 

esiteltiin monia uusia mittareita, mutta enimmäkseen ne olivat olemassa olevia taloudellisia 

mittareita tukevia mittauksia. (Neely & Bourne 2000, s.3) 

Vuonna 1987 H. Thomas Johnson ja Robert S. Kaplan julkaisivat kirjan ”Relevance Lost. 

The Rise and Fall of Management Accounting”, joka herätti yllättävän voimakkaan kritiikin 

perinteisiä johdon laskentajärjestelmiä kohtaan. Kirjassaan he osoittivat, että silloiset 

järjestelmät olivat vanhentuneet ja menettäneet merkityksensä yritysjohdon 

tukijärjestelmänä. (Laitinen 1998, s.40) 

Kuten ennustettiin ja nähtiin, vuosien kuluessa näkökulma laajentui olennaisesti. 

Tasapainoisen kokonaiskuvan luominen yrityksestä on havaittu tärkeäksi johtamisen 

apuvälineeksi ja kilpailutekijäksi muuttuvassa toimintaympäristössä (Rantanen 2001, s.4). 

Laajemmin kuin pelkän talousprosessin kannalta määriteltynä yrityksen suorituskyky 

voidaan katsoa yrityksen kyvyksi saada aikaan tuotoksia asetetuilla ulottuvuuksilla 

suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Nämä ulottuvuudet liittyvät yrityksen kykyyn 

maksimoida omistajiensa hyöty ja tyydyttää riittävän hyvin myös muiden sidosryhmien 

tarpeet (Laitinen, 1998, s. 279 - 280). Yrityksen suorituskyky voidaan jakaa myös moniin 
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osa-alueisiin. Rantasen (2001, s.5) mukaan Sink, joka on eräs suorituskyvyn analysoinnin 

pioneereja, jakaa suorituskyvyn seuraaviin seitsemään osa-alueeseen:  

1. tuloksellisuus 

2. tehokkuus 

3. laatu 

4. kannattavuus 

5. tuottavuus 

6. työelämän laatu  

7. uudistuminen  

Suorituskykyä voidaan myös analysoida eri näkökulmista. Rantanen jakaa 

tutkimusraportissaan näkökulmat kahteen pääalueeseen, ulkoiseen ja sisäiseen 

suorituskykyyn kuvan 4 mukaisella tavalla. Rantasen esittelemässä kaaviossa 

havainnoidaan, minkä pääalueen alle osa-alue sijoittuu tarkastelijan ja tarkastelun kohteen 

mukaan. 

 

Kuva 4. Yrityksen suorituskyvyn osa-alueet (Rantanen 2001, s.5) 
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Rantasen (2001, s.5-6) tutkimusraportin mukaan kaaviossa esitetty jako sisäisen ja ulkoisen 

suorituskyvyn välillä perustuu analyysin näkökulmaan ja painottuu jonkin verran 

tarkastelijan perusteella. Sisältä päin tarkasteltaessa, keskittyen yrityksen toimintojen tai 

osien suorituskyvyn tarkasteluun, on kyseessä sisäisen suorituskyvyn analysointi. Silloin 

yrityksellä itsellään on myös käytössään selvästi parempaa ja tarkempaa informaatiota kuin 

ulkopuolisella tarkastelijalla. Ulkoa päin tarkasteltaessa, yritystä pääasiassa kokonaisuutena 

katsoen, on kyseessä ulkoisen suorituskyvyn analysointi. Ulkoinen suorituskyky terminä 

kuvaa selkeästi yrityksen kykyä suoriutua sitä ympäröivässä yhteiskunnassa. 

Jaottelu ei kuitenkaan rajaudu tarkastelijan näkökulman perusteella, koska yritys itse voi 

analysoida sekä ulkoista että sisäistä suorituskykyään. Toisaalta yrityksen ulkopuolinen 

tarkastelija voi yrittää analysoida sisäistä suorituskykyä (Rantanen 2001, s. 6). Oleellista on 

huomata, että suorituskyky on paljon laajempi kokonaisuus kuin pelkästään yrityksen 

taloudellinen suorituskyky. Suorituskyky käsittää muitakin ulottuvuuksia (Ukko et al. 2005, 

s.12).  

Suorituskyvyn osa-alueiden merkitys riippuu tarkastelijan näkökulman ohella myös 

yrityksen strategisesta tilanteesta. Erilaisissa tilanteissa korostuvat eri asiat. Esimerkiksi 

kriisitilanteessa painottuvat yleensä saneeraaminen, maksuvalmius ja kustannustehokkuus. 

Hyvien aikojen vallitessa yritys painottaa enemmän ns. pehmeitä tulevaisuuteen tähtääviä 

asioita, kuten koulutusta, innovatiivisuutta ja tutkimus- ja tuotekehityspanosta. (Rantanen 

2001, s. 6)  

Suorituskyvyn voidaan sanoa olevan mitattavan kohteen kyky saavuttaa asetettuja 

tavoitteita. Taustalla ovat muun muassa tarpeet, jotka tulevat tulosjohtamisesta. Yrityksen 

rahaprosessin lisäksi myös reaaliprosessi on saatava ohjauksen ja valvonnan piiriin, ja sen 

osien mittaamiseen on löydettävä sopivat mittayksiköt. On myös kiinnitettävä huomiota 

yritykseen sosiaalisena prosessina ja kehitettävä tätä aluetta. (Neilimo ja Uusi-Rauva 2010. 

s.300) 

Ulkoisen suorituskyvyn analysoinnissa käytettävät mittarit ovat varsin vakiintuneita. Niiden 

käytölle ja rakentamiselle löytyy yleisiä laajalti hyväksyttyjä ohjeita sekä normeja. Samoin 

erilaisia ohjeellisia suosituksia näiden tunnuslukujen arvoille on saatavilla. Sisäisen 
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suorituskyvyn mittarit puolestaan ovat paljolti tapaus-, tilanne- tai yrityskohtaisia. Näille ei 

löydy samassa määrin ohjeistoa rakentamista varten tai vertailutietoa kuten ulkoisen 

suorituskyvyn luvuille. (Rantanen 2001, s. 6) 

Tässä työssä keskitytään ohjelmistoyrityksen tuotekehitysorganisaation suorituskykyyn, 

joten puhutaan sisäisestä suorituskyvystä. Toisin sanoen mittareista, jotka eivät ole kovin 

vakiintuneita, vaan enemmän riippuvaisia tilanteesta ja tapauksesta.  

2.2 Suorituskyvyn mittaaminen 

Sitä tehdään, mitä mitataan tai mitä mittaat, sitä saat. Toisin sanoen mittaa sitä, mitä haluat 

johtaa ja kannusta sillä. Johtaminen tapahtuu ihmisten kautta ja se on vaikuttamista, 

positiivisten tulosten tavoittelua sekä vuorovaikutusta ihmisten kesken. Johtamisessa on 

pystyttävä innostamaan ja kannustamaan. Konkreettisten tulostavoitteiden asettaminen, 

tulosten mittaaminen sekä tapa, miten tämä tehdään, ovat yrityskulttuuriin liittyviä valintoja, 

valituiden asioiden tietoista korostamista. (Neilimo ja Uusi-Rauva 2010. s.300 - 301) 

Suorituskyvyn mittaamisen toteuttamisessa on riskinsä, sillä Neelyn ja Bournen (2000 s.3) 

mukaan tasapainotettujen mittaristojen toteutuksista jopa 70 % epäonnistuu. Sillä, 

toteutetaanko mittaaminen onnistuneesti vai huonosti, on suuri merkitys mittaamisen 

vaikutuksiin. 

Onnistuneella mittauksen toteutuksella saadaan aikaiseksi myönteisiä vaikutuksia. 

Mittaaminen hyvin toteutettuna parhaimmillaan 

• motivoi 

• korostaa mitattavan asian arvoa 

• selkiinnyttää tavoitteita 

• helpottaa kommunikointia 

• aiheuttaa kilpailua ja kilvoittelua 

• luo edellytyksiä palkitsemiselle, esim. tulospalkkaukselle. 

Toisaalta huonosti toteutettuna mittaaminen vaikuttaa negatiivisesti ja  
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• on ihmisten mielestä ärsyttävää 

• johtaa osaoptimointiin 

• jäykistää organisaatiota 

• aiheuttaa negatiivista kontrollia 

• lisää byrokratiaa. 

Siksi mittauksen ohella tulisikin voimakkaasti korostaa aloitekykyisyyttä, luovuutta ja 

innovatiivisuutta. (Neilimo ja Uusi-Rauva 2010. s.301) 

2.3 Syitä mittaamisen epäonnistumiselle 

On jokseenkin selvää, että suorituskyvyn mittaristo pitää olla selkeästi määritelty ja hyvin 

kommunikoitu. Sen lisäksi mittaamisprosessi pitää olla hyvin implementoitu, muutoin 

mittaamisen vaikutukset eivät ole haluttuja. Mittariston määritteleminen tuntuu olevan usein 

huomattavasti helpompaa kuin mittariston implementointi käytäntöön. Syitä mittaristojen 

rakentamisen epäonnistumisiin on useita. Epäonnistumisen syiden havainnointi on tärkeää, 

koska silloin voi ymmärtää, miksi niin moni mittariston rakentamisyritys epäonnistuu. Neely 

ja Bourne (2000, s.4) luokittelevat syyt kahteen pääkategoriaan. Ensimmäinen kategoria on 

syyt, jotka johtuvat prosessista, jossa päätetään mitä mitataan. Toinen kategoria on syyt, 

jotka johtuvat epäonnistuneesta implementointiprosessista. Lisäksi Bourne ja Neely 

toteavat, että vaikka mittaristo saataisiinkin suunniteltua ja implementoitua hyvin, niin 

edelleen on mahdollisuus epäonnistumiseen, mikäli mittaristoa ei käytetä oikein. 

Mittariston suunnitteluvaihe. 

Vaikka mittareiden päättäminen kuulostaa yksinkertaiselta, liian usein johto tekee 

perustavanlaatuisia virheitä mittariston suunnitteluprosessissa. Virheet prosessissa, jossa 

päätetään mitä mitataan, tekevät mittaamisen onnistumisen käytännössä mahdottomaksi.  

Avain onnistuneeseen suorituskyvyn mittariston suunnitteluun on aloittaa organisaation 

visiosta ja strategiasta sen sijaan, että aloitettaisiin suoraan pohtimalla kysymystä: ”Mitä 

pitäisi mitata? ”. Strategiakartta (engl. strategy map tai success map) on visuaalinen esitys, 

jonka avulla voidaan havainnollistaa selkeästi organisaation strategia ja mitattavien 

menestystekijöiden välisiä syy-seuraussuhteita. Strategiakarttaa voidaan käyttää apuna 
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havainnollistettaessa henkilöstölle organisaation strategiaa. Työtekijä voi tämän avulla 

havaita oman työnsä liittymisen koko organisaation tavoitteisiin seuraamalla strategiakartan 

syy-seuraussuhteita. Strategiakartan avulla voidaan tunnistaa ne vivut, joita pitää kääntää 

olennaisten asioiden parantamiseksi. Strategiakartta on työkalu, jolla on hyvä aloittaa 

mittariston rakentamisprosessi. Sen avulla on mahdollista tunnistaa oikeat mittarit 

suorituskyvylle. (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 47) 

Mittariston implementointivaihe 

Vaikka olisikin onnistuttu välttämään virheet mittareiden valinnassa, päätökset joita tehdään 

prosessin implementointivaiheessa voivat tehdä mittareista epäkäytännöllisiä juuri siinä 

organisaatiossa, joissa niitä käytetään. Implementointivaiheesta on tunnistettavissa joukko 

yleisimpiä syitä epäonnistumisille. Yksi yleinen syy epäonnistumiselle löytyy 

yrityskulttuurista. Mikäli organisaatiossa vallitsee syyttelyn kulttuuri, usein mittaristoa 

käytetään vain keppinä ja managerit käyttävät mittauksia osoittamaan, miksi muut managerit 

epäonnistuvat. Tällaisissa organisaatioissa onnistunut mittariston rakentaminen on 

käytännössä mahdotonta, koska se johtaa numeroilla pelaamiseen ja siihen, että tuotetaan 

haluttuja numeroita sen sijaan että parannettaisiin suorituskykyä. Tällaisissa organisaatioissa 

on ensiarvoisen tärkeää, että mittaristo toteutetaan sillä tavalla, että eliminoidaan, tai ainakin 

pienennetään, sitä mahdollisuutta, että numeroita voitaisiin käyttää syyttelyn välineenä. 

Yhdeksi ongelman ratkaisukeinoksi Neely ja Bourne esittelivät tutkimuksessaan, että 

mittauksen kohteena olevilla on pääsy mittareihin ennen johtoa ja on heidän tehtävänsä 

suunnitella parannuksia. Näin johdon tehtäväksi jäisi kysellä miten tilannetta parannettaisiin 

ja ajaa muutoksia. (Bourne & Neely 2000, s.5) 

Huono infrastruktuuri on yksi pääsyy epäonnistumiseen monessa organisaatiossa. Yleensä 

tarvittava data on saatavilla tavalla tai toisella, mutta ongelmana on se, että tarvittava data 

on levittäytynyt ympäri organisaatiota eri järjestelmiin eri muodoissa toisiinsa mitenkään 

liittymättömissä järjestelmissä. Esimerkiksi voi olla niin, että talousosasto pitää yllä 

talouslukuja, myyntiorganisaatio myyntitilastoja, asiakastyytyväisyydestä voi olla tietoa 

kolmannella osapuolella ja sisäisestä työtyytyväisyydestä kenties neljännellä osapuolella. 

Voi hyvinkin olla, että johto on määritellyt mittariston ja mittausprosessin hyvin, mutta 

tiedon kasaaminen vaatii niin paljon energiaa, resursseja ja aikaa, että osoittautuu 
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mahdottomaksi pitää yllä sellaista järjestelmää. Kenties kyky yhdistää monenlaista tietoa 

monesta eri lähteestä yksinkertaisesti puuttuu koko organisaatiosta. Vaikka IT-osasto 

laitettaisiin töihin sen eteen, että tieto olisi helposti saatavilla, saattaa tehtävän valtavuus 

yllättää. (Bourne & Neely 2000, s.5-6) On hyvä ymmärtää, että tiedon tuottaminen ei saisi 

vaatia kohtuuttomia uhrauksia (Laitinen 1998, s.156). 

Kolmas yleinen syy implementointivaiheen epäonnistumiselle on fokuksen puute. Aika, työ 

ja resurssit, jotka onnistunut suorituskyvyn mittaristo vaatii, saattaa turhauttaa yksilöitä, kun 

suorituskyvyn mittariston rakennusprosessi on meneillään. Tämän vuoksi on alusta asti 

tärkeää ymmärtää, että suorituskyvyn mittariston rakentaminen on prosessi vie oman aikansa 

eikä sitä kannata toteuttaa hätäisesti. Hätäisesti toteutettuna mittaristo saadaan pystyyn 

nopeasti, muutoksia nähdään nopeasti. Koko prosessi on ohi nopeasti, mutta hyödyt ovat 

lyhytaikaisia.  Hyvin toteutettuna prosessi ottaa aikaa, mutta tuloksena voi olla pysyvä 

muutos, jos prosessi saatetaan huolella loppuun asti. Loppuun asti vieminen vaatii muutoksia 

infrastruktuuriin ja miettimistä miten halutut asiat saadaan esiin. Kun prosessi kestää, saattaa 

olla, että huomio ja omistautuneisuus hyvän mittariston rakentamiseen katoavat. Mittaristo 

saattaa olla hyvin suunniteltu, mutta jos ei anneta tarpeeksi prioriteettia ja huomiota asioiden 

loppuun asti saattamiseen, käy niin, että mittaristoa ei saada ikinä kunnolla toimimaan. 

Tämän vuoksi ylimmän johdon tuki mittariston loppuun asti rakentamiselle on olennaista. 

(Bourne & Neely 2000, s. 6) 

Mittariston käytön ongelmat 

Suorituskyvyn mittariston rakentaminen on liian kallista tehdä huonosti. Harva tutkimus on 

tutkinut kuinka paljon suorituskyvyn mittariston rakentaminen maksaa, mutta Neely ja 

Bourne viittasivat omassa tutkimuksessaan Hackett Groupin tutkimukseen, jossa todettiin 

organisaatioiden käyttävän mittaristojen suunnitteluun ja toteuttamiseen keskimäärin 25 000 

miestyöpäivää miljardin dollarin liikevaihtoa kohden. (Bourne & Neely 2000, s. 6)  

Olennaista hyötysuhteen parantamiseksi on automaatio sekä yksinkertaisuus. Tulisi mitata 

vain oleellisia asioita. Toinen asia on vaikuttavuus. Moni organisaatio ei saa mittauksista 

mitään hyötyä, koska niissä epäonnistutaan arvokkaan tiedon ymmärtämisessä. Vaikka 
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mittaristo on hyvin suunniteltu ja onnistuneesti käyttöön otettu, ei siitä ole mitään hyötyä, 

mikäli kukaan ei käytä mitattuja asioita johtamisen työkaluna. (Bourne & Neely 2000, s. 6) 

Bourne et al. (2004 s.384 - 385) löysivät tutkimuksissaan eroja saman yrityksen eri 

liiketoimintayksiköiden suorituskykyjen välillä sen mukaan miten mittaristoja käytettiin. 

Isoimmat erot huippusuoriutujien yksiköissä verrattuna keskivertosuoriutujiin ei ollut 

mittarien seuraamisen, vaan kommunikoinnin määrässä. Huippusuoriutuneissa yksiköissä 

käytettiin huomattavan paljon enemmän aikaa mittareista kommunikointiin. Toinen 

havainto oli, että huipputasolle yltäneissä yksiköissä myös tehtiin muutoksia nopeasti, kun 

mittariston avulla joku korjattavissa oleva ongelma oli nähtävissä. 

1980 ja 1990 – luvuilla perusongelma oli, että mitattiin vääriä asioita. Nykypäivän ongelma 

on, että mitataan liikaa asioita. Tämän vuosisadan pääkysymys näyttää olevan, kuinka saada 

maksimaalinen hyöty irti mittaristoista. (Bourne & Neely 2000, s. 6) 

2.4 Mittarit 

Mittaamisen kohteena olevista asioista päätettäessä on korostettava yrityksen niin sanottuja 

kriittisiä menestystekijöitä. Ne ovat liiketoiminnan avainalueita, joilla johdon mielestä 

erityisesti on saavutettava korkea suoritustaso, mikäli halutaan menestyä. Menestystekijät 

tunnistamalla luodaan edellytyksiä sille, että suunnittelu-, laskenta- ja seurantajärjestelmät 

saadaan korostamaan oikeita asioita. Kriittisiä menestystekijöitä voidaan määritellä 

yrityskokonaisuuden ohella myös organisaation eri tasoille ja osatoiminnoille. Niiden 

määrän ei tarvitse eikä tulekaan olla tarkastelukohteittain suuri. Muuten tärkeät asiat eivät 

oikeasti korostu vähäpätöisten rinnalla. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, s.301) 

Kehitettäville mittareille asetettavat vaatimukset johtuvat siitä, kuinka käyttökelpoisia ne 

ovat johdon päätöksenteossa. Päätöksenteko voidaan jakaa karkealla tavalla seuraaviin 

kolmeen vaiheeseen: 

1. Mittaustulosten tuottaminen ja syöttäminen päätöksentekojärjestelmään. 

2. Mittaustulosten painottaminen sekä hyväksikäyttö päätöstä tehtäessä (inhimillinen 

päätöksenteko järjestelmä (engl. human information processing, HIP)) 

3. Mittaustulosten avulla tehty päätös, josta syntyy tietty seuraus (päätöksen arvo). 
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Nämä vaiheet korostavat sitä, että yrityksen menestymisen pitkällä tähtäimellä ratkaisevat 

päätökset perustuvat mitattuun tietoon eli mittareiden arvoihin sekä tapaan, millä tätä tietoa 

käsitellään päätöksenteossa. Mittaustulosten pitää täyttää tietyt ominaisuudet, jotta ne 

olisivat käyttökelpoisia päätöksenteossa ja johtaisivat tehokkaisiin päätöksiin. Tällaisia 

ominaisuuksia voidaan luetella pitkä lista, mutta tässä yhteydessä keskitytään kuitenkin 

viiteen olennaiseen ominaisuuteen, joita voidaan soveltaa mittareiden valinnassa. Nämä 

tässä vaiheessa esiteltävät olennaiset ominaisuudet ovat relevanttius, edullisuus, validiteetti, 

reliabiliteetti ja uskottavuus. (Laitinen 1998, s.147) 

Relevanttius 

Mittarin relevanttiudella tarkoitetaan mittaustuloksen tuoman tiedon olennaisuutta 

päätöksenteolle. Relevantti mittari kuvaa jotakin strategisesti tärkeää menestystekijää. 

Strategian toteutumisen kannalta toisarvoisen tai vähäpätöisen menestystekijän mittari ei ole 

relevantti. Yleisemmin kuvattuna relevantti mittari on sellainen, että käyttäjä kokee sen 

tärkeäksi. (Lönnqvist et al. 2006, s.33) 

Jos mittari ei ole relevantti, suuretkaan vaihtelut sen arvossa eivät johda erilaisiin päätöksiin. 

