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Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät ovat tärkeimpiä yrityksen suoritusky-

vyn johtamisessa metalliteollisuusyrityksessä. Tavoitteena on myös löytää tekijät, joilla 

henkilökunta saadaan motivoitua ja sitoutettua yrityksen toimintaan. Lisäksi tavoitteena on 

saada selvitettyä kohdeyrityksen suorituskyvyn johtamisen nykytila. 

 

Tutkimus on empiirinen tutkimus, jossa käytetään kvantitatiivista eli määrällistä analyysia. 

Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa tarkastellaan tutkimuksen aihetta perehtymällä ai-

kaisempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. Kohdeyrityksen nykytilan kartoituksessa käy-

tettiin valmista SUMO-kartoitusta, joka mittaa työmotivaation ja toiminnan tehostumisen 

taustalla vaikuttavia tekijöitä. 

 

Suorituskyvyn menestyksellinen johtaminen metalliteollisuusyrityksessä vaatii toimivaa 

suorituskyvyn mittaamisjärjestelmää, jota analysoimalla pystytään tekemään päätöksiä tu-

levaisuuden toimenpiteistä. Suorituskyvyn mittaaminen pitäisi lisäksi kytkeä palkitsemi-

seen.  

 

Työntekijöiden työmotivaatioon ja sitoutumiseen voidaan vaikuttaa monella tapaa. Työ-

motivaatioon ja sitoutumiseen vaikuttavat työntekijöiden vaikutus- ja koulutusmahdolli-

suudet sekä palkitseminen, viestintä ja tavoitteet. Näiden tekijöiden luomisessa johtaminen 

on avainasemassa. 
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The aim of this study is to find out which factors are most important in corporate perfor-

mance management in the metal industry company. The aim is also to find the factors that 

motivate staff and commit to the company's operations. In addition, the objective is to find 

out the current state of the performance management in target enterprise. 

 

The study is an empirical study using a quantitative analysis. The theoretical part of the 

study examines the subject of research by studying previous studies and literature. The 

target company current state mapping is done by SUMO-tool, which measures the under-

lying factors affecting motivation and enhanced efficiency. 

 

Performance successful management requires a clear processed system for measuring per-

formance what can be analyzed and made needed decisions and actions. Performance meas-

urement should also be connected to rewarding. 

 

Motivation and employee commitment can be influenced in many ways. Work motivation 

and commitment to influence and affect the educational opportunities for employees, as 

well as remuneration, communication and objectives. Anyway leadership is the key of cre-

ation these factors. 
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1 Johdanto 

 

Hyvän suorituskyvyn ylläpitäminen ja jatkuva parantaminen on menestyvän yrityksen 

ehdoton edellytys. Hyvin harvoin hyvä suorituskyky saadaan aikaan itsekseen tai sattu-

malta. Siihen vaaditaan paljon suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä yrityksen johdolta 

ja työntekijöiltä. Suorituskyvyn johtamisessa on tärkeää tunnistaa ne asiat, jotka ovat 

kaikkein tärkeimpiä yrityksen menestyksen kannalta. Jokaisella yrityksellä on oma visio, 

strategia ja menestystekijät. Mennäkseen oikeaan suuntaan yrityksen johto tarvitsee luo-

tettavia ja ajantasaisia mittareita päätöksien tueksi. Vision ja strategian toteutukseen yri-

tys tarvitsee motivoitunutta ja sitoutunutta henkilökuntaa. Työmotivaatio ja sitoutuminen 

tarvitsevat myös johtamista ja oikeanlaisia toimenpiteitä. Michlitsch (2000, s.28) sanoo 

tutkimuksessaan, että monet tekijät vaikuttavat positiivisesti työntekijöiden suoritusky-

kyyn ja lojaaliuteen. Näistä tekijöistä merkittävimpiä ovat missio ja strategia, valinta ja 

koulutus, yrityskulttuuri, informaatio ja palkitseminen.  

 

Suorituskyvyn mittaamisen tärkeyttä korostetaan monessa yhteydessä. Mittaamisessa on 

myös huolehdittava taloudellisten ja ei-taloudellisten mittareiden oikeasta tasapainosta. 

Pelkkä suorituskyvyn mittaaminen ei kuitenkaan auta yritystä menestymään, vaan siihen 

tarvitaan suorituskyvyn johtamista. Suorituskyvyn johtamisessa käytetään hyväksi suori-

tuskyvyn mittaamisesta saatua informaatiota. Mittaamisen tulee olla systemaattista ja ak-

tiivista. Suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen eivät voi siis toimia irrallisina toisis-

taan.  

 

Suorituskyvyn mittaaminen antaa ajantasaista tietoa yrityksen nykytilasta ja historiasta. 

Samalla informaatiosta tulisi kuitenkin nähdä myös lähitulevaisuuden haasteet ja mah-

dollisuudet. Pidemmän ajan tavoitteet ovat yrityksen vision mukaisia. Tavoitteisiinpääs-

täkseen yrityksellä on oltava voimassa ajantasainen strategia. Tässä työssä puhutaan suo-

rituskyvyn strategisesta mittaamisesta. Kaiken mittaamisen pitäisi olla strategista, koska 

mittaaminen tulisi aina johtaa yrityksen strategiasta ja suorituskyvyn mittaaminen on yksi 

keino strategian jalkauttamiseen henkilöstölle.    
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Yrityksen henkilöstön merkitys yrityksen menestyksessä on nykypäivänä jo melko hyvin 

tunnistettu. Menestyäkseen yritys tarvitsee osaavaa, motivoitunutta ja sitoutunutta henki-

lökuntaa. Työmotivaation taustalla on erilaisia tekijöitä, joista yrityksen on huolehdittava 

pitääkseen henkilökunnan työmotivaation korkealla.   

 

Rantamäki et al. (2006, s. 21–22) mukaan motivaatiolla tarkoitetaan työntekijän halua ja 

pyrkimystä tehdä oikeita asioita organisaation näkökulmasta. Motivoitunut työntekijä tie-

tää, mitä hänen oletetaan tekevän, ja hän haluaa ponnistella organisaation tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Luoma et al (2004, s. 20) mainitsevat, että työntekijöiden haluun toimia 

voidaan vaikuttaa positiivisesti monella tavalla, kuten hyvällä esimiestyöllä, avoimella 

organisaatiokulttuurilla ja vuorovaikutuksella, palkitsemisella, hyvällä työn organisoin-

nilla sekä luomalla työhön sisällöllistä haastavuutta ja merkitystä. Schaupp et al. (2013, 

s. 64) mukaan motivaation ei katsota olevan hyvän työn edellytys vaan pikemminkin sen 

seuraus. Työntekijöille tärkeillä osa-alueilla onnistuminen lisää motivaatiota, kun taas 

epäonnistuminen väsyttää ja aiheuttaa ongelmia jaksamisessa.  

 

1.1 Tavoitteet ja rajaus 

 

Menestyäkseen yritys tarvitsee motivoitunutta henkilökuntaa, joka pystyy parantamaan 

yrityksen suorituskykyä, jotta yritys pärjäisi jatkuvasti kovenevassa kilpailussa. Tutki-

muksen tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät ovat tärkeimpiä yrityksen suorituskyvyn 

johtamisessa metalliteollisuusyrityksessä. Tavoitteena on myös löytää tekijät, joilla hen-

kilökunta saadaan motivoitua ja sitoutettua yrityksen toimintaan. Lisäksi tavoitteena on 

saada selvitettyä kohdeyrityksen suorituskyvyn johtamisen nykytila. Tutkimuskysymyk-

set ovat seuraavat:  

 

 Mistä tekijöistä suorituskyvyn menestyksellinen johtaminen muodostuu metalli-

teollisuusyrityksessä? 

 Mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen työntekijöiden työmotivaatioon ja sitoutumi-

seen? 

 Mikä on kohdeorganisaation suorituskyvyn johtamisen nykytila? 
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Tässä työssä on päädytty käyttämään valmista, tähän tarkoitukseen sopivaa kyselykartoi-

tusta selvitettäessä kohdeyrityksen nykytilaa. Valmista kartoitusta käyttämällä saadaan 

tutkimuksen resurssit kohdennettua paremmin kartoituksessa saatujen tulosten analysoin-

tiin. Kartoitukseen käytetään SUMO-kartoitusta, joka mittaa työmotivaation ja toiminnan 

tehostamisen taustalla vaikuttavia tekijöitä. 

 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa tarkastellaan, mitkä tekijät ovat tärkeitä menestyksel-

lisessä suorituskyvyn johtamisessa. Empiirisessä osiossa ei kuitenkaan käsitellä näiden 

menestystekijöiden implementointia. Kohdeyrityksen nykytilanteesta annetaan arvio ja 

ehdotuksia kehityskohteista, mutta näiden kehityskohteiden implementointi yritykseen 

rajataan tämän työn ulkopuolelle. Tutkimuksessa keskitytään metalliteollisuudessa toimi-

vien yrityksien suorituskyvyn johtamisen tutkimiseen. Muilla aloilla toimivat yritykset 

rajataan tutkimuksen ulkopuolelle.   

 

1.2 Tutkimusmetodologia 

 

Tutkimukset voidaan jaotella teoreettiseen tutkimukseen ja empiiriseen tutkimukseen. 

Empiirinen tutkimus voidaan jakaa kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen analyysiin. Sa-

massa tutkimuksessa ja saman tutkimusaineiston analysoinnissa voidaan kuitenkin käyt-

tää molempia analyysimalleja. Kvalitatiivista ja kvantitatiivista analyysiä voidaan pitää 

toistensa jatkumona, ei toisiaan poissulkevina analyysimalleina (Alasuutari 2011, s. 32). 

Kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimustapaa on vaikea erottaa toisistaan tarkasti. 

Enemmänkin ne nähdään toisiaan täydentäviksi lähestymistavoiksi. Kun sanotaan, että 

kvantitatiivinen käsittelee numeroita ja kvalitatiivinen merkityksiä, ei tarkoiteta, että ne 

asetetaan toistensa vastakohdiksi. Numerot ja merkitykset ovat vastavuoroisesti riippu-

vaisia toisistaan (Hirsjärvi et al. 2004, s. 127). 

 

Hirsjärven & Hurmeen (2000, s. 28) mukaan kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuk-

sen yhdistämistä nimitetään monistrategiseksi tutkimukseksi. Tavallisesti tällä pyritään 

validiuden lisäämiseen. Yhdistämistä voidaan käyttää tavallisemmin neljällä eri tavalla. 

Kvalitatiivisia tuloksia käytetään kvantitatiivisten tulosten lomassa esimerkkeinä. Kvali-

tatiivisia tuloksia voidaan käyttää myös kvantitatiivisten tulosten selittämiseen. Kvalita-

tiivisella vaiheella voidaan luoda hypoteeseja kvantitatiivista vaihetta varten. Neljäntenä 
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yhdistämismuotona on tutkimus, jossa kvantitatiivisen otteen pohjalta on kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa muodostettu typologioita. Lisäksi Hirsjärvi & Hurme jatkavat, että tutki-

musmenetelmä on valittava tutkimusongelman mukaan ja kvantitatiivisen ja kvalitatiivi-

sen tutkimuksen yhdistämiselle on oltava selkeä päämäärä. Näiden kahden menetelmän 

yhdistäminen samassa tutkimuksessa ei saa olla pelkkää kosmetiikkaa.    

  

Kvantitatiivisesta tutkimuksesta käytetään monia nimityksiä, kuten hypoteettis-deduktii-

vinen, eksperimentaalinen ja positivistinen tutkimus. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on 

keskeistä johtopäätökset aiemmista tutkimuksista ja aiemmat teoriat. Koejärjestelyjen tai 

aineiston keruun suunnitelmissa on tärkeää, että havaintoaineisto soveltuu määrälliseen 

ja numeeriseen mittaamiseen. Koehenkilöiden tai tutkittavien henkilöiden määrittelyt teh-

dään usein tarkasti. Muuttujat muodostetaan taulukkomuotoon ja aineisto saatetaan tilas-

tollisesti käsiteltävään muotoon. Päätelmät tehdään havaintoaineistosta tilastolliseen ana-

lysointiin perustuen ja tulokset kuvaillaan esimerkiksi prosenttitaulukoiden avulla (Hirs-

järvi et al. 2004, s. 130). Kvantitatiivisessa tutkimuksessa argumentoidaan lukujen ja nii-

den välisten systemaattisten ja tilastollisten yhteyksien välillä. Lähtökohtana on siis, että 

aineisto saatetaan taulukkomuotoon, jossa kullekin tutkimusyksikölle annetaan arvoja eri 

muuttujilla. Lomaketutkimuksessa on ominaista, että aineiston valinnassa käytetään sa-

tunnaisotantaa. Tutkimuksen tekijä siis määrittelee niiden ihmisten perusjoukon, johon 

tulosten tulee päteä. Tästä perusjoukosta otetaan otos, jonka katsotaan edustavan perus-

joukkoa (Alasuutari 2011, s. 37).  

 

Kvalitatiivista tutkimusta kutsutaan myös laadulliseksi tutkimukseksi. Lähtökohtana on 

todellisen elämän kuvaaminen, ja todellisuus on yleensä moninainen, eikä sitä voi pirstoa 

mielivaltaisesti osiin. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään mahdollisimman koko-

naisvaltaiseen kohteen tutkimukseen. Kvalitatiivisesta tutkimuksesta todetaan yleisesti, 

että siinä on pyrkimyksenä pikemminkin löytää tai paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo 

olemassa olevia väittämiä (Hirsjärvi et al. 2004, s. 152).  

 

Tämä tutkimus on empiirinen tutkimus, koska se sopii parhaiten tämän tutkimuksen tie-

donkeräämiseen ja tutkimusaineiston analysointiin. Tutkimuksessa käytetään kvantitatii-

vista eli määrällistä analyysia. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tyypillistä on strukturoi-

tujen kysymysten esittäminen satunnaisesti valitulle otokselle, kuten tässä tutkimuksessa 
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tehdään. Vastaukset saadaan taulukkomuotoon, joista voidaan esittää numeerisia ja pro-

sentuaalisia analyyseja. Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen erot tulevat esiin 

siis kohdejoukon ja kysymysten valinnassa. Tässä tutkimuksessa tulee hyvin selkeästi 

esille kvantitatiivisen tutkimuksen piirteet, strukturoidut kysymykset satunnaisotoksella 

valitulle kohderyhmälle. Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa tarkastellaan tutkimuksen 

aihetta perehtymällä aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen ja määritellään keskeisimmät 

käsitteet. 

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimusraportin eteneminen on esitetty kuvassa 1. Raportin johdannossa esitellään työn 

tausta ja tavoitteet sekä työn rajaus. Taustalla ja tavoitteilla kerrotaan, miksi työn aihe on 

tärkeä ja mitä ongelmia työllä halutaan ratkaista. Johdannossa myös esitellään työn tutki-

musmetodologia ja työn rakenne. 

 

Luvussa kaksi käsitellään strategista suorituskyvyn johtamista. Aluksi luvussa avataan 

yleistä suorituskyvyn määritelmää, ja sen jälkeen käsitellään organisaation suoritusky-

kyä. Strategian käsittely luo perusteet strategiselle suorituskyvyn mittaamiselle. Suoritus-

kyvyn mittaamisen lisäksi käsitellään erilaisia suorituskykymittaristoja. Luvun kaksi lo-

pussa käsitellään myös suorituskyvyn mittaamisessa haasteita pk-yrityksissä.  

 

Kolmannessa luvussa käsitellään organisaation suorituskyvyn johtamista ja sen taustalla 

olevia menestystekijöitä. Kappaleen aluksi käsitellään työmotivaatiota ja johtamista, 

jotka ovat hyvin sidoksissa toisiinsa. Seuraavaksi käsitellään palkitsemista, joka on aina 

ollut mielipiteitä herättävä aihe, niin työntekijöiden kuin työnantajien keskuudessa. Kol-

mannen kappaleen lopuksi käsitellään työntekijöiden sitoutumista yritykseen. Kappaleen 

aikaisemmat aihealueet, työmotivaatio, johtaminen ja palkitseminen kaikki tähtäävät 

työntekijöiden sitoutumiseen yrityksen menestyksen hyväksi.  

 

Neljännessä luvussa siirrytään kohdeyrityksen tutkimukseen. Luvussa käydään läpi, mi-

ten tutkimus toteutettiin, ja käydään läpi, mikä on SUMO-kartoitus.  Neljännessä luvussa 

myös analysoidaan kyselytutkimuksen tuloksia. 
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Viidennessä luvussa on tutkimuksen johtopäätökset ja jatkotutkimukset sekä kuuden-

nessa luvussa on lopuksi vielä tutkimuksen yhteenveto.  

 

 

 

 

Kuva 1. Tutkimusraportin rakenne. 

1. Johdanto 

2. Strateginen suorituskyvyn 

johtaminen 

3. Suorituskyvyn johta-

minen ja sen taustatekijät 

4. Kohdeyrityksen tutki-

mus 

4. Kyselytutkimuksen tu-

losten analysointi 

5. Johtopäätökset 

6. Yhteenveto 
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2 Strateginen suorituskyvyn johtaminen 

 

Useat yritykset ovat ottaneet käyttöön suorituskyvyn analysointijärjestelmiä, joilla ne 

pystyvät seuraamaan yrityksen taloudellista, yksittäisen tehtaan ja sen tuotannon suori-

tuskykyä. Strategiset tavoitteet tulisi muuntaa konkreettisiksi tavoitteiksi osastoille, tii-

meille ja yksilöille. Tavoitteiden asettamisella pyritään viestittämään työntekijöille, mitä 

heidän odotetaan tekevän. Aikaisemmat tutkimukset suosittelevat palkitsemisjärjestel-

män yhdistämistä suorituskyvyn mittaamisjärjestelmään, jolloin mittaaminen ja tavoitteet 

on parhaiten hyödynnettävissä. Palkitsemisen ja suorituskyvyn analysointijärjestelmän 

yhdistämisen päätarkoitus on ohjata ja motivoida työntekijöitä keskittymään asioihin, 

jotka ovat linjassa strategisten tavoitteiden kanssa (Ukko et al. 2009 s. 2).  

 

2.1 Organisaation suorituskyky 

 

Suorituskyky on yrityksen kyky saada aikaan tuotoksia asetetuilla ulottuvuuksilla suh-

teessa asetettuihin tavoitteisiin. Ulottuvuudet liittyvät omistajien ja samalla muiden si-

dosryhmien tarpeiden tyydyttämiseen. Suorituskyvyn mittaaminen samaistetaan suori-

tuksen mittaamisen. Suorituskyvyn mittaaminen liittyy parhaaseen mahdolliseen suori-

tukseen, kun taas suorituksen mittaaminen toteutuneeseen suoritukseen. Suorituskyvyn 

mittaus suuntautuu siis tulevaisuuteen ja suorituksen mittaus menneisyyteen (Laitinen 

2003, s. 366). Lönnqvist et al. (2006, s. 19) määrittelee suorituskyvyn mitattavan kohteen 

kyvyksi saavuttaa asetettuja tavoitteita. 

 

Neely et al. (2005, s. 1229) määritelmässä suorituskyky on prosessi, jossa toiminnan te-

hokkuus ja vaikuttavuus ilmaistaan määrällisesti. Radnor & Barnes (2007, s. 393) mukaan 

suorituskyky on tapahtuma tai prosessi, jossa panos, tuotos tai toiminnan laajuus ilmoite-

taan määrällisesti.  

 

Yrityksen suorituskyky voidaan jakaa kahteen pääalueeseen, jotka ovat ulkoinen ja sisäi-

nen suorituskyky. Sisäisessä suorituskyvyssä keskitytään yrityksien osien tarkasteluun. 

Analyysin suorittaa yritys itse, ja sillä on yleensä selvästi parempaa ja tarkempaa infor-
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maatiota kuin ulkopuolisella tarkastelijalla. Ulkoisessa suorituskyvyn tarkastelussa yri-

tystä tarkastellaan kokonaisuutena ulkopäin. Yritystä voivat tarkastella ulkopäin hyvinkin 

monet eri tahot (Rantanen & Holtari 2000, s. 11).  

 

Organisaation suorituskyky tarkoittaa eri asioita organisaation eri tasoilla. Tästä syystä 

on tärkeä tiedostaa organisaatioon hierarkkisuus ja se, kuinka eri tasoilla tapahtuvat muu-

tokset vaikuttavat muilla tasoilla. Yksittäisen työntekijän tulisi kuitenkin ymmärtää, mi-

ten hänen tekemisensä vaikuttaa koko yrityksen suorituskykyyn (Lönnqvist et al. 2006, 

s. 21). 

 

Yritykset kohtaavat suuria haasteita menestyäkseen globaalissa kilpailussa. Asiakkaiden 

vaatimukset muuttuvat nopeasti, ja he vaativat entistä kehittyneempiä tuotteita ja palve-

luja. Yritysten on vastattava nopeasti asiakkaiden ja markkinoiden vaatimuksiin. Jotta 

yritykset pystyvät vastaamaan ennakoidusti näihin vaatimuksiin, niillä täytyy olla ajan 

tasalla olevaa luotettavaa tietoa heidän suorituskyvystään (Nudurupati et al.2011, s. 279).   

 

Marr et al. (2003, s. 443 - 456) mukaan suorituskykyä mittaamalla yritykset pystyvät to-

teuttamaan ja arvioimaan strategiaansa, vaikuttamaan työntekijöiden käyttäytymiseen ja 

raportoimaan suorituskyvystään ulkoisille sidosryhmille.  

 

Viimeiset vuosikymmenet yritykset ovat mitanneet lisääntyvissä määrin asiakasuskolli-

suutta, työntekijöiden tyytyväisyyttä ja muita ei-taloudellisia tunnuslukuja, joilla ne us-

kovat olevan merkitystä kannattavuuteen. Näin yritys saa tietoa liiketoiminnan kehitty-

misestä, ennen kuin kehitys näkyy taloudellisissa luvuissa. Työntekijät saavat täsmälli-

sempää tietoa eri toiminnoista ja erityisesti toimenpiteitä vaativista toiminnoista tavoit-

teiden saavuttamiseksi. Omistajat taas saavat yleiskuvan yrityksen suorituskyvystä. To-

dellisuudessa kuitenkin vain harvat yritykset hyödyntävät näitä tunnuslukuja. Useimmi-

ten ne epäonnistuvat tunnuslukujen tunnistamisessa, analysoinnissa ja toiminnassa oikei-

den ei-taloudellisten mittaustulosten suhteen (Ittner & Larcker 2003, s. 2).  

 

Suorituskyvyn mittaaminen muodostaa perustan, jolla voidaan seurata, miten organisaa-

tio suoriutuu ennalta määrättyihin tavoitteisiin nähden. Lisäksi mittaaminen auttaa iden-

tifioimaan heikkoudet ja vahvuudet sekä auttaa päätöksen teossa tulevaisuuden toimen-
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piteistä, jolla edelleen parannetaan yrityksen suorituskykyä. Mittaaminen ei ole itsetar-

koitus, mutta se on työkalu tehokkaampaan johtamiseen. Suorituskyvyn mittaaminen 

näyttää ainoastaan, mitä tapahtui, mutta ei sitä, miksi jokin asia tapahtui tai mitä sille 

asialle pitäisi tehdä. Tehdäkseen suorituskyvyn mittaamisesta tehokkaampaa organisaa-

tioiden olisi käännettävä suorituskyvyn mittaaminen suorituskyvyn johtamiseksi. Yrityk-

sien pitäisi myös pystyä ennakoimaan toimintaa siten, että tarvittavat muutokset tehtäisiin 

yrityksen strategiseen suuntaan ja heillä olisi toimintamallit tehdä myös strategisia muu-

toksia (Amaratunga & Baldry 2002, s. 218).  

 

Suorituskyvyn johtaminen ja suorituskyvyn mittaaminen eivät voi olla erotettu toisistaan. 

Suorituskyvyn johtaminen on kaiken kattava prosessi. Se sisältää osaprosesseja, kuten 

strategian määrittely, johon kuuluu myös suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen. Strate-

gian toteuttaminen, koulutus ja suorituskyvyn mittaaminen ovat muita osaprosesseja. 

Suorituskyvyn mittaaminen on siis suorituskyvyn johtamisen osaprosessi. Se keskittyy 

tunnistamaan, seuraamaan ja viestimään suorituskyvyn tuloksia käyttämällä suoritusindi-

kaattoreita. Suorituskyvyn mittaaminen käsittelee tuloksien arviointia, kun taas suoritus-

kyvyn johtaminen käsittelee toimenpiteitä, joita tehdään suorituskyvyn mittaamisesta 

saadun tiedon perusteella ja joilla varmistetaan, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Orga-

nisaation suorituskyvyn johtamista käsitellään yleensä kolmella tasolla. Nämä tasot ovat 

strateginen, operatiivinen ja yksilön henkilökohtainen suorituskyky (Brudan 2010, s. 

111–112).     

