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1. JOHDANTO

Viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut merkittäviä muutoksia yritysten kustannuskilpailukyvyssä globaalilla tasolla. Vielä 2000-luvulla oli selvää, että
siirtämällä tuotantoa Suomesta halvemman kustannustason maihin, kuten Kiinaan, Intiaan tai Venäjälle, oli saavutettavissa lähes poikkeuksetta merkittäviä
kustannussäästöjä ja sitä kautta kilpailuetua. Lähestyttäessä 2020-lukua tilanne
on oleellisesti muuttunut, jonka seurauksena yhä useampi globaalisti toimiva yritys on joutunut päivittämään strategioitaan ja toimintaprosessejaan sekä harkitsemaan uudelleen nykyisiä ja uusia sijoittumispäätöksiään. Mitä kilpaillummalla
alalla yritys toimii sitä nopeammin globaalit kustannusvaikutukset tulevat esiin.

Kiinassa ja Venäjällä jotka ovat myös tämän tutkimuksen kohdeyritykselle tärkeitä
maita palkat nousivat vuosien 2004 ja 2014 välisenä aikana joka vuosi 10-20%.
Vuonna 2004 Kiinassa valmistuspalkat olivat keskimäärin 4,3 dollaria tunnilta ja
Venäjällä 6,76 dollaria tunnilta. Vastaavat lukemat vuonna 2014 olivat Kiinassa
12,47 dollaria tunnilta ja Venäjällä 21,95 dollaria tunnilta. (Kuisma, 2014) Kun
palkkakustannukset ovat Kiinassa nousseet kymmenen vuoden aikajaksolla lähes 300% joutuvat yritykset yhä tarkemmin arvioimaan mitä Kiinassa on kannattavaa valmistaa, tai sieltä hankkia.

USA:n ja Kiinan välinen kokonaiskustannusero (huomioiden palkat, energian,
tuottavuuden ja valuuttakurssit) oli vuonna 2014 vain 4% Kiinan eduksi, kun ei
huomioida lopputuotteiden kuljettamisesta aiheutuvia logistiikkakustannuksia.
(Kuisma, 2014) On selvää, että suuret muutokset eri maantieteellisten alueiden
kustannuskilpailukyvyssä aiheuttavat muutostarpeita myös globaalisti toimivien
yritysten organisoitumiselle ja työnjaolle. Jotta voidaan luotettavasti arvioida, todentaa ja johtaa tällaisia muutoksia tulee yritysten huolehtia siitä, että suorituskyvyn mittaus- ja johtamisjärjestelmiin tehdään tarvittavat päivitykset, jotta ne pysyvät ajan tasalla muutosten keskellä.
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1.1. Työn tausta

Tässä tutkimustyössä tarkastellaan globaalisti toimivan konsernin Suomessa
sijaitsevan tuotantoyksikön suorituskykyä ja sen kehittämistä tilanteessa, jossa
kyseisestä aiemmin konsernin emoyhtiönä toimineesta päätuotantoyksiköstä
muodostettiin oma operatiivinen tulosyksikkönsä konsernin muiden tulosyksiköiden rinnalle. Vaikka kyseinen tulosyksikkö toimii Suomessa, menee valtaosa sen
lopputuotteista kuitenkin globaaleille markkinoille, jossa markkinaosuuksista kilpaillaan sekä paikallisia että muita globaaleja yrityksiä vastaan. Muutos organisoitumisessa aiheutti myös tarpeen tarkastella uuden tulosyksikön operatiivista
suorituskykyä uudessa kontekstissa.

Operatiivisen suorituskyvyn jatkuva kehittäminen on kriittistä organisaation kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Operatiivisella tasolla merkittäviä kustannustekijöitä on
ulkoa ostettavien tuotteiden ja palveluiden lisäksi esimerkiksi työvoiman palkkakustannukset ja energian hinta. Suomessa nousi vuosien 2004 ja 2014 välisenä
aikana sähkön hinta 34-50%, maakaasun hinta nousi 179% ja palkat nousivat
keskimäärin 31,8%. Samalla aikavälillä tuottavuutta ei ole pystytty Suomessa
juurikaan nostamaan sähköteknistä teollisuutta lukuun ottamatta. (Kuisma, 2014)

Kustannustekijöiden nousua pitäisi pystyä kompensoimaan myös tuottavuuden
nousulla. Jos oman organisaation tuottavuuden kehitystä ei tosiasiallisesti tunneta saattaa yritys ylihinnoitella tuotteensa suhteessa markkinahintoihin ja menettää
täten kilpailukykyään. Pienet ja keskisuuret yritykset eivät usein pysty myöskään
siirtämään valmistustaan aina sinne missä kulloinkin on edullisinta toimia. Tällöin
yrityksen ainoaksi vaihtoehdoksi jää oman toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan
liiketoimintaympäristöön kehittämällä omaa suorituskykyään omista lähtökohdistaan.