Mitä relevantimpi mittari on, sitä suurempi vaikutus sillä on päätöksentekoon ja sitä 

pienemmät erot mittarin arvossa voivat muuttaa tehtäviä päätöksiä. Mittarin relevanttius 

perustuu siis sen sisältämän tiedon arvoon yrityksen päätöksenteossa eli lisäarvoon, jonka se 

tuottaa päätöstä tehtäessä. (Laitinen 1998, s.148) 

Edullisuus 

Toinen ominaisuus, joka vaikuttaa tiedon arvoon, on sen edullisuus eli tiedon tuottamisen 

vaatimat uhraukset. Tiedon hankkimisen vaatimien uhrausten tulee olla suhteessa sen 

subjektiiviseen relevanttiuteen. Jos täydelliselläkin tiedolla on päätöksenteossa vain pieni 

merkitys, ei sen tiedon hankkimiseksi kannata tehdä suuria uhrauksia esimerkiksi raskaita 

seurantajärjestelmiä kehittämällä. (Laitinen 1998, s.156) 
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Validiteetti 

Kolmas mittarin arvon ominaisuus on sen validiteetti eli oikeellisuus. Mittarin validiteetti 

kuvaa mittarin kykyä mitata juuri sitä menestystekijää, jota on tarkoitus mitata. 

Ominaisuuden taustalla on keskeinen mittaukseen liittyvä ominaisuus: menestystekijä ja sitä 

mittaava mittari ovat eri asioita. Yhtä menestystekijää voidaan mitata usealla eri mittarilla, 

joista mikään ei ole täydellinen. (Lönnqvist et al. 2006, s. 32) 

Laitisen (1998, s.158 - 159) mukaan Tilastollisesti heikolla validiteetilla tarkoitetaankin 

mittauksen arvon (estimaatin) systemaattista poikkeamista oikeasta mittaustuloksesta eli sen 

harhaisuutta. Tämä merkitsee sitä, että tiedon pitää mitata juuri tarkoitettua mittauksen 

kohdetta. Jos tarkoituksena on esimerkiksi mitata kokonaiskustannuksia ja yrityksen 

mittausjärjestelmä on kehitetty siten, että tietty kustannuserä jätetään ottamatta huomioon, 

tuottaa mittarin arvo systemaattisesti lian alhaisia arvioita mittauksen kohteesta eli 

kokonaiskustannuksista. Mittaustuloksen ja oikean tuloksen välistä erotusta nimitetään 

mittaamisessa syntyväksi harhaksi (bias). 

Ylisirniö (2011, s.174-175) totesi, että oikeellisuuteen vaikuttaa myös mitataanko 

tulevaisuutta, nykyhetkeä vai menneisyyttä. Tulevaisuuteen tähtääviä mittauksia nimitetään 

visionäärisiksi mittauksiksi. Tällöin painopiste on vaihtoehdoissa ja tulevaisuuden 

simuloinnissa. Epävarmuus on maksimissaan, koska tulevaisuus sisältää satunnaisuuksia sitä 

enemmän mitä pidemmälle tulevaisuuteen yritetään katsoa. Tulevaisuuteen liittyvillä 

mittaustuloksilla ei tarvitse eikä voikaan olla faktista luonnetta vaan pelin sääntöihin kuuluu 

annettuna se, että vaihtoehtoja on useita. Todellisuus, joka myöhemmin realisoituu, ei 

todennäköisesti ole mikään vaihtoehdoista vaan jonkinlainen kombinaatio näistä lisättynä 

vielä elementeillä, joista ei ole alussa edes tietoa. Menneisyyden mittauksia voi nimittää 

operatiivisen ja taktisen tason mittauksiksi. Tällöin näkökulmana ovat faktat. Epävarmuuden 

osuus on siten pienimmillään satunnaisuuden näkökulmasta. Ei kuitenkaan välttämättä 

mittauksen oikeellisuuden suhteen. Esimerkiksi kauempaa menneisyydestä voi saada 

epävarmoja mittaustuloksia. 
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Reliabiliteetti  

Reliabiliteetti eli tarkkuus on neljäs olennainen mittarin arvon ominaisuus. Reliaabeli mittari 

tuottaa toistetuissa mittaustilanteissa samasta mittauskohteesta tuloksia, jotka jakaantuvat 

vain pienelle alueelle, toisin sanoen mittaustulokset ovat tarkkoja (Laitinen 1998, s.160). Eli 

reliaabelin mittarin tulokset eivät vaihtele satunnaisesti, vaan ne ovat johdonmukaisia. 

Reliabiliteetti ja validiteetti liittyvät myös kiinteästi toisiinsa: Jos mittarilla on heikko 

reliabiliteetti, sen validiteettikaan ei toteudu. Vastaavasti jos mittarin validiteetti on heikko, 

reliabiliteetilla ei ole juurikaan merkitystä (Lönnqvist et al. 2006, s. 33). 

Jos tiedon mittausvaiheessa eli mittarin arvon laskemisessa on paljon sellaisia vaiheita, joista 

ei ole tarkkoja ohjeita ja jotka voidaan suorittaa monella tavalla, tulee mittaustuloksiin 

vääjäämättä hajontaa. Jos esimerkiksi tuotekohtaisen kustannusten kohdistamisesta ei ole 

täsmällisiä ohjeita, vaan kustannukset kohdistetaan seurantakierroksen aikana joka kerran 

sormituntumalla, ei tuotekohtaisia kustannuksia koskeva mittaustulos ole tarkka, vaikka 

siinä ei systemaattista harhaa olisikaan; tulokset vain vaihtelevat satunnaisesti laajalla 

skaalalla oikean tuotekustannuksen molemmilla puolilla. (Laitinen 1998, s.160) 

Uskottavuus 

Viides tässä esitettävä mittarin ominaisuus on uskottavuus. Muilta ominaisuuksiltaan hyvä 

mittari on arvokas päätöksenteossa vasta silloin, kun päätöksentekijä luottaa sen arvoon ja 

käyttää sitä täydellä teholla päätöksenteossa. Vaikka mittari olisi muuten kuinka tehokas 

tahansa, jää sen arvo pieneksi, mikäli se ei ole uskottava eikä päätöksentekijä käytä sitä 

hyödykseen. (Laitinen 1998, s.162)  

2.5 Viitekehyksiä 

Kirjallisuus tuntee useita viitekehyksiä suorituskyvyn mittaamiselle. Tässä työssä esitellään 

periaatetasolla viisi erilaista kehystä, jotka ovat tasapainotettu mittaristo (BSC), 

suorituskykypyramidi, dynaamisen suorituskyvyn mittausjärjestelmä, tavoitematriisi sekä 

asiantuntijatyön tuottavuusanalyysi. 
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Tasapainotettu mittaristo  

Tasapainotettu mittaristo, balanced scorecard (BSC) on saavuttanut suuren suosion. Bournen 

ja kumppaneiden (2004 s.373) tutkimuksessa mainitaan sitä pidettävän yhtenä tärkeimmistä 

johdon työkaluista viimeisen 75 vuoden aikana. BSC on Kaplanin ja Nortonin vuonna 1992 

esittelemä suorituskyvyn mittausjärjestelmä, jossa kantavana ideana on rakentaa 

tasapainotettu mittaristo. Siinä mitataan suoritusta talouden, asiakkaiden, sisäisten 

prosessien sekä organisaation innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulmista. Yhdessä 

näkökulmat muodostavat kattavan yleiskuvan koko yrityksen suorituskyvystä. Tasapainoa 

haetaan monelta kannalta. Lyhyen ja pitkän tähtäyksen tavoitteiden, taloudellisten ja ei-

taloudellisten mittareiden, syytä ja seurausta kuvaavien mittareiden sekä ulkoisen ja sisäisen 

suorituskyvyn mittareiden välille. (Rantanen, 1999, s. 45) 

Neilimo ja Uusi-Rauva esittelivät kirjassaan Kaplanin ja Nortonin alun perin esittelemän 

BSC:n perusmallin, joka on esitetty kuvassa 5. Kuvassa ilmentyy se, että kaiken keskellä on 

yrityksen visio ja strategia ja siitä lähtökohdasta pyritään vastaamaan mitatuilla arvoilla 

näkökulmien keskeisiin kysymyksiin. 

 

 

Kuva 5. Kaplanin ja Nortonin Balanced Scorecardin perusidea vuodelta 1992. (Neilimo & 

Uusi-Rauva 2010, s. 306) 
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Suorituskykypyramidi 

Suorituskykypyramidi on toinen 1990-luvun alussa esitelty malli suorituskyvyn 

mittausjärjestelmän rakentamiselle. Rantasen mukaan Idean kehitti alun perin A. S. Judson 

vuonna 1990, josta Lynch ja Cross kehittivät sitä eteenpäin vuonna 1991. (Rantanen ja 

Holtari 1999, s. 48). Mallin perusideana on yhdistää yrityksen strategia ja toiminnot 

muuntamalla tavoitteet hierarkkisesti ylhäältä alas ja vastaavasti suorituskykymittarit 

alhaalta ylös kuvan 6 havainnollistamalla tavalla. 

 

Kuva 6. Lynchin ja Crossin vuonna 1991 esittelemän suorituskykypyramidin periaatteet 

(Neilimo ja Uusi-Rauva 2010, s. 308) 

Suorituskykypyramidissa jaetaan yritys neljään tasoon. Ylhäältä alas määrittely alkaa siitä, 

että ylin taso, yritysjohto, määrittää yrityksen vision. Visiosta johdetaan tavoitteet 

seuraavalle tasolle, liiketoimintayksikkötasolle. Markkinoille ja taloudelle määritellyillä 

mittareilla voidaan seurata, kuinka yrityksen visio tulee toteutetuksi. Siten voidaan johtaa 

yrityksen strategia. Liiketoimintayksikön tavoitteiden toteutumista puolestaan voidaan 

seurata seuraavan tason, operatiivisten järjestelmien tason mittareilla. Osastojen, ryhmien ja 

tiimien mittaristot puolestaan kertovat prosessitason tavoitteiden saavuttamisesta. Perusidea 

on, että alemman tason tavoitteet kytkeytyvät ja vaikuttavat ylemmän tason mittareihin. 

(Neilimo ja Uusi-Rauva 2010, s. 308 - 309, Rantanen ja Holtari 1999, s. 48 - 49) 
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Dynaaminen suorituskyvyn mittausjärjestelmä 

Erkki K. Laitisen kehittämä dynaaminen suorituskyvyn mittausjärjestelmä (engl. Dynamic 

Performance Measurement System eli DPMS) kehitettiin alun perin pienen yrityksen 

suorituskyvyn mittaamiseen ja parantamiseen. Mallissa seurataan resurssien kulkua 

yrityksessä tuotannontekijöiden kustannuksista kilpailukykyyn ja taloudelliseen 

suorituskykyyn. (Rantanen & Holtari 1999, s. 51,  Laitinen 2002, s. 400)  

Laitisen mukaan DPMS perustuu resurssien käytön logiikkaan, jossa huippusuorituskyky 

perustuu voimavarojen tehokkaaseen käyttöön strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Dimensioiden määrittely perustuu DPMS mallin logiikkaan, eli resurssien kiertokulkuun 

yrityksessä. Laitinen korostaa, että samalla dimensioiden väliset riippuvuudet ovat 

luonnollinen osa sitä prosessia, koska juuri riippuvuudet kuvaavat tätä logiikkaa. Tällä 

tavoin malli pyrkii ratkaisemaan mittaristojen kaksi edellä esitettyä keskeistä vaikeutta. 

Tärkein tavoite mallissa on sen dynaamisuus: kun suorituskykyä parannetaan jossakin 

asiassa, nähdään heti, millä tavalla se ketjureaktion tavoin vaikuttaa mallin muihin 

tekijöihin. (Laitinen 2002, 400 – 405) 

Malli sisältää kaksi ulkoisen suorituskyvyn dimensiota: taloudellinen suorituskyky ja 

kilpailukyky sekä viisi sisäisen suorituskyvyn dimensiota: kustannukset, tuotannontekijät, 

toiminnot, suoritteet ja tuotot. Mallin periaate on, että siinä seurataan resurssien kulkua 

yrityksen sisällä ja niiden muuntumista yritysprosessissa tuotoiksi. Prosessi on pyritty 

muodostamaan siten, että sen perusajatuksen mukaisesti vaiheet seuraavat toisiaan 

kausaalisesti, jolloin prosessi täyttää suorituskykyjärjestelmälle asetetun vaatimuksen 

kausaalisuudesta ja samalla diagnostisuudesta: sen avulla on helppo etsiä syyt tietyn 

dimension suorituskyvylle prosessin edellisestä vaiheesta. Kuvassa 7 on kuvattu mallin idea. 
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Kuva 7. Laitisen 1996 esittelemä dynaaminen  suorituskykyjärjestelmä (Laitinen 2010, 

s.403) 

Esimerkiksi yrityksen epäonnistumiskierre voitaisiin tunnistaa mallin avulla seuraavasti. 

Syy työntekijöiden heikolle motivaatiolle löytyy ensimmäisestä vaiheesta: työntekijöiden 

motivaation heikentyminen voi johtua siitä, että yritys on jakanut kustannustekijät 

tuotannontekijöille huonolla tavalla. Yritys on esimerkiksi uhrannut liian vähän 

kustannuksia työvoimaan (kannustejärjestelmä), työtiloihin tai koneisiin, jolloin olosuhteet 

ovat heikentäneet motivaatiota. Huono motivaatio taas voi johtaa seuraavaan vaiheeseen 

siten, että toimintojen suorituskyky kärsii. Se taas vuorostaan vaikuttaa seuraavassa 

vaiheessa tuotteiden laadun heikkenemiseen ja vastaavasti tuottojen pienenemiseen 

asiakkaiden tyytyväisyyden laskiessa. Tämä taas johtaa siihen, että myös ulkoiset dimensiot, 

taloudellinen suorituskyky ja kilpailukyky, heikkenevät tuottojen ja tuotekannattavuuden 

laskiessa. Sisäinen suorituskyky vaikuttaa siis suoraan ulkoiseen suorituskykyyn. 

Heikentynyt taloudellinen suorituskyky saattaa johtaa edelleen pahenevaan vinoutumiseen 

kustannusrakenteessa ja johtaa kierteeseen josta on vaikea irtaantua. Tästä syystä mallissa 

on palaute nuoli ulkoisista dimensioista ensimmäiseen sisäiseen dimensioon, 

kustannusrakenteeseen. (Laitinen 2002, 400 – 405) 

Samantapainen kierre voi käynnistyä päinvastoin, jolloin kysymyksessä on 

onnistumiskierre. Tämä korostaa suorituskyvyn paranemista dynaamisena prosessina. 

DPMS ideana on, että prosessin tai kierteen avulla yritysjohto oppii systematiikan, jolla 
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peräkkäiset dimensiot vaikuttavat toistensa suorituskykyyn ja viime kädessä koko yrityksen 

suorituskykyyn. (Laitinen 2002, 400 – 405) 

Tavoitematriisi 

Tavoitematriisi on toiminnan kehittämiseen tarkoitettu työkalu, josta käytetään myös joskus 

nimitystä tuottavuusmatriisi tai suorituskykymatriisi (engl. Multi-Criteria 

Performance/Productivity Measurement) (Hannula 2000, s.11) Työkalu on suunniteltu siten, 

että käyttäjä voi itse kehittää haluamansa suorituskykymittarit sekä päättää näiden 

tärkeysjärjestyksestä (Rantanen & Holtari 1999, s. 49).  

Parhaiten tavoitematriisi sopii tiimin, työryhmän tai solun kehitystyökaluksi. Toki sitä 

voidaan käyttää myös vaikkapa koko yrityksen suorituskyvyn mittaamiseen. Tällöin 

mittareiden konkreettisuus saattaa kuitenkin kärsiä ja henkilöstö voi kokea matriisin liian 

etäiseksi. (Hannula 2000, s. 12) 

Käytännössä tavoitematriisi on taulukko, johon on kerätty työpaikan keskeiset 

menestystekijät, niiden mittarit sekä mittareiden lukuarvoja eli tunnuslukuja. Jokaiselle 

mittarille on rakennettu oma asteikko, joiden avulla lasketaan työpaikan kehittymisestä 

kertova indeksi. Esimerkki matriisin käytöstä Neilimon ja Uusi-Rauvan (2010, s.320) 

kirjasta on esitetty taulukossa 1.  
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Taulukko 1. Esimerkki tavoitematriisin käytöstä. 

 

Esimerkissä on valittu viisi kriteeriä, jotka ovat: 

1. työn tuottavuus: tuotantomäärä (kpl) per työtunnit 

2. pääoman tuottavuus: koneiden käyttöaste 

3. materiaalin tuottavuus: 100 X hylky (kg) / vastaanotettu määrä (kg) 

4. laatu: 100 X myyntikelpoiset tuotteet kpl / valmistuneet tuotteet kpl 

5. turvallisuus: kauden aikana tapaturmissa menetetyt työtunnit yhteensä 
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120 88 12 85 150 Toteutunut

150 100 5 100 0 10 Erinomainen taso

145 98 6 97 50 9

140 96 7 95 100 8

135 94 8 93 150 7

130 92 9 91 200 6

125 90 10 89 250 5

120 88 11 87 300 4

115 86 12 85 350 3 Hyväksyttävä taso

110 84 13 83 400 2

105 82 14 81 450 1

100 80 15 79 500 0

4 4 3 3 7 Tulos (Pistearvo)

20 30 15 20 15 Painoarvo (%)

80 120 45 60 105 Tulos X Painoarvo

Tulosindeksi 410

Maksimi 1000
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Matriisiin sisällytetään yleensä kolmesta seitsemään osamittaria eli kriteeriä. Jos ne 

edustavat tuottavuutta, voidaan puhua tuottavuusmatriisista. Jos ne taas edustavat 

tuloksellisuutta, on tulosmatriisi nimenä perustellumpi. Valittujen tunnuslukujen arvojen 

tyypillinen vaihtelu skaalataan oikeassa reunassa olevien pistearvojen vaihteluvälille 0-10. 

Kriteerit painotetaan siten, että painoarvojen summa on sata prosenttia. Painoarvot 

merkataan omalle rivilleen.  

Toteutuneet tunnuslukuarvot (kuviossa väritetyt) muutetaan pistearvoiksi ja viedään omalle 

vaakarivilleen. Pistearvot kerrotaan painoarvoilla ja tulokset lasketaan yhteen. Näin 

maksimiarvo on tuhat. Matriisia voidaan käyttää siis esimerkiksi tuottavuuskehityksen 

seurantaan. (Neilimo ja Uusi-Rauva 2010, s.320) 

Asiantuntijatyön tuottavuusanalyysi 

Lönnqvist et al. (2006, s.82-84) esittelivät asiantuntijatyön tuottavuusanalyysin, jonka avulla 

voidaan mitata subjektiivisesti asiantuntijoiden tuottavuutta. Siinä keskitytään tekijöihin, 

joiden aikaisempien tutkimustulosten perusteella tiedetään vaikuttavan asiantuntijoiden 

tuottavuuteen. Menetelmän neljä vaihetta on esiteltynä kuvassa 8. Ensin arvioidaan tarpeet 

sekä suunnitellaan mittausprosessin toteutus. Toisessa vaiheessa toteutetaan joko kaikille 

työntekijöille tai valitulle ryhmille suunnattu kysely. Menetelmä keskittyy 

tuottavuustekijöihin, jotka voidaan jaotella normaalin tuotantoprosessikuvauksen mukaisesti 

kolmeen pääluokkaan: panostekijöihin, työprosessiin liittyviin tekijöihin ja tuotostekijöihin. 

Panostekijät voidaan vielä erikseen jaotella organisaation ja henkilökohtaisiin 

panostekijöihin. Menetelmässä työntekijöiltä kysytään mielipiteitä tai arvioita näihin 

tekijöihin liittyen. Saatuja vastauksia arvioidaan kvantitatiivisten menetelmien avulla. 

Kolmanneksi toteutetaan valitulle ryhmälle suunnattu haastattelu, jolla kerätään 

kvalitatiivista aineistoa tuottavuudesta. Lopuksi analysoidaan kerätyt aineistot ja 

suunnitellaan kehitystoimet. 
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 Kuva 8. Asiantuntijatyön tuottavuuden mittausmenetelmien vaiheet. (Lönnqvist et al. 2006, 

s.84) 

Asiantuntijatyön tuottavuusanalyysilla pyritään arvioimaan asiantuntijatyön tuottavuutta, 

mutta se ei sovellu yksittäisen työntekijän tuottavuuden tarkasteluun eikä etenkään 

käytettäväksi kannustinpalkkauksen perusteena. Sen avulla voidaan tarkastella 

tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja tilaa tiettynä ajankohtana ja havaita, mitkä asiat 

kaipaavat kehittämistä. Menetelmän hyötyjen voidaan olettaa realisoituvan vasta, kun sitä 

sovelletaan jatkuvassa seurannassa.  

Lönnqvist et al. (2006, s.88, 92,94) korostavat anonymiteetin merkitystä, koska työntekijällä 

ei välttämättä ole halua paljastaa esim. tuottavuuden alenemista esimiehelleen etenkään 

silloin, jos hänen saamansa palkkio tai työn arviointi on sidottu hänen tuottavuusarvioonsa. 