 

Yrityksissä, joissa on korkean suorituskyvyn kulttuuri, ihmiset käyttäytyvät eri tavoin 

kuin yrityksissä, joissa korkean suorituskyvyn kulttuuria ei ole. Eri kulttuurien yrityksissä 

ihmiset kokevat monet tilanteet eri tavoin. Yksi näkökohta asiaan saadaan jo siitä, miten 

ihmiset kuvaavat työnsä. Perinteinen tapa kuvata työtänsä on kertoa operatiivisesta toi-

minnasta ja prosesseista, joita suoritetaan joka päivä. Esimerkiksi eri toimintojen päälli-

köt voivat kertoa, mitä resursseja he hallitsevat tai kontrolloivat. Korkean suorituskyvyn 

yrityksissä on ilmeistä, että jokapäiväisten operatiivisten töiden lisäksi työntekijät jatku-

vasti auttavat parantamaan organisaation suorituskykyä. Käytännössä he kokevat voi-

vansa vaikuttaa tai hallita kriittisiä tekijöitä yleisessä suorituskyvyssä. Tällaisessa tilan-

teessa he kuvaavat työnsä esimerkiksi siten, että tärkeä osa työtäni on parantaa niiden 
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palveluiden suorituskykyä, joissa olen mukana. Jokainen organisaatio, joka onnistuu luo-

maan tällaisen ajattelutavan työntekijöille, kannustaa korkean suorituskyvyn kulttuuriin 

(Robson 2005, s. 138).   

 

Radnor (2007, s. 393) lisää, että suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisen määritelmässä 

voi olla hyödyllistä erottaa toisistaan mittaamisen ja johtamisen lisäksi myös raportointi. 

Seuraavaa voidaan pitää näiden määritelmänä: 

 

 Suorituskyvyn mittaamisessa kvantifioidaan joko määrällisesti tai laadullisesti 

panos, tuotos tai toiminnan taso 

 Suorituskyvyn raportointi tarjoaa tuloksen ja usein myös analyysin panoksesta, 

tuotoksesta tai toiminnan tasosta, jota yleensä verrataan tavoitteisiin 

 Suorituskyvyn johtaminen käyttää hyödykseen suorituskyvyn mittaamista ja ra-

portointia, jonka avulla parannetaan ihmisten käyttäytymistä, motivaatiota, pro-

sesseja ja edistetään innovointia. 

 

Suorituskyvyn mittaamisessa mitataan menestystekijöitä. Jokaisessa organisaatiossa voi-

daan tunnistaa toiminnan kannalta keskeiset asiat. Menestystekijöillä tarkoitetaan liike-

toiminnallisen menestymisen ja strategian kannalta keskeisiä asioita. Kriittiset menestys-

tekijät ovat puolestaan liiketoiminnan avainalueita, joilla organisaation on saavutettava 

erityisen korkea suoritustaso menestyäkseen. Menestystekijät muodostavat keskenään 

syy-seuraus suhteita. Toiset tekijöistä ovat syytekijöitä ja toiset seuraustekijöitä. Syyteki-

jät vaikuttavat seuraustekijään, vaikkakin joskus vasta pitkän ajan kuluessa. Esimerkiksi 

kuten kuvassa 2. on esitetty, asiakasuskollisuus voi olla syy myynnin määrälle ja henki-

löstön osaaminen syynä tehokkaalle toiminnalle (Lönnqvist 2006, s. 22–23).  
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Kuva 2. Esimerkki menestystekijöiden välisistä suhteista (Lönnqvist 2006, s. 23). 

 

Lönnqvist (2006, s. 23–28) jatkaa aineettomasta pääomasta, jolla tarkoitetaan organisaa-

tion ei-fyysisiä asioita, jotka tuottavat hyötyä tulevaisuudessa. Aineeton pääoma liittyy 

työntekijöiden kyvykkyyksiin, organisaation resursseihin ja toimintatapoihin sekä sidos-

ryhmäsuhteisiin. Aineeton pääoma tarjoaa useille organisaatioille paremmat mahdolli-

suudet menestyä tulevaisuudessa kuin mitä pelkät taloudelliset ja fyysiset tekijät tarjoa-

vat. Aineettomalla pääomalla on siis suuri merkitys organisaation suorituskyvyn muodos-

tumisessa. Useimpien organisaatioiden menestyminen muodostuu suureta osin aineetto-

man pääoman johtamisesta (kuva 3.)   

 

 

Kuva 3. Aineettoman pääoman rooli organisaation tulosten muodostumisessa (Lönnqvist 

2006, s. 26). 

Henkilöstön osaa-

minen 

Toiminnan tehok-

kuus 

Palvelun laatu 

Asiakasuskolli-

suus 

Kannattavuus 

Myynnin määrä 

Perinteisen fyysisen 

pääoman johtaminen 

Aineettoman pääoman 

johtaminen 

  10–50 % 

 

 

 

 

 

 

  50–90 % 

Vaikutus organisaation tu-

losten syntymiseen 
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Aineettoman pääoman rooli ei ole tärkeä pelkästään asiantuntijaorganisaatiossa, vaan 

myös tuotanto- ja palveluorganisaatiossa. Erään suomalaisen tutkimuksen mukaan aineet-

toman pääoman merkitys on yhtä suuri riippumatta toimialasta. Suorituskyvyn mittaami-

sessa on alettu kiinnittää aikaisempaa suurempaa huomiota aineettoman pääoman mittaa-

miseen. Tähän on vaikuttanut lisääntynyt kiinnostus ja aineettoman pääoman tärkeyden 

tunnistaminen.  

 

2.2 Organisaation strategia 

 

Kamensky (2010, s. 18–19) sanoo strategian olevan niin laaja-alainen ja monitahoinen 

käsite, että sitä on vaikea määritellä edes yhdellä määritelmällä. Yhden määritelmän mu-

kaan strategialla yritys valitsee tietoisesti keskeiset tavoitteet ja suuntaviivat muuttuvassa 

maailmassa. Tämä määritelmä korostaa, että kysymys on valinnoista, joita joudutaan te-

kemään lukemattomien vaihtoehtojen joukosta. Asioita joudutaan panemaan tärkeysjär-

jestykseen ja myös monista hyvistä vaihtoehdoista joudutaan kieltäytymään. Toisen mää-

ritelmän mukaan strategian avulla yritys myös hallitsee ympäristöä. Määritelmä kuulos-

taa laajalta, mutta se muuttuu merkitykselliseksi, kun se puretaan tasoiksi. Tämä tarkoit-

taa, että yritys sopeutuu ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Samalla yritys muokkaa ja 

vaikuttaa ympäristöönsä sekä valitsee oman toimintaympäristönsä. Kolmannen määritel-

män mukaan yritys hallitsee tietoisesti strategian avulla ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä sekä 

niiden vuorovaikutussuhteita siten, että kannattavuus-, jatkuvuus- ja kehittämistavoitteet 

voidaan saavuttaa.     

 

Organisaation strategia kuvaa, miten organisaatio aikoo tuottaa arvoa osakkeenomistajil-

leen ja asiakkaille. Jos yrityksen arvosta yli 75 prosenttia perustuu aineettomaan pää-

omaan, strategian laatimisessa ja toteutuksessa tulee keskittyä aineettoman pääoman ke-

hittämiseen. Strategian kuvaamisen ei ole yhteistä, yleisesti hyväksyttyä kuvaamistapaa. 

Huonosti kuvatusta strategiasta on kuitenkin seurauksensa. Jos strategiaa ei voida kuvata 

kunnolla, johtajat eivät pysty sitä myöskään viestimään toisilleen ja työntekijöilleen. Ell-

eivät yrityksen johtohenkilöt ole yksimielisiä yrityksen strategiasta, ei yrityksen resurs-

seja voida kohdistaa oikein eikä yrityksen strategiaa pystytä toteuttamaan muuttuvassa 

ympäristössä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että strategian epäonnistumisessa 

arviolta 70 prosentissa epäonnistuminen ei johdu huonosta strategiasta, vaan strategian 

huonosta toteutuksesta (Kaplan & Norton 2003, s. 27).  
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Michlitsch (2000, s. 28) mainitsee, että on itsestään selvää, että jokainen yhtiö tarvitsee 

mission ja strategian, joka on oikea asiakkaille ja omistajille. Kaikkia koskettava strategia 

on hyvin implementoitu. Vaikkakin yrityksen johto laatii strategian, yrityksen työntekijät 

laittavat sen käytäntöön. Monet tekijät vaikuttavat positiivisesti työntekijöiden suoritus-

kykyyn ja lojaaliuteen. Näistä tekijöistä merkittävimmät ovat missio ja strategia, valinta 

ja koulutus, yrityskulttuuri, informaatio ja palkitseminen (kuva 4.). Työntekijöiden suo-

rituskykyä ja korkeaa lojaalia yritystä kohtaan voidaan lisätä siis usealla tavalla. Niitä 

voidaan lisätä kehittämällä selkeä ja mukaansatempaava missio ja strategia sekä valitse-

malla ja kouluttamalla oikeat ihmiset. Mission ja strategian selittäminen ja tiedon anta-

minen auttaa työntekijöitä ymmärtämään suorituskykyvaatimukset. Työntekijöille pa-

lautetta antamalla ja jakamalla tietoa he voivat tehdä työnsä hyvin. Yrityksen tavoitteet 

juurruttamalla vahvaan yrityskulttuuriin ja palkitsemalla ihmiset, saavutetaan menestyk-

sekkäästi yrityksen missio ja strategia.    

 

 

Kuva 4. Suorituskykyä nostavat tekijät Michlitshiä (2000, s. 29) mukaillen. 

 

Ukko et al. (2007, s. 58) mainitsevat vision tarkoittavan pitkän tähtäimen tavoitetta ja 

toivetilaa. Strategisen suunnittelun pohjana ovat hyvin usein yrityksen omistajien tarpeet 

ja halut sekä yrityksen nykytila. Mittaushankkeeseen ei yleensä kuulu laajamittainen stra-

Yrityskulttuuri

Työntekijät 

 Taidot 

 Sitoutuminen 
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tegian suunnittelu, mikäli se on laadittu aikaisemmin ja on ajan tasalla oleva. Mittaus-

hankkeen yhteydessä lähinnä selkeytetään strategiaa. Mittaushankkeeseen liittyvässä 

strategisessa suunnittelussa on tärkeää hahmottaa selkeästi yrityksen strategia, jonka to-

teutumista voidaan mitata.   

 

Kehusmaa (2010, s. 17–18) sanoo, että strategiatyöllä tarkoitetaan strategiasuunnittelua, 

strategian toteuttamista ja strategista johtamista. Se on siis osa organisaation työtä, johon 

koko organisaatio osallistuu omalla työllään. Strategiatyö ei ole vain johdon tehtävä, 

vaikka johto sen määritteleekin. Strategisen johtamisen keskeinen tavoite on kuitenkin 

saada koko organisaatio tekemään strategiatyötä.  Operatiivisen toiminnan paineita syy-

tetään usein siitä, että strategiatyö on jäänyt taka-alalle. Kuitenkin kaiken organisaation 

toiminnan pitäisi olla strategian toteuttamista. Kehusmaan mukaan strategian onnistunee-

seen toteuttamiseen kuuluvat seuraavat asiat:  

 

1.) Muutoksen toteuttaminen yritysjohdon avulla 

2.) Strategian määrittäminen, johon kuuluu strategiakarttojen, Balance Scorecard 

mittaristojen, tavoitteiden ja hankkeiden määrittely 

3.) Yhdenmukainen organisaatio strategian kanssa 

4.) Työntekijöiden motivointi kouluttamalla, tiedottamalla, tavoitteita asettamalla ja 

kannustimista sopimalla 

5.) Johtaminen, jossa strategia liitetään suunnitteluun, budjetointiin, raportointiin ja 

johdon katselmuksiin. 

 

Strategiaa ja operatiivista toimintaa ei saa siis erottaa toisistaan. Strategian ja päivittäisen 

työn yhteys täytyy nähdä. Strategiatyö ei voi siis olla irrallinen hanke, johon palataan 

kerran vuodessa. Strategian pitää elää ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön mukana ja 

strategiaan pitää palata päivittäin, viikoittain ja kuukausittain. Tämä ei tarkoita strategian 

ja pitkän tähtäimen tavoitteiden repimistä auki päivittäin, vaan sitä, kuinka strategisia lin-

jauksia toteutetaan käytännössä. 
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2.3 Suorituskyvyn mittaaminen 

 

Suorituskyvyn mittaamisella tehdään tilannearvioita. Esimerkiksi autolla ajaessa katso-

taan nopeusmittaria. Nopeuden mittaaminen antaa merkityksen, kun se on osa vertailua. 

Kun kuljettaja ajaa 60 km/h alueella, jossa on nopeusrajoitus 40 km/h, arviointi näiden 

kahden lukeman perusteella todennäköisesti aktivoi jarrutusprosessin. Nämä toiminnot 

voidaan ajatella toisiinsa liittyneinä järjestelminä, ohjausjärjestelmänä ja prosessijärjes-

telmänä. Kuljettaja luo ohjausjärjestelmän seuraamalla nopeusmittaria ja päättämällä sen 

perusteella vaadittavista toimenpiteistä. Kuljettaja on osa molempia järjestelmiä, joten 

tässä esimerkissä rajapinta kahden järjestelmän välillä ei ole ongelma. Kuljettaja kokee 

kontrolloivansa tilannetta ja pystyy vaikuttamaan kriittisiin tekijöihin ja siten myös auto-

matkan suorituskykyyn. Ajatellaan tilannetta, jossa kuljettaja olisi silmät peitettynä. Täl-

laisessa tilanteessa kuljettajan olisi turvauduttava matkustajaan, joka toimisi ohjausjärjes-

telmänä. Matkustaja mittaisi ja arvioisi ulkoista tilannetta ja auton sisäisiä mittareita. Täl-

löin matkustajan täytyisi antaa neuvoja kuljettajalle siitä, kuinka paljon ohjauspyörää tu-

lisi kääntää, tai milloin jarruttaa tai lisätä kaasua. Tällaisessa tilanteessa ohjausjärjestelmä 

on selvästi erotettu prosessijärjestelmästä. Matkustaja toimii ohjausjärjestelmänä huoleh-

timalla mittareista ja arvioimalla, mitä prosesseja pitää suorittaa. Kuljettaja toimii proses-

sijärjestelmänä suorittamalla prosesseja, kuten jarrutus ja ohjaus. Erottamalla nämä kaksi 

järjestelmää luodaan massiivista tehottomuutta. Kuitenkin vielä pahempaa on kuljettajan 

psyykkisen tilan muutos, koska suorituskyvyn hallinta siirtyy kuljettajalta matkustajalle 

(Robson 2005, s. 139).  

 

Suorituskykymittaristo sisältää taloudellisia ja ei-taloudellisia mittareita, joita käytetään 

saavuttamaan strategiset tavoitteet. Monipuolinen KPI- (key performance index) mitta-

reiden käyttö luetaan suorituskykymittaristoksi, edellyttäen, että mittarit on linkitetty yri-

tyksen liiketoimintastrategiaan. Perinteiset budjetointi- tai toimintolaskentajärjestelmät 

eivät täytä suorituskykymittariston vaatimuksia, koska ne keskittyvät pelkästään kustan-

nusajureihin, joita mitataan rahassa (Franco-Santos et al 2012, s. 79).  

 

Ukko et al. (2009, s. 330) mainitsevat tutkimuksessaan kuusi tekijää, jotka helpottavat ja 

parantavat yrityksen toimintojen ja työntekijöiden suorituskykyä sekä suorituskyvyn mit-

taamista operatiivisella tasolla. Tutkimuksen mukaan suorituskyvyn mittaamisen kytke-
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minen palkitsemiseen, yksilöiden ja organisaation tavoitteiden välisen yhteyden ymmär-

täminen ja vuorovaikutteinen viestintä ovat kaikkein merkittävimpiä tekijöitä operatiivi-

sen tason suorituskyvyn mittaamisessa. Lisäksi työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa 

päätöksen tekoon, työnkuvan selkeys ja koulutus koetaan tärkeiksi.  

 

Yritykset käyttävät hyvin samankaltaisia mittaristoja, vaikka yritysten strategiat eivät ole 

samanlaisia. Tämä kertoo siitä, että mittausjärjestelmää ei ole lähdetty kehittämään yri-

tyksen omien tarpeiden pohjalta. Hyvin suunniteltu mittaristo kuvastaa yrityksen strate-

giaa. Strategian siirto ylimmän johdon muistioista käytäntöön on hyvin yleinen ongelma. 

Strategian jalkauttamisen tueksi on kehitetty erilaisia strategisia mittausjärjestelmiä 

(Kankkunen et al. 2005, s. 17). 

 

Robson (2005, s. 141) mainitsee myös palkkiojärjestelmien haitoista, joita tulee huomi-

oida. Useat organisaatiot käyttävät ulkoisia palkkiojärjestelmiä motivoidakseen työnteki-

jöitä parantamaan suorituskykyä. Tällaisista järjestelmistä on kuitenkin näyttöjä, että ne 

luovat yhtä usein ongelmia kuin ratkaisevat niitä. Ongelmat johtuvat usein siitä, että pal-

kitsemisjärjestelmät perustuvat suorituskyvyn yksittäisiin toimenpiteisiin. Esimerkiksi 

yksittäinen tehtaan työntekijä voidaan palkita siitä, miten paljon hän tuottaa kappaleita 

yhden päivän aikana. Tällainen palkitseminen saattaa parantaa paikallista suorituskykyä. 

Kuitenkin tämä tuottavuus voi vaatia lisää laatutarkastuspisteitä prosessin muihin kohtiin. 

Tämä on todennäköistä, koska henkilökunta ei välttämättä enää hylkää viallisia kom-

ponentteja, vaikka he huomaisivat laatuvirheitä, koska hylkäämisellä on vaikutusta omiin 

bonuksiin. Palkitsemisjärjestelmät voivat aiheuttaa myös ylimääräisiä konflikteja organi-

saatiossa. Tämä johtuu siitä, että johtajat parantavat mielivaltaisesti suorituskykytavoit-

teita, kun he katsovat, että henkilökunta ansaitsee liikaa palkkiojärjestelmällä. Tavoittei-

den mielivaltainen nostaminen voi jossakin tapauksissa kannustaa henkilöstöä työskente-

lemään kovemmin. Valitettavasti se voi myös estää ihmisiä aktiivisesti toimimasta fik-

summin. Esimerkiksi työntekijät voivat hyvin tietää, miten prosessia muuttamalla paran-

nettaisiin prosessin läpimenoa. Kuitenkin he ovat myös tietoisia, että mikäli johtajat lait-

taisivat heidän ideat käytäntöön, myös suorituskykytavoitteita nostettaisiin, eikä henkilö-

kunta hyötyisi parannusideoista. On selvää, että tällainen järjestelmä estää aktiivisesti 

korkean suorituskyvyn kulttuurin.           
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Franco-Santos et al. (2012, s. 98) mainitsevat suorituskyvyn mittaamisen vaikuttavan 

merkittävästi ihmisten käyttäytymiseen, organisaation valmiuksiin ja suorituskykyyn. 

Suorituskyvyn mittaaminen on keskeisessä asemassa yrityksen strategiassa, kommuni-

koinnissa ja johtamisprosesseissa, joilla parannetaan yrityksen kyvykkyyttä ja mahdollis-

tetaan organisaation menestyminen. Suorituskyvyn mittaamisjärjestelmät helpottavat ke-

hittämään, implementoimaan ja tarkastelemaan liiketoimintastrategioita keskittymällä ih-

misten päätöksiin ja toimintaan strategisten tavoitteiden suhteen sekä kannustamalla jat-

kuvaan vuoropuheluun strategisissa pyrkimyksissä. Suorituskyvyn mittaamisjärjestelmät 

vaikuttavat lisäksi viestintäprosesseihin, koska niissä käsitellään relevanttia tietoa, jolla 

on vaikutusta siihen, miten ihmiset käyttäytyvät, ajattelevat ja ovat vuorovaikutuksessa 

toistensa kanssa. Mittaamisjärjestelmät vaikuttavat myös organisaation rutiineihin ja joh-

tamiskäytäntöihin muuttamalla johtajien käyttäytymistä. 

 

Robson (2005, s. 139) mukaan ihmisten käyttäytymiseen vaikuttaa paljon pystyykö hen-

kilö itse hallitsemaan suorituskykyä vai kontrolloivatko muut sitä. Aikaisemmin kerro-

tussa esimerkissä suorituskyvyn hallinta siirtyi kuljettajalta matkustajalle. Kun ihmiset 

tuntevat toimivansa muiden ohjeiden mukaan, he kokevat, etteivät ole enää vastuussa toi-

mien seurauksista, vaikkakin he olisivat tietoisia seurauksista. Ero näiden käsitteiden vä-

lillä on kriittinen määriteltäessä organisaation kulttuuria. Korkean suorituskyvyn organi-

saatioissa työntekijät ymmärsivät työnsä ja samalla hallitsivat sekä paransivat suoritus-

kykyä, eivätkä pelkästään suorittaneet prosesseja. Tämän perusteella organisaatioiden pi-

täisi tuoda yhteen suorituskyvyn ohjaus- ja prosessijärjestelmät, niin että ne olisivat sa-

mojen ihmisten hallinnassa.      

  

Suorituskykymittariston suunnittelu voi joko edistää korkean suorituskyvyn kulttuuria tai 

toimia sen esteenä. Jotta se ei ole este, suorituskykymittaristo on suunniteltava alusta al-

kaen psykologiset seuraukset mielessä. Tämä saavutetaan parhaiten ymmärtämällä orga-

nisaatioiden erilaisia systeemejä, jotka ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Jotta 

kannustettaisiin käsitykseen korkean suorituskyvyn kulttuurista, mittausjärjestelmän täy-

tyy tuottaa paikkansa pitävää, paikallista, tiimitasoista ja graafista tietoa. Näiden tietojen 

on oltava sellaisessa muodossa, että työntekijät saavat tietoa helposti ja että he tuntevat 

suorituskyvyn olevan heidän kontrollissaan (Robson 2005, s. 145).  
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2.4 Suorituskykymittaristoja 

 

Neely et al. (2005, s. 1229) mainitsevat suorituskyvyn mittaamisesta, että sitä voidaan 

seurata eri tasoilla lähtien yksittäisestä mittaristosta ja edeten siitä laajempiin kokonai-

suuksiin. Suorituskyvyn eri tasot on esitetty kuvassa 5., ja ne ovat: 

 

1.) Yksittäiset suorituskykymittarit 

2.) Suorituskykymittareiden joukko – Suorituskykymittaristo yksikkönä 

3.) Suorituskykymittariston ja toimintaympäristön yhteytenä 

 

 

Kuva 5. Suorituskyvyn mittaaminen eri tasoilla Neelyä (2005, s. 1229) mukaillen. 

 

 

Robert Kaplanin ja David Nortonin yli 20 vuotta sitten kehittämä Balance Scorecard on 

edelleen yksi tunnetuimmista ja todennäköisesti myös käytetyimmistä mittaristoista. 

Kaplan & Norton (1992. s. 71) mainitsevat artikkelissaan, ettei yritysten pidä valita ta-

loudellisten ja toiminnallisten mittareiden välillä. Balance Scorecard koostuu neljästä eri 

näkökulmasta (kuva 6.). Nämä neljä näkökulmaa ovat taloudellinen, asiakkaan, sisäisten 

prosessien sekä innovaation ja oppimisen näkökulma.   
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Kuva 6. Balance Scorecard Kaplan & Norton (1992, s.71) mukaillen. 

 

Neely et al. (2001, s. 6) esittelee suorituskyky-Prisman, joka on sidosryhmiin suuntautu-

nut. Siinä kannustetaan tarkastelemaan kaikkia sidosryhmiä kokonaisuutena osajoukko-

jen sijaan. Suorituskyky-Prisma käsittelee organisaation suorituskykyä viidestä eri näkö-

kulmasta. Nämä näkökulmat ovat sidosryhmien tyytyväisyys, strategia, prosessit, kyvyt 

ja sidosryhmiltä saatava panos.  

 

Aineettoman pääoman kuvaamiseen kehitetty Balance Scorecard on tehokas työkalu 

myös organisaation strategian kuvaamiseen ja toteuttamiseen. Strategisia mittareita voi-

daan tarkastella neljän näkökulman sijasta syy ja seuraus -suhteiden sarjana neljän Ba-

lance Scorecard näkökulman tavoitteiden puitteissa. Työn helpottamiseksi näistä syy ja 

seuraus -suhteista on luotu yleinen malli, strategiakartta. Kuvassa 7. esitetty strategia-

kartta tarjoaa yhtenäisen ja aukottoman kuvaustavan. Strategiakartan avulla on mahdol-

lista määrittää tavoitteet ja mittarit sekä hallita niitä. Strategiakartan avulla linkitetään 

toisiinsa laadittu strategia ja strategian toteutus. Aineettomaan pääomaan tehdyt inves-

toinnit tukevat kasvua pitkällä aikavälillä, mutta ovat yleensä ristiriidassa kustannusten 
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karsimisen kanssa, joka taas parantaa taloudellista tulosta lyhyellä aikavälillä. Organisaa-

tioiden keskeinen tavoite on varmistaa omistajien arvon pysyvä kasvu ja samaan aikaan 

parantaa tuloksia lyhyellä aikavälillä. Lyhyellä tähtäimellä voidaan siis saavuttaa tuloksia 

luopumalla pitkän aikavälin investoinneista. Strategian kuvaamisella pyritään näyttä-

mään ja sovittamaan yhteen lyhyen tähtäimen tavoitteet, kuten kustannusten karsiminen 

ja tuottavuuden lisääminen, sekä pitkän tähtäimen tavoitteena oleva voitollinen kasvu 

(Kaplan & Norton 2004, s. 32.)  