Suorituskyvyn mittaamisen ja sen avulla tapahtuvan suorituskyvyn johtamisen
lähtökohta on tosiasioihin ja faktoihin perustuva tieto, jonka tulee olla relevanttia,
oikea-aikaista, ymmärrettävää ja riittävän yksityiskohtaista kertoakseen mitatta-
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van kohteen tosiasiallisen tilan tietyllä ajan hetkellä. Tietoa tulee pystyä hyödyntämään päätöksenteossa niin lyhyen aikavälin kustannusten ja kannattavuuden
johtamisessa, kuten myös pitkällä tähtäimellä mahdollistamaan yrityksen kasvu ja
kokonaissuorituskyvyn kehittyminen tavoiteltuun suuntaan.

1.2. Tavoitteet ja rajaus

Tutkimustyön kohdeyritys palvelee asiakaskuntaansa maailmanlaajuisesti kolmella asiakasteollisuudenalalla. Suurimmalla asiakasteollisuudenalallaan yritys on
kansainvälinen markkinajohtaja 15 – 20 prosentin markkinaosuudella, ja myös
toisella asiakasteollisuudenalallaan kohdeyrityksellä on erittäin vahva globaali
markkina-asema, koska noin puolet kyseisen teollisuudenalan lopputuotteista
maailmanlaajuisesti valmistetaan kohdeyrityksen toimittamilla koneilla. Asiakaskunnan vuosittainen kone- ja laiteinvestointien määrä on noin 600 miljoonaa euroa ja kohdeyrityksen teknologiatarjonta kattaa asiakkaiden koko tuotantoprosessin koneet ja laitteet, sekä niihin liityvät teknologiapalvelut varaosa-, kunnossapito- ja konsultointipalveluineen.

Kohdeyrityksen liiketoiminta on projektityyppistä ja yksittäiset projektit voivat olla
suurehkoja liikevaihtoon nähden jolloin liiketoiminnalle on tyypillistä investointipäätösten herkkyys talouden suhdanteille, sekä ajoituksen vaikea ennakoitavuus.
Vaikeaan ajoituksen ennakoitavuuteen sopeudutaan käyttämällä kuormituspiikeissä suhteellisen paljon ulkopuolisia resursseja niin toimihenkilö- kuin työntekijätehtävissäkin, sekä ostamalla laitteita alihankinnasta tarpeen mukaan.

Toimintaympäristössä tapahtuvia resurssitarpeiden nopeitakin muutoksia täytyy
pystyä ennakoimaan etukäteen, minkä vuoksi toiminnalle ja sen tuloksellisuudelle
on kriittistä laadittujen aikataulujen pitävyys, sekä suunniteltujen resurssien riittävyys, joustavuus ja laadukkuus kuormituksen voimakkaasti vaihdellessa. Toimintaan liittyy myös merkittävästi alakohtaista erikoisosaamista ja hiljaista tietoa.
Omia työntekijöitä konsernissa on kaikkiaan yli 600 kymmenessä eri maassa ja
liikevaihtoa on yli 100 miljoonaa euroa.
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Työn tavoitteena on luoda uudelle vasta hiljattain konsernin emoyhtiöstä muodostetulle tulosyksikölle operatiivisen tason suorituskykymittaristo joka ottaa
aiemmin käytettyä mittaristoa paremmin kantaa projektien suorituskyvyn lisäksi
myös prosessien suorituskykyyn, sisäiseen tehokkuuteen, sekä organisaatiossa
tunnistettuihin suorituskyvyn haasteisiin. Tavoite on myös, että uuden mittariston
pohjalta pystytään myöhemmin rakentamaan uudet suorituskykymittaristot tulosyksikön yksittäisille tiimeille niin, että tiimien mittarit tukevat tulosyksikön tavoitteita ja toimintaa saadaan linjattua saman suuntaiseksi.