Haastatteluissa voidaan saada kyselyaineistoa syvempää ja monipuolisempaa tietoa 

laadullista analyysia varten. Haastattelussa anonymiteetti säilyy ainoastaan, jos 

haastattelijana on ulkopuolinen henkilö. Analyysivaiheelle ei voi antaa selkeitä tulkinta 

ohjeita, mutta kyselyn ja haastatteluaineiston indikoidessa samoihin tekijöihin liittyviä 

ongelmia, on todennäköistä, että kyseisiä tekijöitä kehittämällä voidaan parantaa 

tuottavuutta. 
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2.6 PK-yrityksen mittaaminen 

Mittariston rakentamisen malli, joka tässä työssä tullaan rakentamaan, pitää sisällään 

muutamia rajoittavia erikoistekijöitä. Yksi näistä erikoistekijöistä on mitattavan yrityksen 

tai organisaation koko. Pienet ja suuret yritykset omaavat erilaisia tarpeita johdon ja 

mittaamisen näkökulmasta ja siksi onkin selvää, että mittariston rakentamisen prosessi on 

myös erilainen. Suurin osa suorituskyvyn mittariston rakentamisen viitekehyksistä on 

kehitetty suurten yritysten näkökulmasta. (Lönnqvist 2004 s.10) Poikkeuksiakin on. 

Esimerkiksi Laitinen 1996 on rakentanut suorituskyvyn mittariston mallin erityisesti pienten 

organisaatioiden näkökulmasta (Laitinen 2002, s. 400) ja Rantanen on vuonna 2001 tutkinut 

pienten ja keskisuurien yritysten näkökulmia mittaamiseen (Rantanen 2001, s.1-25). 

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä mitataan eri asioita verrattuna isoihin yrityksiin. Tämä 

on ymmärrettävää, sillä jos mitataan esimerkiksi 20 ihmisen organisaatiota, on selvää, että 

tietyt asiat ovat selvillä ilman mittaamistakin. Lönnqvist kiteyttää asian tohtorin 

väitöskirjassaan selkeyttävin esimerkein. Pienessä organisaatiossa on turha mitata vaikkapa 

naismanagereitten määrää tai työntekijöiden akateemista koulutustaustaa. Alle 20 hengen 

organisaatiossa muutokset esimerkeissä kuvatuissa mittareissa olisi itsestään selvästi 

näkyvissä joka tapauksessa. (Lönnqvist 2004 s.11)  

Garenko et al. (2005, s.27) huomioivat tutkimuksessaan, että pienillä ja keskisuurilla 

yrityksillä on taipumusta vajavaiseen strategiseen suunniteluun. Lisäksi pienillä ja 

keskisuurilla yrityksillä on usein vaikeuksia todella ymmärtää omia kriittisiä 

menestystekijöitään. Tähän ongelmaan suorituskykymittariston rakentaminen voi tuoda 

apua. Suorituskyvyn mittariston suunnittelu auttaa tai jopa pakottaa yrityksen tekemään 

strategista suunnittelua. Mittariston käyttöönotto ja käyttäminen puolestaan auttaa 

tunnistamaan suoriutumisen ja asetettujen tavoitteiden välistä eroa. Sen voi myös ajatella 

niin, että suorituskyvyn mittariston käyttäminen auttaa yritystä asettamaan tavoitteita ja 

suunnittelemaan sellaisia prosessien parannuksia, joiden avulla tavoitteet saavutetaan.  

Strategian ja vision hahmottamisen ongelman huomioi myös Rantanen tutkimusraportissaan 

2001, jossa todetaan pienten ja keskisuurten yritysten visioiden, strategioiden, toiminta-

ajatuksien tai liiketoimintasuunnitelmien olevan monesti huonosti mietittyjä. On yleistä, että 
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niitä ei ole kirjattu mihinkään saati jalkautettu henkilökunnan tietoisuuteen tai toiminnan 

ohjenuoriksi. Usein toimintaa koskeva tieto on tällaisissa yrityksissä arkistoitu vain 

esimiesten päähän tai vihkoihin. Systemaattisesti kerättyä ja tallennettua tietoa voi löytyä 

ainoastaan pakollisen kirjanpidon tuottamana. (Rantanen 2001 s. 9)  

Hudson ja Smith havainnoivat, että strategista suunnittelua ei aina nähdä edes tarpeelliseksi 

PK-yritysten tilanteessa, jossa kilpailu on kovaa. Usein tilanne johtaa itseasiassa 

kilpailuedun pienenemiseen, huonon organisaation suunnittelun vuoksi. Suorituskyvyn 

mittariston onnistumisen kannalta on olennaista, että PK-yrityksen sisäinen organisaatio 

sekä ulkoinen kilpailutilanne on oltava keskenään linjassaan. Ainoastaan tällaisessa 

tilanteessa suorituskyvyn mittaristo voidaan onnistuneesti rakentaa. (Hudson ja Smith 2007 

s.395) 

Voikin yhteenvetona todeta, että pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta, strategian 

olemattomuus tai strategian jalkauttamisen vaikeus on yleisesti havaittu ongelma ja 

suorituskyvyn mittariston käyttöönotto voi olla yksi tapa ratkaista tai ainakin auttaa tätä 

ongelmaa. 

Tasapainotetuissa mittaristoissa tasapainoa haetaan usein sisäisen ja ulkoisen näkökulman 

välillä. Ulkoisen suorituskyvyn analysoinnissa käytettävät mittarit ovat varsin vakiintuneita. 

Niiden käytölle ja rakentamiselle löytyy yleisiä laajalti hyväksyttyjä ohjeita sekä normeja. 

Samoin erilaisia ohjeellisia suosituksia näiden tunnuslukujen arvoille on saatavilla. Sisäisen 

suorituskyvyn mittarit puolestaan ovat paljolti tapaus-, tilanne- tai yrityskohtaisia. Näille ei 

löydy samassa määrin ohjeistoa rakentamista varten tai vertailutietoa kuten ulkoisen 

suorituskyvyn luvuille. Erilaisista mittareista ja niiden käytöstä löytyy runsaasti 

kirjallisuutta. Pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta asia on harvoin relevantti. Kun 

mittaristoa rakennetaan yhden liiketoimintayksikön tai pienen yrityksen tarpeeseen 

johtamisen työkaluksi, ei välttämättä ole tarpeen ottaa mittaristoon mukaan ulkoisia 

taloudellisia lukuja. Pienten ja keskisuurten yritysten tai yhden liiketoimintayksikön 

johtamisen näkökulmasta sisäiset mittarit ovat tärkeämpiä kuin ulkoiset mittarit. PK-

yritysten suorituskyvyn mittaristossa kannattaa siis kiinnittää enemmän huomioita sisäisiin 

kuin ulkoisiin mittareihin. (Rantanen 2001 s. 9, Lönnqvist 2004, s. 9-10) 
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Resurssien puute vaivaa pk-yritysten suorituskyvyn mittaristojen rakentamisprojekteja. 

Tällaisissa tapauksissa yrityksissä usein mitataan eri asioita kuin mitä pidetään tärkeänä. 

Perinteiset talouden tunnusluvut ovat helppoja seurattavia, joka voi helposti johtaa siihen, 

että mitataan mieluummin sitä mikä on helppoa kuin sitä mikä on tärkeätä. Pääasialliseksi 

syyksi tähän Rantanen löysi resurssien ja osaamisen puutteen. (Rantanen 2001, s. 16)  

Garenko et al. nostivat yhtä lailla resurssien puutteen yhdeksi yleiseksi syyksi PK-yritysten 

suorituskykymittariston rakentamisen ongelmista. Heidän yhteenvetonsa mukaan 

ensinnäkin PK-yrityksissä vain harvoin aloitetaan suorituskyvyn mittariston rakentamista ja 

toisaalta niissä tapauksissa kun aloitetaan, vain harvoin se viedään loppuun asti. Tämä 

nähtiin resurssien puutteen syyksi. Ei löydetä aikaa ei-operatiivisten aktiviteettien loppuun 

asti viemiselle eikä yrittäjiä tai ylintä johtoa saada sitoutettua projektiin.  (Garenko et al., 

2005 s 27) 

PK-yritysten kannattaakin miettiä tarkkaan, löytyykö sitoutumista, riittääkö tieto-taito ja 

aika. Suorituskyvyn mittariston rakentaminen kannattaa aloittaa näiden asioiden 

selvityksellä, sillä jos tieto-taitoa, sitoutumista, aikaa ja resursseja ei löydy tarpeeksi, on 

suuri todennäköisyys epäonnistua mittariston rakentamisessa.  
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3 Asiantuntijaorganisaation mittaaminen 

3.1 Asiantuntijaorganisaation määrittely 

Asiantuntijaorganisaatiolla tarkoitetaan sellaista organisaatiota, jossa pääosa tehdystä työstä 

on uuden tiedon soveltamista ja kehittämistä, kuten suunnittelua ja konsultointia. 

Kirjallisuudessa puhutaan myös tietointensiivisistä organisaatioista. Lönnqvist et al. 

määrittelivät kirjassaan, että asiantuntijaorganisaatio voidaan nähdä myös synonyymina 

tietointensiiviselle organisaatiolle. (Lönnqvist et al. 2006, s.49)  

Asiantuntijaorganisaatiosta ja asiantuntijatyöstä todetaan, etteivät ne ole termeinä kovin 

hyviä, koska ne voidaan käsittää monella eri tavalla. Lähes kaikissa työtehtävissä vaaditaan 

asiantuntemusta, mutta silti kaikesta työstä ei puhuta asiantuntijatyönä. Työn 

tietointensiivisyys voisikin olla toimivampi kriteeri yritysten ja organisaatioiden erottelulle. 

Koska tiedon merkitys yrityksen tuotannontekijänä vaihtelee suuresti erilaisissa yrityksissä, 

voidaankin jaotella tietyt yritykset korkeamman (esim. teknologiayritykset, 

insinööritoimistot, asianajotoimistot, jne) ja toiset matalamman tietointensiivisyyden 

luokkaan (autokorjaamot, siivousalan yritykset, leipomot, jne). (Lönnqvist et al. 2006, s.49) 

Kuvassa 9 on havainnollistettu erilaisten töiden jakaantumista tietointensiivisyyden mukaan. 

Kuvassa yritetään havainnollistaa, että korkean tietointensiivisyyden yrityksille 

aineettomien menestystekijöiden merkitys on pääsääntöisesti suurempi kuin vähemmän 

tietointensiivisille yrityksille. Kuviota voi tulkita vain suuntaa-antavana havainnollistajana.  
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Kuva 9. Organiaation tietointensiivisyys suhteutettuna aineettomien menestystekijöiden 

merkitykseen (Lönnqvist et al. 2006, s. 50) 

Määrittelyitä tärkeämpää on ymmärtää miten edellä kuvattujen asiantuntijoiden toiminta 

eroaa perinteisestä tuotanto- ja palveluorganisaatiosta (Lönnqvist et al. 2006, s. 50). 

3.2 Asiantuntijaorganisaation menestystekijät 

Asiantuntijaorganisaatiolle voidaan löytää joitakin yleisiä menestystekijöitä. Lönnqvist et al. 

listasivat asiantuntijaorganisaatiolle ominaiset menestystekijät näin: 

-  Tuotoksen laatu. Asiantuntijatyössä tulosten laatu on tyypillisesti tärkeämpää kuin 

määrä. On parempi tehdä tasokkaita suunnitelmia kuin mahdollisimman monta 

suunnitelmaa. 

- Ajan hallinta ja ajankäytön tehokkuus. Tuottavuuden näkökulmasta tällä on suuri 

vaikutus. Rajallisen aikaresurssit tulee kohdistaa varsinaisen työtehtävän tekemiseen 

ja välttää turhia töitä. 

- Tieto ja osaaminen. Tärkein resurssi on henkilökohtainen osaaminen, minkä vuoksi 

sitä on jatkuvasti kehitettävä. 

- Työntekijän ja organisaation tarpeiden yhteensopivuus. Organisaatio saa 

asiantuntijalta parhaan työpanoksen, kun hän on motivoitunut työhönsä. 
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- Hyvä työilmapiiri. Kun asiantuntija viihtyy työssään, hän luultavasti panostaa sen 

tekemiseen. Hyvässä ilmapiirissä myös yhteistyön toteutuminen on todennäköistä. 

- Kiinteä yhteistyö asiakkaiden kanssa. Asiantuntijaorganisaatiolla on usein hyvin 

läheiset yhteydet asiakkaidensa kanssa. Töitä voidaan tehdä jopa asiakkaan kanssa. 

Vuorovaikutusta tarvitaan, jotta asiantuntija tunnistaa sellaisetkin asiakkaan tarpeet, 

joita asiakas ei osaa ilmaista tai ei itse edes tunnista. 

- Tiedon muunnosprosessin hyödyntäminen. Koska asiantuntijan työstä suuri osa on 

innovointia, tulee tiedon muunnosprosessien, eli sellaisten prosessien, joissa tieto 

lisääntyy, jalostuu ja muuttuu osaamiseksi, tukea ja tehostaa työn tekemistä. 

- Tiedon virtaus suhdeverkostoissa. Henkilökohtaisten, epävirallisten verkostojen 

avulla saatavilla olevan tiedon määrä moninkertaistuu ja oikea tieto on mahdollista 

löytää nopeammin. 

Listaus osoittaa, että asiantuntijaorganisaation suorituskyvystä puhuttaessa osaaminen ja 

muut aineettomat mittarit korostuvat. (Lönnqvist et al. 2006, s.53-54) 

3.3 Asiantuntijatyön tuottavuuden mittaaminen 

Osan suorituskyvystä muodostaa tuottavuus, jota pidetään usein itsessään tarkastelemisen 

arvoisena ilmiönä. Organisaation tuottavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin se pystyy 

hyödyntämään käytössään olevat panokset ja muuntamaan ne tuotoksiksi. 

Tuottavuus = Tuotokset/Panokset               (1) 

Perinteinen tuottavuusmittaus pohjautuu teollisuustuotannon toimintaan, eikä huomioi 

riittävästi asiantuntijaorganisaation erityispiirteitä. Asiantuntijaorganisaatiossa kuitenkin 

työn tuottavuuden vaikutus liiketoiminnan suorituskykyyn voi olla jopa suurempi kuin 

perinteisessä tuotanto-organisaatiossa. Keskeistä on saada työntekijöiden osaaminen 

muutettua mahdollisimman tehokkaasti asiakkaan tarvetta vastaavaksi tuotteeksi tai 

palveluksi. Tässä hahmottamisessa keskeinen ongelma on työssä syntyvien tuotosten ja 

käytettävien panosten aineeton luonne sekä tuotosten syntyminen viiveellä. Helppona 

ratkaisuna asiantuntijatyön tuottavuuden mittaamiseen on esitetty tuotosten arvottamista 

rahamäärässä ja näiden arvojen vertaamista käytettyjen panosten arvoon. Tämä mittaaminen 

saattaakin tuottaa arvokasta tietoa toiminnasta, mutta se kertoo enemmän kannattavuudesta 
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kuin tuottavuudesta. Ongelma tässä tarkastelussa on se, että myyntihintoihin ja siten 

kannattavuuteen vaikuttaa monet markkinatekijät. Tuottavuustarkastelun idea on 

nimenomaan siinä, että tarkastellaan niitä asioita, joihin yritys voi itse vaikuttaa toimintaansa 

kehittämällä. Silloin kun halutaan tietoa tuottavuudesta, myös mittaaminen tulee kohdistaa 

tuottavuuteen. (Lönnqvist et al. 2006, s.75 - 78) 

Koska asiantuntijatyössä sekä panokset, että tuotokset ovat aineettomia, myös tuottavuuden 

mittaaminen on hankalampaa. Toisaalta voidaan sanoa, että asiantuntijatyössä työn 

tuottavuus korostuu, koska koneet eivät tehosta tuotantoa. Tuottavuuden perinteinen 

objektiivinen mittaaminen asiantuntijatyössä onkin haasteellista. Aineettomien tuotteiden 

yksikköä on vaikea määrittää ja niihin liittyy merkittävästi laatutekijöitä. Sekin vaikeuttaa 

määrällistä tuottavuusmittausta. Toisaalta, vaikka suoritemääräinen mittaaminen onnistuisi, 

jäisi useat muut tuottavuuteen vaikuttavat tekijät mittariston ulkopuolelle (Antikainen 2006, 

s.1,10) 

Tuotanto – ja palveluorganisaation suoritteita ja niiden tekemiseen liittyviä tekijöitä on usein 

helpompi mitata. Yleensä tällaisissa organisaatioissa voidaan laskea varsin tarkkaan, kuinka 

monta kappaletta mitäkin tuotetta myydään päivässä, kuinka paljon tuotteen tekemiseen 

kuluu aikaa ja raaka-aineita, kuinka paljon hukkaa syntyy jne. Asiantuntijaorganisaatiossa 

(esim. insinööritoimistossa) sen sijaan tehdään erilaisia suunnitelmia, joista pienempien 

tekeminen voi viedä muutamia tunteja ja suurempien jopa vuosia. Tekemiseen käytetyt 

resurssit ovat tietokone ja ohjelmistot pois lukien aineettomia, esimerkiksi suunnittelijan 

ajatustyötä ja hänen suhdeverkostonsa hyväksikäyttöä. Asiantuntijan lopputuotteena 

valmistuvan suunnitelman laatua on vaikea määrittää. Joissain tapauksissa tuotoksen 

toimivuutta voidaan lopullisesti arvioida vasta, kun suunnitelman perusteella on tehty jotain 

konkreettista. (Lönnqvist et al. 2006, s. 51) 

Asiantuntijayrityksessä aineeton pääoma on tärkein varallisuus ja tärkein tuotantokone ovat 

aivot. Tällöin korostuu niiden huolto eli psyykkinen hyvinvointi, motivaatio ja arvomaailma 

tuottavuuden tekijöinä. (Otala & Ahonen 2005, 100) 

Yhtenä ratkaisuna asiantuntijoiden tuottavuuden mittaamisen ongelmiin on haettu 

subjektiivisista, arviointeihin perustuvista mittausmenetelmistä. Subjektiivisten 



  41 

tuottavuusmittareiden käyttöön liittyy monia vaikeuksia, mutta myös positiivisia piirteitä. 

Ensinnäkin subjektiiviset mittarit mittaavat todennäköisesti tuottavuuden eri näkökohtaa 

kuin mihin objektiivisilla mittareilla päästään käsiksi. Subjektiivisilla mittareilla voidaan 

tarkastella mitattavaa ilmiötä monesta eri ulottuvuudesta ja sitä kautta luoda ehkä 

täydellisempi kuva kuin mihin objektiiviset mittarit pystyvät. Toisaalta subjektiiviset mittarit 

eivät sovellu absoluuttisten arvojen mittaamiseen, koska ne jo määritelmällisesti perustuvat 

henkilökohtaiseen arvioon jostain asiasta. (Lönnqvist et al. 2006, s.96) 

Toisaalta voi sanoa, että subjektiiviset mittarit soveltuvat objektiivisia paremmin abstraktien 

ja aineettomien asioiden tarkasteluun (Lönnqvist et al. 2006, s. 80). Kuitenkin niitä käytetään 

vain harvoin osana johdon mittausjärjestelmää. Jatkuvan seurannan mahdollistavia 

subjektiivisia tuottavuusmittareita ei ole kehitetty. Subjektiiviset mittarit voivat kuitenkin 

auttaa paikantamaan esim. esteitä tuottavuudelle. Mitä tietointensiivisempi yritys on, sitä 

relevantimpaa on subjektiivisten mittareiden käyttö. (Antikainen 2006, s. 2, 36) 

Subjektiivisilla mittareilla voidaan tuottaa organisaation johdolle käyttökelpoista 

tuottavuustekijöitä koskevaa informaatiota. Kehitettävien tekijöiden osuus kaikista 

tuottavuustekijöistä voi kertoa jotain siitä, miten hyvin organisaation asiantuntijat voivat 

suorittaa omaa työtänsä.  Mitä enemmän kehitettäviä tekijöitä on, sitä todennäköisemmin 

organisaation tuottavuutta voitaisiin parantaa. Aiemmin esitelty asiantuntijatyön 

tuottavuusanalyysi on yksi menetelmä, jolla voidaan mitata subjektiivisesti asiantuntijoiden 

tuottavuutta. (Lönnqvist et al. 2006, s.97) 
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4 Ohjelmistoalan tuotekehityksen mittaaminen 

4.1 Ohjelmistokehityksen erityispiirteet 

Ohjelmistokehitystiimin suorituskykyä pohdittaessa voidaan tutkia asiantuntijoiden 

suorituskykyyn vaikuttavien tekijöiden lisäksi ohjelmistokehityksen erityispiirteitä. 

Asiantuntijoiden suorituskyvyn mittaamisesta on tehty kohtuullisen paljon tutkimusta. 

Tutkimusta suorituskyvystä löytyy myös erityisesti ohjelmistokehityksen näkökulmasta.  

Unterkalmsteiner et al. (2012, s. 413) listasivat tutkimuksessaan laajan kirjallisuus 

katsauksensa tuloksena yleisimpiä ohjelmistokehitysprosessin menestystekijöitä. Kuusi 

yleisintä tunnistettua menestystekijää olivat yleisimmästä kuudenneksi yleisimpään: 

prosessin laatu, arvioiden tarkkuus, tuottavuus, tuotteen laatu, työmäärä sekä viat. 