 

Rompho (2012, s. 63) muistuttaa, että strategiakartta yksin ei paranna päätökseen tekoa. 

Strategiakartta on riittävän yksinkertainen, että yritykset voivat rakentaa oman mallinsa 

karttaan. Esimerkiksi ilman karttaa voidaan kuvitella, että korkeampi asiakastyytyväisyys 

voi johtaa korkeampaan asiakaspysyvyyteen tai suurempi markkinaosuus saa aikaan 

enemmän tuloja. Yksinkertainen syy -seuraus-suhde ei siis ole riittävä ymmärrys näistä 

monimutkaisista suhteista. Strategiakartan lisäksi olisi annettava enemmän lisätietoja jo-

kaisen toimenpiteen korrelaatioista ja riittävän yksityiskohtainen selvitys, kuinka tulkita 

karttaa.  Loppujen lopuksi strategiakartan on tuotettava yhtenäinen tieto, ettei jokainen 

johtaja luo ja käytä omaa mielikuvaansa asioista.  
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Kuva 7. Strategiakartta Kaplan & Norton (2004, s. 12) mukaillen. 
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2.5 Tavoitteiden määrittäminen 

 

Ihminen on enemmän tekemiskeskeinen kuin tavoitekeskeinen. Yleensä ihmiset menevät 

kovaa vauhtia johonkin suuntaan miettimättä tarkemmin, mihin ovat menossa. Harvoin 

ihmisillä on tavoitteita vuosiksi eteenpäin. Organisaatioissa tavoitteiden asettaminen on 

ratkaistu johtamisjärjestelmien kautta, jossa tavoitteet luodaan yritykselle, sen yksiköille 

ja yksilöille. Liian usein kuitenkin tämä muodostuu vuotuiseksi rituaaliksi, josta todelli-

nen ohjausvoima jää puuttumaan. Tavoitteilla aiotaan saavuttaa tietty tulos, hyöty tai olo-

tila valittuna ajankohtana. Puhutaan siis tahtotilasta, ei ennusteesta. Organisaation tavoit-

teista puhuttaessa puhutaan meidän tahdosta. Meidän tahdosta puhuttaessa voidaan puhua 

kolmesta sidosryhmästä, jotka ovat henkilöstö, omistajat ja asiakkaat (Kamensky 2010, 

s. 206). 

 

Johnston et al. (2001, s. 1389) mukaan suorituskyky paranee, kun selkeät, määritellyt 

määrälliset tavoitteet ovat asetettu. Siksi organisaatioiden täytyy päättää, miten he mää-

rittelevät tavoitteensa valittuihin mittareihin parantaakseen suorituskykyä. Tavoitteet pro-

sessien suorituskykymittareihin voidaan asettaa vertailemalla eri vertailuarvoja 

(benchmark). Vertailuarvot voivat perustua sisäisin vertailuihin tai ulkoisiin vertailuihin. 

Sisäisessä vertailussa käytetään sisäisten prosessien aikaisemmin toteutuneita arvoja. Si-

säinen prosessi voi olla käynnissä oleva parannuksen kohde tai jokin muu samankaltainen 

prosessi. Käytettäessä itse prosessia vertailuarvona suurin haitta on se, että se tuottaa in-

formaatiota, josta nähdään, ovatko prosessit parantuneet aikojen saatossa, mutta siitä ei 

nähdä, ovatko tulokset tarpeeksi hyviä. Vertailtaessa muihin sisäisiin prosesseihin saa-

daan lisäetu siitä, että nähdään eri prosessien suhteellinen asema. Ulkoinen vertailu käsit-

tää vertailun ulkoisiin organisaatioihin, jossa voidaan käyttää kilpailija-perusteista vertai-

lua tai ”paras luokassaan”-vertailua. Kilpailijaperusteisissa tavoitteissa vertaillaan sa-

malla alalla toimivan organisaation suorituskykyä. Paras luokassaan -vertailu tehdään 

joko samalla alalla toimivan tai toisella alalla toimivan yrityksen suhteen, mutta verrok-

kiyrityksen suorituskyky on kuitenkin erinomainen.    

 

Kamenskyn (2010, s. 211) mukaan tavoiteajattelu koki läpimurron Balance Scorecardin 

tulemisen myötä, mistä kerrotaan enemmän seuraavassa luvussa. Myös lukuiset suoma-

laiset yritykset ovat ottaneet tasapainotetun mittariston käyttöön. Näiden avulla organi-

saatiot ovat saaneet monia hyötyjä. Johtamis- ja ohjausjärjestelmiin on tullut muitakin 
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kuin taloudellisia mittareita. Mittareiden avulla on pystytty yrityksen keskeisiä tavoitteita 

ja toimintaa purettua syvemmälle organisaatioon. Kehittämisprojektien avulla yritykset 

vahvistavat myös kriittistä massaa ja saavat aikaan tarvittavia vuorovaikutussuhteita. Ku-

ten hyvin usein, tälläkin asialla on kääntöpuolensa. Balance Scorecard – ajattelun avulla 

pystytään katsomaan tavoitteita riittävän monipuolisesti ja konkretisoimaan sekä jalkaut-

tamaan strategiaa syvemmälle organisaatioon käytännön toimiksi. Sillä ei voida kuiten-

kaan korvata strategista johtamista. 

 

Kehusmaan (2010, s. 110‒113) tuloskorttiajattelu on tuonut taloudellisten lukujen rin-

nalle uutta näkökulmaa. Monesti korostetaan sitä, että tavoitteiden pitää olla numeerisia, 

jotta ne olisivat yksiselitteisiä ja mitattavissa. Numeerisen tiedon rajallisuus on kuitenkin 

usein haasteena, ja joskus sen kerääminen on myös työlästä. Joskus voi olla hyvä hyväk-

syä strategisiksi tavoitteiksi myös laadullisia tavoitteita, mutta on hyvä sopia etukäteen 

näiden tavoitteiden arviointimenetelmä. Tuloskorttiajattelu ohjaa kohti elävää ja älykästä 

strategiatyötä. Siinä tavoiteasetanta ja arviointi tehdään monipuolisesti, mutta on kuiten-

kin hyvä pitää mielessä, että eri näkökulmiin ei kannata hakea väkisin tavoitteita. Taulu-

kossa 1. on esitetty esimerkkejä tasapainotetun mittariston mahdollisista tavoitteista. Tär-

keintä kuitenkin on, että strategiset tavoitteet kuvaavat tahtotilaa ja strategiaa mahdolli-

simman selkeästi. Kehusmaan mukaan keskeiset seikat strategisten tavoitteiden asettami-

sesta ovat: 

 

1.) Tavoitteet tulee johtaa keskeisistä strategisista linjauksista 

2.) Tuloskorttimallista tai jostakin muusta mallista ei kannata pitää väkisin kiinni, 

jos se ei sovellu strategiaan tai organisaatioon 

3.) Strategisia tavoitteita voi olla vain muutamia, sillä keskeisiä strategisia linjauk-

siakaan ei voi olla kymmeniä 

4.) Laadullisia tavoitteita voi myös käyttää, mutta määrittele etukäteen niiden seu-

ranta ja arvioiminen 

5.) Tavoitteita, joille joudutaan luomaan työläitä ja vaikeasti toteutettavia mittaus-

menetelmiä, pitää välttää 

6.) Liitä kehitysohjelma keskeiseksi osaksi tavoitteita 
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Taloudellinen ja omis-

tajan näkökulma 

Asiakasnäkökulma Prosessinäkökulma Henkilöstön ja oppi-

misen näkökulma 

Liikevaihdon kasvu Asiakastyytyväisyyden 

parantaminen 

Toimitusvarmuuden 

parantaminen 

Henkilöstön tyytyväi-

syyden parantaminen 

Tuloksen paraneminen Asiakasuskollisuuden 

kasvattaminen 

Reklamaatioiden vä-

hentäminen 

Haluttujen arvojen to-

teutus käytännössä 

Myynnin kasvu (esim. 

tietyissä asiakasryh-

missä) 

Markkinaosuuden kas-

vattaminen 

Epäkuranttien tuottei-

den vähentäminen 

Osaamisen kehittämi-

nen (tietyillä osa-alu-

eilla) 

Asiakaskannattavuuden 

paraneminen 

Brändi/yritys/palvelu-

mielikuvan edistäminen 

Laatuvaihteluiden pie-

nentäminen 

Henkilöstön urakierron 

edistäminen 

Kustannustehokkuuden 

paraneminen (esim. 

kustannukset per hen-

kilö) 

  Henkilöstövaihtuvuu-

den minimointi 

 

Taulukko 1. Tasapainotetun tuloskortin tavoite-esimerkkejä (Kehusmaa 2010, s. 111). 

 

2.6 Mittaamisen haasteet yrityksissä 

 

Balance Scorecard on mainittu Harward Business Review tutkimuksissa yhdeksi tärkeim-

mistä johtamisen työkaluista viimeiset 75 vuotta, ja se herättää edelleen paljon mielen-

kiintoa teollisuudessa ja akateemisissa tutkimuksissa. Suorituskyvyn mittaamisen onnis-

tumisen tai epäonnistumisen syitä on kuitenkin tutkittu vähemmän (Bourne et al. 2002, s. 

1288).  

 

Neely & Bourne (2000, s. 3) mainitsevat tutkimuksesta, jonka mukaan Balance Scorecard 

oli implementoitu 2000-luvun loppuun mennessä 40‒60 prosenttiin Yhdysvaltojen suu-

rista yrityksistä. Suorituskyvyn mittaamisen teoriaa ja käytäntöä on kehitetty, mutta siitä 

huolimatta 70 prosenttia Balance Scorecardin implementoinneista epäonnistuu. Pääasi-

assa epäonnistuminen johtuu kahdesta syystä. Ne ovat huonosti suunniteltuja tai niitä on 

vaikea toteuttaa. Suorituskykymittariston suunnittelemista ei pidä aloittaa sillä, että mie-

titään suoraan irrallisia asioita, joita pitäisi mitata. Sen sijaan suunnittelu pitäisi aloittaa 

organisaation menestystekijöiden kartasta. Menestystekijöiden kartan avulla ilmaistaan 

strategiaa ja liiketoiminnan kulkua. Kuvassa 8. on esimerkki menestystekijöiden kartasta 

valmistavalle yritykselle. Tyypillisesti liiketoiminnan kannalta tärkeää on valmistavalle 
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teollisuuden yritykselle, että sen pitää parantaa operatiivista suorituskykyä. Operatiivinen 

suorituskyky paranee parantamalla toimitusaikaa. Toimitusajan parantaminen puolestaan 

onnistuu, kun lyhennetään läpimenoaikaa ja parannetaan varaston kontrollointia. Näiden 

parantamiseen taas vaaditaan työntekijöiden ideoita. Menestystekijöiden määrittämisen 

jälkeen voidaan määritellä oikeat mittarit suorituskyvyn mittaamiseen.  

 

Kun organisaatio on löytänyt oikeat mittarit, toinen epäonnistumisen paikka on mittaris-

ton implementointi. Implementointiin liittyviä haasteita on kolmenlaisia, poliittinen, inf-

rastruktuurinen ja keskittyminen. Poliittinen haaste on ihmisten pelko mittaamista koh-

taan. Organisaatioissa, joissa on syyttämisen kulttuuri, mittaaminen on melkein mahdo-

tonta, koska kukaan ei halua mittaustietoja nähtäville. Organisaation infrastruktuuri on 

suurin haaste monille yrityksille. Organisaatiossa tieto on levittäytynyt monille eri osas-

toille ja moniin eri järjestelmiin. Tieto on myös hyvin monessa eri muodossa sekä monesti 

hyvin vaikea löytää ja tulkita. Keskittymistä implementointiin ei saa myöskään menettää. 

Liian usein yksilöt turhautuvat, kun infrastruktuurin rakentaminen ottaa liian kauan aikaa. 

On tärkeää, että alusta alkaen ymmärretään, että implementointi on aikaa vievä prosessi 

ja se on enemmän pitkä marssi kuin nopea vaellus (Neely & Bourne 2000, s. 3). 

 

  

Kuva 8. Esimerkki menestystekijöiden kartasta Neely & Bourne (2000, s.4) mukaillen. 
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Vaikka kirjallisuus korostaa suorituskyvyn mittaamisen tärkeyttä myös pienissä ja keski-

suurissa yrityksissä, harvat yritykset kuitenkaan toteuttavat suorituskyvyn mittaamista ja 

johtamista. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on pääasiassa kaksi estettä suorituskyvyn 

mittaamisen käyttöön ottamisessa: Eksogeenisiä esteitäovat esimerkiksi taloudelliset ja 

henkilöresurssien puuttuminen ja endogeenisiä esteitä ovat lyhyen ajan strateginen suun-

nittelu ja käsitys suorituskyvyn mittaamisesta byrokraattisena järjestelmänä, joka lisää 

jäykkyyttä (Garengo et al. 2005, s. 25).  

 

Suorituskyvyn mittaaminen voi olla joissain tapauksissa aikaa vievää, jolloin se aiheuttaa 

kustannuksia ja kasvattaa työmäärää. Suorituskykymittaristot voivat myös aikaansaada 

arvostelua oikeudenmukaisuuden käsityksestä ja subjektiivisuudesta, silloin kun sitä käy-

tetään suorituskyvyn arvosteluun tai palkitsemisen perusteena (Franco-Santos et al. 2012, 

s. 99). 
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3 Suorituskyvyn johtaminen ja sen taustatekijät 

 

Organisaation työntekijät ovat avainasemassa hyvän suorituskyvyn aikaansaamisessa. 

Työntekijöiden työmotivaatiolla on suurin merkitys suorituskykyyn, ja hyvän suoritusky-

vyn aikaansaamiseen tarvitaan hyvää johtamista. Motivoituneet työntekijät ovat sitoutu-

neita toimimaan organisaation tavoitteiden eteen. Hyvin usein puhutaan palkitsemisen 

merkityksestä työmotivaatioon ja suorituskykyyn. Näitä asioita tarkastellaan tarkemmin 

seuraavissa luvuissa.  

 

3.1 Työmotivaatio 

 

Motivaatiolla tarkoitetaan työntekijän halua ja pyrkimystä tehdä oikeita asioita katsottuna 

organisaation näkökulmasta. Motivoitunut työntekijä tietää, mitä hänen odotetaan teke-

vän, ja hän haluaa ponnistella organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Motivaatioteo-

rioita on lukuisia, mutta oleellisinta on ymmärtää ihmisen toimintaan vaikuttavat perus-

asiat. Esimiestyö on ihmisiin vaikuttamista, ja esimiehillä on käytössään erilaisia keinoja 

tavoitteiden saavuttamiseksi (Rantamäki et al. 2006, s. 21‒22). Työntekijöiden haluun 

toimia voidaan vaikuttaa positiivisesti monella tavalla, kuten hyvällä esimiestyöllä, avoi-

mella organisaatiokulttuurilla ja vuorovaikutuksella, palkitsemisella, hyvällä työn orga-

nisoinnilla sekä luomalla työhön sisällöllistä haastavuutta ja merkitystä. Työmotivaation 

merkitys ei vaikuta vain työntuloksiin ja laatuun vaan myös työntekijöiden energiatasoon 

ja hyvinvointiin. Hyvinvoinnin turvaaminen taas sitouttaa työntekijöitä ja luo organisaa-

tiolle pitkän aikavälin jatkuvuutta. Innovaatiot, tuotteet ja palvelut syntyvät usein osaajien 

yhteistyön tuloksena, jolloin pitkän aikavälin jatkuvuus on olennaista. Onnistunut yhteis-

työ ja siitä seuraava menestyminen on usein monien vuosien työn tulos (Luoma et al. 

2004, s. 20). 

 

Schaupp et al. (2013, s. 64) ajattelevat motivaation yksilön sisäisenä ja melko pysyvänä 

ominaisuutena tai asennoitumisena. Ihmisen suhtautuminen on myönteisestä ja ennakko-

luulotonta tai kielteistä ja epäilevää. Katoavan motivaation voi herättää oikeanlaisten kan-

nusteiden avulla. Työmotivaation ei katsota olevan hyvän työn edellytys vaan pikemmin-

kin sen seuraus. Työntekijälle henkilökohtaisesti tärkeillä osa-alueilla onnistuminen lisää 

työmotivaatiota, kun taas epäonnistuminen väsyttää ja aiheuttaa ongelmia jaksamisessa. 
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Lisäksi Schaupp et al. mainitsevat, että muutosvastarinta voidaan ymmärtää erilaisena 

ilmiönä kuin yleisenä kielteisyytenä. Työntekijät voivat kokea heille tärkeiden asioiden 

olevan uhattuna, jolloin tämä ilmenee muutosvastarintana. Muutosvastarinta on toisaalta 

tapa työstää muutosta aktiivisesti, jolloin se on hyvä asia kehittämisen kannalta. Totaali-

nen välinpitämättömyys voidaan ajatella paljon vakavampana asiana.  

 

Motivaatio jaetaan sisäiseen ja ulkoisen motivaatioon. Aikaisemmin jakoa sisäiseen ja 

ulkoiseen motivaation on pidetty hyvin selkeänä, mutta nykyään selkeä jako on väisty-

mässä. Motivaatiotekijöiden vaikutus kokonaismotivaatioon ymmärretään monimutkai-

sena ja yksilökohtaisena ilmiönä. Samat tekijät voivat edistää sisäistä ja ulkoista motivaa-

tiota, näin ollen ne eivät ole toisistaan riippumattomia vaan toisiaan täydentäviä (Luoma 

et al. 2004, s. 20). 

 

Hyppänen (2013, s. 141) mainitsee tutkimuksessa esille nousseet sisäiset motivaatioteki-

jät, joita ovat: 

 Tarkoituksellisuuden ja itsensä toteuttamisen tunne työssä 

 Vapauden tunne 

 Dynamisuuden ja tapahtumisen tunne 

 Edistyksen ja henkilökohtaisen kasvun tunne 

 Oivalluksen kautta syntyvä ilo 

 Yhteenkuuluvuuden tunne työyhteisön kanssa 

 

Ulkoisia motivaatiotekijöitä ovat raha, edut ja asema. Raha sisältää säännöllisen työajan 

palkan sekä tulokseen ja suoritukseen sidotut palkkiot. Edut ovat organisaation henkilös-

tölle tarjoamia etuja, jotka voivat liittyä esimerkiksi liikuntaan, vapaa-aikaan, terveyden-

huoltoon tai ruokailuun. Aseman motivaatiotekijöitä voivat olla tittelit, työhuoneen si-

jainti, valta tai vastuut. Ulkoisia motivaatiotekijöitä arvostetaan eri tavoin, ja siksi onkin 

tärkeää, että esimiehet tunnistavat johdettavistaan ne henkilöt, joille ulkoiset motivaa-

tiotekijät ovat erityisen tärkeitä. Motivaatioon vaikuttavat rahan lisäksi siis monet muut-

kin tekijät, joihin voidaan vaikuttaa esimiestyön kautta. Ihmisten johtaminen onkin yksi 

merkittävä liiketoiminnan menestystekijä (Hyppänen 2013, s. 141).  
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Sisäinen motivaatio korostuu nykypäivän työelämässä, koska usein työ edellyttää itsensä 

johtamista, joka puolestaan vaatii henkilön omaa aloitekykyä ja sitoutumista. Aloiteky-

vyn ja sitoutumisen taustalla on sisäinen motivaatio ja tyytyväisyys, joka tekee työn an-

toisaksi. Ihmiset ovat työssään myös luovempia silloin, kun he ovat sisäisesti motivoitu-

neita. Sisäinen motivaatio koostuu neljästä keskeisestä elementistä, jotka ovat valinnan-

vapaus, pätevyys, mielekkyys ja edistyminen (taulukko 2.). Valinnanvapauden tunne tu-

lee siitä, kun ihminen on vapaa käyttämään omaa harkintansa ja toteuttamaan tehtävät 

siten kuin itsestä tuntuu mielekkäältä. Pätevyyden tunne tulee laadukkaasta ja ammatti-

taitoisesti suoritetusta työstä. Mielekkyyden tunne tulee siitä, kun pyritään kohti arvo-

kasta tavoitetta tai suoritetaan tärkeää tehtävää, jolla on merkitystä suuremmassa koko-

naisuudessa. Edistymisen tunne tulee siitä tunteesta, kun yksilö tuntee onnistuvansa tär-

keillä osa-alueilla (Luoma et al. 2004, s. 23).  

 

Valinnanvapaus Pätevyys Mielekkyys Edistyminen 

- vallan delego-

iminen 

työntekijöille 

- luottamuksen 

osoittaminen 

työntekijöitä koh-

taan 

- turvallisuuden 

tunne 

- työn selkeä tarkoi-

tus 

- avoin tiedonkulku 

organisaatiossa 

 

- riittävä kyvykkyys 

suorittaa työtä 

- myönteinen pa-

laute 

- osaamisten tunnis-

taminen 

- sopivan haasteel-

linen työtehtävä 

- korkeat, ei-kil-

pailuhenkiset 

normit 

- kyynisyyttä kart-

tava ilmapiiri 

- selkeästi määritel-

lyt tavoitteet 

- innostava visio 

- työtehtävien 

tavoitteiden mer-

kityksellisyys 

- työtehtävien ko-

konaisvaltaisuus 

- yhteistyöhenkinen 

ilmapiiri 

- virstanpylväät 

- saavutusten juhlis-

taminen 

- yhteydet asiak-

kaisiin (palautteen 

saaminen) 

- edistymisen mit-

taaminen 

 

Taulukko 2. Sisäiseen motivaatioon vaikuttavia tekijöitä Luoma et al. ( 2004, s. 24) mu-

kaillen. 

 

Maslowin tarvehierarkia on yksi tunnetuimmista motivaatioteorioista. Motivaatioteki-

jöiden osalta ihmisissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia, vaan pikemminkin kyse on 

yksilöllisistä eroista ja painotuksista eri elämän vaiheissa. Maslowin tarvehierarkia ko-
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rostaa perusasioiden tärkeyttä, vuorovaikutusta ja arvostuksen tunnetta. Kolmea ensim-

mäistä tasoa Maslow nimitti puutemotiiveiksi. Ensimmäisellä tasolla on fysiologiset tar-

peet (kuva 9.). Turvallisuuden tarpeet tulevat toisella tasolla, ja kolmannella tasolla ovat 

sosiaaliset tarpeet. Kahta viimeistä tasoa Maslow nimitti ihmisen kasvutarpeiksi. Neljän-

nellä tasolla on ihmisen arvostuksen tarpeet ja viidennellä, ylimmällä tasolla itsensä to-

teuttamisen tarpeet. Maslowin mukaan ihmisillä on tarve tyydyttää tarpeensa järjestyk-

sessä. Alimman tason tarpeet on oltava tyydytettyjä, ennen kuin seuraavan tason tarpeet 

voidaan saavuttaa (Hyppänen 2013, s. 141). 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Maslowin tarvehierakia Hyppästä (2013, s. 142) mukaillen. 

 

 

 

 

Itsensä 

toteuttamisen 

tarpeet

- saavutukset, henkinen 
kasvu, luovuus

Arvostuksen tarpeet

- itsekunnioitus, 
itsenäisyys, kiitos, 

tunnustus, arvostus, 
kunnitoitus

Sosiaaliset tarpeet

- hyväksyntä, ystävyys, 
yhteenkuuluvuus ym.

Turvallisuusuuden tarpeet

- varmuus, suojautuminen vaaroilta

Fysiologiset tarpeet

- nälkä, jano, uni, lämpö, suoja ym. kehon tarpeet

- Urakehitys, työn ilo, tunne 

osaamisesta, sitoutuminen 

- Työterveyshuolto, ru-

okailu, liikunta, 

lepotauot, palau-

tuminen 

- Urakehitys, työn ilo, tunne 

osaamisesta, sitoutuminen 

- Tavoitteet, suorituksen arviointi, palaute-

käytännöt, palkitseminen,  

- kehityskeskustelut 

- Kuuluminen ryhmään, tiimityö, me-

henki, hyvä esimies-alaissuhde 
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Hyppänen (2007, s. 130) mainitsee tutkimuksesta, jonka mukaan hyvällä henkilöstöjoh-

tamisella on huomattava vaikutus motivaatiotasoon. Tutkimuksessa todetaan, että ilman 

suurempaa motivaatiota ihminen pystyy hyödyntämään vain 20–30 prosenttia omista ky-

vyistään. Hyvin motivoitunut työntekijä voi yltää 80–90 prosentin suorituksiin. Näin ol-

len motivaatiotekijöiden osuus on jopa 60 prosenttia suorituksesta. 

 

3.2 Johtaminen 

 

Hyppänen (2013, s. 155‒156) mainitsee, miten johtamisen ja vuorovaikutuksen keinoin 

esimies voi vaikuttaa työntekijöiden käyttäytymiseen ja motivaatioon. Ihminen on kui-

tenkin sisältäpäin ohjautuva ja päättää itse tunnetiloistaan ja ajatuksistaan. Siksi onkin 

tarkasteltava motivoitumista ja sitoutumista edistäviä tekijöitä. Sitoutumisen merkitys on 

suuri, sillä yritykseen sitoutunut henkilö hyväksyy tavoitteet ja on valmis tekemään nii-

den eteen itsenäisesti töitä.   