Työn tarkastelukohteena on ensisijaisesti uuden tulosyksikön vastuulla olevat
operatiiviset toiminnot, jolloin siitä on rajattu pois konsernitoimintoihin kuuluvat
tukitoiminnot, hallinto, tuotekehitys ja myynti, samoin kuin konsernitason strategisten suorituskykymittaristojen tarkastelu. Rajaukset on tehty siksi, että työssä
keskitytään uuden tulosyksikön toimintaan ja pyritään tekemään siitä entistä läpinäkyvämpää nostamalla esiin ne operatiivisen toiminnan kannalta kriittiset menestystekijät, joita johtamalla saadaan nostettua kyseisen tulosyksikön operatiivinen suorituskyky uudelle tasolle.

Työn teoriaosuudessa avataan suorituskyvyn mittaamisen ja suorituskyvyn johtamisen käsitteistöä hieman laajemmin, koska tutkimustyön lopputuloksena kohdeyrityksessä mahdollistuu luotettavan mittaustiedon hyödyntäminen suorituskyvyn tosiasioihin ja faktoihin perustuvan johtamisen pohjana aiempaa paremmin.
Tällöin on kokonaisuuden kannalta tärkeää ymmärtää suorituskyvyn mittaamisen
ja suorituskyvyn johtamisen linkittyminen toisiinsa, samoin kuin tiedon merkitys
suorituskyvyn johtamisessa.

Tutkimukselle asetetut tutkimuskysymykset ovat:

1. Millainen kohdeyrityksen suorituskykymittaristo tulisi / voisi olla nykyisessä tulosyksikkökohtaisessa organisaatio- ja johtamisjärjestelmässä?
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2. Miten prosessien suuntaista suorituskykyä tulisi mitata ja johtaa projektimaisessa tuotannollisessa liiketoiminnassa?

3. Miten yksittäisten esimiesten johtamien tiimien suorituskyvyn mittaaminen
ja johtaminen saadaan tukemaan tulosyksikön suorituskykytavoitteita?

1.3. Tutkimusmenetelmät

Tutkimustoiminta voidaan yleisellä tasolla jakaa teoreettiseen ja empiiriseen tutkimukseen. Teoreettisessa tutkimuksessa tutkimuskohdetta lähestytään aiemman tutkimuskirjallisuuden avulla ja pyritään muodostamaan siitä syvempää ymmärrystä kirjallisiin lähteisiin perustuen. Empiirisessä tutkimuksessa tehdään
konkreettisia havaintoja tutkimuskohteesta, jonka pohjalta tutkimuskohdetta analysoidaan ja mitataan. Empiirinen tutkimus voidaan edelleen jakaa kvantitatiivisiin
(määrällisiin) ja kvalitatiivisiin (laadullisiin) tutkimuksiin. Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla selvitetään tyypillisesti lukumääriin, tilastoihin ja prosenttiosuuksiin
liittyviä kysymyksiä suurehkon tutkimusaineiston perusteella. Kvalitatiivisella tutkimuksella pyritään ymmärtämään tutkimuskohteen käyttäytymistä sen luonnollisessa ympäristössä.

Tutkimuksen lähestymistavaksi valittiin kirjallisuuskatsauksen ja kohdeorganisaation käytössä olleen suorituskyvyn johtamisjärjestelmän analysoinnin pohjalta
tehtävä konstruktiivinen tapaustutkimus (case study). Tämän tarkoituksena oli
tuottaa syvällistä ja yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta asiasta, sekä esittää kohdeorganisaation johtoryhmälle toteuttamiskelpoinen ja käytännönläheinen ratkaisumalli tulosyksikön uudeksi operatiiviseksi suorituskykymittaristoksi. Tutkimukseen kuului myös uuden mittariston käyttöönotto.
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Kasanen et al. (1993, 246-247) esittää konstruktiivisen tutkimusprosessin sisältävän kuusi vaihetta joiden keskinäinen järjestys voi vaihdella tapauksesta riippuen:

1. Etsi käytännöllinen ja relevantti tutkimusongelma, jolla on myös tutkimuspotentiaalia
2. Hanki tietoa ja muodosta tutkimusaiheesta kattava yleiskäsitys
3. Innovoi ja rakenna tutkimuskohteelle ratkaisumalli. Innovointivaihe on tärkein elementti menestyksekkäässä konstuktiivisessa tutkimuksessa, koska jos tutkija ei pysty tässä vaiheessa muodostamaan yhtään uutta ratkaisumallia tutkimusongelmaan, ei ole mielekästä myöskään jatkaa tutkimuksen tekemistä.
4. Osoita, että ratkaisu toimii käytännössä
5. Osoita ratkaisukonseptin teoreettiset kytkennät ja tutkimuksellisuus
6. Todenna ratkaisun sovellettavuus käytännössä

Tutkimuksessa sovellettiin myös kvalitatiivista tutkimusmenetelmää tekemällä
vaikuttavuustekijöiden arviointi sellaisista suorituskykyyn osa-alueista ja tekijöistä, joilla katsottiin olevan suurin vaikuttavuus kohdeorganisaation pitkän aikavälin
menestykseen. Vaikuttavuusarvioinnissa esiin nousseet osa-alueet pisteytettiin ja
jaoteltiin eri toimintojen vastuulle niin että tuloksia pystyttiin hyödyntämään soveltuvin osin tutkimustyön lopputuloksena johtoryhmälle esitellyn mallimittariston
laadinnassa. Vaikuttavuusarviointi toteutettiin useassa erillisessä istunnossa niin
että lopputulos jalostui pala kerrallaan lopulliseen muotoonsa. Vaikuttavuusarviointiin osallistui kohdeyrityksen ostopäällikkö, laatupäällikkö, suunnittelupäällikkö
ja järjestelmäasiantuntija, sekä yksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori ja yksi tohtorikoulutettava.

Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa suurimmat haasteet liittyvät käsiteltävän aineiston analyysiin. Kvalitatiivinen tutkimus on luova prosessi joka edellyttää tutkimuksen tekijältä tarkkaa perehtymistä ja herkkyyttä omaan tutkimusaineistoonsa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tavoitellaan inhimillisen ymmärryksen
lisääntymistä tutkittavasta kohteesta, mikä edellyttää, että saatuja tuloksia täytyy
pystyä myös tulkitsemaan. Tulkinnan kautta syntyvät oivallukset tulevat mahdolli-
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siksi teorian ja empirian keskinäisen vuoropuhelun kautta. Tämä vuoropuhelu ja
sen myötä syntyvät uudet merkitykset ja lisääntynyt ymmärrys tutkittavasta kohteesta mahdollistuu vain, jos tutkija on perehtynyt omaan aineistoonsa riittävän
syvällisesti. (Syrjäläinen et al., 2007, 8)

Tutkimuksessa haastateltiin myös kaikki yksittäisistä mittareista vastuussa olevat
kohdeorganisaation avainhenkilöt. Haastatteluista saatuja tietoja ja palautteita
hyödynnettiin lopullisen ratkaisumallin työstämisessä, mutta haastatteluja ei kuitenkaan käsitellä tässä tutkimuksessa erikseen. Mallimittariston arviointia suoritettiin aika-ajoin tutkimustyön edetessä sitä varten nimetyllä työryhmällä, johon
kuuluivat kohdeorganisaation ostopäällikkö, laatupäällikkö, henkilöstöjohtaja ja
controlleri.

1.4. Tutkimuksen rakenne

Tutkimus koostuu kuudesta eri tasosta ja yhteensä kahdeksasta pääluvusta (kuva 1). Ensimmäisellä tasolla on johdanto tutkimukseen, jossa käydään läpi tutkimuksen tausta, tavoite, rajaukset ja tutkimusmenetelmät. Tutkimuksen toinen
taso on kirjallisuuskatsaus, jossa syvennytään suorituskyvyn johtamisesta ja mittaamisesta löytyvään kirjallisuuteen lähestyen tutkimuskohdetta ylhäältä alaspäin.
Tutkimuksen kolmas taso on empiirinen osuus, jossa tarkastellaan kohdeyrityksen käyttämiä suorituskyvyn mittareita ja käytäntöjä sekä esitellään tutkimuksen
yhteydessä kohdeyritykselle tehty mittaamisen vaikuttavuustekijöiden arviointi.