Prosessin laadulla tarkoitettiin sellaisia laatutekijöitä, jotka eivät ole linkitettyinä itse 

tuotteen laatuun vaan kuvaavat nimenomaan prosessin laatua. Sen menestystekijän mittarit 

riippuvat itse prosessista, jota ne mittaavat. Arvioiden tarkkuus pitää sisällään vertailun 

arvioituihin ja toteutuneisiin asioihin. Tyypillisesti arvioituja asioita olivat aikataulu, 

työmäärä, koko sekä tuottavuus.  Tuottavuudella ajateltiin käsitettävän sitä, kuinka 

tehokkaasti kehitystiimi tuottaa vaaditun tuotoksen. Tuotteen laadulla menestystekijänä 

tarkoitettiin yleistä tuotteen laatua. Tutkimusraportissa käytiin läpi sellaisia 

ohjelmistokehitysprosessin tutkimuksia, joissa laadun mittarina oli käytetty tunnettuja 

laatustandardeja. Työmäärällä tarkoitettiin kokonaista käytettyä työmäärää jolla saatiin 

aikaan haluttu tuotos. Vikojen määrä oli suoraviivaisesti mittaustuloksia vikojen määristä 

ilman niiden linkittämistä laatutekijöihin. (Unterkalmsteiner et al. 2012, s. 413) 

Ebert ja Neve (2001, s. 63) totesivat tutkimuksessaan, että ohjelmistokehityksen kannalta 

erityisen tärkeää on tiimityö sekä kommunikaation määrä. Liang et al. (2007, s. 640) taasen 

havaitsivat, että löytääkseen ohjelmistotiimin suorituskyvyn mittarit, tulee tutkia 

henkilöiden persoonallisuuspiirteitä, henkilösuhteita sekä henkilöiden keskinäisiä 

vuorovaikutuksia. Na et al. (2007, s. 601) puolestaan totesivat, että ohjelmistokehitystiimin 

ja organisaation suorituskyky riippuu erityisesti johtamistaidosta ja -kokemuksesta sekä on 
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hyvä ymmärtää, että ohjelmistokehitystiimin suorituskyvyn mittareilla on eri 

organisaatioissa eri merkityksiä. Johtamisen haasteet havaitsivat myös Rautiainen et al. 

(2002, s. 3 – 4) tutkiessaan ohjelmistokehityksen hallittavuutta. He havaitsivat, että monella 

ohjelmistoyrityksellä on ongelmia tuotekehityksen hallittavuudessa. He summasivat 

ongelmat neljään kategoriaan: suunnan puute, kompetenssin puute, motivaation puute ja 

mahdollisuuksien puute.  

Ohjelmistokehityksen tuottavuuteen erityisesti vaikuttaviksi kokonaisuuksiksi voidaankin 

listata: 

1. tiimityö 

2. kommunikaatio  

3. johtaminen  

Seuraavissa luvuissa paneudutaan erityisesti näiden kolmeen monessa tutkimuksessa esille 

tulleeseen ohjelmistokehityksen suoritukseen vaikuttaviin tekijöiden erityishaasteisiin. 

4.2 Tehokkaat tiimit 

Katzenbachin ja Smithin (1993, s.58) kirjassa ”Tiimit ja tuloksekas yritys” käydään 

perusteellisesti läpi mistä tehokkaat tiimit koostuu. Määrittelyn mukaisesti tiimi tarkoittaa 

pientä ryhmää ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja. Tiimin jäsenet ovat sitoutuneet 

yhteiseen päämäärään, yhteisiin suoritustavoitteisiin ja yhteiseen toimintamalliin. Tiimin 

jäsenet pitävät itseään yhteisvastuussa suorituksistaan. 

Kokoa pidetään toissijaisena asiana mielekkääseen päämäärään, yksityiskohtaisiin 

suoritustavoitteisiin, yhteiseen toimintamalliin, täydentäviin taitoihin ja yhteisvastuuseen 

nähden. Katzenbachin ja Smithin (1993, s.60) määrittelyssä puhutaan pienestä ryhmästä, 

koska todennäköisesti iso ryhmä hajoaa alatiimeiksi. Heidän mukaansa suurella 

ihmisryhmällä on vaikeuksia pitää yllä rakentavaa vuorovaikutusta tai päästä sopimuksiin 

toimenpiteistä. Esimerkiksi kymmenen ihmisen tiimin on helpompi hioa erojaan yhteiseksi 

suunnitelmaksi ja hyväksyä yhteisvastuu tuloksista, kuin vaikkapa viidenkymmenen 

ihmisen. 
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Suurilla ryhmillä on myös muita ongelmia. Esimerkiksi vaikeuksia löytää yhteistä aikaa 

tapaamisiin sekä monimutkaisempia ongelmia kuten laumakäyttäytyminen, joka estää tiimin 

muodostamiseen tarvittavaa kiihkeää näkemysten vaihtoa. Suuret ryhmät tyytyvät myös 

epämääräisempiin päämäärälausuntoihin, jotka ovat tyypillisesti hierarkiassa ylempien 

laatimia. Tiimityön arvot murenevat ja ryhmät palaavat totuttuihin kaavoihinsa: 

muodolliseen hierarkiaan ja perinteisiin toimintaperiaatteisiin ja menettelytapoihin.  

Täydentävät taidot eli oikea taitojen yhdistelmä oli yksi kokoa tärkeämpi kriteeri tiimin 

määrittelyssä. Edelleen taidolliset vaatimukset jaettiin kolmeen luokkaan: 

- Tekninen tai toiminnallinen asiantuntemus. Tuotekehitysryhmällä, jossa on vain 

insinöörejä tai vain markkinoijia, on paljon pienemmät onnistumisen mahdollisuudet 

kuin ryhmällä, jossa yhdistyvät molempien taidot. 

- Ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot. Useimmat tiimit tarvitsevat 

ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja omaavia ihmisiä alusta pitäen, joskin 

monet kehittyvät näissä taidoissa parhaiten itse työssä. 

- Vuorovaikutustaidot. Yhteisymmärrys ja yhteiset päämäärät jäävät syntymättä ilman 

tehokasta kommunikaatiota ja rakentavia ristiriitoja, jotka edellyttävät 

vuorovaikutustaitoja. Tärkeitä taitoja tässä luokassa on riskinotto, rakentava 

kritiikki, objektiivisuus, aktiivinen kuuntelu, hätiköidyn syyttelyn välttäminen, tuki 

ja toisten pyyteiden ja saavutusten tunnustaminen. 

Tiimiä valittaessa ei pidä jättää taitoja huomioimatta. Monet ihmiset kuitenkin kokoavat 

tiimejä pääasiassa persoonallisuuksien yhteensopivuuden tai muodollisen organisatorisen 

aseman mukaan. Yhtä tavallinen virhe on yliarvostaa taitoja tiimien valinnassa. Harvalla 

tiimillä on kaikki tarvittavat tiedot alkuvaiheessa. Katzenbach ja Smith eivät 

tutkimuksessaan tavanneet yhtään tiimiä, jolla olisi ollut kaikki tarvittavat tiedot jo 

alkuvaiheessa. Sen sijaan he havaitsivat tiimeillä olevan voimaa henkilökohtaisen oppimisen 

ja kehittymisen siivittäjänä. (Katzenbah & Smith 1993, s. 61 - 63) 

Tiimin yhteinen päämäärä ja yhteiset tavoitteet liittyvät toisiinsa. Jotta tiimin suorituskyky 

olisi hyvä, eikä keskinkertainen, tiimillä tulee olla päämäärä ja suoritustavoitteita. Lisäksi 
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lähiajan suoritustavoitteiden on oltava suoraan sidoksissa sen kokonaispäämäärään, muutoin 

tiimin jäsenet taantuvat keskinkertaisen suoritusten tasolle. 

4.3 Kommunikaatio 

Kommunikaation erityismerkitys ohjelmistokehityksessä on tunnistettu jo kauan aikaa ja 

vaikka tilanne onkin parantunut, se tunnistetaan ongelmaksi edelleen. Tutkimuksissa 90-

luvulta aina nykyvuosiin asti korostuu kommunikoinnin merkitys 

ohjelmistokehitysprojekteissa. Curtis et al. (1998, s.1268) esittivät, että isoissa 

ohjelmistoprojekteissa kommunikaatio pullonkaulat eivät ole pelkästään yleinen ongelma 

vaan väistämätön ongelma, joka tulee aina eteen.  

Kraut ja Streeter (1995, s.69 – 71) totesivat ohjelmistokehityksessä koordinoinnin roolin 

olevan vaikea. Se myös vaikeutuu projektin koon ja kompleksisuuden kasvaessa. Erityisesti 

he huomioivat raportissaan, että suurin osa olemassa olevista ratkaisuista keskittyy 

formaaliin kommunikointiin. Epäformaaliin kommunikaatioon on tarvetta kiinnittää 

nykyistä enemmän huomiota ja korostaa sen merkitystä. Epäformaalia, henkilöiden välistä 

kommunikaatiota voidaan pitää tärkeimpänä kommunikaation muotona, jolla tieto tulee 

sisään ja muokkautuu ohjelmistokehitysorganisaatiossa. 

Rising ja Janoff (2000, s.32) havaitsivat tutkimuksessaan kaaoksen muuttuvine 

vaatimuksineen isoksi ongelmaksi. Ratkaisuksi on tarjottu perinteisesti parempia ja 

tarkempia vaatimuksia. He kuitenkin tutkimuksessaan korostivat, että alati muuttuvat 

vaatimukset kuuluvat olennaisesti ohjelmistokehitykseen ja itseasiassa metodit, jossa tiheä 

kaikille tiimissä näkyvä kommunikaatio auttoi paremmin kuin alkuvaiheen tarkemmat 

vaatimukset. 

Singh (2013, s.54) tutki ohjelmistokehityksen suorituskyvyn mittaamista ja havaitsi, että 

ohjelmistokehitysprojekteissa reaaliaikainen kommunikointi voi parantaa sekä 

henkilökohtaista, että tiimin suorituskykyä. Erityisen tärkeä rooli oli esimiehillä 

suorituskyvyn mittausjärjestelmien rakentamisessa ja käyttämisessä. Kommunikaatiotaidot 

korostuivat, koska esimiehillä oli erilaisia omia käytäntöjä, kuinka he määrittivät ja arvioivat 

sekä henkilökohtaista, että tiimin suorituskykyä.  
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Ohjelmistokehitys on ryhmätyötä, jossa tiimin jäsenien pitää työskennellä yhdessä ja 

kommunikoida keskenään. Kommunikointi ohjelmistokehityksessä liittyy usein tiedon 

siirtoon ja hallintaan. On tietoa, joka on helppo hallita, kommunikoida ja dokumentoida, 

kuten prosessit ja viitekehykset. On myös tietoa, joka on henkilöiden kokemuksien kautta 

kertynyt ja johon vaikuttaa henkilön omat näkökannat ja aiemmat kokemukset. Tällaista on 

usein vaikea ilmaista ja lähes mahdotonta dokumentoida, mutta se on yhtä kaikki tärkeätä 

tietoa (Rus ja Lindvall 2002, s.28). 

Epäformaali kommunikointi on tärkeätä ohjelmistokehitystiimin suorituskyvyn kannalta. 

Sen onnitumista on vaikea mitata, mutta sitä tukevia työskentelytapoja voidaan rakentaa.  

4.4 Johtamisen haasteet 

Monet tutkimukset listasivat ohjelmistokehityksen haasteeksi johtamiseen liittyviä 

ongelmia. Na et al. (2007, s.601) nostivat merkittäväksi johtamisen haasteeksi eri 

organisaatioiden erilaiset luonteet. Ohjelmistokehitysprojektien johtamista tutkineet 

Cedegren ja Larsson (2014, s.517) huomasivat, että ohjelmistokehitysorganisaatioissa 

johtajat ovat usein tyytymättömiä suorituskyvyn mittaamiseen, koska tämän päivän mittaus 

ohjelmistoyrityksissä keskittyy usein siihen mitä on helppo mitata ja se mitä olisi tärkeä 

mitata jää usein liian vähälle huomiolle. Tämä johtaa siihen, että mittareita on vaikea käyttää 

johtamisen työkaluna. Rautiainen et al. (2002, s. 3411), tutkiessaan ohjelmistokehityksen 

hallittavuutta, summasivat hallittavuuden ongelmat neljään kategoriaan, jotka olivat: 

suunnan puute, kompetenssin puute, motivaation puute ja mahdollisuuksien puute. 

Jotta voisimme liikkua tavoitetta kohden, pitäisi ymmärtää missä olemme. Lause summaa 

hyvin ohjelmistokehityksen yhden ongelmista. Yrityksen epäselvä liiketoimintastrategia voi 

olla yksi syy suunnan puutteeseen. Maali saattaa olla epäselvä ja muuttua liian usein. 

Suunnan puute häiritsee myös prosessien kehittämistä millä tahansa organisaation tasolla. 

Mittaaminen ja tavoitteen asettelu ovat tärkeässä asemassa kun ratkaistaan ongelmaa 

epäselvästä tavoitteesta tai suunnasta. Jos voi mitata nykyistä tilaa ja voi sanoa tavoite arvot 

suoritetuille mittareille, voi paremmin kontrolloida toimintoja niin, että liikutaan tavoitteita 

kohden. 
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Vaikka tietäisit missä olet ja minne olet menossa, et välttämättä tiedä miten pääset sinne. 

Tätä ongelmaa voi kutsua kompetenssin puutteeksi. Esimerkiksi yritys voi olla liikkumassa 

kohti aiemmin tuntemattomia markkinoita tai käyttää aiemmin tuntemattomia teknologioita 

tai teknologia tuotteessa voi olla niin uutta, ettei siitä ole paljon hankittu kokemuksia. 

Tällaisessa tilanteessa on erittäin vaikeata arvioida kuinka kauan kestää että saadaan 

tarpeeksi korkea taso kompetenssia ja se vaikuttaa päästäänkö maaliin ajoissa. 

Prosessissa, jossa ihmiset tekevät työn, suunta ja kompetenssit ovat tärkeitä mutteivat 

tarpeeksi. Jos ihmisillä ei ole tarpeeksi motivaatiota maaliin pääsyyn, mikä tahansa 

ponnistelu on turhaa.  Vaikka tietäisimme minne mennä ja vaikka meillä olisi kompetenssia 

mennä sinne, motivaation puute hidastaa tai jopa seisauttaa työt ohjelmistokehityksessä.  

Motivaation puute voi johtua monesta tekijästä. (Rautiainen et al. 2002, s. 3411) 

Antikainen tunnisti kirjassaan yhdeksi motivaatiota alentavaksi tekijäksi sen, jos 

työntekijälle ei ole tarpeeksi selvää ymmärrystä kokonaisuudesta johon työ liittyy. Kun työn 

tarkoitus on selvä, samalla työntekijän tuottavuus on suuremmalla todennäköisyydellä 

korkeampi kuin verrattuna tilanteeseen, jossa ympärillä olevaa kokonaisuutta ei ole 

selvitetty. Hyvä ilmapiiri työpaikalla sekä henkilöstön välinen toimiva vuorovaikutus auttaa 

myös siihen, että työntekijän ajatukset ovat kohdistettuna nimenomaan käynnissä olevaan 

työtehtävään. (Antikainen 2006, s. 26)  

Ei riitä vaikka suunta olisi selvä, ihmisillä oikeat kompetenssit ja ihmiset hyvin 

motivoituneita. Siltikin jos tavoitteet ovat mahdollisuuksien ulkopuolella, ei ole toivoakaan 

tavoitteiden täyttymisestä. Tavoite voi olla epärealistinen tai yksinkertaisesti voi olla liikaa 

samaan aikaan meneillä olevia projekteja ja liian paljon tavoitteita saavutettavaksi. Nämä 

johtuu kyvyttömyydestä priorisoida töitä, epärealistisista olettamuksista resursseja kohden 

tai sen ymmärtämättömyydestä, mitä työ vaatii. (Rautiainen et al. 2002, s. 3411) 
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5 Tutkimuksen toteutus 

5.1 Kohdeyritys 

Kohdeyritys on noin 50 hengen ohjelmistoalan yritys, jonka liiketoiminta koostuu 

teleoperaattoreille tehtävistä järjestelmätoimituksista sekä asiantuntijapalveluista. 

Toimitukset koostuvat yrityksen omista sekä kumppaneiden tuotteista. Omien tuotteiden 

avulla järjestelmiin tuodaan lisäarvoa tuottavia käyttötapauksia. Omien tuotteiden myynti on 

marginaaleiltaan kannattavampaa toimintaa, jonka vuoksi tuotekehitysprosessi on yksi 

yrityksen tärkeimmistä prosesseista. 

Yrityksen asiakkaat ovat isoja yrityksiä. Asiakkaat ovat teleoperaattoreita Euroopasta, Lähi-

idästä ja Afrikasta. Projektien kesto on tyypillisesti kolmesta kuukaudesta kuuteen 

kuukauteen. Toimitettavia järjestelmiä asiakkaat voivat hyödyntää omassa 

asiakaspalvelussaan, markkinoinnissaan, verkon suunnittelussa ja investointien 

kohdennuksessa. Markkinat muuttuvat jatkuvasti ja erittäin nopeasti. On olennaista, että 

kohdeyritys on asiakkaidensa silmissä nopea ja joustava. Asiakkaiden tarpeet ovat aina 

projektien välillä vaihtelevia, joten yrityksen on pystyttävä myymään jo olemassa olevan 

tarjontansa lisäksi toiminnallisuutta, jota ollaan rakentamassa tuotteeseen, toiminnallisuutta 

joka on toteutettavissa tuotteeseen sekä toiminnallisuutta, jota voidaan tuotteen avulla 

rakentaa, erikseen palveluita myymällä. Tämän vuoksi tuotteen tuomien mahdollisuuksien 

ymmärrys yrityksen sisällä on olennaista. 

5.2 Hankkeen aloittaminen 

Case hankkeessa on tarkoituksena rakentaa suorituskykymittaristo kohdeyrityksen 

tuotekehitysorganiaatiolle. Tavoite kohdeyrityksessä on parantaa tuotekehitysorganisaation 

tuottavuutta. Hankkeen aloitus tapahtui tapaamisella toimitusjohtajan ja tuotekehitysjohtajan 

kesken. Palaverilla oli tavoitteena kolme asiaa: 

1. Hahmottaa lähtökohta ja syy mittaamiselle 

2. Päättää, ketkä henkilöt osallistuvat mittariston rakentamiseen 

3. Suunnitella miten hanke etenee 
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Aivan aluksi mietittiin, onko ylipäätään tarvetta rakentaa suorituskyvyn mittaristoa, jotta 

kohdeyrityksen tuotekehitysorganisaation tuottavuutta saadaan parannettua. Jos 

mittaamiselle ei olisi tarvetta, ei myöskään hanketta kannattaisi aloittaa. Palaverissa 

mallinnettiin yrityksen tuoteprosessia ja havainnoitiin, missä asioissa olisi parantamisen 

varaa. Päädyttiin seuraaviin tuloksiin.  

Ensinnäkin yhdeksi pääongelmaksi todettiin tiedonkulku. Myynti, toimitukset ja 

tuotekehitys eivät ole tarpeeksi tietoisia toistensa tuotoksista. Toisekseen, 

tuotekehitysprosessin olemassaolon tarkoitukseksi määriteltiin: Tuotekehityksen tarkoitus 

on tuottaa strategian mukaista uutta myytävää myyntiorganisaatiolle. Todettiin, että hanke 

kannattaa aloittaa, tuoteprosessi pitää mallintaa paremmin ja mittariston ensisijainen 

tarkoitus on mitata tuoteprosessin toimivuutta ja tuotekehityksen tuottavuutta. 

Aloituspalaverissa myös päätettiin, ketkä osallistuvat mittariston rakentamiseen. Mukana 

olisi toimitusjohtaja, tuotekehitysjohtaja sekä palveluyksikön johtaja. Tuotekehitysjohtaja 

on päävastuussa mittariston rakentamisessa. Prosessin edetessä saattaa tulla enemmän 

osallistujia, koska ihannetilanne olisi, jos mahdollisimman moni mittauksen kohteena 

olevista voisi osallistua myös mittariston rakentamiseen. 

Aloittamisen yhteydessä suunniteltiin myös hankkeen etenemisprosessi. Päätettiin, että 

pyritään seuraamaan kuvan 10 mukaista suunnitelmaa suorituskykymittariston 

rakentamisprosessista asiantuntijaorganisaatiossa. Päätettiin myös, että pyritään 

hyödyntämään ja soveltamaan jokaisessa työvaiheessa tämän työn teoriakatsauksesta 

läpikäytyjä ja opittuja asioita. Tarkemmin sanoen yritetään hyödyntää aiempaa 

tutkimustietoa mittaristojen rakentamisesta sekä ennen kaikkea pyritään huomioimaan 

yrityksen koon ja ohjelmistoteollisuuden tuomat erityispiirteet. 

Mittaamisen kohteena on tuotekehitysorganisaatio, joten päätettiin, että hankkeesta ja sen 

etenemisestä tiedotetaan normaalien tuotekehityksen tiimipalaverien yhteydessä. 

Normaalien tiimipalavereiden agendan lisäksi palavereissa pyritään koko ajan saamaan 

laajasti palautetta hankkeen etenemisestä. Tuotekehitystiimi tulee olevan se yrityksen osa, 

jonka suoritusta mitataan, joten näin pyritään luomaan kaikille mittauksen kohteena oleville 

mahdollisuus päästä vaikuttamaan mittariston rakentamiseen. Tämä tiedottaminen ja 
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palautteen keruu on olennainen osa henkilöstön osallistuttamista ja mittaristohankkeesta 

tiedottamista.  

 

Kuva 10. Asiantuntijaorganisaation suorituskykymittariston suunnitteluprosessi (Lönqvist et 

al. 2006 s.104) 

 

5.3 Tavoitteiden ja mittausnäkökulmien määrittäminen 

Aiemmin teorialuvuissa todettiin, että mittaamisen onnistuminen on käytännössä 

mahdotonta, jos perustavanlaatuisia virheitä tehdään jo prosessissa, jossa päätetään mitä 

mitataan. Kuten todettua, avain onnistuneeseen suorituskyvyn mittariston suunnitteluun on 

aloittaminen yrityksen strategiasta sen sijaan, että aloitettaisiin pohtimaan mitä pitäisi mitata. 