 

Management pitää monimutkaiset ihmisistä ja teknologioista koostuvat prosessit pyöri-

mässä sujuvasti. Tärkeimmät managementin näkökohdat sisältävät suunnittelun, budje-

toinnin, organisoinnin, resurssit, kontrolloinnin ja ongelmien ratkaisemisen. Leadership 

luo organisaatioista voittajia tai muuttaa niitä merkittävästi muuttuvissa olosuhteissa. 

Leadership määrittää, miltä tulevaisuuden pitäisi näyttää, mukauttaa ihmiset tämän vision 

kanssa ja motivoi ihmiset tekemään asioita esteistä huolimatta (Kotter 1996, s. 25). 

 

Keskustelua usein herättää, kummatko tehtävistä ovat tärkeämpiä, management- vai lea-

dership-tehtävät, joita on kuvattu taulukossa 2. tai kummatko ovat parempia johtajia, ma-

nagerit vai leaderit. Tapa toimia tai asenne ratkaisee, onko kysymyksessä leaderin vai 

managerin toiminta. Esimerkkinä voidaan mainita liiketoiminnan suunnitteleminen, joka 

kuuluu luontevasti managerin toimintaa. Kuitenkin jos tämä tehdään niin, että johtaja 

suunnittelee liiketoimintaa yhdessä yksikkönsä kanssa, tämä voi olla leaderin toimintaa, 

joka samalla osoittaa suuntaa ja sitouttaa. Toinen esimerkki voi olla tunnuslukujen seu-

raaminen, jossa manageri tutkii niitä itse ja tekee niiden pohjalta päätöksiä. Leaderi taas 

tarkastele tunnuslukuja yhdessä tiiminsä kanssa. Samalla hän voi antaa palautetta ja kan-

nustaa entistä parempiin suorituksiin. Suomen kielessä ei ole kuin yksi sana johtamiselle, 

ja olennaista ei ole tehdä jakoa asioiden ja ihmisten johtamiseen. Hyvässä johtamisessa 
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tarvitaan molempia, sekä managementtiä ja leadershippiä. Tärkeintä on että johtaminen 

on tuloksellista, yhdessä henkilöstön kanssa tehtyä. Tähän vaaditaan joka tapauksessa 

vahvaa esimiesosaamista (Hyppänen 2013, s. 14). 

 

MANAGEMENT- TEHTÄVÄT LEADERSHIP-TEHTÄVÄT 

Luodaan järjestystä ja vakautta ”tekemällä 

asioita oikein” 

Luodaan edellytyksiä muutoksille ja ke-

hittymiselle ”tekemällä oikeita asioita” 

 Suunnittelu 

hoidettava asiat 

aikataulut 

resurssit 

 Suunnan osoittaminen 

visio 

yksikön ja organisaation yhteys, kokonaisku-

van luominen 

strategioiden määrittäminen 

 Organisointi 

rakenteet 

työnkuvat 

säännöt ja ohjeet 

 ihmisten ohjaaminen 

päämäärät 

sitoutuminen tavoitteisiin 

tiimit ja verkostot 

 Seuranta / ongelmien ratkaiseminen 

tuloksista palkitseminen 

ratkaisut ongelmiin 

korjaavat toimenpiteet 

 Motivointi 

kannustus ja innostus 

valtuutus 

tarpeet ja odotukset 

 

Taulukko 2. Management- ja leadership tehtävät. Mukaillen Hyppänen (2013, s. 15) 

 

Hiltunen (2012, s. 273) mainitsee erittäin tärkeän asian esimerkin voimasta. Hyvä johtaja 

vaatii itseltään vähintään samantasoista suoritusta kuin alaisiltaan. Mikäli johtajat eivät 

pysty täysimittaiseen suoritukseen, se huomataan välittömästi ja vaarana on, että organi-

saatio veltostuu johtajien esimerkistä. Silloin kun johtajat taas pistävät itsensä täysillä 

peliin jatkuvasti, muut seuraavat esimerkkiä perässä ja tekevät parhaansa.  

 

Kamensky (2010, s. 47) muistuttaa, että parhaimmatkaan strategiat eivät toteudu ilman 

hyvää johtamista. Johtamisella aikaansaadaan tuloksia organisaation kanssa. Johtamisen 

määritelmä voidaan tiivistää seuraavien asioiden alle: 

 

1. Tulokset ratkaisevat kannattavuudessa, jatkuvuudessa ja kehittämisessä. Olen-

naista johtamisessa on katsoa asioita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.  

2. Kyseessä on joukkuepeli, ja tulokset saadaan aikaan organisaation kanssa. 
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3. Johtaminen vaatii ammattitaitoa teknologisella, taloudellisella ja sosiaalisella / 

käyttäytymistieteellisellä alueella. 

 

3.3 Palkitseminen 

 

Palkitsemisella voidaan tavoitella monenlaisia asioita, ja näiden tavoitteiden asettaminen 

on haastavaa. Pelkästään palkitsemisen määritelmä on haastava, koska palkitseminen 

merkitsee eri työntekijöille erilaisia asioita. Rantamäki et al. (2006, s. 15‒16) kuvaavat 

palkitsemista vaihtosuhteena, jossa työntekijän työpanoksesta annetaan vastineeksi asi-

oita, kuten palkkaa, palkkioita, etuja, palautetta työstä tai mahdollisuus oman osaamisen 

kehittämiseen. Palkitsemisena voidaan pitää kaikkia niitä asioita, joita henkilö pitää mo-

tivoivina ja palkitsevina. Palkitseminen on myös johtamisen väline organisaatiossa. Pal-

kitsemisen avulla strategiset tavoitteet konkretisoidaan ja muutetaan toiminnallisiksi ta-

voitteiksi.  

 

Palkitsemiset voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin palkintoihin. Sisäisiä palkintoja ovat yk-

silön luontaiset palkinnot, kuten tyytyväisyys hyvin tehdystä työstä tai siitä, kun toimii 

tavalla, joka on sopusoinnussa omien arvojen ja uskomusten kanssa.  Ulkoiset palkinnot 

ovat palkintoja, joita henkilö luovuttaa toiselle henkilölle. Tämmöisiä palkintoja voivat 

olla huomioimiset, palkinnot, tunnustukset ja tietenkin rahallinen palkinto, joka perustuu 

suoritukseen (Ukko et al. 2009, s. 4).   

 

Rantamäki et al. (2006, s. 65) mukaan jokaiselle palkitsemisen muodolle on perustelta-

vissa oleva tarkoitus ja yrityksissä on vuosien saatossa syntynyt joukko erilaisia palkitse-

misen muotoja. Kuitenkaan kukaan ei välttämättä ole ajatellut tarkemmin niiden merki-

tystä, jolloin ne muuttuvat itsestäänselvyyksiksi ja niistä voi olla vaikea luopua. Kuiten-

kin kaikkien palkitsemistapojen pitäisi olla johdettu yrityksen strategiasta ja tavoitteista.  

 

Useiden tutkimusten mukaan suorituskyvyn mittaaminen pitäisi linkittää palkitsemiseen. 

Erityisesti ei-taloudellisten mittareiden merkitystä korostetaan. Kannustinjärjestelmät, 

jotka sisältävät ei-taloudellisia mittareita, parantavat yrityksen taloudellista ja ei-talou-

dellista suorituskykyä. Kirjallisuus korostaa myös motivaationäkökulmaa suoritukseen 
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perustuvassa palkkauksessa. Kuitenkaan ei ole itsestään selvää, että suoritukseen perus-

tuva palkkaus parantaa motivaatiota tai suorituskykyä (Ukko et al. 2009, s. 316‒317).    

 

Suoritukseen perustuvassa palkkauksessa on huomioitava monia asioita, jotta palkitsemi-

sesta tulisi onnistunut. Ukko et al. (2009, s.317) mainitsevat seuraavat ominaisuudet, 

jotka tulisi huomioida suoritukseen perustuvassa palkitsemisjärjestelmässä: 

 Työntekijöiden täytyy pystyä vaikuttamaan tuloksiin 

 Suorituskyvyn mittaaminen organisaatiotasolla pitäisi olla lähellä työntekijää 

 Henkilö- ja tiimikohtainen suorituskyvyn mittaaminen lisää todennäköisyyttä 

siitä, että järjestelmä mielletään motivoivaksi 

 Työntekijöiden tulisi ymmärtää miten suorituskyvyn mittaaminen toimii 

 Palkitsemisen tulisi olla riittävän suuri ja riittävän usein maksettu 

 Työntekijöiden tulisi osallistua suoritukseen perustuvan palkkauksen suunnitte-

luun 

 

 

 

Palkitsemisen vaikutukset 

 

Motivaatiolla tarkoitetaan työntekijän halua ja pyrkimystä tehdä oikeita asioita katsottuna 

organisaation näkökulmasta. Motivoitunut työntekijä tietää, mitä hänen odotetaan teke-

vän, ja hän haluaa ponnistella organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Motivaatioteo-

rioita on lukuisia, mutta oleellisinta on ymmärtää ihmisen toimintaan vaikuttavat perus-

asiat. Esimiestyö on ihmisiin vaikuttamista, ja esimiehillä on käytössään erilaisia keinoja 

tavoitteiden saavuttamiseksi (Rantamäki et al. 2006, s. 21‒22).  

 

Motivaatio voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäisesti motivoitunut 

henkilö tekee työtä sen haastavuuden takia, jolloin myös työmoraali on korkea. Ulkoiseen 

motivaatioon vaikuttavat ulkoiset vaikutukset, jotka voivat olla positiivisia tai negatiivi-

sia. Positiivisesti vaikuttavia voivat olla taloudelliset kannustimet ja negatiivisia palkan 

aleneminen tai erottaminen. Taloudellisilla kannustimilla on rajattu merkitys. Riittäväksi 

koettu palkkataso poistaa tyytymättömyyden, mutta ei lisää tyytyväisyyttä ja motivaatiota 

kehittää uutta. Näiden lisäksi työntekoon vaikuttaa suoritusmotivaatio, jossa työntekijällä 

on suoritustilanteessa mahdollisuus onnistua tai epäonnistua. (Pekkola, 2006 s. 20‒21). 
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Palkkatyytyväisyyden tutkimusta on pitkälti ohjannut kaksi sosiaalisen vertailun teoriaa, 

joista toinen on pääomateoria ja toinen on ristiriitateoria. Pääomateoriassa vertailu hen-

kilön panos‒tuotos-suhdetta verrataan muihin työtovereihin, mistä palkkatyytyväisyys 

muodostuu. Mitä suurempi suhteen samankaltaisuus on, sitä tyytyväisempiä henkilöt ovat 

palkkaansa. Ristiriitateoriassa palkkatyytyväisyys riippuu siitä, missä määrin henkilön 

käsitys eroaa siinä, mitä heidän tulisi saada palkkaa ja mitä he todellisuudessa saavat (Sa-

limäki et al. 2008 s. 163).  

      

Johtajan palkitsemiskäyttäytyminen on tärkeä tekijä, joka heijastuu työntekijän asentei-

siin, käsityksiin ja käyttäytymiseen. Johtajan palkitsemiskäyttäytymiset ovat keskeisiä 

asioita johtamisteorioissa, kuten tavoitepolku- ja transaktionaalinen johtajuus -teorioissa. 

Tavoitepolkuteorian mukaan työntekijän suorituksista palkitseminen, polun selkeyttämi-

nen ja esteiden poistaminen tavoitteiden tieltä on hyödyllistä työntekijälle. Erityisesti 

tämmöinen käyttäytyminen lisää työntekijän suorituskykyä, tyytyväisyyttä ja motivaa-

tiota. Transaktionaalinen johtajuus -teoria liittyy esimiesten ja alaisten kanssakäymiseen, 

jossa johtajat antavat selityksiä palkitsemisen mahdollisuuksista, tarjoavat kannustimia ja 

antavat palkintoja hyvistä työntekijöiden suorituksista. Johtajan palkitsemiskäyttäytymi-

nen selventää, mitä työntekijöiltä odotetaan, tunnistaa saavutukset ja edistymisen tavoit-

teita kohti (Jackson et al. 2012 s. 647).  

 

Palkitsemisella voi olla monenlaisia vaikutuksia. Huomioitavaa on, että palkitseminen 

voi myös vaikuttaa negatiivisesti. Rantamäki et al. (2006 s. 31‒32) listaavat kirjassaan 

vaikutukset, joita palkitsemisella voidaan parhaillaan saada seuraavasti: 

 Toiminnan ohjaaminen oikeaan suuntaan 

 Muutosjohtamisen helpottuminen 

 Oikeanlaisen kulttuurin ja ilmapiirin kehittyminen 

 Yhteistyön lisääntyminen 

 Tuloksellisuuden ja tehokkuuden lisääntyminen 

 Yrityksen houkuttelevuuden paraneminen 

 Osaamisen johtamisen helpottuminen 

 Henkilöstön sitoutuminen 

 Henkilöstön hyvinvoinnin paraneminen 

 Valittamisen väheneminen 

 Esimiestyön väheneminen 
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 Oikeudenmukaisuuden ja arvostuksen kokeminen 

 Strategian ja oman roolin parempi ymmärtäminen 

 

Ukko et al. (2009, s. 4) mukaan tulospalkkioilla on positiivinen vaikutus työtyytyväisyy-

teen ainoastaan korkeasti palkatuilla työntekijöillä. Mahdollinen selitys tähän voi olla, 

että vähemmän ansaitsevat työntekijät kokevat tulospalkkauksen kontrollointina. Tulos-

palkkausta on myös kritisoitu, koska sillä pystytään turvaamaan vain väliaikaista onnis-

tumista, eikä rahan katsottu olevan motivoiva tekijä.  

 

Henkilöstön motivointiin vaikuttavat monet muutkin asiat kuin vain palkitseminen. Pek-

kola (2006, s. 24) mainitsee tutkimuksessaan johdon roolin motivoinnissa. Johtaja voi 

lisätä alaistensa työmotivaatiota ja sitouttaa heitä, mikä tapahtuu parhaiten henkilökoh-

taisessa vuorovaikutuksessa työntekijän kanssa. Useiden tutkimusten mukaan keskuste-

leva johtamistapa luo avoimemman, luottamuksellisemman ja arvostuksellisemman ilma-

piirin. Puhumattomuus ja auktoritaarisuus puolestaan luovat vihamielisen ja sulkeutuvan 

ilmapiirin työpaikalle.  

 

Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus 

 

Tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta on tutkittu vuosisadan alusta lähtien, mutta or-

ganisaatioiden oikeudenmukaisuutta on tarkemmin vasta 1980-luvulta lähtien. Menette-

lytapojen oikeudenmukaisuuden sisällä on teoreettisesti eroteltu, miten päätöksiä tehdään 

ja miten ne pannaan käytäntöön.  Hyvin aikaisessa vaiheessa organisaatioiden oikeuden-

mukaisuudessa keskityttiin teoriaan, jonka mukaan työntekijät vertaavat omaa panos/tuo-

tos-suhdetta toisiin työntekijöihin (Rowland 2012, s. 39). 

 

Organisaation tehokkaan toiminnan ja henkilöstön tyytyväisyyden kannalta oikeudenmu-

kaisuus on erittäin merkityksellistä. Oikeudenmukaisuuden kokemuksilla on vaikutusta 

yksilön asenteisiin ja toimintaan. Oikeudenmukaisella jaolla tarkoitetaan kokemustamme 

saamiemme palkkioiden määrän oikeudenmukaisuudesta. Tasasuhtateorian mukaan ver-

tailemme omia ja samassa tilanteessa olevien kollegoidemme panoksia ja palkkioita. Jos 

oma panostus ja palkkiot ovat oikeassa suhteessa toisiinsa, työntekijä on tyytyväinen ja 

tehokas. Myös oikeudenmukainen menettely on tärkeää. Se korostaa päätöksentekopro-

sessin merkitystä. Henkilöstön sitoutuminen lisääntyy, kun esimiehet sisällyttävät oikeu-

denmukaisia toimintatapoja omaan toimintaansa (Rantamäki et al. 2006, s. 25‒27). 
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Oikeudenmukaisuusteorian mukaan jokaisella yksilöllä on oma mielipide siitä, mikä on 

oikeudenmukaista palkitsemista heidän työstään. Yksilöt vertaavat omia aikaansaannok-

sia ja palkitsemista toisten työntekijöiden aikaansaannoksiin ja palkkioihin. Jos työnteki-

jät kokevat epäoikeudenmukaisuutta, he kokevat oikeudekseen hakea oikeutta esimer-

kiksi käyttäytymällä huonosti tai lähtemällä yrityksestä. Kun oikeudenmukaisuus ja tasa-

puolisuus otetaan huomioon suoritukseen perustuvassa palkitsemisen suunnittelussa, 

käyttöönotossa ja käytössä, onnistumisen todennäköisyys on huomattavasti suurempi 

(Franco-Santos et al. 2012, s. 98). 

 

Rowlandin (2012, s. 42‒47) tutkimustuloksissa oikeudenmukaisuus oli yksi keskeinen 

asia ja se koettiin samanlaisena asiana johtajille ja työntekijöille. Eniten oikeudenmukai-

suus nousi esiin kurinalaisuuden, palkkauksen ja luottamuksen yhteydessä. Tutkimus 

vahvisti myös sen asian, että oikeudenmukaisuus ja muutos voidaan saavuttaa vain, jos 

tiimit ovat osallisia ja luottavat johtoon. Esille nousi myös asia, jossa arviointeihin ja suo-

ritusperusteiseen palkkaukseen oli laaja epäluottamus. Suorituskyvyn johtamisjärjestel-

mät nähtiin byrokraattisina, kalliina ja ajanhukkana. Suoritusperusteisen palkkauksen on-

gelmaksi koettiin se, että se on liiaksi riippuvainen muusta kuin henkilöstä itsestään, jol-

loin oli epäselvää, miten kukin voi tietoisesti parantaa organisaation suorituskykyä. Työn-

tekijöiden yleinen uskomus oli, että raha ei saa tekemään töitä paremmin. Jotkut johtajat 

ja HR-ryhmän edustajat taas olivat toista mieltä, jolloin he uskoivat, että raha motivoi 

työntekijöitä, kun he huomaavat, että heidän ponnisteluistaan maksetaan enemmän. 

 

Palkitsemisen osa-alueet 

 

Palkitsemiseksi voidaan johtamisen kannalta katsoa kaikki ne asiat, joita työnantaja voi 

tarjota ja henkilöstö pitää palkitsevana. Palkitseminen voidaan jakaa kahteen pääluok-

kaan, jotka ovat aineeton palkitseminen ja taloudellinen palkitseminen. Organisaation 

johtamisen kannalta parhaimmat ja motivoivimmat keinot ovat aineetonta palkitsemista. 

Aineeton palkitseminen voidaan jakaa edelleen kahteen eri luokkaan, urapalkkioihin ja 

sosiaalisiin palkkioihin. Urapalkkioita ovat työ sinänsä, joustavat työajat, itsensä kehittä-

minen ja kasvupolut. Sosiaalisia palkkioita ovat statussymbolit, palaute, työyhteisön 

edustaminen ja julkinen tunnustus (Kauhanen, 2010 s. 97).  
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Palkitseminen ajatellaan hyvin usein ensimmäiseksi rahallisena korvauksena. Palkitse-

mistapoja on kuitenkin hyvin monenlaisia ja on erityisen tärkeää huomioida muutkin kuin 

rahalliset näkökulmat. Rantamäki et al. (2006, s. 57) jakaa yrityksen palkitsevat ja moti-

voivat tekijät neljään näkökulmaan. Nämä näkökulmat ovat: 

 

 Työhön ja toimintatapoihin liittyvät asiat 

 Kasvuun ja kehittymiseen liittyvät asiat 

 Henkilöstöedut 

 Rahallinen palkitseminen 

 

Rantamäki et al. (2006 s. 67) mainitsevat, miten huonosti organisoitu työ, kehno esimies 

tai työpaikan henki vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten työt hoituvat ja miten töissä viih-

dytään. Näiden asioiden puutteita on hyvin hankala korvata muulla palkitsemisella. Kau-

hasen (2010, s.119) mukaan esimiehen pitää pystyä muuttamaan johtamistyyliään tilan-

teiden ja henkilöstön mukaisesti. Johtajan pitää myös antaa henkilöstölle vapautta toimia 

uudella ja innovatiivisella tavalla. Innovatiivisilla toimintatavoilla saavutetaan lisää jous-

tavuutta ja tuottavuutta.  

 

Organisaatioiden pitäisi keskittyä pitkäjänteiseen osaamisen kehittämiseen, joilla varmis-

tetaan strategisten tavoitteiden suuntainen osaaminen myös tulevaisuudessa. Koulutus pi-

täisi olla suunnitelmallista. Osaamisen ja tulevien osaamistarpeiden kartoituksen avulla 

luodaan karkean tason koulutuskalenteri (Rantamäki et al. 2006, s. 75‒76). Sistosen 

(2008, s. 220) mukaan osaamisen kehittämisessä valmennusten ja koulutusten roolia ko-

rostetaan usein liikaa. Virallisten tutkintojen ja sertifikaattien merkitys korostuu tietyillä 

aloilla, mutta suurin osa osaamisen kehittymisestä tapahtuu työtä tekemällä.  

 

Henkilöstöedut ovat yleensä samat kaikille samassa organisaatiossa työskenteleville, lu-

kuun ottamatta autoetua, joka yleensä myönnetään tarpeeseen perustuen. Hyvin valitut ja 

perustellut edut kertovat yrityksen arvoista ja tavoitteista. Esimies voi harvoin vaikuttaa, 

mitkä edut kuuluvat kenellekin, mutta hän voi vaikuttaa siihen, miten edut tunnetaan ja 

niitä käytetään (Rantamäki et al. 2006, s. 81‒89). Työhyvinvoinnilla vaikutetaan organi-

saation välittömiin ja välillisiin kustannuksiin sekä työnantajan mielikuvaan. Työkyvyn 

hallintaan panostamalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi sairauspoissaoloihin ja tapaturma-

riskeihin (Kauhanen, 2010 s. 108). 
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Rahallinen palkitseminen voidaan jakaa karkeasti peruspalkkaan, täydentäviin palkkaus-

tapoihin ja muihin palkkioihin, jotka liittyvät erikoistilanteisiin. Peruspalkkaustapoja ovat 

aikapalkat, palkkio- ja provisiopalkat sekä urakkapalkat. Kiinteä kuukausipalkka on ylei-

nen aikapalkan muoto. Peruspalkkausta täydentäviä palkkaustapoja ovat tavoitteiden saa-

vuttamiseen liittyvät palkkiot, yrityksen taloudelliseen menestykseen sidotut voittopalk-

kiot ja omistamiseen liittyvät järjestelyt, kuten optiot (Rantamäki et al. s. 91‒92).   

 

Vaikka kirjallisuus tunnistaa tehokkaiden suorituskyvyn mittaamis- ja palkitsemisjärjes-

telmien tärkeyden, ei ole selvää, kuinka tiimien suorituskykyä pitäisi mitata tai palkitse-

minen rakentaa. Esimerkiksi on yleisesti tiedostettu, että palkitsemisjärjestelmät voivat 

vaikuttaa merkittävästi yritysten tehokkuuteen, mutta ei ole tarkempaa tietoa, minkätyyp-

pinen tai kokoinen palkitseminen maksimoi tehokkuuden (Yiannis et al. 2001 s. 1096) 

 

3.4 Sitoutuminen 

 

Organisaatioon sitoutumiseen vaikuttaa henkilöstön kokema työtyytyväisyys, ja organi-

saation johto voi luoda henkilöstöjohtamisella ja henkilöstöpolitiikalla edellytyksiä sitou-

tumiselle. Sisäisiin motivaatiotekijöihin voi vaikuttaa esimies luomalla puitteet, joissa si-

säinen motivoituminen ja sitoutuminen ovat mahdollista. Henkilöstön sitoutuminen voi 

näkyä monelle tavalla, kuten siinä, miten paljon työntekijä on valmis tekemään yrityksen 

eteen sellaisia asioita, jotka ylittävät hänet normaalit tehtävänsä. Sitoutuminen näkyy 

myös siinä, miten työntekijä hyväksyy yrityksen tavoitteet ja arvot sekä haluaa ponnis-

tella niiden eteen (Hyppänen 2013, s.155‒156).  

 

Suorituskyvyn mittaamisella on positiivinen vaikutus työntekijöiden motivaatioon, oppi-

mismahdollisuuksiin, päätöksientekoon osallistumiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. 