Neljännellä tasolla esitellään tutkimustyön tuloksena syntynyt ja kohdeyrityksessä
käyttöön otettu uusi suorituskykymittaristo. Tässä käydään läpi myös mittareiden
määrittelyn ja käyttöönoton menettelyt välivaiheineen. Tutkimuksen viidennellä
tasolla (tulokset, johtopäätökset ja suositukset) vedetään yhteen mitä työllä saavutettiin, millaisiin johtopäätöksiin päädyttiin ja esitetään kohdeyritykselle suosituksia suorituskyvyn edelleen kehittämiseksi. Kuudes taso on yhteenveto, jossa
kerrataan tutkimuksen tavoitteet, vaiheet ja keskeiset lopputulokset.
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Kuva 1. Tutkimuksen rakenne.
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2. SUORITUSKYVYN JOHTAMINEN

Suorituskyvyn johtamisen perimmäinen tarkoitus on organisaatiolle asetettujen
tavoitteiden saavuttaminen. Ahon (2011a, 19) mukaan suorituskyvyn johtaminen
on kokonaisvaltainen tapa tarkastella organisaatiota integroimalla teknologian
avulla yhteen informaatio, suorituskykymittaristo, prosessit, menetelmät ja työkalut sekä aineeton pääoma kuten organisaatiokulttuuri, resurssit ja kompetenssit.

"Suorituskyvyn johtaminen on yrityksen strategian suunnittelua, toteuttamista,
seurantaa ja jalostamista tukevaa toimintaa, jonka pyrkimyksenä on ohjata organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa kaikilla eri organisaatiotasoilla sekä horisontaalisesti, että vertikaalisesti. Suorituskyvyn johtamisessa aktiivisesti johdetaan, mitataan, seurataan tai raportoidaan suorituskykyä ja annetaan palautetta
kokonaisstrategialle. Verrattuna esimerkiksi liiketoimintatiedon hallintaan, suorituskyvyn johtaminen ei ole pelkkää suorituskykydatan esittämistä, vaan ennemminkin aktiivista suorituskyvyn johtamista dataan perustuen. Se tarjoaa kokonaisvaltaisen näkyvyyden suorituskykyyn ja pyrkii ohjaamaan organisaatiota kokonaisvaltaisesti kohti strategisten tavoitteiden asettamaa suuntaa." (Aho 2011a,
13)

Suorituskyvyn johtaminen on vielä suhteellisen nuori ja hiljattain perustettu tieteenala (Brudan 2010, 109). Akateemisessa maailmassa suorituskyvyn johtamisen tutkimus on keskittynyt pääasiassa suorituskyvyn mittaamisen ympärille, kun
taas liike-elämän puolella suorituskyvyn johtaminen käsitetään kokonaisvaltaisemmin (kuva 2). Suorituskyvyn johtamisen yläkäsitteen, tietojohtamisen tutkimusalueen, kehitys Suomessa on alkanut 1990-luvun puolivälissä (Lönnqvist et
al. 2008, 29).
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Kuva 2. Suorituskyvyn johtamisen tutkimus (Aho 2011a, 2).

Suorituskyvyn johtamista on tutkittu myös siihen liittyvien lähikäsitteiden ympärillä. Esimerkiksi suorituskyvyn mittaamista on tutkittu strategisen johtamisen, toimintojen johtamisen, henkilöstöhallinnon, organisaation toiminnan, tietojärjestelmien, markkinoinnin, johdon laskentatoimen ja -ohjauksen alueilla. (Aho 2011b,
87)

Thorpen (2004, 340) mukaan suorituskyvyn johtaminen on suhteellisen uudesta
akateemisesta tutkimusalueesta huolimatta kasvavan kiinnostuksen kohteena
erityisesti sen suosion ja ajankohtaisuuden takia. Vuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen talouden taantuma ja sitä seurannut talouden turbulenttisuus on
aiheuttanut organisaatioille kasvavaa tarvetta edelleen kehittää ja johtaa suorituskykyään. Pitkittyessään taloudellinen taantuma onkin yhä edelleen lisännyt
organisaatioiden kiinnostusta, toimialasta riippumatta, suorituskyvyn johtamisen
aihealueeseen niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella.

Suorituskykyisyys tarkoittaa eri sidosryhmille eri asiaa. Esimerkiksi julkisella puolella organisaation tavoite ei ole samalla tavalla maksimoida tuottoja kuten yksityisellä puolella vaan tuottaa vaikuttavuudeltaan mahdollisimman hyvät palvelut
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niillä resursseilla jotka toiminnalle on allokoitu. Tällöin myös suorituskyvyn osakomponentit eroavat jossain määrin toisistaan.