Tässä tutkimuksessa on tavoitteena löytää vastauksia erityisesti PK ohjelmistoalan 

tuotekehityksen mittaamisen haasteisiin. Käytännössä kyse on pienen joukon suorituskyvyn 

mittaamisesta. Tavoitteiden ja mittausnäkökulmien määrittäminen aloitettiin yrityksen 

strategiasta johdetuista yksikön tavoitteista. Strategian mukaan kohdeyrityksessä pitäisi 

seuraavan parin vuoden aikana pystyä toimintaa skaalaamaan niin, että samalla henkilöstöllä 

pystyttäisiin viemään rinnakkain läpi useampi asiakasprojekti. Kahden vuoden päästä 

asiakasprojekteja tulisi pystyä etenemään rinnakkain kolmesta viiteen, kun nykyään 

rinnakkain etenee noin kaksi asiakasprojektia. Toisin sanoen, on jo strategiassa ajateltu, 
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mistä tuotekehitysyksikön pitäisi pystyä suoriutumaan, jotta yritys etenee haluttuun 

suuntaan. Hankkeen tässä vaiheessa, tavoitteiden ja mittausnäkökulmien määrittämisessä, 

pyrittiin luomaan tilanne, jossa henkilöstö joutuu konkreettisesti miettimään organisaation 

toimintaa ja siihen liittyviä asioita. 

Osa mittariston rakentamisprosessia on, jokaisessa prosessin vaiheessa, katsoa taaksepäin 

prosessin edelliseen vaiheeseen ja arvioida eteneekö prosessi kuten sen kuviteltiin etenevän. 

Prosessia aloitettaessa ensisijaisena tarkoituksena oli mitata tuoteprosessin toimivuutta ja 

tuotekehityksen tuottavuutta. Todettiin, että tavoitteiden ja mittausnäkökulmien 

määrittäminen etenee linjassa tämän kanssa.  

Käytännössä tämä vaihe toteutettiin yhden päivän aikana sille varatuissa palavereissa. 

Tuotekehitysjohtaja johti tätä palaveria ja siihen osallistui palvelutiimin vetäjä, tuotteen 

pääarkkitehti, sekä kaksi kehittäjän roolissa toimivaa henkilöä. Näin pyrittiin saamaan 

näkemystä kokonaisuudesta, projektien toimittamisesta sekä varsinaisesta suunnittelutyöstä. 

Tuotekehitysprosessi purettiin auki ja sen panokset ja tuotokset kuvattiin, jotta osallistujat 

selvemmin hahmottivat mikä on se prosessi, jonka tuottavuutta tulisi parantaa. Prosessin 

auki piirtäminen myös auttoi hieman hahmottamaan mitkä ovat itseasiassa tuotekehityksen 

panokset ja tuotokset. Hahmotettiin koko prosessi, jonka avulla panoksista muodostuu 

tuotokset.  

Tuotekehityksestä löydettiin kolme tärkeässä roolissa olevaa prosessia, asiakasversion 

kehitysprosessi, asiakasversion päivitysprosessi sekä tuoteversion kehitysprosessi. Prosessit 

liittyvät oleellisesti toisiinsa, sillä asiakasversion kehitysprosessin sekä asiakasversion 

päivitysprosessin tuotokset ovat samalla iso osa tuoteversion kehitysprosessin panoksia. 

Toisaalta tuoteversion kehitysprosessin tuotokset ovat myös asiakasversion kehitysprosessin 

sekä asiakasversion päivitysprosessin panoksia. Prosessien välisiä suhteita on kuvattu 

kuvassa 11.  
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Kuva 11. Tuotekehitysprosessien panokset ja tuotokset. 

Toisin sanoen jokaisella kolmella tunnistettavissa olevalla prosessilla on rekursiivinen 

luonne. Jokainen käyttää panoksinaan jonkun toisen näiden tunnistettujen saman 

organisaation prosessin tuotoksia. 

Asiakkaan tilauksesta syntyneet muutostarpeet käynnistävät prosessin, asiakasversion 

kehitysprosessin, jossa tilauksen ja olemassa olevan tuoteversion avulla rakennetaan 

asiakaskohtainen versio sekä asiakaskohtaisen ratkaisun kuvaukset. Tässä prosessissa 

tuoteversio on siis asiakasversion kehitysprosessin panoksena. Asiakasversion 

kehitysprosessin tuotokset ovat sekä asiakkaan päivitysprosessin, että tuoteversion 

kehitysprosessin panoksia. 

Asiakasversion päivitysprosessissa palautteen ja vikailmoitusten vuoksi asiakaskohtaista 

versiota joudutaan päivittämään. Tässä prosessissa panoksina ovat palautteen ja 

vikailmoitusten lisäksi asiakaskohtainen versio sekä asiakkaan ratkaisun dokumentit. 

Prosessista syntyy tuotoksena korjauspaketti, joka toimii asiakaskohtaisen version päällä 

sekä mahdollisesti päivitetyt asiakkaan ratkaisun kuvaukset. Tämän prosessin tuotokset ovat 

osaltaan tuoteversion kehitysprosessin panoksia. 
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Tuoteversion kehitysprosessissa panoksina ovat kaikki edellisen tuoteversion julkistuksen 

jälkeen tehdyt asiakaskohtaiset versiot ja asiakaskohtaiset päivityspaketit. Lisäksi panoksina 

ovat muutostarpeet, jotka tulevat muualta kuin asiakaskohtaisten prosessien tarpeista. Näitä 

ovat sisäiset kehitysideat sekä markkinoinnin ja tuotehallinnan näkemykset asiakkaiden 

tulevista tarpeista. Käytännössä tuoteversion kehitysprosessi vetää yhteen kaikki 

asiakasversioihin tehdyt muutokset. Tehtyjä muutoksia yhdistellään ja niiden 

uudelleenkäytettävyyttä arvioidaan. Tästä prosessista syntyy tuotoksena uusi tuoteversio, 

joka on taas panoksena uusille asiakasversioille. 

Näiden prosessien välisten suhteiden kuvaamisen jälkeen oli mahdollista määrittää 

mittariston tavoitteet ja mittausnäkökulmat. Kun katsottiin tarkemmin, kuinka paljon tällä 

hetkellä menee aikaa kuhunkin prosessiin, arvioitiin, että noin 75 % ajasta meni 

asiakasversioiden kehitysprosessiin, noin 20 % ajasta meni tuoteversion kehitysprosessiin ja 

vain noin 5 % ajasta meni asiakasversioiden päivitysprosessiin. Arvioitiin, koska tarkkaa 

faktatietoa ei ole saatavilla.  

Koska lopullisena tavoitteena hankkeessa on kohdeyrityksen tuotekehityksen tuottavuuden 

kasvattaminen, niin suurimmat vaikutukset voidaan saavuttaa asiakasversion 

kehitysprosessia parantamalla, sillä siihen kuluu selkeästi valtaosa resursseista. Resurssien 

kulutuksen lisäksi yrityksen strategian mukaisesti on tavoitteena nimenomaan pystyä 

kasvamaan ja skaalaamaan toimintaa niin, että samalla henkilöstöllä pystyttäisiin viemään 

läpi useampi asiakasprojekti. Asiakasversion kehitysprosessi on avainasemassa sekä 

ajankäytön tehokkuuden että kasvamisen kannalta. Täten yhdeksi mittariston näkökulmaksi 

valikoitui asiakasprojektin näkökulma. 

Toiseksi oleellisin prosessi ajankäytön ja tulevaisuuden kannalta on tuoteversion 

kehitysprosessi. Mitä parempi on tuoteversio, sitä helpommin asiakasversioiden 

rakentaminen onnistuu. Asiakasversion päivitysprosessi koettiin tällä hetkellä jo hyvin 

joustavaksi ja vain vähän aikaa vieväksi, joten siinä ei ole paljon kehitettävää ja vaikka 

olisikin, kokonaisuuteen sen merkitys olisi pienin. Kuitenkin on tärkeää pitää se myös 

jatkossa toimivana. Ajateltiin sen, että asiakkaat kokevat kohdeyrityksen olevan kyvykäs 

toimimaan ja reagoivan palautteeseen nopeasti, olevan olennaisen tärkeää. Näin toiseksi 

mittariston näkökulmaksi valikoitui asiakkaan näkökulma. 
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Kolmanneksi mittariston näkökulmaksi valittiin sisäisen kaskun ja oppimisen näkökulma. 

Siihen päädyttiin, kun yhdessä mietittiin mitkä asiat saisivat asiantuntijoiden työn 

tehokkaammaksi. Yhdistäväksi tekijäksi esille nousseista asioista löytyi se, että lähes 

jokainen idea liittyi sisäisiin organisaation suhteisiin tai henkilökohtaisiin taitoihin. Näiden 

syiden vuoksi kolmanneksi mittariston näkökulmaksi valittiin sisäisen oppimisen ja kasvun 

näkökulma. Löytyi yhteinen ymmärrys, että henkilöstön suorituskyvylle on merkityksellistä 

tietojen ja taitojen kasvu.  

Tässä vaiheessa oli jo saavutettu yksi hankkeen tämän vaiheen päämääristä. Osallistujat 

olivat joutuneet nyt konkreettisesti miettimään organisaation toimintaa ja siihen liittyviä 

asioita. Mittariston näkökulmia päätettäessä keskiöön laitettiin asiakasversion 

kehitysprosessi, samalla pitäen mielessä, että tavoitteena on prosessin tuottavuuden 

parantaminen ja organisaation skaalautuminen niin, että samalla henkilöstömäärällä voidaan 

hoitaa yhtä aikaa entistä useampaa asiakasprojektia.  

Asiakasprojektien näkökulmasta löytyi henkilöstön keskuudessa lähes yksimielisyys, sillä 

käytännössä tuotekehitysorganisaation lähin suora asiakas on aina asiakasprojekti ja lisäksi 

suurin osa ajasta kuluu tällä hetkellä asiakasprojektien vaatimusten parissa. Toisaalta, tällä 

hetkellä nopeasti toimiva asiakasversioiden päivitysprosessi nähtiin tärkeäksi, koska se 

näkyy tuotekehityksestä suoraan lopulliselle asiakkaalle helpoimmin. Vaikka prosessi 

toimiikin nyt hyvin, ei haluttu sitä ainakaan rikkoa vaan haluttiin sen edelleen toimivan 

hyvin. Itse tuoteversio ei suoraan syntyessään mene kenellekään asiakkaalle vielä, mutta 

sillä on suora vaikutus kaikkeen muihin tuotekehityksen prosesseihin ja lisäksi 

tiedonjaollinen tärkeä vaikutus, koska sen avulla syntyy ymmärrys uusista myytävistä 

tuotteista yrityksen sisällä sekä sitä kautta myös ulospäin.  

5.4 Menestystekijöiden määrittäminen 

Mittariston rakentamisprosessin seuraavassa työvaiheessa, menestystekijöiden 

määrittämisessä, pyrittiin havainnoimaan valituista näkökulmista menestystekijät. 

Tavoitteena on löytää syy-seuraus suhteita, joiden avulla voidaan edelleen seuraavassa 

työvaiheessa päättää, mitä kannattaa mitata.  
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Mittariston rakentamisen edellisessä työvaiheessa määriteltiin mittariston tavoitteet ja 

mittausnäkökulmat yhdessä henkilöstön kanssa. Jokaisessa vaiheessa on osattava katsoa 

taaksepäin prosessin edelliseen vaiheeseen ja mietittävä edellisen vaiheen tuloksia suhteessa 

kyseessä olevan vaiheen tekemiseen. Näkökulmiksi edellisessä vaiheessa määritettiin 

asiakasprojektin näkökulma, asiakkaan näkökulma ja sisäisen kasvun ja oppimisen 

näkökulma. Tavoitteena oli saada tuottavuutta paremmaksi nykyisellä henkilöstöllä. Näistä 

lähtökohdista voidaan jatkaa valittujen näkökulmien ja tavoitteiden kautta määrittämään 

menestystekijöitä.  

Käytännössä tämä vaihe toteutettiin edellisen vaiheen tavoin yhden päivän aikana sille 

varatussa palaverissa. Tätäkin vaihetta johti tuotekehitysjohtaja ja siihen osallistui lisäksi 

tuotekehitystiimi lähes kokonaisuudessaan, työtilanteet huomioon ottaen. Yhteensä 10 

henkilöä. Näin pyrittiin ottamaan mukaan nimenomaan ne henkilöt, joiden toimintaa 

mitataan. Ajatuksena oli rakentaa mittareista sellaisia, jotka tuntuvat oikeudenmukaisilta 

heidän mielestään, joiden tuottavuutta mitataan. Lisäksi mahdollisuus vaikuttaa 

mittaristonrakentamiseen lisää aiemman käydyn teorian mukaan sitoutumista mittaamiseen. 

Kuten teoriassa todettiin, strategiakartta on hyvä työkalu mittariston rakentamisen 

alkuvaiheeseen. Sen avulla voidaan nimenomaan havainnollistaa syy-seuraussuhteita ja 

strategiakartan kuvauksen jälkeen on mahdollista tunnistaa oikeat mittarit suorituskyvylle. 

Syy-seuraus suhteiden tärkeyttä korostettiin myös mittaristojen viitekehyksien kuvauksissa. 

Toisin sanoen tässä työvaiheessa strategiakartan piirtäminen valittujen näkökulmien ja 

tavoitteiden valossa on relevanttia. Valitut näkökulmat olivat asiakasprojektin näkökulma, 

asiakkaan näkökulma sekä sisäisen kasvun ja osaamisen näkökulma. Hankkeen tavoitteena 

oli tuotekehitysorganisaation tuottavuuden parantaminen. Näistä lähtökohdista yhdessä 

työstetty strategiakartta on esitelty kuvassa 12. Siihen on piirretty menestystekijöitä, niihin 

vaikuttavia tekijöitä sekä niiden syy-seuraus suhteita. 
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Kuva 12. Strategiakartta eri näkökulmista. 

Oppimisen ja kasvun näkökulmasta tärkeimmiksi asioiksi nousi henkilöstön osaaminen, 

henkilöstön motivaatio sekä organisaation ilmapiiri. Näihin vaikuttaviksi tekijöiksi 

löydettiin yhtenä se, kuinka hyvin organisaatiossa toimii tiedonjako. Ilmapiiriin vaikuttaa 

myös se, kuinka paljon erilaisia tiimirajoja syntyy organisaation sisälle. Nämä syy-seuraus 

suhteet tulivat esille keskusteluissa ja pohdinnoissa. Teoriakatsauksessa asiantuntijoiden 

sekä ohjelmistokehitystyötä tekevien erityispiirteissä nousi esiin pitkälti samoja asioita. 

Monessa aiemmin esitellyssä tutkimuksessa nousi ohjelmistokehityksen erityispiirteiksi 

nimenomaan tehokkaat tiimit, kommunikaatio sekä johtamisen haasteet.  

Johtaminen suorituskykymittarien kautta on usein haasteellista, koska tämän päivän mittaus 

ohjelmistoyrityksissä keskittyy usein siihen mitä on helppo mitata ja se mitä olisi tärkeä 

mitata jää usein liian vähälle huomiolle. Tämä johtaa siihen, että mittareita on vaikea käyttää 

johtamisen työkaluna (Na et al. 2007. s. 601, Cedegren ja Larsson 2014, s.517, Rautiainen 

et al. 2002, s. 3411). Samanlaisen mittaamisen ongelman erityispiirre oli löydetty myös PK-

yritysten näkökulmasta eli mitataan sitä mikä on helppoa eikä sitä mikä on tärkeätä 

(Rantanen 2001, s. 16).  Oppimisen ja kasvun näkökulmasta menestystekijöiden miettiminen 

myötäili hyvin läheisesti niitä asioita, joita teoriakatsauksessakin nousi esiin. Motivaatio, 

osaaminen ja ilmapiiri ovat toisaalta asioita, joita on erittäin vaikea mitata ja niihin vaikuttaa 

myös vaikeasti mitattavia vaikuttava tekijä, joita tässä ei erikseen listattu, koska niitä nousi 

esiin lähes jokaiselta osallistujalta omanlaisiaan. 
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Asiakasprojektin näkökulmasta toimitusten oikea-aikaisuus, toimitusten nopeus sekä 

tarpeeksi hyvä laatu listatiin tärkeimmiksi menestystekijöiksi. Oikea-aikaisuudella 

tarkoitetaan kuinka hyvin pysytään niissä aikataulu lupauksissa, joita asiakkaalle on 

projektissa luvattu. Siihen vaikuttaa paljon se, kuinka hyvin muutostarpeet on ymmärretty. 

Parempi ymmärrys johtaa siihen, että muutokset osataan suunnitella paremmin ja sitä kautta 

niiden vaatimat työmäärätkin osataan arvioida paremmin. 

Nopeudella tarkoitetaan koko projektiin kulunutta aikaa. Mitä paremmin olemassa olevat 

ratkaisut on dokumentoitu ja mitä enemmän ratkaisut toteutetaan uudelleen käytettävällä 

tavalla, sitä vähemmän joudutaan tuotetta räätälöimään asiakkaan tarpeisiin. Tämä johtaa 

projektien kokonaisajan lyhempään kestoon. Toisaalta joustavuudesta ei ole varaa tinkiä. 

Ratkaisujen tulee siis olla uudelleenkäytettäviä, mutta joustavia. 

Tarpeeksi hyvällä laadulla tarkoitetaan laatua, jonka avulla projekti saadaan hyväksytyksi ja 

asiakas tyytyväiseksi. Tässä korostettiin nimenomaan tarpeeksi hyvää laatua parhaan 

mahdollisen laadun sijaan. On tärkeä ymmärtää kuinka paljon laatuun kannattaa panostaa. 

Jossakin menee se vaikeasti hahmotettava raja, kun laatuun panostetaan liikaa saavutettuun 

etuun nähden. Asiakasympäristöt ovat aina toisistaan poikkeavia ja yksi laatuun 

positiivisesti vaikuttavaksi tekijäksi havaittiin se, kuinka hyvin lopullista ympäristöä 

pystytään omissa tiloissa simuloimaan. Mitä paremmin simuloitu ympäristö (virtuaali 

ympäristö) vastaa oikeaa ympäristöä, sitä varmemmin voidaan tuottaa tarpeeksi laadukkaita 

ratkaisuja.  

Asiakkaan näkökulmasta menestystekijöiksi löytyi aktiivinen kommunikointi sekä nopea 

reagointi. Tuotekehityksen kannalta tämä tarkoittaa ensinnäkin proaktiivista otetta 

asiakkaalta tulleisiin palautteisiin. Asiakaspalautteeseen reagoiminen on toki ensisijaisesti 

asiakaspalvelun tehtävä, mutta ne kehitysideat ja palautteet, jotka tulevat aina 

tuotekehitykseen asti, on syytä ottaa vakavasti. Kun niihin reagoidaan, on tuotekehityksen 

tehtävänä myös varmistaa, että siitä reagoinnista menee tieto palautteen antajalle asti. 

Nopealla reagoinnilla taas tarkoitetaan tilanteita, jossa asiakas pyytää sovitun protokollan 

mukaan nopeaa korjausta havaittuun vikaan. Näissä tapauksissa tuotekehityksessä on 

pystytty reagoimaan tilanteeseen nopeasti ja sitä on pidetty tärkeänä. 
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5.5 Mittareiden määrittäminen 

Seuraava työvaihe hankkeessa oli itse mittareiden määrittäminen. Työvaiheen tavoitteena on 

päättää mitä mitataan ja miten mitataan. Teoriakatsauksessa varoitettiin, että yksi 

yleisimmistä syistä mittariston rakentamisen epäonnistumiselle on aloittaa siitä, mitä 

halutaan mitata. Tässä vaiheessa mittariston rakentamisprosessia on kuitenkin jo tiedossa 

tavoitteet, mittausnäkökulmat sekä on mietittynä menestystekijöitä ja niiden syy-seuraus 

suhteita. Eli itse mittareiden määrittäminen on mahdollista aloittaa. 

Subjektiiviset mittarit soveltuvat objektiivisia paremmin aineettomien asioiden tarkasteluun. 

On kuitenkin huomioitava yhtäältä, että asiantuntijaorganisaation suorituskyvystä 

puhuttaessa osaaminen ja muut aineettomat mittarit korostuvat. Toisaalta niiden käyttäminen 

osana johdon mittausjärjestelmää ei ole yleistä. (Lönnqvist et al.. 2010, s.53-54, 80)  

Oppimisen ja kasvun näkökulman menestystekijöiksi päätettiin edellisessä työvaiheessa 

organisaatiossa hyvä ja toimiva tiedonjako, sekä mahdollisimman vähän raja-aitoja 

organisaation sisällä tiimien kesken. Näiden ajatellaan vaikuttavan positiivisesti henkilöstön 

osaamiseen, henkilöstön motivaatioon sekä organisaation ilmapiiriin. Tiimien välisten 

rajojen vähäisyys tai hyvä ja toimiva tiedonjako on kuitenkin asioita, joiden onnistumista 

kuvaavia objektiivisia mittareita on lähes mahdotonta rakentaa niin, että hyvien mittarien 

tunnusmerkit täyttyvät. On myös muistettava edellisessä vaiheessa kohdattu mielipiteiden 

moninaisuus. Mikä oikeastaan kenenkin motivaatioon vaikuttaa, ei välttämättä ole yhdellä 

mittarilla kuvattavissa. Tarkoituksena on kuitenkin kehittää mittaristo, jonka avulla voidaan 

tilaa raportoida ja seurata johtoryhmätasolla. Toisaalta mittaristoa pitää hyödyntää myös 

johtamisen työkaluna.  