Motivaation taustalla katsotaan olevan työnkuvan selkeytyminen, henkilökohtaisten ta-

voitteiden yhteys organisaation liiketoiminnallisiin tavoitteisiin, mahdollisuus asettaa 

omia tavoitteita ja suorituskyvyn mittaamisen yhteys palkitsemiseen. Jotta suorituskyvyn 

mittaamisella saataisiin positiivinen vaikutus työelämän laatuun, vuorovaikutuksen ja 

viestinnän merkitystä tulee korostaa. Vähäinenkin mahdollisuus päätöksientekoproses-

seissa parantaa työntekijöiden työmotivaatiota. Työtyytyväisyys ja työilmapiiri riippuvat 
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enemmän organisaatiokulttuurista ja sen ominaisuuksista kuin suorituskyvyn mittausjär-

jestelmistä. Jos organisaatiokulttuuri on joustamaton, yksittäisillä hallintatyökaluilla ei 

voi olla positiivista vaikutusta siihen (Ukko et al. 2008, s. 95).  

 

Hyppänen (2013, s. 157) mainitsee tapoja, joilla esimies voi vahvistaa sitoutumista. Näitä 

ovat vaikutus- ja kehitysmahdollisuudet, palkitseminen ja hyvä vuorovaikutus. Tavoittei-

den pitäisi olla semmoisia, että työntekijän pystyy vaikuttamaan omiin tavoitteisiinsa. Jo-

kaisella työntekijällä on kuitenkin myös henkilökohtainen vastuu työilmapiirin paranta-

misesta ja omasta jaksamisestaan. Esimies voi seurannan, palautteen ja kannustamisen 

keinoin tuoda esille jokaisen työntekijän työn merkittävyyttä, millä on vahva vaikutus 

sitoutumiseen. Strategisen johtamisen tavoitteena on nivoa yksittäisen työntekijän tehtä-

vät osaksi suurempaa kokonaisuutta. Henkilöstön pitää pystyä myös tuntemaan ylpeyttä 

työstään ja aikaansaannoksistaan. Henkilöstöllä on myös oltava kehittymismahdollisuuk-

sia, joista voidaan puhua esimerkiksi kehityskeskusteluissa.  Myös palautteen antaminen 

on tärkeää, ja sillä on vaikutusta myös sitoutumiseen.  

 

Medlin & Greenin (2009, s. 951) mukaan tavoitteiden asettaminen sitouttaa organisaation 

työntekijöitä. Sitoutuneet työntekijät ovat taas optimisempia työpaikalla. Korkeampi työ-

paikan optimismi puolestaan parantaa organisaation työntekijöiden henkilökohtaista suo-

rituskykyä. 

 

Rahallisessa palkitsemisessa on rajoituksensa ja kustannusvaikutuksensa, minkä vuoksi 

esimiestehtävässä on kiinnitettävä huomiota sisäisiin motivaatiotekijöihin. Sisäiset moti-

vaatiotekijät ovat erityisesti asiantuntijoilla merkittäviä, ja yleisesti niihin liittyy paljon 

enemmän mahdollisuuksia kuin rajoituksia. Asiantuntijat haluavat nähdä työnsä osana 

laajempaa kokonaisuutta ja nähdä aikaansaamansa tulokset. Oman asiantuntijuuden to-

teuttamiseen he haluavat vapautta. Asiantuntijoiden esimiesten olisikin määritettävä sel-

keät tavoitteet, selkeytettävä valta- ja vastuukysymykset ja annettava tarpeeksi tilaa ja 

liikkumavaraa oivaltamiseen. Kehittymistä pitäisi seurata viestinnän ja palautteen avulla. 

Esimerkiksi kehityskeskustelut ovat hyvä apuväline avuksi silloin, kun ne on toteutettu 

laadukkaasti. Työmotivaatiota heikentävät työtehtävien epämääräisyys, päätösten perus-

telemattomuus ja jatkuvat muutokset. Työn sisältöön liittyvät tekijät, jotka heikentävät 

työmotivaatiota liittyvät työn tarkoituksen puutteeseen tai haasteiden puutteeseen. Liian 
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vähäiset vaikutusmahdollisuudet ja vähäiset mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon 

vähentävät myös työmotivaatiota (Hyppänen 2013, s.155‒156).    

 

3.5 Viestintä 

 

Viestintä on yrityksen perustoiminto, ja hyvin hoidettuna se on keskeinen voimavara työ-

yhteisölle. Viestinnän tehtävä on mahdollistaa yhteisön kaikki muu toiminto. Työyhtei-

söviestinnän tavoitteena on, että jokaisella on työnsä tekemiseen tarvittava tieto. Tämän 

lisäksi pitäisi olla saatavilla omaa työyhteisöä ja toimialaa koskevaa ajantasaista tietoa. 

Työyhteisöviestinnän pitäisi olla avointa ja perustua vuoropuheluun. Vuoropuhelussa ar-

vostetaan työyhteisön osapuolten näkemyksiä ja toisaalta pyritään vaikuttamaan osapuol-

ten tietoihin, asenteisiin, uskomuksiin ja käyttäytymiseen. Keskusteluun perustuva vies-

tintä motivoi ihmisiä, lisää työhyvinvointia ja vahvistaa yhdessä tekemisen tunnetta. Tä-

män lisäksi yhteisöllisyys, organisaation toimintakyky ja tuottavuus vahvistuvat samalla. 

Vuorovaikutuksella tarjotaan parhaat mahdollisuudet osaamisen jakamiselle, yksilön ja 

työyhteisön oppimiselle ja kehittymiselle. Lisäksi vuorovaikutus synnyttää innovaatioita 

(Kortetjärvi et al. 2015, s. 9‒62). 

 

Keskeistä suorituskyvyn mittaamisessa on myös tulosten raportointi. Mitattavista asioista 

ja tuloksista on kerrottava henkilöstölle, mikäli sitä pyritään ohjaamaan mittareiden 

avulla. Työntekijöitä pitää ohjata ja motivoida tekemään oikeita asioita. Yksittäiselle 

työntekijälle on tehtävä selväksi, mihin hänen on panostettava strategian toteuttamiseksi. 

Tämä onnistuu asettamalla konkreettiset tavoitteet ja mittarit. Tehokkaassa mittariston 

raportoinnissa on huomioitava muutamia asioita. Tulokset on esitettävä havainnollisesti, 

mikä tarkoittaa numeroita ja kuvia. Käyttäjien tulisi nähdä tulokset tutussa ja yksinker-

taisessa ympäristössä. Tuloksia pitäisi voida katsoa milloin tahansa, ja tietojen keräämi-

sen ja esittämisen täytyy olla kustannustehokasta (Lönnqvist et al. 2006, s. 134‒136). 
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4 Kohdeyrityksen tutkimus 

 

Kohdeyrityksenä tässä työssä toimii metalliteollisuudessa toimiva yritys, joka on osa 

suurta kansainvälistä konsernia. Tämä työ on rajattu koskemaan vain konsernin Suomen 

toimintoja. Yrityksen liikevaihto on vähän yli 20 miljoonaa euroa, ja sen henkilömäärä 

on noin 110. Yritys toimii useammalla liiketoiminta-alueella, mitä voidaan pitää myös 

yrityksen vahvuutena. Liiketoiminta-alueet ovat keittiö-, saniteetti- ja sairaalaliiketoi-

minta. Keittiö- ja saniteettiliiketoiminta toimivat erittäin läheisessä yhteistyössä kaikilta 

osin. Heillä on myös hyvin paljon samoja asiakkaita. Sairaalaliiketoiminta poikkeaa asia-

kaskunnaltaan keittiö- ja saniteettiliiketoiminnasta. Organisaation muut toiminnot sai-

raala ja keittiö- ja saniteettiliiketoiminnassa ovat samankaltaisia myyntiä lukuun otta-

matta.  

 

Tällä hetkellä yrityksellä on Suomessa kaksi eri osakeyhtiötä, jotka kuitenkin toimivat 

samoissa tuotantotiloissa hyvin tiiviissä yhteistyössä. Myöhemmin tässä tutkimuksessa 

näistä osakeyhtiöistä käytetään lyhenteitä FHN ja FMF. Yrityksessä monet toiminnot 

ovat jaettuja toimintoja kahden yrityksen kesken, mikä tarkoittaa, että toisen yrityksen 

toiminnot palvelevat molempia yrityksiä. Esimerkiksi yksi osto-osasto palvelee kaikkia 

liiketoiminta-alueita yhtäaikaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että toinen osakeyhtiöistä ostaa 

useita palveluita toiselta yritykseltä. Tällaisia ostettavia palveluita ovat esimerkiksi osto-

, logistiikka- ja taloushallintopalvelut. 

 

Suorituskyvyn johtaminen on ajankohtainen aihe myös kohdeyrityksessä. Organisaa-

tiossa on monenlaisia suorituskykymittareita käytössään. Käytännöt eivät ole samanlaisia 

kaikissa toiminnoissa ja osastoilla. Mittaaminen painottuukin ehkä enemmän tuotantoon. 

Yrityksessä on käyttänyt myös vuosia Lean tuotantomenetelmiä ja sitä kautta Kaizen on 

tullut tutuksi, mikä tarkoittaa jatkuvaa parantamista. Leanissa ja Kaizenissa voidaankin 

ajatella olevan paljon samoja ominaisuuksia kuin suorituskyvyn johtamisessa. Ensin asi-

oita mitataan, sitten tuloksia analysoidaan, ja jälkeen tehdään tarvittavia toimenpiteitä. 

Myös Lean-kulttuuri on pidemmällä tuotannon puolella kuin yrityksen muissa toimin-

noissa. Suorituskyvyn johtamisen nykytilan tarkastelulla halutaan saada selville, onko 

suorituskyvyn mittaaminen hyvällä tasolla koko organisaatiossa ja onko henkilöstö sitou-

tunut mittaamiseen. Tutkimuksessa halutaan myös saada selvyyttä, mitataanko yrityk-

sessä oikeita asioita ja ovatko mittarit enemmän yksittäisiä vai kokonaisuutta mittaavia, 
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toisin sanoen, onko mittaristo johdettu yrityksen strategiasta, jolloin tekeminen saadaan 

kohdistettua strategisesti oikeisiin asioihin. Yrityksessä on käytössään myös tulospalk-

kausjärjestelmä, jossa on kuitenkin huomattu olevan parantamisen varaa. Se ei kaikilta 

osin ole kannustava, koska oman työn merkitystä ei pystytä havaitsemaan riittävän hyvin. 

 

4.1 Kyselytutkimuksen toteutus 

 

Kyselytutkimuksen sisältöä määriteltäessä ensisijainen tavoite oli käyttää valmiiksi laa-

dittua kyselytutkimusta. Tutkimuksesta haluttiin tehdä kvantitatiivinen tutkimus, koska 

se sopii parhaiten tämän tutkimuksen tiedonkeräämiseen ja tutkimusaineiston analysoin-

tiin. Kuten aikaisemmassa teoriassa todettiin, kvantitatiivisessa tutkimuksessa tyypillistä 

on strukturoitujen kysymysten esittäminen satunnaisesti valitulle otokselle. Tällöin vas-

taukset saadaan taulukkomuotoon, joista voidaan esittää numeerisia ja prosentuaalisia 

analyyseja. Tämän työn laajuus huomioon ottaen kyselytutkimuksen rakentaminen olisi 

ottanut liian suuren osuuden resursseista ja  vähentänyt tulosten analysointiin käytettäviä 

resursseja. Uuden kyselytutkimuksen rakentamisella ei myöskään olisi saatu lisäarvoa 

tutkimukselle verrattuna valmiin kyselypohjan käyttämiseen. 

 

Kyselyn kohderyhmäksi valittiin yrityksen kaikki toimihenkilöt ja ylemmät toimihenki-

löt. Tuotannon työntekijät rajattiin kyselyn ulkopuolelle. Tutkimuksessa haluttiin keskit-

tyä valittuun työntekijäryhmään, jolloin tulosten analysointi ja mahdolliset kehitystoi-

menpiteet on helpompi kohdistaa oikein. Satunnaisotannan uskotaan myös edustavan yri-

tyksen yleistä vastausten jakaumaa. Toimihenkilöissä on edustettuina tuotannon lähim-

mät esimiehet ja tuotannonjohto, jolloin tuotanto-osaston mielipiteet ovat edustettuina. 

Toimihenkilöissä on myös edustettuna työntekijöitä, jotka toimivat esimiesasemassa, ja 

työntekijöitä, joilla ei ole esimiesasemaa.  

 

Yrityksessä on myös menossa muita kehityshankkeita, joihin liittyy kyselytutkimuksia. 

Kyselyissä haluttiin varmistaa, ettei niiden kuormittavuus nousisi liian korkeaksi ja että 

ne eivät toistuisi liian usein. Toimistohenkilökunnan valmiudet kyselyiden vastaamiseen 

on huomattavasti suuremmat jo pelkästään siitä syystä, että työ on päätetyöskentelyä ja 

päätteellä tehtävät kyselyt mielletään osaksi omaa työtä.  
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Kyselykartoituksen valinnassa päädyttiin SUMO-kartoitukseen, joka on suorituskyvyn 

menestykselliseen ohjaamiseen tarkoitettu työkalu. Tämän työkalun hyvinä puolina voi-

daan pitää sitä, että se voidaan toteuttaa sähköisenä ja tuloksista on saatavana valmiit 

raportit analysointia varten. Kyselyyn osallistuvat yritykset saavat myös benchmark-ana-

lyysin, jolla mitattavan yrityksen vastauksia voidaan verrata muihin kyselyyn osallistu-

neiden yrityksen vastauksiin.      

 

4.2 SUMO-kartoitus 

 

Pekkola (2006, s. 48–52) kertoo tutkimusraportissaan SUMO-kartoituksen kehittämi-

sestä. SUMO-kartoitus on organisaation johdon käyttöön tarkoitettu väline, jolla voidaan 

vaikuttaa henkilöstön motivaatioon, sitoutumiseen ja toiminnan tehostumiseen paranta-

malla mitattavia tekijöitä.  Suorituskyvyn menestyksellisen ohjaamisen työkalu on osa 

Henkilöstö kehittämään yrityksen suorituskyvyn analysointia – projektia (HEKSA). Pro-

jektin tavoitteena on johtamismenetelmien ja johdon apuvälineiden kehittäminen siten, 

että johto ja henkilöstö ymmärtävät aiempaa paremmin suorituskyvyn mittaamisen tar-

koituksen, sisällön ja merkityksen. Johto pystyy näiden menetelmien avulla tehostamaan 

tiedon levittämistä ja lisäämään henkilöstön ymmärrystä yrityksen liiketoiminnasta. 

Näillä keinoilla voidaan katsoa olevan vaikutusta henkilöstön työmotivaatioon, sitoutu-

miseen ja mahdollisuuksiin vaikuttaa päätöksen tekoon. Suorituskyvyn menestyksellisen 

ohjaamisen taustalla olevia tekijöitä selvitettiin kirjallisuuden, aiempien tutkimusten ja 

haastattelujen pohjalta. Näiden perusteella löytyi viisi pääaluetta, joiden katsotaan olevan 

toiminnan tehostumisen ja työmotivaatiota parantavien tekijöiden taustalla:  

 

 Oman työn ja organisaation tavoitteiden ymmärtäminen 

 Viestintä 

 Mahdollisuus vaikuttaa 

 Palkitseminen 

 Koulutusmahdollisuus. 

 

Mittaustyökalua toteutettaessa on kerätty mielipiteitä ja kommentteja yrityksiltä lomak-

keen teknistä toteutusta ja kysymyksiä varten. SUMO – kartoitus on jaettu kuuteen osaan, 

jotka ovat taustatiedot, tavoitteet, viestintä, palkitseminen ja motivaatio sekä koulutus ja 
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työympäristö. Haastattelujen perusteella taustatiedoissa on pidetty tärkeimpänä ikää, yk-

sikköä ja aikaa, kuinka kauan työntekijä on työskennellyt yrityksessä. Työn merkitys ja 

motivaatiotekijät vaihtelevat ihmisten elämäntilanteiden mukaan. Juuri työelämään tul-

leelle nuorelle työ on eri asemassa kuin vanhemmalle työntekijälle, jolla koti on raken-

nettu, lapset itsenäistyneet ja taloudellinen tilanne on vakaa. SUMO – kartoituksessa va-

litut väittämät esitetään positiivisessa muodossa, mikä helpottaa tulkintaa vastauksia ana-

lysoitaessa. Väittämissä käytetään Likertin asteikkoa. Neutraali vastausvaihtoehto on jä-

tetty pois, jolloin saadaan aina jonkinlainen mielipide myös sellaisilta henkilöiltä, jotka 

eivät normaalisti ota kantaa. Vastausvaihtoehtoina käytetään neliportaista asteikkoa, joka 

ovat seuraavanlainen: 

 

1 = täysin eri mieltä 

2 = jokseenkin eri mieltä 

3 = jokseenkin samaa mieltä 

4 = täysin samaa mieltä 

 

SUMO-kartoitus koostuu valmiista kysymyksistä ja vapaan sanan alueesta, joka nousi 

esille yritys haastattelujen perusteella (Pekkola 2006, s. 52–57).    

 

4.3 Kyselytutkimuksen tulosten analysointi 

 

Vastausten määrä ja jakauma  

 

Kyselytutkimus toteutettiin sähköisen järjestelmän kautta ja jokaiselle vastaajalle lähetet-

tiin henkilökohtaiseen sähköpostiin linkki, josta kyselyyn päästiin vastaamaan. Kuten ai-

kaisemmin jo todettiin, kysely rajattiin koskemaan ainoastaan yrityksen toimihenkilöitä 

ja ylempiä toimihenkilöitä. Kyselyn vastausajaksi annettiin kaksi viikkoa. Kyselyn toi-

sella viikolla vastaajat saivat vielä muistutussähköpostiviestin, jossa muistutettiin vastaa-

misesta, mikäli vielä ei ollut kyselyyn vastannut. Vastaajat vastasivat täysin anonyymisti, 

eikä vastauksia ja henkilöitä ole mahdollista yhdistää.  

 

Kysely lähetettiin yhteensä 40 henkilölle ja vastauksia saatiin yhteensä 31 kappaletta. 

Kuvassa 10. on esitelty vastaajien lukumäärä ja tarkempi profiili kaaviona. Kyselyn vas-
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tausprosentiksi saadaan 78 prosenttia, jota voidaan pitää vähintäänkin kohtalaisena. Ky-

selyssä oli mahdollista eritellä vastaajat yksikön tai osaston mukaan. Tässä kyselyssä pää-

dyttiin  erittelemään vastaajat yksiköiden mukaan. Osasto- tai toimintokohtainen analyysi 

olisi antanut tarkempaa tietoa, jota varsinkin osastojen esimiehet olisivat pystyneet käyt-

tämään hyväksi. Osastokohtaisessa erittelyssä eri osastojen vastausmäärä olisi kuitenkin 

jäänyt varsin pieneksi, jolloin vastaajien nimettömyyttä ei voida turvata. Näin ollen pää-

dyttiin jakamaan vastaajat yksikkötasolla ja analysoimaan eroja näiden yksiköiden välillä. 

Kyselyn yksiköt ovat merkitty FHN ja FMF, joista FHN on suurempi. Yksiköiden välillä 

on myös laajaa yhteistyötä, ja monet ihmiset työskentelevät molemmissa yksiköissä. 

Yleisesti molemmissa yksiköissä työskentelevien kotiyksikkö on kuitenkin FHN. Vastaa-

jat saivat itse valita ovatko he kokeneita vai kokemattomia työntekijöitä. Työkokemusta-

soa ei ohjeistettu erikseen vuosissa milloin vastaaja on kokenut ja milloin kokematon, 

vaan vastaajat saivat tämän itse päättää oman tuntuman pohjalta. Todennäköisemmin vas-

taajat rinnastavat tämän oman yrityksen tasoon. Organisaatioasemasta käy ilmi, onko vas-

taaja esimiesasemassa vai ei. Vastaajista varsin suuri osa on esimiesasemassa. Osaltaan 

tämä selittyy sillä, että vastaajissa ei ole mukana tuotannon henkilöitä, jolloin suhdeluku 

olisi kääntynyt toisenlaiseksi.    

 

 

 

Kuva 10. Vastaajien tarkempi erittely. 
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Kysely on jaettu eri osa-alueisiin, jotka ovat yleinen suorituskyky, tavoitteet, viestintä, 

vaikutusmahdollisuudet, palkitseminen ja motivointi, osaaminen sekä suorituskyky. Seu-

raavassa kappaleissa käsitellään näitä osa-alueita tarkemmin.  

 

Kyselystä saadaan erilaisia raportteja, jotka ovat: 

 

 Organisaatioraportti, (jaottelu: kaikki/FHN/FMF 

 Analyysi vastaajaryhmittäin (jaottelu: työkokemus/asema) 

 Benchmark-analyysi, jossa verrataaan yritystä muihin kyselyyn osallistuneihin 

yrityksiin 

 

 

Yleinen suorituskyky 

 

Yleisellä suorituskyvyllä mitattiin organisaation tietoisuutta suorituskyvystä yleisellä ta-

solla (kuva 11.). Organisaatiossa on melko hyvin tiedossa, mikä organisaation suoritus-

kyky on. Toisaalta on huomioitava, että suorituskyky saattaa merkitä hyvin eri asioita eri 

ihmisille. Organisaatiosta noin puolet tiesi, miten suorituskykyä mitataan, ja enää noin 

kolmasosa vastaajista tiesi, miten mittaustietoa hyödynnetään.   

 

 

Kuva 11. Yleisen suorituskyvyn tulokset 

 

Tietoisuus organisaation suorituskyvystä voi perustua hyvin karkean tason ajatteluun, jol-

loin suorituskyvyn ajatellaan olevan esimerkiksi hyvää tai huonoa. Suuri tietoisuus orga-

nisaation suorituskyvystä voisi perustua yleisesti siihen, että tiedetään, miten suoritusky-

kyä mitataan ja miten tuloksia hyödynnetään, mutta kahden viimeisen kysymyksen pis-

temäärän jäädessä huomattavasti pienemmäksi, tietoisuutta suorituskyvystä voidaan kä-
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sitellä monin eri tavoin. Vastaajat ovat voineet ottaa kantaa organisaation yleiseen suori-

tuskykyyn tai organisaation yhden tason suorituskykyyn. Toisaalta suorituskykyä voi-

daan käsitellä myös yrityksen taloudellisena suorituskykynä.   

 

Yksikkökohtaisissa tuloksissa esille nousee FMF-yksikön suuri tietoisuus organisaation 

suorituskyvystä. FMF-yksikössä kaikki vastaajat uskovat tietävänsä, mitä suorituskyky 

on, mutta kuitenkaan tietoisuus mittaamisen toteutumisesta tai mittaustiedon hyödyntä-

misestä ei saa merkittävästi korkeampaa pistemäärää kuin yksiköistä toinen eli FHN.  

 

Vastaajaryhmittäin näkyvässä analyysissa on nähtävissä kokemukseen kautta tuleva tie-

toisuus (kuva 12.). Organisaation kokeneemmat henkilöt ovat hieman tietoisempia suori-

tuskyvystä ja mittaustiedon hyödyntämisestä. Yllättävä poikkeus on tietoisuus mittaami-

sesta, jossa kokemattomien työntekijöiden pistemäärä nousee hieman suuremmaksi. 

Tämä voi selittyä sillä, että kokemattomat henkilöt ovat tekemisissä enemmän tiedon ke-

räämisen kanssa, kun taas kokeneet henkilöt hyödyntävät mittaamisesta saatua tietoa. Ko-

konaisuuden kannalta olisi kuitenkin hyväksi, että myös mittaustiedon hyödyntäjät tietäi-

sivät, miten tietoa mitataan. Vastaajaryhmä- ja benchmark-analyysit näytetään graafisina 

kuvina malliksi vain yleisen suorituskyvyn kohdalla. Kaikki analyysit ovat nähtävillä tut-

kimuksen lopussa olevissa liitteissä. 

 

 

Kuva 12. Vastaajaryhmäanalyysi yleisestä suorituskyvystä vastaajan kokemustason mu-

kaan. 

 

Vastaajaryhmäanalyysiä katsottaessa työntekijän aseman suhteen, eli onko vastaaja esi-

miesasemassa vai ei, nousee esille hieman yllättävä vastausten jakaantuneisuus (Kuva 

13.). Kaikissa kohdissa työntekijöiden, jotka eivät ole esimiesasemassa, vastausten piste-

määrä nousee suuremmaksi kuin esimiesten. Yleisesti esimiesten pitäisi olla tietoisempia 
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organisaation suorituskyvystä. Kysymyksessä voi olla myös ero käsitteiden tietoisuu-

desta, jolloin suorituskyky merkitsee eri asiaa esimiehille kuin työntekijöille. Lisäksi 

työntekijät voivat käsitellä suorituskykyä enemmän oman työn tai osaston näkökulmasta, 

jolloin tietoisuutta pidetään suurempana. Esimiesten katsonta voi käsittää enemmän koko 

organisaation, jolloin myös kaikilla esimiehillä ei ole niin hyvää tietoisuutta koko orga-

nisaation suorituskyvystä kuin oman osaston suorituskyvystä.  

 

 

Kuva 13. Vastaajaryhmäanalyysi yleisestä suorituskyvystä vastaajan organisaatioaseman 

mukaan. 

 

Benchmark-analyysissa verrataan kyselyyn vastanneen organisaation vastauksia muihin 

kyselyyn osallistuneihin organisaatioihin (kuva 14). Yleisessä suorituskyvyssä vastaaja 

organisaation tulokset ovat erittäin lähellä ulkopuolisten organisaatioiden kanssa. 