Suorituskyvyn johtaminen sekoitetaan usein suorituskyvyn mittaamisen käsitteeseen, joka on kuitenkin vain yksi osa-alue suorituskyvyn johtamisen tutkimuskentässä. Tosiasiassa suorituskyvyn johtaminen on huomattavan moniulotteinen
kokonaisuus, jossa on monta toisiinsa kytkeytyvää rajapintaa (kuva 3). Organisaatioiden haasteena on yhteensovittaa nämä rajapinnat niin että suorituskyvyn
johtaminen ja mittaaminen oikeasti tukee organisaation tavoitteiden toteutumista.

Kuva 3. Suorituskyvyn johtamisen tutkimuskenttä (Aho 2011b, 87).
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Organisaatioissa suorituskykyä johdetaan ja koordinoidaan organisaation itsensä
valitseman ja toteuttaman johtamisjärjestelmän avulla. Suorituskyvyn johtamisjärjestelmän tarkoitus on Eckersonin (2011, xiii) mukaan saada organisaatiot keskittymään niihin asioihin jotka ovat kaikkein tärkeimpiä menestyksen kannalta, ja
tekemään nämä asiat hyvin sen sijaan että energia ja resurssit levitettäisiin lukuisiin pieniin asioihin ja toimintoihin jonka seurauksena pidemmän aikavälin kannattavuutta ei saada edistettyä.

Eckerson (2011, xiii) jatkaa, että suorituskyvyn johtamisjärjestelmän tavoite on
auttaa organisaatiota linjaamaan toimintaa yhdenmukaiseksi eri tasoilla sekä
keskittymään oleelliseen ja toimimaan entistä tehokkaammin. Suorituskyvyn johtamisjärjestelmän kautta organisaation johto voi tarkkailla kokonaisvaltaisesti
missä heidän liiketoimintansa on millä tahansa ajanhetkellä sen sijaan että se
kerrottaisiin aina kvartaalin tai vuoden lopussa (Bose 2006, 44). Suorituskyvyn
johtamisen ja tuloksista tiedottamisen tulee ulottua kaikille organisaatiotasoille.
Myös suorittavan portaan tulee ymmärtää strategia ja tavoitteet niin hyvin, että he
osaavat toimia oikein ja tukea omilla päivittäisillä valinnoillaan ja toimillaan koko
organisaation yhteistä päämäärää.

Suorituskyvyn johtamisjärjestelmät voidaan jakaa kolmelle tasolle: yksilötasolle,
operatiiviselle tasolle ja strategiselle tasolle. Perinteisesti ja pisimpään suorituskyvyn johtamista organisaatioissa on tehty yksilötasolla. Operatiivisen tason johtaminen keskittyy osastojen ja ryhmien toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen ja sen tulee aina linkittyä strategiaan. Strategisen tason johtaminen sen
sijaan käsittelee koko organisaation tavoitteiden saavuttamista. Brudan (2010,
112-114)

Johdon ohjausjärjestelmä muodostuu liiketoimintaprosessien sarjasta, sekä erilaisista sovelluksista joilla optimoidaan strategian kehittämistä ja toteuttamista
(Ariyachandra & Frolick 2008, 113). Kun johdon ohjausjärjestelmä toteutetaan
hyvin, on se olennainen osa organisaation strategiaprosessia ja tarkoittaa tällöin
yhteisten visioiden määrittämistä ja jalkauttamista käytännön toiminnaksi, kehit-
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tämishankkeiden linjaamista ja priorisointia, yhteistyön kehittämistä eri funktioiden välillä sekä jatkuvan kehittämisen ilmapiirin luomista (Aho 2011b, 54).

Lindroos ja Lohivesi (2004, 174) katsovat että suorituskyvyn johtamisjärjestelmillä
pyritään vaikuttamaan huomiseen, eli tulosten kehitykseen, kun taas seuranta- ja
mittausjärjestelmillä lähinnä todetaan tulosten perusteella jo tapahtuneet tosiasiat. Organisaation johtamisjärjestelmällä koordinoidaan ja johdetaan koko organisaation toimintaa asetettujen päämäärien saavuttamiseksi, jolloin se tarkoittaa kaikkea sitä toimintaa jolla organisaatio pyrkii varmistamaan menestyksensä
(Malmi et al. 2003, 36).