Tässä vaiheessa päätettiin oppimisen ja kasvun näkökulmassa käyttää subjektiivisia 

mittareita ja muiden näkökulmien osin objektiivisia mittareita. Tuotekehityksen 

suorituskyvyn kannalta johtoryhmää kiinnosti enemmän muut kuin sisäisen kasvun ja 

oppimisen näkökulma. Päätettiin rakentaa muista näkökulmista erikseen johtoryhmälle 

esiteltävä mittaristo ja samalla tuotekehityksen sisäisen johtamisen tueksi erikseen mittaristo 

joka perustuu subjektiivisiin mittareihin.  
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Aiemmin esitellyssä asiantuntijatyön tuottavuusanalyysissä subjektiiviset mittarit 

muodostettiin sekä kyselyin että haastatteluin. Kyselyin tapahtuva mittaaminen, esitellyssä 

mallissa, korosti anonymiteetin säilymistä. PK-yrityksen yhden osan mittaamisessa 

anonymiteetin säilyminen on vaikeaa, ellei käytännössä mahdotonta. Toisaalta haastatteluin 

oli mallissa tarkoitus hakea kyselyn tuloksiin vahvistuksia ja tarkennuksia. Nyt pienen 

joukon mittaamisessa syntyi ajatus, mitata pelkästään haastatteluin. Haastatteluissa käydään 

läpi ne asiat, joita jokainen itse arvioi olennaisiksi vaikuttaviksi tekijöiksi. Niiden pohjalta 

luodaan kahden kesken jokaiselle tavoitteet, jotka ovat linjassa yksikön tavoitteiden ja 

yrityksen visioiden kanssa. Jokaiselle luodaan vähintään kaksi tavoitetta ja niille seuranta 

aikataulu yhdessä. Tavoitteet sovitaan sellaisiksi, joista voi seuraavassa seuranta palaverissa 

sanoa selvästi, että tavoite saavutettiin tai sitä ei saavutettu. Tavoitteet säilyivät esimiehen ja 

alaisen välisenä. Koko tiimille kommunikoitavat mittarit tästä ovat seurattavien tavoitteiden 

määrä, saavutettujen tavoitteiden määrä sekä tavoitteiden määrä, jotka katsottiin seurannassa 

sellaisiksi, jota ei saavutettu.  

Asiakasprojektin näkökulmasta edellisessä työvaiheessa listatiin tärkeimmiksi 

menestystekijöiksi toimitusten oikea-aikaisuus, toimitusten nopeus sekä tarpeeksi hyvä 

laatu. Näihin vaikuttaviksi syiksi löydettiin muutostarpeiden hyvä ymmärrys ja sitä kautta 

täsmällisemmät arviot. Hyvin dokumentoidut olemassa olevat ratkaisut ja uudelleen 

käytettävät ratkaisut löydettiin vaikuttaviksi tekijöiksi projektien kokonaiskestolle. 

Tarpeeksi hyvään laatuun vaikuttaviksi tekijöiksi taas löydettiin hyvä testattavuus. Nämä 

ovat asioita, joihin on mahdollista löytää objektiivisiakin mittareita. Työssä ensin 

hahmoteltiin miten asiakasprojekti käytännössä toimii tuotekehityksen näkökulmasta. 

Kuvassa 13 on kuvattu asiakasprojektin kulku tuotekehityksen näkökulmasta. 
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Kuva 13. Asiakasversion kehitysprosessi 

Asiakasprojekti alkaa asiakkaan tilauksesta, joka toimii myös alkusykäyksenä 

asiakasversion kehitysprosessille. Muutospyyntöjen työmäärät arvioidaan, joiden 

perusteella saadaan aikaiseksi projektin aikataulu. Muutostyöt pilkotaan vielä pienemmiksi 

kokonaisuuksiksi, jolloin aikatauluarviot tarkentuvat. Asiakasprojektissa kommunikoinnin 

asiakkaan suuntaan hoitaa projektipäällikkö. Tuotekehityksestä projektille on nimetty 

erityisrooleihin ratkaisun arkkitehti ja järjestelmäasiantuntija. Heidän vastuullaan on 

ratkaisun vienti eteenpäin vaiheittain aina projektin hyväksyntään asti. Ensin sisäisesti 

mahdollisimman hyvin lopullista ympäristöä vastaavaan sisäiseen virtuaaliympäristöön ja 

lopulta asiakkaan lopulliseen ympäristöön. Lopulta tuloksena on asiakkaan versio ja 

ratkaisun dokumentointi. 

Kun asiakasprojektin kulku oli käyty läpi, annettiin ryhmän itse keksiä mahdollisia 

konkreettisia mittareita, joita voitaisiin käyttää menestystekijöihin vaikuttavien asioiden 

mittaamiseen. Esille tulleet mittarit kirjattiin ylös ja niitä arvioitiin teoriaosuudessa läpi 

käytyjen hyvien mittareiden tunnusmerkkien valossa. Tuloksien perusteella valittiin 

parhaiten hyviksi mittareiksi osoittautuneita mittareita eteenpäin tässä työssä. Tulokset 

taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Asiakasprojektin näkökulmasta parhaat mittarit. 

. 

Asiakasprojektin näkökulmasta mahdollisia mittareita löydettiin brainstorm-menetelmän 

avulla lopulta 18 mittaria. Jokaista mittaria arvioitiin kohdeyrityksen näkökulmasta erikseen 

viidellä kriteerillä. Arvioinnissa käytetyt kriteerit olivat relevanttius, edullisuus, validiteetti, 

reliabiliteetti sekä uskottavuus. Jokainen mittari arvioitiin erikseen niin, että 1 oli huonoin ja 

3 paras arvo. Jokaiselle pystyriville sai tulla viisi kappaletta arvosanaa 3 sekä viisi kappaletta 

arvosanaa 2. Loput olivat arvosanaa 1. Lopulta vaakarivit laskettiin yhteen ja tulokseksi 

saatiin viiden kriteerin perusteella parhaaksi arvioidut mittarit. Arvioinnissa pyrittiin 

parhaita arvosanoja jakamaan yli menestystekijöiden, jotta todennäköisemmin olisi saatu 

mittareita, jotka kuvaavat jokaista tärkeäksi koettua menestystekijää. Tärkeimmiksi 

asiakasprojektin näkökulman mittareiksi valikoitui jokaisesta menestystekijästä yksi: 

1. Oikea-aikaisuus: Aika-arvio verrattuna toteutuneeseen 

2. Hyvä ratkaisujen dokumentointi: Asennuksiin menevä aika 

Näkökulma: Asiakasprojekti

Menestystekijä Vaikuttava tekijä Mittari

relevanttius

e
d

u
llisu

u
s

v
a

lid
ite

e
tti

re
lia

b
ilite

e
tti

u
sk

o
tta

v
u

u
s ∑

Oikea-aikaisuus

Muutostarpeiden ymmärrys

Monesko proposal hyväksytään 1 1 1 1 1 5

Muutetaanko ennen hyväksyntää 1 1 1 1 1 5

Piirretty Sketch 2 2 3 2 2 11

Aika-arvio vs toteutunut 3 3 2 2 2 12

Yllätys muutosten määrä 1 1 1 1 1 5

Nopeus

Hyvä ratkaisujen dokumentointi

Asennuksin menevä aika 3 3 3 1 3 13

Testaukseen menevä aika 1 1 1 1 1 5

Uudelleenkäytettävyys

Muuttuneiden komponenttien määrä 2 2 2 3 3 12

Uusien komponenttien määrä 3 3 2 3 2 13

Uudelleen käytettyjen komponenttien määrä 3 2 2 3 2 12

Muuttuneiden platform komponenttien määrä 2 2 1 2 3 10

Käytetty kokonaisaika 2 3 3 2 2 12

Riittävä laatu

Testattavuus

Virtuaaliympäristön vastaavuus 1 2 3 3 3 12

Esimerkkidatan vastaavuus 3 3 3 3 3 15

Referenssidatojen vastaavuus 1 1 1 1 1 5

Testicasejen määrä 1 1 1 1 1 5

Automaation taso 2 1 2 2 1 8
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3. Uudelleen käytettävyys: Uusien komponenttien määrä 

4. Testattavuus: Esimerkkidatan vastaavuus 

Lisäksi uudelleenkäytettävyys menestystekijän mittareista:  

1. Uudelleen käytettävyys: muuttuneiden komponenttien määrä.  

2. Uudelleen käytettävyys: uudelleen käytettävien komponenttien määrä sekä  

3. Uudelleen käytettävyys: käytetty kokonaisaika  

nousivat pisteiltään yhtä tärkeiksi kun viimeisin neljästä valikoituneesta mittarista, joten 

päätettiin ottaa seitsemän mittaria mukaan seuraavaan vaiheeseen, joista harkinnan mukaan 

seuraavassa vaiheessa voidaan osa jättää ottamatta mukaan varsinaiseen mittaristoon. 

Asiakkaan näkökulmasta menestystekijöitä oli vähemmän ja siihen mittausehdotuksiakin 

tuli vähemmän. Toisaalta asiakas näkökulmasta toiminta koetaan jo hyväksi nyt. 

Tarkoituksena on kuitenkin valita myös mittareita tästä näkökulmasta, koska näkökulma 

koettiin tärkeäksi ja sieltäkin löydettiin menestystekijöitä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. 

Toisin sanoen on tärkeätä seurata mittariston avulla suoriutumista tästäkin näkökulmasta, 

jotta pystytään ohjaamaan toimintaa niin, että se sujuu jatkossakin hyvin. 

Taulukko 3. Asiakkaan näkökulmasta parhaat mittarit. 

 

Näkökulma: Asiakas

Menestystekijä Vaikuttava tekijä Mittari

relevanttius

e
d

u
llisu

u
s

v
a

lid
ite

e
tti

re
lia

b
ilite

e
tti

u
sk

o
tta

v
u

u
s ∑

Aktiivinen kommunikointi

Palautteeseen vastaaminen

Asiakaspalautteen vastaamiseen menevä aika (d) 3 3 1 2 1 10

Asiakkaaspalautteeseen vastaamis( %) 2 1 2 3 3 11

Asiakaspalautteen määrä (#) 1 2 1 1 2 7

Palautteen johtaminen muutokseen (%) 1 1 3 1 1 7

Nopea reagointi

Nopeat korjaukset

Pyynnön ja toimituksen väli (d) 3 3 3 3 3 15

Korjausaikataulussa pysyminen (%) 2 2 2 2 2 10

Korjausaikataulun toimitusaika (h) 2 2 2 2 2 10



  63 

Prosessi oli asiakas näkökulmasta sama, joka kehitettiin asiakasprojektin näkökulman 

yhteydessä, eli jokainen mittari arvioitiin erikseen viiden mittarin hyvyydestä kertovan 

kriteerin perusteella niin, että 1 oli huonoin ja 3 paras arvo. Jokaiselle pystyriville sai tulla 

kaksi kappaletta arvosanaa 3 sekä kaksi kappaletta arvosanaa 2. Loput olivat arvosanaa 1. 

Lopulta taulukossa 3 vaakarivit laskettiin yhteen ja tulokseksi saatiin viiden kriteerin 

perusteella parhaaksi arvioidut mittarit. Arvioinnissa pyrittiin saamaan jokaiselle 

vaikuttavalle tekijälle vähintään yksi mittari, joten vaikuttavat tekijöiden mittarit arvioitiin 

erikseen. 

Nyt arvioinnin yhteydessä tehtiin näihin sääntöihin hieman poikkeuksia. Nopeat korjaukset 

-tekijän mittareista korjausaikatauluissa pysyminen(%) ja korjausaikataulujen toimitusaika 

(h) koettiin niin vahvasti toisiinsa liittyväksi, että päätettiin arvioida ne yhdessä. Eli 

molemmille annettiin jokaisen mittarin ominaisuudesta sama arvosana. Ajateltiin, että toista 

ei kannata mitata ilman toista, mutta yhdessä ne ovat hyviä. Nopeasti toimitettu 

korjausaikataulu on helppo tehdä, mutta sillä ei ole arvoa, jos niissä aikatauluissa ei pysytä. 

Toisaalta aikataulussa on helppo pysyä, jos aikataulun antamiseen uhrataan paljon aikaa. 

Aikataulussa pysyminen on kuitenkin turhaa, jos suurin osa ajasta menee aikataulun 

laatimiseen. Tärkeimmiksi asiakasprojektin näkökulman mittareiksi valikoitui jokaisesta 

menestystekijästä jälleen vähintään yksi: 

- Palautteeseen vastaaminen: Asiakaspalautteeseen vastaaminen (%) 

- Nopeat korjaukset: Pyynnön ja toimituksen väli (d) 

Lisäksi nopeat korjaukset menestystekijästä otettiin edelleen eteenpäin kaksi muuta mittaria, 

niiden luonteen vuoksi. Vaikka kumpikaan erikseen ei noussut parhaaksi mittariksi, ne 

arvioitiin yhdessä. Ja yhdessä ollessaan ne jälkeenpäin tuntuivat hyvinkin oleellisilta. 

Tässä vaiheessa jokaisen näkökulman jokaisesta menestystekijästä jokaiseen vaikuttavaan 

tekijään oli määritelty vähintään yksi mittari. Valittuja mittareita oli siis kuusi kappaletta 

sekä lähelle lopullista mittaria päässeitä toiset kuusi. Toisin sanoen 21 ideoitua mittaria 

valikoitu kahteentoista, joista kuusi oli selviä ja toiset kuusi vielä harkinnan varaisia. Tässä 

vaiheessa palattiin teoriaan ja pohdittiin asiaa, jonka Neely ja Bourne jo vuonna 2000 hyvin 

tiivistivät. Olennaista on yksinkertaisuus, nykypäivän ongelma on, että mitataan liikaa 
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asioita (Bourne & Neely 2000, s. 6). Täten hankkeen mittareiden määrittämisvaiheen päätös 

oli, että seuraavaan vaiheeseen eteneminen tapahtuu kuuden selkeän mittarin voimin. 

Kriteerit siirtyä seuraavaan vaiheeseen hankkeessa täyttyivät. 

5.6 Käyttöperiaatteiden määrittäminen 

Mittareiden määrittämisen jälkeen seuraava vaihe hankkeessa oli käyttöperiaatteiden 

määrittäminen. Tässä työvaiheessa on määriteltävä jokaiselle mittarille käyttöperiaatteet. 

Näin toimitaan, koska mittareita, mittauksen käyttötilanteita ja mittauksen käyttäjiä on 

monenlaisia. Jokaisen mittarin käyttöperiaatteet on ratkaistava mittari- ja tapauskohtaisesti 

jo mittareiden suunnitteluvaiheessa. Ensisijaisesti olisi jokaisen mittarin näkökulmasta 

pystyttävä vastaamaan jokaiseen seuraavaan kysymykseen: (Lönnqvist et al. 2006, s. 98 - 

100): 

1. Kuinka usein tulos kerätään? 

2. Kuka vastaa datan keräämisestä? 

3. Mistä data saadaan? 

4. Mikä on tavoitearvo? 

Lisäksi Lönnqvist et al. pohtivat muitakin asioita liittyen mittareiden käyttöperiaatteiden 

määrittämiseen. On huomioitava kenelle ja missä mittarin tulos raportoidaan. 

Käyttöperiaatteet olisi hyvä näkyä mittaristoraportin yhteydessä.  

On hyvä myös ymmärtää, että mittareiden käyttöperiaatteet voivat muuttua ja tarkentua 

myöhemmin. Voi olla, että mittariin tarvittavaa informaatiota ei saadakaan riittävän helposti 

etukäteen mietitystä lähteestä. Raportoinnin yhteydessä voidaan havaita myös, että tuloksia 

on tarpeetonta kerätä aikavälillä joka aiemmin suunniteltiin. Toisaalta voidaan myös ajatella, 

että mittarin yksityiskohtainen määrittäminen tuottaa mittarin käyttöperiaatteet, jotka sitten 

lopuksi vain dokumentoidaan. Näin meneteltäessä mittarin määrittämisvaiheella ja 

käyttöperiaatteiden määrittämisellä ei ole käytännössä suurta eroa. (Lönnqvist et al. 2006, 

98 - 101) 

Tässä työvaiheessa keskityttiin löytämään jokaiselle valitulle mittarille kysymykset neljään 

ylläesiteltyyn avainkysymykseen. Lisäksi pohditaan vielä muitakin ylläolevia asioita 
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jokaisen mittarin kohdalla erikseen. Kuten hankkeen muutkin työvaiheet, tämäkin aloitettiin 

katsomalla edellisen vaiheen tuloksia kriittisesti.  

Edellisen vaiheen tuotoksia nyt katsottaessa havaittiin, että mittarina uusien komponenttien 

määrä ei yksinään kerro siitä, mitä sen haluttiin kertovan. Mittari oli valikoitunut 

asiakasprojektin näkökulmasta ja sen tuli kertoa menestystekijästä nopeus. Vaikuttava 

tekijä, josta sen ajateltiin kertovan, oli uudelleen käytettävyys. Kuitenkin nyt taaksepäin 

katsoen havaittiin, että yksinään se kertoi tästä kovin huonosti, mutta ottaen mukaan 

muuttuneiden komponenttien määrä sekä uudelleenkäytettyjen komponenttien määrä, 

saadaan lähes samalla vaivalla paljon paremmin tätä vaikuttavaa tekijää kuvaavat arvot. 

Samoin tehtiin asiakasprojektin näkökulmasta. Menestystekijää riittävä laatu ja vaikuttavaa 

tekijää testattavuus valittiin mukaan uusi mittari. Alun perin mittarina oli ainoastaan 

testidatan vastaavuus, mutta nyt otettiin mukaan myös virtuaaliympäristön vastaavuus, 

koska ne yhdessä kertovat asiasta paljon enemmän kun kumpikaan erikseen. Mittarit tukevat 

toisiaan ja molempien mittarien koostaminen hoituu samalla vaivalla. 

Havainnon johdosta mittareiden määrä nousi kuudesta yhdeksään, ollen edelleen tarpeeksi 

pieni määrä ollakseen käyttökelpoinen kokonaisuus. Nyt mukana olevat mittarit 

muodostavat mittariston, joka mittaa jokaisesta näkökulmasta ja mittarit kertovat 

vaikuttavista tekijöistä, joilla on syy-seuraus yhteys jokaiseen menestystekijään.  

Jokaisen mittarin kohdalla mietittiin erikseen jokainen neljästä kysymyksestä. Tulokset on 

nähtävissä liitteessä 1. Jokaisen mittarin kerääminen pyrittiin saamaan osaksi jo olemassa 

olevaa prosessia, jotta vältyttäisiin täysin uuden prosessin oppimiselta. Silti niin, että 

kerääminen ei aiheuta kovin suurta lisätyötä.  

Jokaisen mittarin kohdalla kokonaisuus koostetaan kolme kertaa vuodessa, kuten myös 

tuoteversion koonti tapahtuu. Osa datasta, joista mittarit koostetaan, on jo nykyisellään 

saatavilla kohdeyrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä. Ne tiedot, joita ei suoraan ole 

nykyisellään saatavilla, suunniteltiin koostettavaksi asiakasversion julkistamisen 

yhteydessä.  

Koska datan koostaminen saatiin upotettua suoraan olemassa oleviin prosesseihin, 

asiakasversion julkaisuprosessiin sekä tuoteversion julkaisuprosessiin, löydettiin myös 
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vastuullisen henkilöt niistä prosesseista. Liitteen 1 mukaisesti vastuuhenkilöt ovat samoja, 

jotka ovat prosessien kuvauksissa jo rooleina mukana. Ratkaisun arkkitehti, 

projektipäällikkö sekä tuotekehitysjohtaja ovat vastuussa eri prosesseissa. Kolme kertaa 

vuodessa, kuten koostetaan tuoteversiokin, koostetaan kaikki mittarit yhteen ja saadaan 

päivitetty tilanne koko mittariston osalta. Osalle mittareista saatiin suoraan tavoitearvot. 

Osalle saatiin tavoitteeksi kasvava tai laskeva suunta vuoden ajaksi. 

Tutkimuksen yhteydessä kohdeyrityksessä toteutetussa hankkeessa kehitettiin mittaristo 

ohjelmistokehityksen suorituskykyä mittaamaan. Kun koko mittaristo raportoidaan, siitä on 

vastuussa tuotekehitysjohtaja. Hän esittelee tulokset johtoryhmän kokouksessa silloin, kun 

edellisen kokouksen jälkeen on tapahtunut tuoteversion julkaisu ja on mahdollista raportoida 

mittaristo kokonaan kolmannesvuoden osin. Lisäksi, aina kun osatuloksia on saatavilla, tulee 

niitä seurata tuotekehitystiimin tilannepalavereissa, jotta suunta pysyy selvänä ja eteneminen 

tavoitteiden suuntaisena.  

Mittaristoraportti kehitettiin sen mukaiseksi, millaisena se tullaan johtoryhmän palavereissa 

esittämään. Käyttöperiaatteet näkyvät mittaristoraportilla siten, että arvojen kehitys on 

seurattavissa ja tavoitteet käy raportilla selväksi. On kuitenkin ymmärrettävä, että 

käyttöperiaatteet eivät ole kiveen hakattuja vaan osa prosessia on se, että joka kerta 

mittareiden arvoja koostettaessa, on mietittävä, onko mittaristo yhä ajan tasalla. Arvioitava 

on myös se, onko tarvittava tieto saatavilla yhtä helposti kun määrittelyvaiheessa ajateltiin. 