 

 

Kuva 14. Benchmark-analyysi yleisestä suorituskyvystä. 

 

Kirjallisuudessa mainittiin suorituskyvyn mittaamisen muodostavan perustan, jolla voi-

daan seurata, miten organisaatio suoriutuu ennalta määrättyihin tavoitteisiin nähden. Suo-

rituskyvyn mittaaminen näyttää ainoastaan, mitä tapahtui, mutta ei sitä, miksi jokin asia 
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tapahtui tai mitä sille asialle pitäisi tehdä. Tehdäkseen tehokkaampaa suorituskyvyn mit-

taamisesta, organisaatioiden olisi käännettävä suorituskyvyn mittaaminen suorituskyvyn 

johtamiseksi (Amaratunga & Baldry 2002, s. 218). Suorituskykyä mittaamalla yritys saa 

tietoa liiketoiminnan kehittymisestä, ennen kuin kehitys näkyy taloudellisissa luvuissa. 

Työntekijät saavat täsmällisempää tietoa eri toiminnoista ja erityisesti toimenpiteitä vaa-

tivista toiminnoista tavoitteiden saavuttamiseksi (Ittner & Larcker 2003, s. 2). Suoritus-

kyvyn johtaminen käyttää hyödykseen suorituskyvyn mittaamista ja raportointia, jonka 

avulla parannetaan ihmisten käyttäytymistä, motivaatiota, prosesseja ja edistetään inno-

vointia (Radnor 2007, s. 393).  

 

Kuten kirjallisuudessa mainitaan, pelkkä tietoisuus suorituskyvystä ei riitä. Organisaation 

olisi myös tärkeä tietää, miten suorituskykyä mitataan ja miten mittaustietoa hyödynne-

tään parantamaan organisaation tulevaisuuden suorituskykyä. Työntekijöiden pitäisi siis 

olla hyvin tietoisia suorituskyvyn mittaamisesta, tuloksista ja tavoitteista. Näiden tulosten 

pohjalta myös määräytyvät toimenpiteet, mikäli jotain osa-aluetta pitää parantaa. Kyse on 

siis suorituskyvyn mittaamiseen muuttamisesta suorituskyvyn johtamiseksi. Vastausten 

perusteella nousee kysymys, onko organisaatio tietoinen todellisuudessa suorituskyvys-

tään vai onko kyseessä tietoisuus taloudellisesta suorituskyvystä. Jos ei tiedetä, miten 

suorituskykyä mitataan,  voidaanko silloin olla tietoisia suorituskyvyn tuloksistakaan? 

Toisaalta kaikkein tärkeintä olisi tietoisuus siitä, miten suorituskyvyn mittaamisesta saa-

tuja tuloksia hyödynnetään. Työntekijöiden pitäisi osallistua aktiivisesti koko prosessiin 

ja myös tulosten analysointiin, jolloin saadaan laaja-alainen ymmärrys, miksi joitakin asi-

oita pitää muuttaa tai parantaa. Organisaation pitäisi siis parantaa tietoisuutta suoritusky-

vyn mittaamisesta ja siitä, miten mittaustietoa hyödynnetään. Samalla yrityksessä kehit-

tyy korkean suorituskyvyn kulttuuri, jossa työntekijät kokevat voivansa vaikuttaa asioi-

hin.  
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Tavoitteet 

 

Tavoitteet-kohdassa mitattiin tietoisuutta tavoitteista koko organisaation tasolla ja omaan 

työhön liittyviä tavoitteita sekä niiden yhteyttä toisiinsa (kuva 15). Kokonaisuutena ta-

voitekohta sai osa-alueista kaikkein suurimman pistemäärän, joka oli 3,38. Tavoitteista 

kaikkein parhaimmin oltiin tietoisia oman työkuvan tavoitteista, mikä on hyvin luonnol-

lista. Organisaation tavoitteet saivat melkein yhtä suuren pistemäärän, samoin kuin yhteys 

oman työn tavoitteiden ja organisaation tavoitteiden välillä. Toimintaa voidaan siis pitää 

hyvin tavoitteellisena, ja tavoitteet ovat myös hyvin tiedossa.  

 

Oman työn ja liiketoiminnan välisestä yhteydestä oltiin myös hyvin tietoisia. Tavoitteiden 

toteutumisen mittaamisessa pistemäärä kuitenkin tippui siten, että hieman yli kolmasosa 

vastaajista ei tiennyt, miten tavoitteiden toteutumista mitataan. Tavoitteiden asettamisella 

on suuri merkitys siihen, miten ne ymmärretään ja ovatko ne yleensäkään mitattavia. Jos-

kus tavoitteet voivat olla sanallisia tai liittyä jonkin tehtävän suorittamiseen, jolloin mit-

taamistulos perustuu enemmän omaan tai esimiehen arvioon. Tulosten perusteella voi olla 

kysymys siitä, että tavoitteet tiedetään yleisellä tasolla, mutta aina tavoitteita ei ole mää-

ritelty tarkasti ja asetettu mitattavaan muotoon. 

 

 

Kuva 15. Tavoite-osa-alueen tulokset 

 

Yksiköiden välillä tulokset olivat samansuuntaiset, mutta kuitenkin FMF-yksikössä ta-

voitteet oli ymmärretty varsin selvästi, koska kaikki vastaajat olivat samaa mieltä. Osal-

taan tuloksia voi selittää se, että FMF-yksikkö on pienempi työntekijämäärältään, jolloin 

pienemmässä yksikössä tavoitteet ovat helpompi ymmärtää. Kuitenkin myös tässä yksi-

kössä tavoitteiden toteutumisen mittaamisessa pistemäärä tippui.  
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Vastaajaryhmäanalyysissa ei ollut suuria eroavaisuuksia tavoitteiden kohdalla. Kokemus-

tasolla ei ollut siis merkitystä, eikä sillä, oliko henkilöllä esimiesasema vai ei. 

Benchmark-anayysin kautta nousee esille myös kysymys, ovatko tavoitteet oikeasti mi-

tattavissa vai perustuvatko ne enemmän tuntemukseen. Tavoitteiden ymmärtäminen on 

paremmalla tasolla verrattaessa ulkopuolisiin yrityksiin, mutta tavoitteiden mittaaminen 

saa kohdeorganisaatiossa huonommat pistemäärät kuin vertailuyrityksissä.  

 

Kirjallisuudessa Ukko et al. (2009, s. 330) mainitsevat tutkimuksessaan kuusi tekijää, 

jotka helpottavat ja parantavat yrityksen toimintojen ja työntekijöiden suorituskykyä sekä 

suorituskyvyn mittaamista operatiivisella tasolla. Tutkimuksen mukaan suorituskyvyn 

mittaamisen kytkeminen palkitsemiseen, yksilöiden ja organisaation tavoitteiden välisen 

yhteyden ymmärtäminen ja vuorovaikutteinen viestintä ovat kaikkein merkittävimpiä te-

kijöitä operatiivisen tason suorituskyvyn mittaamisessa. Lisäksi työntekijöiden mahdol-

lisuus vaikuttaa päätöksentekoon, työnkuvan selkeys ja koulutus koetaan tärkeiksi.  Ka-

mensky (2010, s. 206) mainitsee niiden johtamisjärjestelmien tärkeyden, joilla organisaa-

tiot ratkaisevat tavoitteiden asettamisen. Samalla hän kuitenkin mainitsee, että liian usein 

nämä jäävät vuotuisiksi rituaaleiksi, jolloin todellinen ohjausvoima jää puuttumaan. 

Johnston et al. (2001, s. 206) muistuttaa, että kun selkeät, määritellyt ja määrälliset ta-

voitteet on asetettu, niillä saadaan parannettua yrityksen suorituskykyä.    

 

Tavoiteosion suuren pistemäärän lisäksi kirjallisuuteen vertaamalla kohdeorganisaatiossa 

tavoitteet ovat ymmärrettyjä. Yksilöiden omien tavoitteiden ja organisaation tavoitteiden 

välinen yhteys on ymmärretty hyvin. Parannettava löytyy mittaamisen tietoisuudesta. 

Tämä vaatisi jatkoselvitystä, koska tuloksista ei käy ilmi, onko mittaristo puutteellinen 

vai onko kyse viestinnästä. Toisaalta organisaatio ei ollut täysin tietoinen, miten suoritus-

kykyä mitataan tai miten suorituskyvyn mittaamisesta saatua tietoa hyödynnetään. Tästä 

syystä on myös loogista, ettei tavoitteiden toteutumisen mittaamisesta olla täysin tietoisia. 

Näiden perusteella voidaan olettaa, että organisaatiossa on asetettu erityyppisiä tavoit-

teita, jotka ovat ymmärrettyjä ja joiden yhteys myös liiketoiminnan menestymiseen on 

ymmärretty.  Tavoitteet eivät kuitenkaan tule suorituskyvyn mittaamisesta, ainakaan niin, 

että työntekijät ymmärtäisivät tämän yhteyden. Organisaation kannattaa siis kiinnittää 

kuitenkin huomiota siihen, että mittaaminen on yleisesti tiedossa työntekijöille, ja siihen, 

että he myös tietävät, miten mittaustuloksia hyödynnetään.     
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Viestintä 

 

Yleisesti useimmissa organisaatioissa viestintää pidetään haastavana alueena, sillä vies-

tintä on hyvin laaja käsite. Eri työntekijöillä on käytössään valmiiksi hyvinkin erilaista 

tietoa samassa organisaatiossa, riippuen organisaatioasemasta. Toisaalta taas työntekijät 

ovat kiinnostuneita saamaan lisätietoa hyvinkin erilaisista asioista. Viestintä nouseekin 

melkein jokaisessa tutkimuksessa esille, eikä tämäkään tutkimus tee poikkeusta. Viestin-

nän pistemäärä jäi osa-alueista kaikkein pienimmäksi, jolloin sekä viestintäkanavissa, että 

viestinnän sisällössä on parantamisen varaa. Viestinnän pistemäärä oli 2,38 (kuva 16.).  

 

 

Kuva 16. Viestinnän tulokset. 

 

Viestinnän aihealueen sisällä olevat kysymykset saavat hyvin samansuuntaiset pistemää-

rät. Vastauksista on nähtävissä, ettei organisaatiossa ole selkeitä viestintäkanavia ja tietoa 

ei pidetä kovin tarkkana. Kyseessä on pk-yritys, jolloin on hyvin yleistä, ettei viestintä-

kanavia ole rakennettu samalle tasolle kuin suurissa yrityksissä. Viestintä ei aina ole niin 

virallisessa muodossa pienemmissä yrityksissä, vaan se on hyvin usein henkilökohtaista 

viestintää työntekijältä toiselle. Toisaalta vähän yllättävänä voidaan pitää sitä, että tiedon-

kulku eri osastojen välillä on pistemäärältään alhaisin viestintäosiossa. Benchmark-ana-

lyysissa on nähtävissä, että viestintä osastojen välillä on haasteellisinta viestintää myös 

muissa yrityksissä. Kaikki viestintäosion vastaukset ovat hyvin samalla tasolla muiden 

vastanneiden yritysten kanssa. Työntekijän kokemustaso näkyy eniten kohdassa 6.8, jossa 

kokematon henkilö ei koe pystyvänsä kertomaan työhönsä liittyviä odotuksia yhtä hyvin 
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kuin kokenut henkilö. Organisaation suorituskykyyn liittyvää tietoa ei pidetty kovin tark-

kana, ymmärrettävänä, eikä oikein kohdistettuna. Tämä on loogista jatkumoa aikaisem-

piin kysymysalueisiin, koska organisaatio ei tiennyt täysin, miten suorituskykyä mitataan 

tai miten tavoitteiden toteutumista mitataan. Tällöin näiden tuloksien viestinnässäkään ei 

ole helppo onnistua. Suorituskykyyn liittyvän tiedon ajankohtaisuuden kohdalla piste-

määrä nousee. Tämä voi myös johtua siitä, että viestittävät asiat ovat sidoksissa johonkin 

lähimenneisyydessä tapahtuneeseen suoritukseen, josta saadaan palautetta, eikä niinkään 

suorituskyvyn mittaamisesta saatuihin tuloksiin.  

 

Kirjallisuudessa korostetaan, että työyhteisöviestinnän hyviin periaatteisiin kuuluu, että 

viestintä on avointa ja perustuu vuoropuheluun. Työyhteisön viestijöitä ovat johto, lä-

hiesimiehet ja viestinnän asiantuntijat. Kukaan ei taas ole pelkästään viestin vastaanottaja, 

koska vuoropuhelu edellyttää kaikkien olevan myös viestien tuottajia ja välittäjiä. Kai-

killa on vastuu ottaa asioista selvää kysymällä ja etsimällä tietoa sekä jakamalla ajatukset 

muiden tietoon. Nykypäivän työyhteisössä kaikkien pitää ottaa aktiivinen rooli viestin-

nässä (Kortetjärvi-Nurmi et al. 2015, s. 62–63).  

 

Suorituskykyyn liittyvää tietoa haluttaisiin levittää eniten esimiesten välityksellä ja seu-

raavaksi eniten palavereissa (kuva 17.). Ilmoitustaulut koetaan huonoimmaksi viestintä-

kanavaksi. Esimiesten kautta ja palavereissa saatu tieto voidaan kokea tarkemmaksi, 

koska samassa yhteydessä voidaan asiasta keskustella enemmän ja esittää lisäkysymyk-

siä. Ilmoitustaululta luettu tieto jättää tulkinnan vain lukijan vastuulle, eikä tarkentavia 

kysymyksiä ole mahdollista tehdä heti. Ilmoitustaululla oleva tieto ei myöskään välttä-

mättä aina tavoita kaikkia.  

 

 

 

Kuva 17. Suorituskykyyn liittyvän tiedon levittäminen.  
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Kortetjärvi-Nurmi & Murtola (2015, s. 63) painottaa lähiesimiehen tärkeyttä tiedonläh-

teenä. Lähiesimies on linkki oman yksikön ja muun organisaation välillä. Esimies tulkit-

see omille alaisilleen, mitä johdon strategiset päätökset merkitsevät käytännössä heille. 

Se vaatii esimiehiltä taitoa selittää yksinkertaisesti monimutkaisia asioita. Toisaalta hän 

välittää myös viestejä omasta tiimistä muualle organisaatioon. Lähiesimies on päivittäi-

sen työn johtaja ja organisoija, joka kohtaa alaisensa viestinnän areenoilla päivittäin. Hän 

varmistaa, että tiimillä on viimeisimmät tiedot työtehtävistä ja työhyvinvoinnista. Esimies 

käy myös päivittäistä dialogia alaistensa kanssa ja antaa sekä vastaanottaa palautetta 

(Kortetjärvi-Nurmi & Murtola 2015, s. 63). 

 

Myös Ukko et al. (2007, s.56–57) painottavat myös esimiehen ja tiedon oikeellisuuden 

tärkeyttä kun viestitään suorituskyvyn mittaamisen tuloksista valmistavassa teollisuu-

dessa. Onnistuakseen suorituskyvyn tuloksien viestinnässä tiedon laadulla on suurin vai-

kutus.  Onnistuneella kommunikoinnilla on myös positiivinen merkitys organisaation 

suorituskykyyn. Henkilökohtaisessa kommunikoinnissa myös tieto henkilöityy viestin 

välittäjään, mikä nähdään positiivisena asiana. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, jossa 

suurin osa työntekijöistä ei työskentele tietokoneella päivittäin, sähköinen viestintä voi 

olla resurssien tuhlaamista.  

 

Organisaation tuloksia vertailtaessa kirjallisuuteen esille nousee tiedon tarkkuus, jota or-

ganisaatiossa ei pidetä kovin tarkkana eikä ymmärrettävänä. Tutkimuksen mukaan tiedon 

oikeellisuudella oli kuitenkin suurin merkitys viestinnän onnistumisessa. Kuten aikaisem-

min pohdittiin, tämä voi johtua siitä, että suorituskyvyn mittaamisesta ja tavoitteiden to-

teutumisen mittaamisesta ei oltu hyvin tietoisia. Yritys kuuluu pienten ja keskisuurten 

yritysten joukkoon, joten ei ole välttämättä hyödyllistä ruveta rakentamaan viestintäka-

navia. Tärkeintä on keskittyä esimiesten välityksellä levitetyn tiedon oikeellisuuteen. 

Tämä tutkimus tukee aikaisempia tutkimuksia siinä, että tiedon levittäminen esimiesten 

välityksellä nähdään parhaimmaksi viestinnän kanavaksi.  
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Vaikutusmahdollisuudet 

 

Suurin osa vastaajista kokee pystyvänsä vaikuttamaan oman työnsä sisältöön hyvin. Ku-

vassa 18. on nähtävissä, että pistemäärät vähenevät siirryttäessä isompiin kokonaisuuk-

siin, tiimeihin ja organisaatioon, jota voidaan kuitenkin pitää loogisena. On luonnollista, 

että koko organisaation päätöksien tekoon kaikki eivät suoraan voi vaikuttaa. Vaikka or-

ganisaation päätöksiin ei pystyisikään vaikuttamaan,  on kuitenkin hyvä muistaa, että jo-

kaisen omilla päätöksillä ja työllä on vaikutus organisaation menestymiseen.  

 

   

 Kuva 18. Vaikutusmahdollisuudet 

 

Oman työn vaikutusmahdollisuudet koettiin hyväksi, mutta siitäkin huolimatta vastaajat 

kokevat, että olisi tärkeää päästä vaikuttamaan aiempaa enemmän työn sisältöön (kuva 

19.). Aikaisemmat tutkimukset ja teoriat tukevat oman työn vaikuttamisen tärkeyttä. 

Oman työhön vaikuttamisella on erittäin suuri merkitys työmotivaatioon. Tavoitteiden 

asettamisessa taas koetaan, että tavoitteiden pitää olla molemmin puolin hyväksyttyjä, 

jolloin työntekijöiden on myös oltava niitä asettamassa.  

 

Kokemustason mukaisessa analyysissa suurimmaksi eroksi nousee kohta, jossa kokema-

ton työntekijä kokee voivansa vaikuttaa enemmän työnsä sisältöön kuin kokenut työnte-

kijä. Osaltaan tätä voi selittää se, että kokenut työntekijä ei välttämättä enää halua tehdä 

samanlaisia muutoksia vakiintuneeseen työnsisältöön kuin kokematon työntekijä. Vas-

tauksesta ei kuitenkaan pystytä varmasti päättelemään, onko kyse siitä, että työn sisältöön 

ei päästä vaikuttamaan vai ei niin paljon haluta vaikuttaa.  Benchmark-analyysin perus-

teella kohdeyrityksen organisaatiolla on vähintäänkin samanlaiset vaikutusmahdollisuu-

det kuin vertailukohteena olevilla yrityksillä. 
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Kuva 19. Tulevaisuuden vaikutusmahdollisuudet 

 

Kirjallisuuden mukaan käsitys itsestä ammatillisena toimijana on merkittävä osa identi-

teettiä eli minäkuvaa. Kun ihmiselle on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä ja työ on mer-

kityksellistä, positiivinen minäkuva kasvaa ja työmotivaatio ja – hyvinvointi kasvavat. 

Työnantajan hyvä maine näkyy työntekijän identiteetissä ja vahvistaa hänen työtyytyväi-

syyttä ja sitoutumista työnantajaan. Tämä taas heijastuu työntekijän omaan toimintaan 

esimerkiksi parempana asiakaspalveluna ja työtuloksina, joilla on taas vaikutusta työnan-

tajamaineeseen (Kortetjärvi-Nurmi & Murtola. 2015, s. 62). Monet muutkin tutkimukset 

painottavat vaikutusmahdollisuuksien tärkeyttä. Robson (2005, s. 139) mainitsee siitä, 

että jos ihmiset eivät pääse vaikuttamaan omiin päätöksiin,  tehottomuus lisääntyy, mutta 

suurempi vaikutus sillä on ihmisten mielentilaan. Kun ihmiset toimivat muiden ohjeiden 

mukaan, he eivät koe enää olevansa vastuussa seurauksista.    

 

Organisaatiossa näyttäisi olevan hyvät mahdollisuudet vaikuttaa oman työn sisältöön ja 

tavoitteisiin. Kirjallisuus painottaa sen merkitystä työmotivaatioon ja työhyvinvointiin, 

joten siihen kannattaa edelleen kiinnittää erityistä huomiota. Työn merkityksellisyyden 

lisäämiseksi myös tietämystä oman työn tavoitteiden ja organisaatioiden tavoitteiden yh-

teydestä kannattaa lisätä. Organisaatiossa on käytössä Lean toimintamalli, jota viedään 

eteenpäin erityisesti Kaizen-työpajoilla. Lean tuotantomenetelmä keskittyy sellaisten yli-

määräisten hukkakohtien karsimiseen, jotka eivät tuota lisäarvoa asiakkaille. Kaizen tar-

koittaa jatkuvaa kehittämistä, joka on hyvin vahvasti työntekijälähtöistä. Työntekijät itse 

ideoivat, miten valittuja alueita kehitetään ja mitä siellä voidaan muuttaa esimerkiksi työ-

tavoissa. Tämä edistää jokaisen vaikutusmahdollisuuksia. Toimintamallia on käytetty 

sekä tuotanto- että toimistotyössä, mutta kuitenkin Kaizen-kulttuuri on pidemmällä tuo-

tantoalueella. Tämä kysely rajattiin koskemaan toimistotyötä, jossa kuitenkin vaikutus-

mahdollisuudet nähtiin myös hyvänä. Yrityksen kannattaa kuitenkin edelleen keskittyä 

jatkuvan parantamisen kulttuurin kehittämiseen ja tukea ajattelua, jossa työntekijät pää-
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sevät vaikuttamaan oman työn sisältöön. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota aikai-

semmin esille tulleisiin parannuskohtiin. Ihmisten pitäisi myös pystyä vaikuttamaan suo-

rituskyvyn mittaamisen alueiden määrittelyyn ja samalla myös yhteisten hyväksyttyjen 

tavoitteiden luomiseen. Sitä kautta kehittämisen kulttuuria saadaan kasvatettua edelleen.  

 

Palkitseminen ja motivointi 

 

Kuten luvussa 3.3 todettiin, palkitseminen merkitsee eri työntekijöille eri asioita. Palkit-

semisena voidaan pitää kaikkia niitä asioita, joita henkilö pitää palkitsevana ja motivoi-

vana. Osaltaan tästä syystä vastauksiin voi tulla hajontaa. Palkitsemisen pistemäärä tut-

kimuksessa oli 2,18 (kuva 20.), jonka perusteella voidaan päätellä, että palkitsemista ei 

koeta kaikin puolin kannustavaksi. Työntekijät eivät koe pystyvänsä riittävästi vaikutta-

maan omalla toiminnallaan. Työmotivaation ja kannustavuuden kannalta tämä ei tieten-

kään ole ideaali tilanne. Työstä saatava palaute jää myös melko vähäiselle huomiolle.   

 

 

Kuva 20. Palkitseminen ja motivointi 

 

Yrityksessä on käytössä tuottavuuspalkkiojärjestelmä, jonka mukaan palkkioita makse-

taan kaksi kertaa vuodessa. Tulospalkkion vaikuttavia tekijöitä ovat yrityksen tulos ja 

henkilöstökulut. Näiden avulla saadaan laskettua tulospalkkion suuruus, joka voi olla 

maksimissaan kymmenen prosenttia työajan palkasta. Tällaisen tulospalkkion heikkou-

tena voidaan pitää maksutiheyttä, joka on kaksi kertaa vuodessa. Myös palkkion suuruus 

lasketaan hyvin suurista kokonaisuuksista ja esimerkiksi yrityksen tulokseen vaikuttavat 

monet asiat. Näistä asioista johtuen henkilökunta voi kokea, ettei pysty vaikuttamaan ko-

vin hyvin palkkioihin omalla toiminnalla. Tuottavuuspalkkio on kuitenkin kaikille sa-

massa yhtiössä työskenteleville sama, jolloin se on tasapuolista.   
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Yleisesti parhaimmaksi kannustimeksi arvioidaan raha, ja vastaajat katsovat sen olevan 

myös paras kannustin omassa työssään (kuvat 21 ja 22). Raha varmastikin on tyypillisin 

kannustin erilaisina tuottavuuspalkkioina ja bonuksina annettuna. Seuraavaksi tulevat esi-

miehen kiitos, palkallinen vapaa-aika, kiitos työkavereilta ja organisaation tarjoama va-

paa-ajan harrastus.  

 

Tavaraa ei katsota kovin hyväksi palkitsemiskeinoksi. Eri elämäntilanteiden merkitys tu-

lee esille vertailtaessa kokeneen ja kokemattoman työntekijöiden vastauksia. Kokematto-

malle työntekijälle raha on merkityksellisempää, kun taas kokeneelle työntekijälle kiitos 

esimieheltä on merkityksellisempää kuin kokemattomalle.  

 

 

Kuva 21. Työn parhaat kannustimet 

 

Raha kannustimena nykyisessä työssä saa vähän pienemmän pistemäärän kuin yleisellä 

tasolla parhaimpia kannustimia kysyttäessä, mutta silti rahan katsotaan olevan yksi tär-

keimmistä kannustimista. Merkittävämmäksi tekijäksi nousee nykyisessä työssä esimie-

hen luottamus. Erittäin merkitykselliseksi nousevat myös joustavat työajat, työtoverit ja 

työn haastavuus. Rahan palkitsevuudesta ollaan montaa mieltä, kuten aikaisemmat tutki-

muksetkin sen osoittavat. Rahallinen palkitsemisessa motivaatio voi nousta hetkellisesti, 

mutta kuitenkaan rahallinen palkitseminen ei tuo pitkäkestoista motivaatiota. Johtami-

seen ja esimiestyöhön kuuluu luottamuksen rakentaminen.Työntekijät kokevatkin luotta-

muksen erityisen merkittäväksi palkitsemismuodoksi. Luottamuksen rakentamista ei 

voida pitää vain esimiehen vastuulla vaan myös työntekijöiden on rakennettava yhteistä 

luottamusta. Työtehtävien kiertoa pidetään vastausvaihtoehdoista huonoimpana palkitse-

mismuotona. Yllättävän pienen merkitykseen saa myös mahdollisuudet uralla etenemi-

seen. Benchmark-analyysissa kohdeorganisaation vastaukset oli hyvin samanlaisia mui-
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hin kyselyyn vastanneiden organisaatioiden kanssa. Mahdollisuus koulutukseen, etene-

mismahdollisuudet ja työtehtävien kierto katsottiin kohdeyrityksen palkitsemiskeinoina 

hieman huonommaksi kuin muissa benchmark-yrityksissä.  

 

 

 

Kuva 22. Parhaat kannustimet nykyisessä työssä. 

 

Rantamäki et al. (2006, s. 15–16) mukaan palkitsemista on kaikki se, mitä henkilö pitää 

palkitsevana ja motivoivana. Palkitseminen on johtamisen väline, jolla strategiset tavoit-

teet konkretisoidaan ja muutetaan toiminnallisiksi tavoitteiksi. Usein yrityksille kertyy 

vuosien saatossa joukko erilaisia palkitsemiskeinoja, jotka muuttuvat itsestäänselvyyk-

siksi ja niistä voi olla vaikea luopua. Ukko et al. (2009, s. 316) muistuttaa, että suoritus-

kyvyn mittaaminen pitäisi linkittää palkitsemiseen. Erityisesti pitäisi huomioida ei-talou-

delliset mittarit. Suoritukseen perustuvassa palkkauksessa korostuu myös motivaati-

onäkökulma. Kuitenkaan ei voida pitää itsestäänselvyytenä, että suoritukseen perustuva 

palkitseminen parantaa motivaatiota tai suorituskykyä.  

 

Työmotivaatiota voidaan parantaa liittämällä tulospalkkaus tavoitteisiin. Tällöin työnte-

kijän on pystyttävä tarkastelemaan tulospalkkaukseen vaikuttavia tavoitteita. Motivaatio 

myös lisääntyy, kun työntekijä yhdistää oman työn vaikutukset koko organisaation toi-

mintaan ja tulokseen. Ongelmiin on aina pystyttävä reagoimaan nopeasti. Tämä asettaa 
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mittaristolle vaatimuksen siitä, että raportointi on tehtävä riittävän usein. Tuloksien ra-

portointi on oltava mittarista riippuen vuosineljänneksittäin, kuukausittain tai jopa päivit-

täin (Lönnqvist et al. 2006, s. 134).   

 

Suurin kehityskohde, johon yrityksen kannattaa kiinnittää huomiota, on tuottavuuspalk-

kiojärjestelmä. Tällä hetkellä se on vanha palkitsemiskeino, joka on muuttunut itsestään-

selvyydeksi. Ongelmana voidaan pitää sitä, että työntekijät eivät voi yhdistää oman työn 

saavutuksia palkitsemiseen. Taloudelliseen tulokseen jokainen vaikuttaa omalla työllään. 

Kuitenkin taloudellinen tulos koostuu hyvin monesta muustakin tekijästä, jolloin oman 

työn vaikutus on vaikea todeta. Kehityskohteena kannattaa miettiä sellaisen uuden pal-

kitsemisjärjestelmän rakentamista, johon jokainen työntekijä pystyy vaikuttamaan ja vai-

kuttavuus myös pystytään osoittamaan mittaamisella. 

 

Osaaminen 

 

Osaamisen-osiossa kysyttiin ammattitaidon kehittymistä. Vastaajista lähes kaikki ovat 

halukaita kehittämään omaa osaamista. Yleisesti jatkuva osaamisen kehittäminen ja ke-

hittyminen nähdään positiivisena asiana. Vastaajien joukossa on myös lähellä eläkeikää 

olevia vastaajia, jolloin on myös luonnollista, että työuran siinä vaiheessa oman ammat-

titaidon kehittämistä ei nähdä enää niin tarpeellisena. Ammattitaitoa voi kehittää monella 

tavalla. Se voi olla esimerkiksi koulutusta, kursseja, työssä oppimista tai työvuosien mu-

kana tulevaa luonnollista kehittymistä. Kuvassa 23. on nähtävillä, että työntekijöiden 

mahdollisuudet ammattitaidon kehittämiseen eivät ole aivan samalla tasolla kuin haluk-

kuus ammattitaidon kehittämiseen. Vastauksista ei voida kuitenkaan tehdä suoria johto-

päätöksiä siihen, että työntekijät kehittäisivät osaamistaan, jos vain siihen annettaisiin 

riittävästi mahdollisuuksia. Lähtökohta osaamisen kehittämiselle on kuitenkin hyvä, 

koska halukkuus siihen on selkeästi havaittavissa. Vaatisi kuitenkin tarkempaa selvitystä 

siitä, että työntekijöiden ja työnantajan osaamisen kehittäminen ovat yhteneviä. Osaami-

sen kehittämisen on kuitenkin palveltava yrityksen menestymistä ja kehittymistä. Tar-

kempaa tietoa tästä saataisiin katsomalla yrityksen koulutussuunnitelmaa ja esimerkiksi 

kehityskeskusteluissa esiin nousevia suunnitelmia yksittäisten työntekijöiden osaamisen 

kehittämiseen.  
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Kuva 23. Osaaminen  

 

Useat tutkimukset painottavat koulutuksen tärkeyttä, katso esimerkiksi Ukko et al. (2009, 

s. 330). Työn sisällön haastavuuden lisääminen saa työntekijät toimimaan positiivisella 

tavalla. Innovaatiot, tuotteet ja palvelut syntyvät usein osaajien yhteistyön tuloksena, jol-

loin pitkän aikavälin jatkuvuus on olennaista. Jatkuva osaamisen kehittäminen ja hyvin-

voinnin turvaaminen on tässä asiassa olennaisessa asemassa (Luoma et al. 2004, s. 20). 

Sisäisiin motivaatiotekijöihin kuuluu edistyksen ja henkilökohtaisen kasvun tunne sekä 

myös oivalluksen kautta syntyvä ilo (Hyppänen, 2013, s. 20). Maslowin tarvehierarkian 

kaksi viimeistä, ylintä tasoa Maslow nimitti ihmisen kasvutarpeiksi. Viimeisellä tasolla 

ovat itsensä toteuttamisen tarpeet, joihin kuuluvat urakehitys, työn ilo, tunne osaamisesta 

ja sitoutuminen (Hyppänen 2013, s. 141–142).  

 

Kuten aikaisemmista tutkimuksista tulee esille, osaaminen ja koulutus nousevat esille hy-

vin monessa yhteydessä. Osaamisen kehittäminen pitää olla jatkuvaa ja pitkäjänteistä. 

Koulutuksella on vaikutusta työtekijöiden motivaatioon ja työstä suoriutumiseen. Jatku-

valla työntekijöiden osaamisen kehittämisellä myös yritys hyötyy lisääntyneenä ja moni-

puolisempana työntekijöiden osaamisena. Kohdeyrityksessä työntekijät haluavat kehittää 

omaa osaamistaan. Mahdollisuudet ammattitaidon kehittämiseen nähdään vähintäänkin 

tyydyttävänä.  

 

Suorituskyky 

 

Viimeiset vuodet ovat olleet hyvin monille yrityksille haastavia erityisesti taloudellisen 

suorituskyvyn kannalta. Pitkään jatkunut taantuma on tuonut omat haasteensa, mutta toi-

saalta yritykset ovat joutuneet kiinnittämään erityistä huomiota yrityksien sisäisiin toi-

minnallisiin asioihin pärjätäkseen kilpailussa haastavina aikoina. 

 

Kohdeyrityksen suorituskykyä vastausten perusteella voidaan pitää melko hyvänä. Ku-

vassa 24. on nähtävissä myös taloudellisen ja toiminnallisen suorituskyvyn saamat piste-
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määrät, jotka ovat hyvin lähellä toisiaan. Oman tiimin tai yksikön menestyminen suori-

tuskyvyn kannalta nähdään kuitenkin suuremmaksi kuin yrityksen yleinen suorituskyky. 

Osaltaan tämä voi johtua siitä, että jokainen tuntee oman työnsä ja oman tiimin työn kaik-

kein parhaiten. Vastauksista ei kuitenkaan nähdä, onko oman tiimin suorituskyky mitat-

tua tietoa suorituskykymittareilla vai pelkästään tuntumaan perustuvaa. Yrityksen talou-

dellinen suorituskyky on kuitenkin olemassa olevaa faktatietoa, joka on nähtävissä tulos-

laskelmasta. Työntekijöiden välillä on kuitenkin eroja siinä, miten tietoisia he ovat talou-

dellisista tunnusluvuista tai miten he niitä tulkitsevat. Osaltaan tähän tietoisuuteen on pal-

jon merkitystä sillä, miten yritys viestii taloudellisesta menestymisestä.  

 

 

Kuva 24. Suorituskyky 

 

Suorituskyky pitäisi kuitenkin nähdä jatkumona, joka alkaa jokaisen omasta toiminnalli-

sesta tekemisestä ja menestymisestä. Jokaisen oman työntekijän menestyminen parantaa 

oman tiimin ja yksikön suorituskykyä ja tuottavuutta. Laadukas tekeminen yrityksen jo-

kaisella osa-alueella parantaa taas koko organisaation toiminnallista menestymistä, ja sitä 

kautta organisaation taloudellinen menestyminen paranee. Kuulostaa helpolta ja yksin-

kertaiselta, mutta yhtä tärkeää sen lisäksi miten asioita tehdään, on se, mitä asioita teh-

dään. Tekeminen pitäisi siis kohdistaa oikeisiin asioihin, ja tämä pitäisi löytyä yrityksen 

strategiasta. Silloin kun tekeminen johdetaan yrityksen strategiasta ja mittaaminen on joh-

dettu yrityksen strategiasta, ollaan todennäköisesti oikeiden asioiden äärellä. Tässä tutki-

muksessa ei kuitenkaan ole mahdollista viedä tutkimusta strategian tarkasteluun asti. Asia 

on kuitenkin hyvä huomioida yrityksen sisällä tai jatkotutkimuksissa.  
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Top 5 asiat 

 

Kyselystä suurimmat pistemäärät saaneet kohdat ovat nähtävissä kuvassa 25. Vastaajat 

ymmärtävät oman työnkuvan ja siihen liittyvät tavoitteet erittäin hyvin. Vastaajat halua-

vat myös kehittää omaa ammattitaitoaan. Vastaajat ymmärtävät myös hyvin oman työn 

ja organisaation liiketoiminnan välisen yhteyden. Samoin oman työn tavoitteiden yhteys 

ymmärretään organisaation tavoitteisiin. Vastaukset ovat olleet myös hyvin yksimielisiä 

siinä, että suorituskykyyn liittyvää tietoa haluttaisiin levittää esimiesten välityksellä.  

 

 

Kuva 25. Top 5 asiat vastaajien mielestä. 

 

Eniten kehitystä vaativat asiat kyselyyn vastanneiden mielestä ovat nähtävissä kuvasta 

26. Viidestä top 5 asiasta peräti kolme liittyi palkitsemiseen. Kohdat eivät niinkään ole 

asioita, jotka ovat huonosti, mutta vastaajat ovat olleet yksimielisiä siitä, että ne eivät ole 

parhaita palkitsemisen keinoja. Vastaajien mielestä parhaita kannustimia eivät ole mah-

dollisuus työtehtävien kiertoon tai uralla etenemiseen. Myöskään tavaraa ei katsottu hy-

väksi palkitsemisen keinoksi. On siis tärkeä huomata, että nämä eivät ole kohdeyrityk-

sessä käytössä olevia palkitsemiskeinoja. Kysymykset oli esitetty siinä muodossa, että 

olisivatko nämä hyviä palkitsemiskeinoja, riippumatta siitä, ovatko ne yrityksessä käy-

tössä. Kaksi muuta top 5 asiaa ovat konkreettisia asioita, jotka vaativat kehitystä koh-

deyrityksessä. Vastaajat eivät tiedä, miten organisaation mittaustietoa hyödynnetään. Li-

säksi vastaajat kokevat, etteivät he pääse riittävästi vaikuttamaan koko organisaatiota kos-

kevaan päätöksentekoon.  
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Kuva 26. Top 5 asiat, jotka kaipaavat eniten kehitystä. 

 

Vapaa palaute 

 

Kyselyn lopussa oli mahdollisuus antaa vapaata sanallista palautetta. Huomioitava tässä 

osiossa on, että vastaukset ovat yksittäisen työntekijän antamia, eivätkä siis edusta vält-

tämättä yleistä mielipidettä. Kuitenkin vapaa sana on aina arvokasta tietoa. Hyvillä vas-

tauksilla voi saada aikaan merkittäviä parannuksia tai ideoita alkuun. Usein myös pienestä 

ideasta päästään asiaa tutkimaan ja jalostamaan pidemmälle. Seuraavassa vastaukset ovat 

esitetty tiivistettynä. 

 

Yleinen suorituskyky -osion alla esille nousi ohjelmistojen kehitys. Oikeanlaisilla ohjel-

milla uskottiin olevan positiivinen vaikutus yleiseen suorituskykyyn. Tietojen keräämi-

sestä ja mittaamisesta esille nousi tiedon käyttötarkoitus.  Siinä pohdittiin, onko tietoa 

kerätty yrityksen omaa käyttöä varten vai konsernia varten. Strategian tarkastelua ja sen 

viestintää toivottiin tarkasteltavan määräajoin. Myös resurssien kohdistaminen oikein 

nousi esille.  

 

Tavoitteiden alla toivottiin konkreettisimpia henkilökohtaisia tavoitteita. Myös perehdyt-

täminen uusiin tehtäviin nousi esille. Koko toimitusketjun tärkeyttä pohdittiin ja sen tuo-

mia hyötyjä asiakkaan, työntekijän ja omistajan näkökulmasta.   

 

Viestinnästä oli mainittu toimivia ja toimimattomia asioita. Yleisesti viestintää ei koettu 

koskaan olevan liikaa ja myös tietojärjestelmät nousivat tässä kohdassa esille. Ilmoitus-

tauluviestintä koettiin sellaiseksi, ettei se tavoita kaikkia. Myös viestinnän kohdistamista 

enemmän työntekijä tasolle toivottiin.  
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Vaikutusmahdollisuuksista todettiin kaikkien pääsevän vaikuttamaan asioihin jollakin ta-

paa, vaikkakaan kaikkien ajatukset eivät aina kohtaa päättäviä henkilöitä. Ideapankkia, 

aloitelaatikkoa ja jatkuvaa parantamista pidettiin hyvänä. Jokaisella on omassa työssään 

hyviä ideoita, joita toivottiin jaettavan laajemminkin. Myös laajempaa vaikutusmahdolli-

suutta toivottiin.  

 

Palkitsevana ja motivoivana esille nousi työkavereilta saatava suullinen positiivinen pa-

laute. Samoin erittäin mukavien työkavereiden katsottiin tuovan positiivista jaksamista 

työhön. Positiivisen kiitoksen voima nousi useimmissakin vastauksissa esille, samoin 

kuin negatiivisen palautteen negatiivinen vaikutus työmotivaatioon. Vastauksissa oli 

myös mainittu, että aina ei ole mahdollista edetä talon sisällä ja saada lisähaasteita.  

 

Osaamisen kehittämiseen toivottiin lisää panostuksia sekä selkeitä käytäntöjä, minkälai-

seen koulutukseen on mahdollisuuksia hakeutua tai esittää halukkuutensa. Samalla oli 

todettu työajalla opiskelun sopivan toisille, kun taas toiset haluavat opiskella omalla ajal-

laan, mutta kuitenkin työnantajan haluttiin tukevan koulutusta jollakin tavalla.  

 

Suorituskyvyssä pohdittiin myös laajemmalti nykyistä Euroopan taloudellista tilannetta, 

jolla on vaikutusta myös kohdeyritykseen. Tuottavuuden nähtiin olevan parantunut, mutta 

laadussa ja palvelukyvyssä nähtiin olevan edelleen parantamisen varaa. Asiakaspalvelulle 

oli myös annettu kiitettävä arvosana. Lopuksi muistutettiin, että parempia aikoja ei saa 

jäädä odottamaan, sillä muuten ne jäävät saavuttamatta.  
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5 Johtopäätökset 

 

Tässä tutkimuksessa perehdyttiin ensin aikaisempia tutkimuksia ja kirjallisuutta hyväksi 

käyttäen organisaation suorituskykyyn, strategiaan ja suorituskyvyn johtamiseen. Tämän 

jälkeen tutkittiin suorituskyvyn johtamisen taustalla olevia tekijöitä. Tavoitteena oli löy-

tää vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

 Mistä tekijöistä suorituskyvyn menestyksellinen johtaminen muodostuu metalli-

teollisuusyrityksessä? 

 Mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen työntekijöiden työmotivaatioon ja sitoutumi-

seen? 

 Mikä on kohdeorganisaation suorituskyvyn johtamisen nykytila? 

 

5.1 Johtopäätökset tutkimuskysymyksiin 

 

 

Mistä tekijöistä suorituskyvyn menestyksellinen johtaminen muodostuu metallite-

ollisuusyrityksessä? 

 

Yritysten pitää tehdä paljon töitä saavuttaakseen hyvän suorituskyvyn. Jatkuvassa ja ko-

vassa kilpailussa ei riitä, että kerran saavutettu suorituskyky pystytään pitämään sillä ta-

solla, vaan sitä on edelleen parannettava jatkuvasta ja pitkäjänteisesti. Myös liiketoimin-

taympäristö muuttuu hyvin usein nopeastikin, jolloin yrityksen pitää pystyä muuttumaan 

sen mukana. Tietääkseen suorituskyvyn nykytilan, yritykset tarvitsevat luotettavaa ja 

ajantasaista tietoa suorituskyvystään. Tätä varten yrityksillä pitää olla käytössään suori-

tuskyvyn mittaamisjärjestelmä, jolla pystytään seuraamaan taloudellisia ja ei-taloudelli-

sia mittareita. Parantaakseen jatkuvasti yrityksen suorituskykyä tarvitaan suorituskyvyn 

johtamista. Suorituskyvyn johtamisessa käytetään hyödyksi suorituskyvyn mittaamisesta 

saatua tietoa, jonka perusteella yrityksen johto ja muu henkilöstö pystyvät tekemään pää-

töksiä ja vaadittavia toimenpiteitä päivittäin.  
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Suorituskyvyn mittaaminen muodostaa perustan, jolla voidaan seurata, miten organisaa-

tio suoriutuu ennalta määrättyihin tavoitteisiin nähden. Lisäksi mittaaminen auttaa iden-

tifioimaan heikkoudet ja vahvuudet sekä auttaa päätöksenteossa tulevaisuuden toimenpi-

teistä, millä edelleen parannetaan yrityksen suorituskykyä. Mittaaminen ei ole itsetarkoi-

tus, mutta se on työkalu tehokkaampaan johtamiseen. Suorituskyvyn mittaaminen näyttää 

ainoastaan, mitä tapahtui, mutta ei sitä, miksi jokin asia tapahtui tai mitä sille asialle pi-

täisi tehdä. Tehdäkseen suorituskyvyn mittaamisesta tehokkaampaa organisaatioiden 

olisi käännettävä suorituskyvyn mittaaminen suorituskyvyn johtamiseksi. Yrityksien pi-

täisi myös pystyä ennakoimaan toimintaa siten, että tarvittavat muutokset tehtäisiin yri-

tyksen strategiseen suuntaan ja yritysjohdolla olisi toimintamallit tehdä myös strategisia 

muutoksia (Amaratunga & Baldry 2002, s. 218).  

 

Suorituskyvyn mittaamisessa mitataan menestystekijöitä. Jokaisessa organisaatiossa voi-

daan tunnistaa toiminnan kannalta keskeiset asiat. Menestystekijöillä tarkoitetaan liike-

toiminnallisen menestymisen ja strategian kannalta keskeisiä asioita. Kriittiset menestys-

tekijät ovat puolestaan liiketoiminnan avainalueita, joilla organisaation on saavutettava 

erityisen korkea suoritustaso menestyäkseen. Menestystekijät muodostavat keskenään 

syy–seuraus-suhteita. Toiset tekijöistä ovat syytekijöitä ja toiset seuraustekijöitä. Syyte-

kijät vaikuttavat seuraustekijään, vaikkakin joskus vasta pitkän ajan kuluessa. Esimer-

kiksi asiakasuskollisuus voi olla syy myynnin määrälle ja henkilöstön osaaminen syynä 

tehokkaalle toiminnalle (Lönnqvist 2006, s. 22–23). 

 

Suorituskyvyn mittaamisessa on hyvin tärkeää miettiä huolellisesti, mitä mitataan ja mi-

ten mitataan. Mittaamista ei pitäisi tehdä väkisin sillä periaatteella, että mittareita on ol-

tava. Olennaista on, että mittaaminen johdetaan yrityksen strategiasta. Mittaamalla stra-

tegisia tavoitteita yritys pystyy jalkauttamaan strategiaa yrityksen henkilöstölle, ja sa-

malla se pystyy kohdistamaan tekemisensä strategisesti tärkeisiin asioihin.  

 

Organisaation strategia kuvaa, miten organisaatio aikoo tuottaa arvoa osakkeenomistajal-

leen ja asiakkaille. Strategian kuvaamiseen ei ole yhtä yleisesti sovittua kuvaamistapaa, 

mutta huonosti kuvatulla strategialla on seurauksensa. Huonosti kuvattua strategiaa joh-

tajien on hyvin vaikea viestiä toisilleen tai henkilöstölle. Aikaisemmissa tutkimuksissa 
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on todettu, että silloin kun yritys epäonnistuu strategiassa, se johtuu arviolta 70- prosent-

tisesti strategian toteutuksesta eikä niinkään huonosta strategiasta (Kaplan & Norton 

2003, s.27)  

 

Useat yritykset ovat ottaneet käyttöön suorituskyvyn analysointijärjestelmiä, joilla he 

pystyvät seuraamaan yrityksen taloudellista, yksittäisen tehtaan ja sen tuotannon suori-

tuskykyä. Strategiset tavoitteet tulisi muuntaa konkreettisiksi tavoitteiksi osastoille, tii-

meille ja yksilöille. Tavoitteiden asettamisella pyritään viestittämään työntekijöille, mitä 

heidän odotetaan tekevän. Aikaisemmat tutkimukset suosittelevat palkitsemisjärjestel-

män yhdistämistä suorituskyvyn mittaamisjärjestelmään, jolloin mittaaminen ja tavoitteet 

on parhaiten hyödynnettävissä. Palkitsemisen ja suorituskyvyn analysointijärjestelmän 

yhdistämisen päätarkoitus on ohjata ja motivoida työntekijöitä keskittymään asioihin, 

jotka ovat linjassa strategisten tavoitteiden kanssa (Ukko et al. 2009 s. 2). 

 

Suorituskyvyn menestyksellinen johtaminen metalliteollisuusyrityksessä vaatii siis toi-

mivaa suorituskyvyn mittaamisjärjestelmää, jota analysoimalla pystytään tekemään pää-

töksiä tulevaisuuden toimenpiteistä. Suorituskykymittarit yrityksen on johdettava strate-

giastaan, jolloin he pystyvät kohdistamaan henkilöstön tekemisen strategisesti tärkeisiin 

asioihin. Suorituskyvyn mittaaminen pitäisi lisäksi kytkeä palkitsemiseen. On kuitenkin 

huolehdittava, että palkitsemisjärjestelmät eivät perustu suorituskyvyn yksittäisiin toi-

menpiteisiin, jotka saattavat parantaa vain paikallista suorituskykyä kokonaisuuden kär-

siessä.   

 

Mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen työntekijöiden työmotivaatioon ja sitoutumi-

seen? 