Jos ei, niin mittarin järkevyyttä on mietittävä. Infrastruktuurin tulee olla sellainen, että 

mittarit saa pienellä kustannuksella tuotettua. Voiko infrastruktuuria muuttaa vai onko se 

operaatio niin kallis, että mittarin hyöty menettää merkityksensä. Nämä ovat asioita, jotka 

pitää ottaa huomioon tapauskohtaisesti prosessin edetessä joka kerta kun mittarin arvoja 

työstetään. 

Kun tulokset raportoidaan johtoryhmässä, on keskusteltava tuloksista ja mietittävä, voiko 

tulosten perusteella tehdä päätöksiä eli ovatko tulokset hyödyllisiä. Jos ei ole, mittaristoa 

pitää muuttaa. Muuttaminen on erittäin oleellinen osa mittariston käyttöperiaatetta. Kuten 

mittariston rakentamisessakin aina katsottiin edellisen vaiheen järkevyyttä, niin saman 

periaatteen on jatkuttava koko käytön ajan. Tätä tarkastelua ei pidä jättää vain johtoryhmän 

tasolle eikä vain mittareiden mielekkyyden tasolle. Rakentamisprosessissa sitoutettiin koko 
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henkilöstö mittariston suunnitteluun, joten myös tuotekehitystiimien palavereissa 

mittareiden järkevyydestä kannattaa ylläpitää avointa keskustelua. Samoin 

tarkasteluaikavlin suhteen kannattaa miettiä pitäisikö mitata useammin vai harvemmin vai 

onko ennalta määritetty aikaväli oikea. Muutosten pitää olla rohkeita, sillä mittaristoa ei 

kannata huonona ylläpitää ja sen saaminen kerralla kuntoon ilman muutoksia on 

epätodennäköistä, jos ei mahdotonta. 
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6 Mittariston rakentamisen malli 

Teoriaa mittareista ja mittaristojen rakentamisesta löytyy paljon. Kun tarkastellaan 

tutkimuksia lähempää nimenomaan tämän tutkimuksen aihetta, tutkimusten määrä vähenee 

huomattavasti. Hankkeen yhteydessä kehitettiin teorian ja käytännön yhteisten oppien avulla 

ohjelmistoalan PK-yrityksen tuotekehityksen suorituskyvyn mittariston rakentamisen malli. 

Mallin rakentaminen myötäilee aiemmin esiteltyä asiantuntijaorganisaation 

suorituskykymittariston suunnitteluprosessia, mutta malli ottaa huomioon myös PK-

yrityksen, ohjelmistoalan ja asiantuntijatyön erityispiirteet. Siinä on huomioitu myös 

aiemmin esitellyn asiantuntijatyön tuottavuusanalyysin menetelmiä. 

PK-yrityksen mittaristot kannattaa koostua sisäisistä mittareista ja asiantuntijatyön 

mittaamiseen sopii parhaiten subjektiiviset mittaristot. Toisaalta yritysjohto on tyypillisesti 

enemmän kiinnostunut objektiivisista mittareista. Täten mallin avulla syntyy sekä 

subjektiiviset, että objektiiviset mittarit. Objektiiviset on tarkoitettu johtoryhmän 

raportointia varten ja subjektiiviset tuotekehitystiimin sisäiseen käyttöön.  

Sisäiseen käyttöön tarkoitetut mittarit kannustavat epäformaaliin kommunikointiin, joka on 

aiemmin esitellyn tutkimuksen perusteella havaittu ohjelmistokehitystyössä tärkeäksi. 

Samoin henkilökohtaisissa haastatteluissa korostuu asiantuntijatyön tuottavuutta parantava 

kokonaisuuden ymmärrys, koska kokonaisuudesta johdetut henkilökohtaiset tavoitteet 

pakottavat jokaisen miettimään oman työn osuutta isommasta kokonaisuudesta. Malli on 

piirretty auki kuvassa 14. Nuoli alhaalta ylös kuvaa prosessin etenemissuuntaa.s 
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Kuva 14. Ohjelmistoalan PK-yrityksen tuotekehityksen suorituskyvyn mittariston 

rakentamisen malli. 

Aloitus 

Ensimmäinen vaihe on hankkeen aloitus. Hankkeen aloitusvaiheessa tulee miettiä erityisesti 

PK-yrityksen näkökulmasta koko mittariston rakentamisen järkevyyttä. Koska malli kuvaa 

nimenomaan PK-yrityksen yhden osan suorituskyvyn mittaamista, on syytä miettiä onko se 

tarpeen ja miksi se on tarpeen. PK yrityksen yksi osa on lopulta aika pieni kokonaisuus, jota 

voi menestyksekkäästi johtaa myös ilman suorituskyvyn mittaristoa. Toisin sanoen ollaan 

tilanteessa, jossa voi perusteita löytää myös mittariston rakentamista vastaan. Iso osa 

mittariston rakentamisprojekteista epäonnistuu ja epäonnistuneilla mittareilla on negatiivisia 

vaikutuksia. Tämän merkitys on ymmärrettävä. Käytännössä mittariston rakentamiseen on 

joko löydettävä tuki yrityksen puolelta ja siihen pitää panostaa tai sitten ei kannata rakentaa 

mittaristoa ollenkaan. On myös tärkeä ymmärtää, mitä halutaan parantaa.  Eteenpäin 

kannattaa jatkaa vasta kun: 

- tiedetään missä halutaan olla parempia 

- ollaan sitoutuneita hankkeen loppuun asti viemisestä  

- saadaan sovittua prosessista kuinka hanke viedään loppuun ja  

- saadaan sovittua ketkä ovat vastuussa hankkeen loppuun viemisestä 

- tiedetään yrityksen strategia ja visio. 
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Kun nämä kaikki kysymykset ovat saaneet positiivisen vastauksen, voidaan jatkaa eteenpäin 

seuraavaan vaiheeseen, tavoitteiden ja mittausnäkökulmien määrittämiseen.  

Mallissa on tässä vaiheessa mukana tiedottaminen, strategia ja visiot. Strategia ja visio ovat 

tärkeitä ja usein puutteellisesti kommunikoituja PK-yrityksillä. Jos näiden selventämistä ja 

kommunikointia ei haluta tehdä, ei myöskään kannata aloittaa mittariston rakentamien 

prosessia. Tiedottaminen on osana jo aloitusta. Tiedottaminen mallin mukaisesti upotetaan 

jo olemassa oleviin tiedotuskanaviin. Esimerkiksi sen tiimin, jonka suorituskykyä tullaan 

mittaamaan, viikkopalavereihin tai muuhun palaveri käytäntöön, jossa tiimille saadaan 

viestitettyä uusista asioista. Tässä vaiheessa pitää pystyä viestimään kaikkiin ylläoleviin 

viiteen kysymykseen saadut vastaukset. 

Tavoitteiden ja mittausnäkökulmien määrittäminen 

Ensimmäisessä vaiheessa tuli selväksi yrityksen strategia ja visio, sekä tieto, missä halutaan 

olla parempia. Toisen vaiheen tehtävä on löytää näkökulmia yksikön tavoitteista, yrityksen 

strategiasta ja ykkösvaiheessa heränneestä tiedosta asioista, joissa halutaan olla parempia. 

Jos tuotekehitysyksiköllä ei vielä ole visiota miten sen pitäisi toimia, jotta se olisi yrityksen 

strategian ja visioiden mukaista, niin tässä vaiheessa visio syntyy. Tämän vaiheen 

avaintekijä on yksikön toiminnan syvempi oppiminen ja sen linkittyminen koko yrityksen 

strategiaan. Tavoitteena on kuvata yksikön sisäiset prosessit niin, että jokainen ymmärtää 

yksikön panokset, tuotokset, sekä sen prosessin, jolla panoksista syntyy tuotokset. 

Kun yksikön toiminnasta on syntynyt jaettu ymmärrys, katsotaan toimintaa yrityksen 

strategian kautta muistaen missä halutaan olla parempia. Tämän tuloksena tulisi olla 

näkökulmat joista mittaristot tullaan rakentamaan sekä menestystekijät näille näkökulmille. 

Yksi näkökulma, joka on malliin sisäänkirjoitettuna, on sisäisen oppimisen ja kasvun 

näkökulma. Tämä on mallissa mukana sen vuoksi, että sisäinen oppiminen ja kasvu ovat 

ohjelmistokehitystyön sekä asiantuntijatyön tuottavuuden kannalta olennaisia. Tämä myös 

jakaa mittaristot lopulta kahtia. Sisäisen oppimisen ja kasvun näkökulmista syntyy 

subjektiiviset mittarit ja muista näkökulmista yhdessä objektiiviset mittarit. 
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Tässä vaiheessa pitää pystyä viestimään yksikön toiminnan linkittyminen yrityksen 

strategiaan sekä mistä näkökulmista mittareita aletaan miettimään seuraavassa vaiheessa. Jos 

näin pystytään tekemään, voidaan edetä seuraavaan vaiheeseen. 

Menestystekijöiden määrittäminen.  

Tässä vaiheessa tavoitteena on piirtää strategiakartta, johon on piirretty näkökulmat, joiden 

pohjalle mittaristot rakennetaan.  Näkökulmille piirretään menestystekijät. Eli ne asiat, joissa 

olemalla parempia, edetään yksikön tavoitteiden suuntaisesti. Kun menestystekijät on 

löydetty, pyritään löytämään niille tekijöille vaikuttavia tekijöitä eli syy-seuraus suhteita. 

Mietitään, missä pitää olla parempia, jotta valittu menestystekijä muuttuu parempaan 

suuntaan. Eli pohditaan mistä asioista seuraa menestystekijän paraneminen. Lopputuloksena 

tässä on strategiakartta, jossa on hahmotettuna menestystekijät jokaiselle valitulle 

näkökulmalle sekä niihin positiivisesti vaikuttavat asiat. Kun tällainen kartta on saatu 

aikaiseksi ja hyväksytty, ollaan valmiita kolmanteen vaiheeseen. 

Tässä vaiheessa pitää pystyä viestimään mittauksen kohteena olevalle yksikölle 

strategiakartta, johon on piirretty sisäisen oppimisen ja kasvun näkökulmaan sekä muihin 

valittuihin näkökulmiin syy-seuraus suhtein menestystekijät sekä niihin vaikuttavat tekijät. 

Jos näin pystytään tekemään, voidaan edetä seuraavaan vaiheeseen, mittareiden 

määrittämiseen. 

Mittareiden määrittäminen  

Tämä vaihe tapahtuu kehitetyssä mallissa koko mittauksen kohteena olevan tiimin voimin. 

Rakennusprosessi on loppusuoralla ja ideana on nyt viimeistään antaa mahdollisuus kaikille 

mittauksen kohteena oleville mahdollisuus vaikuttaa mitä mitataan. Tässä vaiheessa syntyy 

ne konkreettiset mittarit ja tässä vaiheessa on jo jokaisella selvillä yrityksen strategia ja visio, 

yksikön tavoitteet, mittausnäkökulmat, näkökulmien menestystekijät sekä 

menestystekijöihin positiivisesti vaikuttavat tekijät.  

Tässä vaiheessa brainstorming metodin avulla haetaan iso joukko mahdollisia yrityksen 

sisäisiä objektiivisia mittareita. Lisäksi sisäisen oppimisen ja kasvun näkökulmasta jokainen 

miettii omasta näkökulmastaan itseään työssä motivoivia tekijöitä ja mahdollisia 
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henkilökohtaisia tavoitteita, joiden avulla parannetaan oppimisen ja kasvun näkökulmasta 

menestystekijöihin vaikuttavia tekijöitä. Tästä syntyy kaksi joukkoa mittareita.  

Objektiivisten mittareiden osin jokainen mittari arvioidaan asteikolla yhdestä kolmeen. 

Kolme on paras arvosana ja ykkösen on huonoin arvosana. Jokainen mittari arvioidaan 

viiden eri kriteerin kautta, joita ovat relevanttius, edullisuus, validiteetti, reliabiliteetti ja 

uskottavuus. Arviointi tehdään niin, että pyritään antamaan jokaisen näkökulman mittareille 

vähintään kertaalleen jokainen arvosana. Eli jokaisesta näkökulmasta vähintään yksi mittari 

saa arvosanan 3, vähintään yksi mittari saa arvon 2 ja vähintään yksi saa arvosanan 1. 

Mittareiden pisteet lasketaan yhteen ja lopulliseen mittaristoon valitaan jokaisesta 

näkökulmasta vähintään yksi mittari, joka sai parhaat pisteet. Harkinnan mukaan valitaan 

muitakin mittareita pistejärjestyksessä, kunhan mittareiden kokonaismäärä ei yllä yli 

yhdeksään. 

Subjektiivinen mittaristo rakennetaan niin, että esimies, joka vastaa mittariston 

rakentamisesta, käy haastattelut jokaisen kanssa erikseen. Haastatteluissa käydään läpi niitä 

henkilöä itseään työssä motivoivia tekijöitä ja mahdollisia henkilökohtaisia tavoitteita, 

joiden avulla parannetaan oppimisen ja kasvun näkökulmasta menestystekijöihin vaikuttavia 

tekijöitä. Näistä sovitaan yhdessä vähintään kaksi tavoitetta, jotka ovat niin konkreettisia, 

että niistä voi selvästi sanoa toteutuiko tavoite vai ei, kun niitä tulevaisuudessa katsotaan 

taaksepäin. Näin toimien tulee jokaisen kanssa sovittua vähintään kaksi tavoitetta. Tavoitteet 

ovat henkilökohtaisia, mutta yhteenveto, montako tavoitetta on sovittu ja montako on 

toteutunut ja montako ei, muodostaa subjektiivisen mittariston. 

Tässä vaiheessa pitää pystyä viestimään mitkä mittarit on valikoitunut varsinaiseen 

mittaristoon ja mitkä mittarit ovat ensimmäisten pudonneiden joukossa. Pitää myös pystyä 

kuvaamaan subjektiivisten mittareiden käyttöperiaatetta, vaikka vielä tässä vaiheessa ei 

olekaan varmasti kaikkia henkilökohtaisia haastatteluja käyty. 

Käyttöperiaatteiden määrittäminen 

Käyttöperiaatteiden määrittämisvaiheessa jokainen mittari käydään erikseen läpi ja 

jokaiselle pyritään löytämään vastaus kysymyksiin: 



  73 

1. Kuinka usein tulos kerätään? 

2. Kuka vastaa datan keräämisestä? 

3. Mistä data saadaan? 

4. Mikä on tavoitearvo? 

Näihin kysymyksiin saatujen vastausten avulla rakennetaan mittaristo, jonka käyttötarkoitus 

on johdolle raportointi sovituin aikavälein tuotekehitysyksikön suunnasta. 

Toinen rinnalla rakentunut mittaristo on tavoitemittaristo, jonka dataa kerätään 

henkilökohtaisten haastatteluiden avulla. Haastatteluissa sovitaan tavoitteet, vähintään kaksi 

jokaisessa haastattelussa. Lisäksi sovitaan tavoitteiden seuraamisen aikataulu jokaisen 

kanssa erikseen. Kun haastattelun aika on, katsotaan aina myös taaksepäin, mitkä olivat 

edellisen kerran sovitut tavoitteet. Käydään läpi toteutuivatko vai eivätkö ne toteutuneet. 

Näin saadaan päivitettyä kokonaisuutta sovituista subjektiivisista tavoitteista. Mittaristoa 

käytetään tiimin sisäiseen johtamiseen ja motivointiin. Mittaristossa on sovittujen 

tavoitteiden määrä, toteutuneet tavoitteet ja toteutumatta jääneet tavoitteet. Tavoitteena voi 

olla esimerkiksi avoimia sovittuja tavoitteita vähintään 2 X tiimin jäsenten määrä. 

Tavoitteena on saada yli puolet tavoitteista toteutuneiksi.  

Tässä vaiheessa pitää pystyä viestimään tiimille subjektiivisen mittariston tila sekä pitää 

pystyä ylläpitämään objektiivista mittaristoa ja käyttämään sitä raportoinnissa johdolle. 

Jokaisen raportointijakson jälkeen on oltava valmius aloittaa prosessi uudelleen tavoitteiden 

ja mittausnäkökulmien määrittämisestä. Näin varmistetaan mittareiden ajantasaisena 

pysyminen. 
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7 Johtopäätökset 

Tuloksena tästä tutkimuksesta syntyi PK-yrityksen ohjelmistokehityksen suorituskyvyn 

mittariston rakentamisen malli joka kehitettiin teorian ja kohdeyritykseen toteutetun 

mittariston rakentamisen kokemusten avulla. Kehitetty malli ottaa huomioon asioita 

jokaisesta läpikäydystä teoriakokonaisuudesta. Malli pohjautuu voimakkaasti Lönnqvistin 

aiemmin esittelemään asiantuntijaorganisaation suorituskykymittariston 

suunnitteluprosessiin (Lönqvist et al. 2006 s.104). Siinä ei kuitenkaan huomioitu PK-

yrityksen ja ohjelmistokehityksen mukanaan tuomia erityispiirteitä kuten tämän työn 

tuloksena syntynyt malli huomioi. Uudessa mallissa syntyy samalla sekä subjektiivinen että 

objektiivinen mittaristo. 

Tutkimuksen pääkysymys: Miten rakennetaan mittaristo PK-ohjelmistoalan yritykselle 

tuotekehityksen johtamiseen? 

Kehitetyssä mallissa otetaan huomioon sekä subjektiiviset että objektiiviset mittarit ja 

kehitetään ne rinta rinnan. Näin menetellen saadaan samat hyödyt molempiin 

kokonaisuuksiin eli saadaan subjektiiviset ja objektiiviset mittaristot molemmat johdetuksi 

yrityksen strategian ja vision kautta. 

Ohjelmistokehitystyön mittarit ovat vaikeita, ellei mahdottomia rakentaa sellaisiksi, että ne 

kertoisivat juuri tuottavuudesta. Mallin mukaan rakennettua mittaristoa voi käyttää 

johtamisen apuna, vaikka se ei nimenomaan juuri tuottavuudesta kerrokaan. Eniten mallin 

mukaan rakennettu mittaristo kertoo, onko kehityksen suunta strategian ja vision mukainen. 

Siitä asiantuntijoiden työn tuotosten mittaamisen hyödyistä ohjelmistoyrityksessä lopulta on 

pitkälti kyse, koska yhtenä yleisenä ongelmana on suunnan puute ja liikkuva maali. 

Mittariston rakentamisprosessi jo itsessään pakottaa ajattelemaan strategiaa ja visiota ja sitä 

kautta rakentamisprosessi oikein tehtynä jo sinällään voi parantaa tuottavuutta, koska 

asiantuntijoiden tuottavuutta parantaa parempi ymmärrys kokonaisuudesta. 

Mallissa pyrittiin johtoryhmälle raportoidun mittariston avulla mittaamaan sitä, tapahtuuko 

muutosta haluttuun suuntaan ja sen lisäksi rakentamaan henkilökohtaisia tavoitteita 

yksittäisille henkilöille, joita tuotekehitysjohtaja käyttää tiimin sisällä. Tuottavuus koostuu 
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lopulta tiimityön laadukkuudesta sekä henkilökohtaisista taidoista ja motivaatiosta. Mallissa 

rakentuvat henkilökohtaiset tavoitteet voivat auttaa kumpaakin asiaa.  

Ennen kaikkea henkilökohtaiseen motivaatioon auttaa kahden kesken asetetut 

henkilökohtaiset tavoitteet, mutta vain jos ne on osattu asettaa oikein. Parhaimmillaan ne 

voivat luoda tilanteita, joissa henkilökohtaiset intohimot kohtaavat yrityksen tarpeet. Silloin 

niillä on motivoiva vaikutus.  

On erittäin haastavaa rakentaa mittaristo joka kertoo motivaatioon vaikuttavien tekijöiden 

tilasta. Malli pyrki kuitenkin vastaamaan siihen ongelmaan. Henkilökohtaisen tavoitteiden 

asettelun luonne on hyvin henkilökohtainen ja tavoitteet ovat aidoimpia niiden ollessa 

rehellisesti aseteltuja. Tämä tavoitteiden asettelu onnistuneesti vaatii hyvän ymmärryksen 

yrityksen tarpeista ja suunnasta, mutta myös henkilön hyvine vuorovaikutustaitoineen ja 

vaikutusmahdollisuuksineen. Molempien osapuolten pitää sitoutua asetettuihin tavoitteisiin 

ja esimiehen pitää voida edesauttaa tavoitteiden saavuttamista. 

Tarkentava kysymys 1. Mitkä ovat tärkeimmät tekijät asiantuntijoiden suorituskykyä 

mitattaessa? 

Asiantuntijoiden tuottavuuteen vaikuttaa hyvin paljon motivaatio. Yhtenä motivaatiota 

kasvattavana tekijänä on parempi ymmärrys kokonaisuudesta, jonka parissa työskennellään. 

Sen vuoksi asiantuntijoita mitattaessa on erityisen tärkeää kommunikoida strategia, visio ja 

tavoitteet mahdollisimman selviksi. 

Tärkeää on myös asiantuntijoiden suorituskykyä mitattaessa ymmärtää työn luonne. Eritoten 

se, että prosessin tuotokset ja panokset ovat aineettomia. Tämän vuoksi on olennaista ottaa 

mittaristoon mukaan myös subjektiivisia mittareita, koska näin saadaan tieto, mihin asioihin 

keskittymällä voidaan parantaa asiantuntijoiden tuottavuutta. 