 

Saavuttaakseen korkean suorituskyvyn yritys tarvitsee motivoituneita työntekijöitä, jotka 

ovat sitoutuneita ponnistelemaan yrityksen menestyksen eteen. Motivaatioteorioita on 

useita, ja myös hyvin eri asiat motivoivat eri työntekijöitä. Pelkästään työntekijän erilaiset 

elämänvaiheet vaikuttavat siihen, mitkä asiat heille ovat tärkeitä ja motivoivia. Motivaa-

tioon voidaan vaikuttaa hyvin monilla asioilla, ja esimiestyö onkin avainasemassa työn-

tekijöiden motivoinnissa.  
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Motivaatiolla tarkoitetaan työntekijän halua ja pyrkimystä tehdä oikeita asioita katsottuna 

organisaation näkökulmasta. Motivoitunut työntekijä tietää, mitä hänen odotetaan teke-

vän, ja hän haluaa ponnistella organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. (Rantamäki et 

al. 2006, s. 21–22). Työntekijöiden haluun toimia voidaan vaikuttaa positiivisesti monella 

tavalla, kuten hyvällä esimiestyöllä, avoimella organisaatiokulttuurilla ja vuorovaikutuk-

sella, palkitsemisella, hyvällä työn organisoinnilla sekä luomalla työhön sisällöllistä haas-

tavuutta ja merkitystä (Luoma et al. 2004, s. 20). Schaupp et al. (2013, s. 64) ajattelevat 

motivaation yksilön sisäisenä ja melko pysyvänä ominaisuutena tai asennoitumisena. Ih-

misen suhtautuminen on myönteisestä ja ennakkoluulotonta tai kielteistä ja epäilevää. 

Katoavan motivaation voi herättää oikeanlaisten kannusteiden avulla. Työmotivaation ei 

katsota olevan hyvän työn edellytys vaan pikemminkin sen seuraus. Työntekijälle henki-

lökohtaisesti tärkeillä osa-alueilla onnistuminen lisää työmotivaatiota, kun taas epäonnis-

tuminen väsyttää ja aiheuttaa ongelmia jaksamisessa. 

 

Motivaatio jaetaan sisäiseen ja ulkoisen motivaatioon. Motivaatiotekijöiden vaikutus ko-

konaismotivaatioon ymmärretään monimutkaisena ja yksilökohtaisena ilmiönä. Samat te-

kijät voivat edistää sisäistä ja ulkoista motivaatiota. Näin ollen ne eivät ole toisistaan riip-

pumattomia vaan toisiaan täydentäviä. Sisäinen motivaatio korostuu nykypäivän työelä-

mässä, koska usein työ edellyttää itsensä johtamista, joka puolestaan vaatii henkilön omaa 

aloitekykyä ja sitoutumista. Aloitekyvyn ja sitoutumisen taustalla on sisäinen motivaa-

tiota ja tyytyväisyys, joka tekee työn antoisaksi. Ihmiset ovat työssään myös luovempia 

silloin, kun he ovat sisäisesti motivoituneita (Luoma et al. 2004, s. 20–23).  

 

Sisäinen motivaatio koostuu neljästä keskeisestä elementistä, jotka ovat valinnanvapaus, 

pätevyys, mielekkyys ja edistyminen. Valinnanvapauden tunne tulee siitä, kun ihminen 

on vapaa käyttämään omaa harkintansa ja toteuttamaan tehtävät siten kuin itsestä tuntuu 

mielekkäältä. Pätevyyden tunne tulee laadukkaasta ja ammattitaitoisesti suoritetusta 

työstä. Mielekkyyden tunne tulee siitä, kun pyritään kohti arvokasta tavoitetta tai suori-

tetaan tärkeää tehtävää, jolla on merkitystä suuremmassa kokonaisuudessa. Edistymisen 

tunne tulee siitä tunteesta, kun yksilö tuntee onnistuvansa hänelle tärkeissä asioissa 

(Luoma et al. 2004, s. 20–23). Ulkoisia motivaatiotekijöitä ovat raha, edut ja asema. Ul-

koisia motivaatiotekijöitä arvostetaan eri tavoin, ja siksi onkin tärkeää, että esimiehet tun-

nistavat johdettavistaan ne henkilöt, joille ulkoiset motivaatiotekijät ovat erityisen tär-

keitä (Hyppänen 2013, s. 141).  
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Sisäisesti motivoitunut työntekijä pystyy ohjaamaan itseään ja on aloitekykyinen ja sitou-

tunut. Tämä ei kuitenkaan poista hyvän johtamisen ja esimiestyön tarvetta. Hyvällä joh-

tamisella organisaatioista saadaan erittäin tehokkaita, innovatiivisia ja tuottavia, kun taas 

huonolla johtamisella voidaan tuhota hyvänkin tiimin työmotivaatio. Onkin erittäin tär-

keää, että yritys panostaa johtamiseen ja sen jatkuvaan kehittämiseen.  

 

Management pitää monimutkaiset ihmisistä ja teknologioista koostuvat prosessit pyöri-

mässä sujuvasti. Leadership luo organisaatioista voittajia tai muuttaa niitä merkittävästi 

muuttuvissa olosuhteissa. Leadership määrittää, miltä tulevaisuuden pitäisi näyttää, mu-

kauttaa ihmiset tämän vision kanssa ja motivoi ihmiset tekemään asioita esteistä huoli-

matta (Kotter 1996, s. 25). Tapa toimia tai asenne ratkaisee, onko kysymyksessä leaderin 

vai managerin toiminta. Suomen kielessä ei ole kuin yksi sana johtamiselle, ja olennaista 

ei ole tehdä jakoa asioiden ja ihmisten johtamiseen. Hyvässä johtamisessa tarvitaan mo-

lempia, sekä managementtiä ja leadershippiä. Tärkeintä on, että johtaminen on tuloksel-

lista, yhdessä henkilöstön kanssa tehtyä. Tähän vaaditaan joka tapauksessa vahvaa esi-

miesosaamista (Hyppänen 2013, s. 14).  Hiltunen (2012, s. 273) mainitsee erittäin tärkeän 

asian esimerkin voimasta. Hyvä johtaja vaatii itseltään vähintään samantasoista suoritusta 

kuin alaisiltaan. Mikäli johtajat eivät pysty täysimittaiseen suoritukseen, se huomataan 

välittömästi ja vaarana on, että organisaatio veltostuu johtajien esimerkistä. Silloin kun 

johtajat taas pistävät itsensä täysillä peliin jatkuvasti, muut seuraavat esimerkkiä perässä 

ja tekevät parhaansa.  

 

Organisaatiot asettavat hyvin usein erilaisia tavoitteita yritykselle, tiimeille ja yksittäisille 

henkilöille. Oikein asetetuilla tavoitteilla saadaan usein parannettua suorituskykyä, var-

sinkin silloin, kun tavoitteiden saavuttamisesta palkitaan. Palkitseminen pitäisi yhdistää 

suorituskyvyn mittaamiseen.  

 

Rantamäki et al. (2006, s. 15–16) mukaan palkitsemisena voidaan pitää kaikkia niitä asi-

oita, joita henkilö pitää motivoivina ja palkitsevina. Palkitseminen on organisaatiossa 

myös johtamisen väline , jonka avulla strategiset tavoitteet konkretisoidaan ja muutetaan 

toiminnallisiksi tavoitteiksi. Ukko et al. (2009, s. 316–317.) muistuttaa, että useiden tut-

kimusten mukaan suorituskyvyn mittaaminen pitäisi linkittää palkitsemiseen. Erityisesti 

ei-taloudellisten mittareiden merkitystä korostetaan. Kannustinjärjestelmät, jotka sisältä-
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vät ei-taloudellisia mittareita, parantavat yrityksen taloudellista ja ei-taloudellista suori-

tuskykyä. Kirjallisuus korostaa myös motivaationäkökulmaa suoritukseen perustuvassa 

palkkauksessa. Rantamäki et al. (2006 s. 67) mainitsevat, miten huonosti organisoitu työ, 

kehno esimies tai työpaikan henki vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten työt hoituvat ja 

miten töissä viihdytään. Näiden asioiden puutteita on hyvin hankala korvata muulla pal-

kitsemisella.  

 

Hyppänen (2013, s. 157) mainitsee tapoja, joilla esimies voi vahvistaa sitoutumista. Näitä 

ovat vaikutus- ja kehitysmahdollisuudet, palkitseminen ja hyvä vuorovaikutus. Tavoittei-

den pitäisi olla semmoisia, että työntekijän pystyy vaikuttamaan omiin tavoitteisiinsa. Jo-

kaisella työntekijällä on kuitenkin myös henkilökohtainen vastuu työilmapiirin paranta-

misesta ja omasta jaksamisestaan. Esimies voi seurannan, palautteen ja kannustamisen 

keinoin tuoda esille jokaisen työntekijän työn merkittävyyttä, jolla on vahva vaikutus si-

toutumiseen. Strategisen johtamisen tavoitteena on nivoa yksittäisen työntekijän tehtävät 

osaksi suurempaa kokonaisuutta. Henkilöstön pitää pystyä myös tuntemaan ylpeyttä työs-

tään ja aikaansaannoksistaan. Henkilöstöllä on myös oltava kehittymismahdollisuuksia, 

joista voidaan puhua esimerkiksi kehityskeskusteluissa.  Myös palautteen antaminen on 

tärkeää, ja sillä on vaikutusta myös sitoutumiseen.  

 

Työntekijöiden työmotivaatioon ja sitoutumiseen voidaan vaikuttaa siis monella tapaa. 

Työmotivaatioon ja sitoutumiseen vaikuttaa työntekijöiden vaikutus- ja koulutusmahdol-

lisuudet sekä palkitseminen, viestintä ja tavoitteet. Näiden tekijöiden luomisessa esimie-

het yhdessä yrityksen johdon kanssa ovat avainasemassa, joten hyvän johtamisen merki-

tys nousee erittäin suureen asemaan. Voidaankin ajatella, että ilman hyvää johtamista 

korkeaa työmotivaatiota ja sitoutumista on miltei mahdotonta saavuttaa. 

 

Mikä on kohdeorganisaation suorituskyvyn johtamisen nykytila? 

 

Kohdeyrityksen nykytilaa tutkittiin kyselytutkimuksella. Kyselytutkimus toteutettiin 

SUMO-kartoituksella, joka on suorituskyvyn menestykselliseen ohjaamisen tarkoitettu 

työkalu. Se on tarkoitettu johdon käyttöön, ja sillä voidaan vaikuttaa henkilöstön moti-

vaatioon, sitoutumiseen ja toiminnan tehostumiseen parantamalla mitattavia tekijöitä.  
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Organisaatio oli melko hyvin tietoinen siitä, mikä on oman organisaation yleinen suori-

tuskyky. Suorituskyvyn mittaamisesta henkilöstö ei ollut enää yhtä hyvin tietoinen, ja 

tietoisuus väheni edelleen kysyttäessä, miten mittaustietoa hyödynnetään. Suorituskyky 

voi merkitä eri asioita eri henkilöille, eikä vastauksista  voida päätelle, miten suoritusky-

kyä on käsitelty. Suorituskyvyn mittaamisessa tärkeää on analysoida tuloksia ja miettiä, 

miksi asiat ovat tapahtuneet ja mitä niille pitäisi tehdä. Näin suorituskyvyn mittaaminen 

saadaan käännettyä suorituskyvyn johtamiseksi. Tällöin myös työntekijät saavat täsmäl-

lisempää tietoa erityisesti toimenpiteitä vaativista toiminnoista, ja samalla heillä kasvaa 

tietoisuus suorituskyvyn hyödyntämisestä. Kun he ovat osallisena suorituskyvyn mittaa-

misessa, analysoinnissa ja toimenpiteissä, heidän motivaationsa jatkuvaan parantamiseen 

kasvaa.  

 

Tavoitteet saivat kyselyn osa-alueista kaikkein suurimman pistemäärän. Kyselyyn vas-

tanneet ymmärsivät hyvin oman työn ja organisaation tavoitteet sekä myös oman työn 

yhteyden organisaation ja liiketoiminnan tavoitteisiin. Kuitenkaan henkilöstö ei ollut tie-

toinen yhtä hyvin, miten tavoitteiden toteutumista mitataan. Organisaatiossa on hyvin 

monenlaisia tavoitteita. Tavoitteiden saavuttamiseksi henkilöstön pitäisi olla hyvin tietoi-

nen, mitä heidän pitää tehdä tavoitteiden saavuttamiseksi. Näin ollen heidän pitäisi myös 

olla tietoisia suorituskyvyn ja tavoitteiden mittaamisesta, jolloin vaadittavia toimenpiteitä 

on helpompi asettaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Vastaukset olivat samansuuntaisia ylei-

sen suorituskyvyn kohdalla. Näiden perusteella tietoisuutta suorituskyvyn mittaamisesta 

pitäisi parantaa. Henkilöstön pitäisi olla hyvin tietoinen koko suorituskyvyn mittaami-

sesta. Heidän pitäisi tietää, miten suorituskykyä mitataan, mitkä ovat eri osa-alueiden tu-

lokset ja tavoitteet, sekä miten mittaamisesta saatua tietoa hyödynnetään.  

 

Viestinnässä koettiin olevan eniten parantamisen varaa, koska pistemäärä jäi osa-alueista 

pienimmäksi. Viestinnässä on nähtävissä samat haasteet, jotka nousivat esille kyselyn ai-

kaisemmissa osa-alueissa. Suorituskykyyn liittyvän tiedon ei katsottu olevan kovin tark-

kaa ja ymmärrettävää. Aikaisemmin nousi esille, ettei suorituskyvyn mittaamisesta, sen 

hyödyntämisestä ja tavoitteista oltu kovin tietoisia. Tämä voi johtua puutteellisesta vies-

tinnästä, tai sitten itse suorituskyvyn mittaamisessa voi olla parantamisen varaa. Organi-

saatiossa ei kuitenkaan ole selkeitä viestintäkanavia, mikä on toisaalta tyypillistä pienille 

ja keskisuurille yrityksille. Viestintä on usein henkilökohtaista viestintää työntekijältä toi-
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selle, mutta sitä ei mielletä selkeäksi viestintäkanavaksi. Organisaation on kuitenkin var-

mistettava, että viestintä perustuu vuoropuheluun ja viestintä on avointa. Tällä saadaan 

työntekijöille tunne avoimesta kulttuurista, jolloin tietoa saadaan ainakin kysyttäessä.  

 

Vaikutusmahdollisuudet koettiin melko hyväksi. Tämä voi osaltaan johtua siitä, että yri-

tyksessä on viety jatkuvaa parantamista eteenpäin Kaizen-työpajoilla, joissa ajatuksena 

on saada työntekijöiden ideat vietyä käytäntöön ja muuttaa toimintatapoja näiden ideoi-

den pohjalta. Tämä edistää kulttuuria, jossa työntekijät itse päättävät, miten asioita teh-

dään ja parannetaan. Tämän tyyppisellä toiminnalla saadaan kasvatettua työntekijöiden 

työmotivaatiota ja työhyvinvointia.    

 

Palkitsemisessa organisaatio ei katsonut voivansa vaikuttaa omaan palkkioon omalla toi-

minnallaan riittävästi, mikä nousee suurimmaksi kehityskohteeksi. Tämä johtuu osaltaan 

käytössä olevasta tuottavuuspalkkiojärjestelmästä, joka on ollut käytössä pitkän aikaa, 

mutta laskentaperusteet kaipaisivat päivitystä. Myös palkkion maksutiheyttä pitäisi tar-

kastella, koska kaksi kertaa vuodessa maksettava palkkio on liian harvoin. Huomionar-

voista on myös kiitoksen ja palautteen suuri merkitys, sekä esimiehen että työkavereiden 

antamana. Tämä on erittäin merkityksellinen asia työmotivaation kannalta. 

 

Yrityksellä on käytössään erittäin osaava henkilökunta, joka edelleen haluaa kehittää am-

mattitaitoaan. Osaamisen kehittäminen pitäisikin olla jatkuvaa, jolloin työntekijät kehit-

tyvät koko ajan ja samalla heidän motivaationsa työhön kasvaa. Tätä pyörää pyörittämällä 

vuosittain oikeaan suuntaan myös yritys kehittyy vuosi vuodelta, kun osaava henkilö-

kunta pystyy muuttamaan prosesseja muuttuvan liiketoimintaympäristön mukana. Yri-

tyksen suorituskykyä voidaan pitää hyvänä, huomioiden myös haastavat taloudelliset ajat 

maailmanlaajuisesti. Tärkeää on varmistaa suorituskyvyn johtamisella, että suoritusky-

vyn mittaamisjärjestelmän avulla pystyttäisiin reagoimaan asioihin riittävän ajoissa.   
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5.2 Suositukset ja jatkokehitys 

 

Yrityksellä on käytössä selkeästi suorituskyvyn mittaamista, jolla yritys pystyy seuraa-

maan suorituskykyä eri osa-alueilla. Organisaatiossa on myös jatkuvan parantamisen 

kulttuuri hyvin pitkälle vietynä ja henkilöstöllä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa oman 

työhönsä ja työskentelytapoihin. Samoin organisaatiossa on erittäin osaava henkilökunta, 

joka myös haluaa jatkuvasti kehittää itseään.  

 

Parantamista vaativana kohtana on kuitenkin nähtävissä, että suorituskyvyn johtaminen 

ei ole täysin järjestelmällistä läpi koko organisaation. Tämä tulee ilmi esimerkiksi siitä, 

ettei henkilöstö ole täysin tietoinen, miten suorituskykyä ja tavoitteita mitataan tai miten 

mittaustietoa hyödynnetään. Tässä tutkimuksessa itse suorituskykymittaristoa ei tutkittu 

tarkemmin, koska se ei kuulunut tutkimuksen tavoitteisiin. Tästä syystä ei ole täysin tie-

dossa, minkälaisia asioita yrityksessä mitataan.  Kyselyn perusteella ei täysin selväksi 

pystytty myöskään näyttämään, ovatko eri toimintojen ja henkilöstön tavoitteet tehty mi-

tattavaksi vai perustuvatko ne enemmän tuntemukseen. Tulosten perusteella on kuitenkin 

nähtävissä, että mittaristo ei ole täysin johdettu yrityksen strategiasta tai että mitataan 

yksittäisiä asioita eikä kokonaisuutta. Käytössä olevaa tuottavuuspalkkiojärjestelmää ei 

katsottu myöskään toimivaksi. 

 

Kehitysehdotuksena on, että yritys tarkastelisi koko suorituskyvyn mittaamisen prosessin 

läpi koko organisaatiossa ja varmistaisi ensin, että mitataan strategisesti oikeita asioita. 

Suorituskykymittaristo pitäisi johtaa strategiasta, jolloin mitattaisiin varmasti yritykselle 

tärkeitä asioita. Prosessi pitäisi myös tarkastaa suorituskyvyn johtamisen kannalta, millä 

varmistettaisiin, että suorituskyvyn mittaamisesta saatua tietoa analysoitaisiin jatkuvasti 

sekä tehtäisiin vaadittavia toimenpiteitä. Henkilöstön pitäisi olla aktiivisesti mukana mit-

taamisessa, aina mittariston suunnittelusta lähtien. Tällöin saataisiin kasvatettua tietoi-

suutta ja viestintää sekä samalla sitoutumista. Henkilöstö olisi silloin tietoinen, miten suo-

rituskykyä mitataan ja yhdessä määritellyt tavoitteet auttaisivat heitä tietämään, mitä hei-

dän odotetaan saavuttavan. Aktiivisella mittaamisen seurannalla ja analysoinnilla henki-

löstön sitoutuminen ja motivaatio nousisi, kun he myös pääsevät päättämään asioista. Kun 

mittaristo johdetaan strategiasta läpi organisaation, tietoisuus oman työn yhteydestä yri-

tyksen liiketoimintaan pystytään näyttämään.  
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Yrityksen palkitsemisjärjestelmä pitäisi myös uudistaa. Palkitseminen pitäisi yhdistää 

suorituskyvyn mittaamiseen. Strategialla johdetulla suorituskyvyn mittaamisella varmis-

tetaan, että yritys mittaa oikeita asioita ja samalla palkitaan yrityksen menestyksen kan-

nalta oikeista asioista. Suorituskyvyn mittaamisen analysointi ja mahdollinen uudistami-

nen ja palkitseminen eivät saisi olla erillisiä projekteja. Kuitenkin strateginen suoritusky-

vyn mittaaminen on oltava ensin kaikilta osilta toimiva, minkä jälkeen se pitäisi yhdistää 

palkitsemiseen.  
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6 Yhteenveto 

 

Hyvän suorituskyvyn ylläpitäminen ja parantaminen vaatii päivittäistä suorituskyvyn joh-

tamista. Suorituskyvyn johtamisessa käytetään hyväksi suorituskyvyn mittaamisesta saa-

tua tietoa, jonka avulla pystytään tekemään vaadittavia päätöksiä ja toimenpiteitä. Suori-

tuskyvyn johtamisella myös varmistetaan, että henkilöstö tekee oikeita asioita yrityksen 

menestymisen kannalta. Jokaisella yrityksellä on oma strategia, jonka toteuttamiseen vaa-

ditaan koko henkilöstön panosta. Yrityksen suorituskykymittaristo pitäisi aina johtaa yri-

tyksen strategiasta, millä varmistetaan resurssien kohdistaminen yrityksen menestysteki-

jöihin. Tällöin voidaan puhua strategisesta suorituskyvyn mittaamisesta.  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät ovat tärkeimpiä suorituskyvyn johta-

misessa ja mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen työntekijöiden työmotivaatioon ja sitoutu-

miseen. Lisäksi haluttiin selvittää, mikä on kohdeyrityksen suorituskyvyn johtamisen ny-

kytila. Tämä tutkimus on empiirinen tutkimus, jossa käytetään kvantitatiivista eli määräl-

listä analyysia. Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa tarkastellaan tutkimuksen aihetta 

perehtymällä aikaisempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. Tutkimuksen kohdeyritys on 

metalliteollisuudessa toimiva yritys, joka on osa kansainvälistä konsernia. Tämä työ on 

rajattu koskemaan ainoastaan yrityksen Suomen toimintoja.  

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa tutkittiin strategista suorituskyvyn johtamista, joka tarkas-

telee organisaation suorituskykyä, strategiaa ja suorituskyvyn mittaamista. Lisäksi tutkit-

tiin suorituskyvyn johtamista ja sen taustatekijöitä. Tämän avulla selvitettiin, mitä on työ-

motivaatio ja sitoutuminen sekä miten niitä voidaan parantaa. Tutkimuksen empiirisessä 

osassa selvitettiin kohdeyrityksen suorituskyvyn johtamisen nykytilaa. Nykytilan kartoi-

tuksessa käytettiin valmista SUMO-kartoitusta, joka mittaa työmotivaation ja toiminnan 

tehostumisen taustalla vaikuttavia tekijöitä.  

 

Suorituskyvyn menestyksellinen johtaminen metalliteollisuusyrityksessä vaatii toimivaa 

suorituskyvyn mittaamisjärjestelmää, jota analysoimalla he pystyvät tekemään päätöksiä 

tulevaisuuden toimenpiteistä. Suorituskykymittarit yrityksen on johdettava strategias-

taan, jolloin yritys pystyy kohdistamaan henkilöstön tekemisen strategisesti tärkeisiin asi-

oihin. Suorituskyvyn mittaaminen pitäisi lisäksi kytkeä palkitsemiseen.  
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Työntekijöiden työmotivaatioon ja sitoutumiseen voidaan vaikuttaa monella tapaa. Työ-

motivaatioon ja sitoutumiseen vaikuttavat työntekijöiden vaikutus- ja koulutusmahdolli-

suudet sekä palkitseminen, viestintä ja tavoitteet. Näiden tekijöiden luomisessa esimiehet 

yhdessä yrityksen johdon kanssa ovat avainasemassa, joten hyvän johtamisen merkitys 

nousee erittäin suureen asemaan. Voidaankin ajatella, että ilman hyvää johtamista, kor-

keaa työmotivaatiota ja sitoutumista on miltei mahdotonta saavuttaa. 

 

Kohdeyrityksessä on käytössä selkeästi suorituskyvyn mittaamista, jolla yritys pystyy 

seuraamaan suorituskykyä eri osa-alueilla. Organisaatiossa on myös jatkuvan parantami-

sen kulttuuri hyvin pitkälle vietynä ja henkilöstöllä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa 

oman työhönsä ja työskentelytapoihin. Samoin organisaatiossa on erittäin osaava henki-

lökunta, joka myös haluaa jatkuvasti kehittää itseään. Parantamista vaativana kohtana on 

kuitenkin nähtävissä, että suorituskyvyn johtaminen ei ole täysin järjestelmällistä läpi 

koko organisaation. Henkilöstö ei ole täysin tietoinen, miten suorituskykyä ja tavoitteita 

mitataan sekä miten mittaustietoa hyödynnetään. Käytössä oleva tuottavuuspalkkiojärjes-

telmää ei katsottu myöskään toimivaksi. 

 

Kehitysehdotuksena on, että yritys tarkastelisi koko suorituskyvyn mittaamisen prosessin 

läpi koko organisaatiossa ja varmistaisi ensin, että mitataan strategisesti oikeita asioita. 

Prosessi pitäisi myös tarkastaa suorituskyvyn johtamisen kannalta, millä varmistettaisiin, 

että suorituskyvyn mittaamisesta saatua tietoa analysoitaisiin jatkuvasti sekä tehtäisiin 

vaadittavia toimenpiteitä. Yrityksen palkitsemisjärjestelmä pitäisi myös uudistaa. Palkit-

seminen pitäisi yhdistää suorituskyvyn mittaamiseen.  

   

Tutkimuksessa asetetuille tutkimuskysymyksille löydettiin vastaukset, joten tutkimuksen 

tavoitteet voidaan katsoa saavutetuksi.   
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