Tarkentava kysymys 2. Millainen mittaristo koetaan toimivaksi myös asiantuntijoiden 

keskuudessa, joiden suorituskykyä pyritään mittaamaan? 

Yksi asiantuntijoita eniten motivoiva tekijä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Sen 

vuoksi on myös mittariston toimivuuden kannalta tärkeää mahdollisuus vaikuttaa mittariston 
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rakentamisprosessiin. Mallin kumpaankin mittaristoon mitattavat ovat vaikuttamassa 

voimakkaasti. Erityisesti subjektiiviset mittarit, jotka pohjautuvat kahdenkeskisiin 

asetettuihin tavoitteisiin koettiin kohdeyrityksessä toimiviksi. 

Tarkentava kysymys  3. Mitä erityispiirteitä ohjelmistoalan tuotekehitys tähän tuo? 

Ohjelmistoalan erityispiirteitä olivat tiimityön korostuminen, hyvä kommunikaatio ja 

johtamisen haasteet. Suorituskyvyn mittariston rakentaminen työssä kehitetyn mallin 

mukaisesti auttaa kommunikaation ja johtamisen haasteiden ongelmissa. 

Mallissa korostuu joka vaiheessa kommunikoinnin tärkeys. Jokaisessa vaiheessa 

kommunikoidaan aikaansaannokset ja osallistutetaan mittauksen kohteena olevaa tiimiä 

mittariston rakentamiseen. Subjektiivisissa mittareissa pyrittiin yhdessä luomaan tavoitteet, 

niin että ne linkittyvät kokonaisuuteen sekä ovat mahdollisia saavuttaa.  

Ohjelmistokehityksen yksi tuottavuuden esteitä on nimenomaan puutteellinen ymmärrys 

kokonaisuudesta ja miten oma työ liittyy kokonaisuuteen. Linkittämällä henkilökohtaisia 

tavoitteita yrityksen visioihin tähän saadaan helpotusta. Myös yhdeksi ohjelmistokehityksen 

tuottavuuden esteistä teoriassa esiteltiin mahdollisuuksien puute. Siihenkin mallin mukainen 

henkilökohtaisten tavoitteiden yhdessä asettelu tuo apua. 

Asiantuntijoiden tuottavuuden mittaaminen on vaikeaa. Mallissa käytetyn subjektiivisen 

mittariston avulla voidaan saada kuvaa mihin asioihin kannattaa panostaa, jotta tuottavuus 

muuttuisi parempaan suuntaan. Kehitetyssä mallissa tasapaino syntyi eri näkökulmien 

kautta, mutta myöskin objektiivisten ja subjektiivisten mittareiden kautta.  

Olisi mielenkiintoista tehdä jatkotutkimusta vielä laajemmin kokonaisuuden kannalta. 

Esimerkiksi miten vaikuttaa asiantuntijoiden tuotavuuteen fyysinen suorituskyky, sairastelu, 

sosiaaliset suhteet työn ulkopuolella, intohimon kohteet, elämäntilanteet, jne. Tutkimukset 

keskittyvät suurimmaksi osaksi siihen, mitä tapahtuu työaikana. Tietotyöläisen nykypäivä ja 

tulevaisuus etenkin on kuitenkin sitä, että aivot tekevät töitä taustalla koko ajan ja ideoita 

syntyy jostain alitajunnan syövereistä. Näillä alitajunnan työstämillä asioilla on 

luonnollisesti vaikutusta asiantuntijoiden tuottamaan lopputulokseen. Työajan käsite on 

hämärtynyt ja tulee jatkossa hämärtymään yhä enemmän. Jatkotutkimusta kaipaisi 
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nimenomaan tuon kokonaisvaltaisuuden näkökulmasta. Mikä johtamistyyli tukisi tätä 

kokonaisvaltaisuutta ja miten sitä voisi mitata?  
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8 Yhteenveto 

Yrityksen suorituskyvyn mittaamisesta löytyy erilaisia malleja jo pidemmältä ajanjaksolta. 

Tässä työssä kohdeyrityksessä oli tarve tehostaa toimintaa ja halua mittariston käyttöön 

otolle. Viitekehyksiä mittariston implementoimiseen löytyy monia, mutta erityisesti 

kohdeyrityksen sen hetken tarpeeseen ei löydy suoraa mallia. Tutkimuksen tavoitteena oli 

kehittää uusi implementointiprosessi, jonka avulla voidaan rakentaa PK-ohjelmistoalan 

yrityksen tuotekehityksen johtamisen työkaluksi sopiva mittaristo. 

Syntyvän mallin mukaan rakennettu mittariston olisi oltava toimiva johtamisen työkaluna ja 

samaan aikaan sellainen, että se koetaan toimivaksi myös niiden asiantuntijoiden 

keskuudessa, joiden suorituskykyä pyritään mittaamaan. Mallissa tavoitteena oli ottaa 

huomioon PK-yrityksen, asiantuntijatyön sekä ohjelmistokehityksen mukanaan tuomat 

erityispiirteet. 

Yrityksen suorituskyvyn määrittely on elänyt vuosien saatossa. Jo edellisen vuosisadan 

alussa kehitetyt budjetointi ja taloudelliset kontrollijärjestelmät elivät aivan vuosisadan 

loppupuolelle asti. Vasta vuosisadan loppupuolella alkoi syntyä paljon muitakin 

suorituskyvystä kertovia mittareita kuin taloudellisia. Erilaiset tasapainotetut mittaristot 

alkoivat kehittyä kiihtyvällä tahdilla. Tasapainoa haettiin taloudellisten ja ei taloudellisten 

mittareiden välillä kuten myös ulkoisten ja sisäisten mittareiden välillä. Syntyi 

kokonaisvaltaisempi kuva yrityksen suorituskyvystä. 

Samalla kun erilaiset mittaamiset alkoivat yleistyä, alettiin ymmärtämään mittaamisen hyvät 

ja huonot puolet. Hyvin toteutettuna mittaamisella on positiivisia vaikutuksia ja huonosti 

toteutettuna mittaaminen vaikuttaa negatiivisesti. Toisin sanoen mittaaminen kannattaa 

toteuttaa vain onnistuneesti. Tästä tiedosta huolimatta, suurin osa mittariston 

rakentamisprojekteista toteutetaan epäonnistuneesti. Tunnettuja suorituskyvyn mittariston 

tasapainotettuja malleja on monia, esimerkiksi tasapainotettu mittaristo (BSC), 

suorituskykypyramidi, dynaamisen suorituskyvyn mittausjärjestelmä, tavoitematriisi sekä 

asiantuntijatyön tuottavuusanalyysi. 

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on taipumusta huonoon strategiseen suunniteluun ja 

joskus sitä ei edes nähdä tarpeelliseksi. Strategian jalkauttamisen vaikeus on yleinen 
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ongelma ja suorituskyvyn mittariston käyttöönotto on yksi tapa auttaa tätä ongelmaa. 

Tasapainoisuuden kannalta PK-yritysten suorituskyvyn mittaristossa kannattaa kiinnittää 

enemmän huomioita sisäisiin kuin ulkoisiin mittareihin. Lisäksi on mietittävä tarkkaan, 

löytyykö sitoutumista, riittääkö tieto-taito ja aika. Epäonnistuneesti projektia ei kannata 

toteuttaa. 

Asiantuntijatyössä tulosten laatu on tärkeämpää kuin määrä. Rajalliset aikaresurssit tulee 

kohdistaa varsinaisen työtehtävän tekemiseen ja välttää turhia töitä. Lopulta tärkein resurssi 

on henkilökohtainen osaaminen. Olennaisen osan suorituskyvystä muodostaa tuottavuus, 

mutta perinteinen tuottavuusmittaus pohjautuu teollisuustuotannon toimintaan. Se ei 

huomioi riittävästi asiantuntijaorganisaation erityispiirteitä, vaikka työn tuottavuuden 

vaikutus asiantuntijaorganisaatiossa liiketoiminnan suorituskykyyn voi olla jopa suurempi 

kuin perinteisessä tuotanto-organisaatiossa.  

Ohjelmistokehityksen tuottavuuteen erityisesti vaikuttaviksi kokonaisuuksiksi voidaan 

listata tiimityö kommunikaatio ja johtamisen haasteet. Tiimityössä korostuu oikea taitojen 

yhdistelmä. Lisäksi ei voi aliarvioida taitojen ja yhteisten tavoitteiden merkitystä. 

Johtamisen haasteina ohjelmistokehitykselle ominaista on usein muuttuva maali. On 

tyypillistä, että selvä suunta puuttuu. Usein on myös liikaa tavoitteita, liikaa projekteja, 

kyvyttömyyttä priorisoida ja on epärealistiset olettamukset työn vaatimuksista.  

Tutkimuksessa toteutettiin kohdeyrityksen tuotekehityksen suorituskyvyn mittaristo 

teoriassa läpikäytyjä asioita huomioiden. Kohdeyritys on noin 50 hengen ohjelmistoyritys, 

joka kehittää järjestelmiä teleoperaattoreille Eurooppaan, Lähi-Itään ja Afrikkaan.  

Aluksi kohdeyrityksessä todettiin, että mittaristo kannattaa rakentaa ja mittariston 

ensisijainen tarkoitus on mitata tuoteprosessin toimivuutta ja tuotekehityksen tuottavuutta. 

Sen jälkeen piirrettiin auki kaikki tuotekehityksen oleelliset prosessit, jotta voitiin paremmin 

hahmottaa tuotokset, panokset sekä prosessit, joita tullaan mittaamaan. Mittausnäkökulmia 

päätettäessä keskiöön laitettiin asiakasversion kehitysprosessi, koska se vei eniten aikaa tällä 

hetkellä. Tavoitteena oli prosessin tuottavuuden parantaminen ja organisaation 

skaalautuminen niin, että samalla henkilöstömäärällä voidaan hoitaa yhtä aikaa entistä 
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useampaa asiakasprojektia. Lopulta mittausnäkökulmiksi saatiin asiakasprojektin 

näkökulma, asiakkaan näkökulma ja yrityksen sisäisen kasvun ja oppimisen näkökulma. 

Strategiakartan avulla löydettiin syy-seuraus yhteyksiä jokaiseen näkökulmaan ja siirryttiin 

mittareiden määrittäminen. Eli tässä vaiheessa oli jo tiedossa tavoitteet, mittausnäkökulmat 

sekä on mietittynä menestystekijöitä ja niiden syy-seuraus suhteita. Mittareita mietittiin 

koko mitattavana olevan tiimin voimin ja brainstorm-sessioiden jälkeen saatiin iso määrä 

mittareita, joita arvioitiin hyvien mittareiden kriteerien kautta ja joka näkökulmasta parhaat 

mittarit valittiin itse mittaristoon.  

Todettiin, että rakennetaan sisäisen ja kasvun ja oppimisen näkökulmasta erikseen 

subjektiivinen mittaristo sisäisen johtamisen työkaluksi ja muista näkökulmista 

objektiivinen mittaristo johtoryhmän raportointiin. Tähän päädyttiin useasta eri syystä. 

Ensinnäkin subjektiiviset mittarit soveltuvat paremmin aineettomien asioiden tarkasteluun 

ja asiantuntijaorganisaation suorituskyvystä puhuttaessa osaaminen ja muut aineettomat 

mittarit korostuvat. Toisaalta subjektiivisten mittareiden käyttäminen osana johdon 

mittausjärjestelmää ei ole yleistä.  

Kohdeyritykseen rakennettu objektiivinen mittaristo suunniteltiin esiteltäväksi 

johtoryhmälle kolme kertaa vuodessa. Lisäksi toteutettiin sisäisen kasvun ja oppimisen 

näkökulmasta subjektiivinen mittaristo sisäisine tavoitteineen. Syntyneen mittariston 

rakentamisen ja opitun teorian pohjalta kuvattiin malli, jossa syntyy sekä objektiivinen ja 

subjektiivinen mittaristo. Subjektiivisen mittariston idea on toimia sisäisen johtamisen 

työkaluna ja objektiivista mittaristoa on tarkoitus käyttää johdon raportointiin.  

Mallissa otettiin huomioon PK-yrityksen ja ohjelmistokehitystyön erityispiirteet. 

Subjektiivinen mittaristo sisäisenä johtamisen työkaluna toimii paremmin kuin johdon 

raportoinnin välineenä monestakin syystä. Subjektiivisia mittareita on hankala käyttää 

johdon raportoinnissa. Toisaalta PK-yrityksissä yhden osakokonaisuuden tuottavuuteen 

vaikuttavien tekijöiden johtaminen on mahdollista antaa siitä kokonaisuudesta vastuussa 

olevalle. Objektiiviset mittarit kertovat johtoryhmälle, onko tuotekehitys menossa yrityksen 

strategian mukaiseen suuntaan. Subjektiiviset mittarit luotiin tuotekehitystiimin sisäiseen 

käyttöön. 
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Mallissa tasapaino syntyi eri näkökulmien kautta, mutta myöskin objektiivisten ja 

subjektiivisten mittareiden kautta. Asiantuntijatyön tuottavuuden tekijöiden muutoksista 

subjektiiviset mittarit kertovat parhaiten, mutta olisi mielenkiintoista jatkotutkimuksen 

kannalta tutkia vielä laajemmin kokonaisuutta asiantuntijatyön taustalla. Miten vaikutta 

tuotavuuteen fyysinen suorituskyky, sairastelu, sosiaaliset suhteet työn ulkopuolella, 

intohimon kohteet, jne. Tutkimukset keskittyvät paljon siihen, mitä tapahtuu työaikana. 

Tietotyöläisen nykypäivä ja tulevaisuus on kuitenkin sitä, että aivot tekevät töitä taustalla 

koko ajan ja ideoita syntyy jostain alitajunnan syövereistä. Jatkossa voisi tutkia, mikä 

johtamistyyli tukisi tätä kokonaisvaltaisuutta ja miten sitä voisi mitata ja johtaa. 
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Liite 1. Mittareiden käyttöperiaatteden määrittäminen  

Kuinka usein tulos kerätään? Kuka vastaa datan 
keräämisestä?

 Mistä data saadaan? Mikä on tavoitearvo?

Oikea-aikaisuus::Muutostarpeiden ymmärrysV
a

littu

Aika-arvio vs toteutunut Jokaisen toimituksen jälkeen. 

Lessons learned koosteen 

yhteydessä käydään myös läpi 

toteutukseen menneet 

kustannukset ja verrataan niitä 

arvioituun. Näin data saadaan 

saatavaksi. Yhteenveto 

kaikesta koostetaan 3 kertaa 

vuodessa, tuotereleasen 

koostamisen yhteydessä.

Toimituksen jälkeen 

pidettävässä lessons 

learned koosteessa 

projektipäällikön vastuulla 

käydä tämä läpi. 3 kertaa 

vuodessa tapahtuvassa 

koosteessa Program 

manager koostaa 

yhteenvetoon mukaan.

Nykyisestä 

toiminnanohjausjärjestel

mästä saadaan jo 

yhteenveto. Toiminnassa 

tarkennettava 

aikakirjauksen 

merkitystä, jotta aika 

saadaan paremmin 

kohdenetuksi sinne 

mihin sitä oikeasti kuluu.

Pysyminen +/- 25% 

skaalassa

Nopeus:Hyvä ratkaisujen dokumentointiV
a

littu

Asennuksin menevä aika Jokaisen toimituksen jälkeen. 

Lessons learned koosteen 

yhteydessä käydään myös läpi 

toteutukseen menneet 

kustannukset ja verrataan niitä 

arvioituun. Näin data saadaan 

saatavaksi. Yhteenveto 

kaikesta koostetaan 3 kertaa 

vuodessa, tuotereleasen 

koostamisen yhteydessä.

Toimituksen jälkeen 

pidettävässä lessons 

learned koosteessa 

projektipäällikön vastuulla 

käydä tämä läpi. 3 kertaa 

vuodessa tapahtuvassa 

koosteessa Program 

manager koostaa 

yhteenvetoon mukaan.

Nykyisestä 

toiminnanohjausjärjestel

mästä saadaan jo 

yhteenveto. Toiminnassa 

tarkennettava 

aikakirjauksen 

merkitystä, jotta aika 

saadaan paremmin 

kohdenetuksi sinne 

mihin sitä oikeasti kuluu.

Strategian mukaisesti 

trendin pitää olla 

pienenemään päin ainakin 

vuoden verran.

Nopeus::Uudelleenkäytettävyys

V
a

littu

Uusien komponenttien määrä Jokaisen toimituksen jälkeen. 

Lessons learned koosteen 

yhteydessä käydään myös läpi 

toteutukseen menneet 

kustannukset ja verrataan niitä 

arvioituun. Näin data saadaan 

saatavaksi. Yhteenveto 

kaikesta koostetaan 3 kertaa 

vuodessa, tuotereleasen 

koostamisen yhteydessä.

Toimituksen jälkeen 

pidettävässä lessons 

learned koosteessa 

Solution architect  

vastuulla käydä tämä läpi. 3 

kertaa vuodessa 

tapahtuvassa koosteessa 

Program manager koostaa 

yhteenvetoon mukaan.

Solution architect tutkii ja 

vertailee tuote versiota ja 

asiakasversiota.

Kasvaa vielä hetken, 

vuoden päästä käännyttävä 

laskuun.

V
a

littu

Muuttuneiden komponenttien määrä Jokaisen toimituksen jälkeen. 

Lessons learned koosteen 

yhteydessä käydään myös läpi 

toteutukseen menneet 

kustannukset ja verrataan niitä 

arvioituun. Näin data saadaan 

saatavaksi. Yhteenveto 

kaikesta koostetaan 3 kertaa 

vuodessa, tuotereleasen 

koostamisen yhteydessä.

Toimituksen jälkeen 

pidettävässä lessons 

learned koosteessa 

Solution architect  

vastuulla käydä tämä läpi. 3 

kertaa vuodessa 

tapahtuvassa koosteessa 

Program manager koostaa 

yhteenvetoon mukaan.

Solution architect tutkii ja 

vertailee tuote versiota ja 

asiakasversiota.

Pienenee vuoden ajan

V
a

littu

Uudelleen käytettyjen komponenttien määrä Jokaisen toimituksen jälkeen. 

Lessons learned koosteen 

yhteydessä käydään myös läpi 

toteutukseen menneet 

kustannukset ja verrataan niitä 

arvioituun. Näin data saadaan 

saatavaksi. Yhteenveto 

kaikesta koostetaan 3 kertaa 

vuodessa, tuotereleasen 

koostamisen yhteydessä.

Toimituksen jälkeen 

pidettävässä lessons 

learned koosteessa 

Solution architect  

vastuulla käydä tämä läpi. 3 

kertaa vuodessa 

tapahtuvassa koosteessa 

Program manager koostaa 

yhteenvetoon mukaan.

Solution architect tutkii ja 

vertailee tuote versiota ja 

asiakasversiota.

suurenee vuoden ajan

H
y

lä
tty

Käytetty kokonaisaika

Riittävä laatu::TestattavuusV
a

littu

Esimerkkidatan vastaavuus Jokaisen toimituksen jälkeen. 

Lessons learned koosteen 

yhteydessä käydään myös läpi 

toteutukseen menneet 

kustannukset ja verrataan niitä 

arvioituun. Näin data saadaan 

saatavaksi. Yhteenveto 

kaikesta koostetaan 3 kertaa 

vuodessa, tuotereleasen 

koostamisen yhteydessä.

Toimituksen jälkeen 

pidettävässä lessons 

learned koosteessa 

Solution architect  

vastuulla käydä tämä läpi. 3 

kertaa vuodessa 

tapahtuvassa koosteessa 

Program manager koostaa 

yhteenvetoon mukaan.

Solution architect hankkii 

ja koostaa tiedon.

100% tavoite

V
a

littu

Virtuaaliympäristön vastaavuus Jokaisen toimituksen jälkeen. 

Lessons learned koosteen 

yhteydessä käydään myös läpi 

toteutukseen menneet 

kustannukset ja verrataan niitä 

arvioituun. Näin data saadaan 

saatavaksi. Yhteenveto 

kaikesta koostetaan 3 kertaa 

vuodessa, tuotereleasen 

koostamisen yhteydessä.

Toimituksen jälkeen 

pidettävässä lessons 

learned koosteessa 

Solution architect  

vastuulla käydä tämä läpi. 3 

kertaa vuodessa 

tapahtuvassa koosteessa 

Program manager koostaa 

yhteenvetoon mukaan.

Solution architect hankkii 

ja koostaa tiedon.

100% tavoite

Aktiivinen kommunikointi::Palautteeseen vastaaminenV
a

littu

Asiakkaaspalautteeseen vastaamis( %) Kolme kertaa vuodessa. 

Tuoteversion koostamisen 

yhteydessä.

3 kertaa vuodessa 

tapahtuvassa koosteessa 

Program manager koostaa 

yhteenvetoon mukaan.

Toiminnanohjausjärjestel

mästä saatavilla.

100% tavoite

Nopea reagointi::Nopeat korjauksetV
a

littu

Pyynnön ja toimituksen väli (d) Kolme kertaa vuodessa. 

Tuoteversion koostamisen 

yhteydessä.

3 kertaa vuodessa 

tapahtuvassa koosteessa 

Program manager koostaa 

yhteenvetoon mukaan.

Toiminnanohjausjärjestel

mästä saatavilla.

alle 3 työpäivää

H
y

lä
tty

Korjausaikataulussa pysyminen (%)

H
y

lä Korjausaikataulun toimitusaika (h)

Näkökulma: Asiakasprojekti

Näkökulma: Asiakas