2.1. Tiedon merkitys suorituskyvyn johtamisessa

Suorituskyvyn johtaminen perustuu luotettavan datan ja informaation avulla tapahtuvaan tosiasioihin tukeutuvaan päätöksentekoon. Ilman luotettavaa ja mitattavissa olevaa tietoa on suorituskyvyn johtaminen väistämättä puutteellista ja
perustuu tällöin kokemukseen, arvaukseen ja intuitioon. Kaikille organisaatiotasoille on tärkeää seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista ja ymmärtää tekijät
suorituskyvyssä tapahtuvien muutosten takana. On myös tärkeää, että asetetut
tavoitteet ovat sellaisia jotka aidosti tukevat liiketoiminnan todellisia tarpeita. Tekemällä tehokkaasti, mutta vääriä asioita, ei organisaation toiminta kehity oikeaan
suuntaan.

Tutkimuksen kohdeorganisaatiossa tiedon merkitys korostuu siinä vaiheessa, kun
suorituskykymittaristoja ja suorituskyvyn johtamista linjataan eri organisaatiotasoilla tukemaan yhteisten strategisten tavoitteiden toteutumista. Tutkimustyön
yhtenä tavoitteena oli luoda operatiivisella tasolle sellainen mittaristo, jonka pohjalta voidaan myöhemmin johtaa suorituskykymittarit myös yksittäisille tiimeille
niin että ne tukevat ylemmän tason tavoitteita. Tällöin tiedon merkitys korostuu,
jotta ei synny keskenään ristiriitaisia tavoitteita tiedon tulkinnasta johtuen.
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Tiedon eri tasot

Tieto voidaan jakaa sen käsittelyasteen mukaisesti neljään eri tasoon jotka ovat
data, informaatio, tietämys ja ymmärrys (kuva 4). Data on alin taso, jolla tarkoitetaan sellaista raakatietoa jota ei ole vielä prosessoitu eikä muokattu. Tällaista
tietoa löytyy esimerkiksi yritysten tietojärjestelmien tietokannoista. Kun dataa yhdistellään ja jalostetaan, saadaan se sellaiseen muotoon jota ihminen voi ymmärtää. Tällöin data jalostuu informaatioksi, jolla on sisältö ja merkitys. Informaatiota
esiintyy esimerkiksi erilaisten dokumenttien muodossa, kuten vaikkapa toimitusvarmuusraportissa. Informaatio ei kuitenkaan sellaisenaan vielä riitä organisaation tai liiketoiminnan kehittämiseen vaan tätä varten informaatio on edelleen jalostettava tiedoksi. Tällöin ihminen työstää informaatiota jossakin tietyssä kontekstissa muodostaen siitä tietämystä, kuten vaikkapa trendejä ja vertailuja, sekä erilaisia yhdistelmiä ja analyysejä. Thierauf (2001, 4) toteaa datan jalostuvan liiketoimintaosaamiseksi siinä vaiheessa, kun data päätyy sellaisten päätöksentekijöiden käsiin jotka tietävät mitä sille pitää tehdä.

Tiedon ylin taso, eli ymmärrys, tarkoittaa tietämyksen perusteella muodostettuja
yhteenvetoja ja tilannekuvia joita voidaan hyödyntää liiketoiminnan johtamisessa
ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa. Ymmärrys tasoon liittyy myös
omaksutun tietämyksen soveltaminen käytännön tehtävien toteuttamiseksi ja
ratkaisemiseksi. Vasta tällöin liiketoiminta konkreettisesti kehittyy.

Tiedon kaksi ensimmäistä tasoa, data ja informaatio, ovat puhtaasti eksplisiittistä
tietoa. Kaksi ylintä tasoa, tietämys ja ymmärrys, sen sijaan rakentuvat pitkälti
kunkin yksilön kokemusperäisen eli hiljaisen tiedon varaan. Hiljaiseen tietoon
liittyy aina riski henkilösidonnaisuudesta ja tästä syystä organisaation tulisikin
luoda menettelyt hiljaisen tiedon siirtämiseksi, levittämiseksi ja hyödyntämiseksi
palvelemaan liiketoiminnan kehittymisen tarpeita.
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Kuva 4. Tiedon eri tasot. (Jokela 2011).

Sydänmaanlakan (2007, 176) mukaan tiedolla sinällään ei ole merkitystä, vaan
tärkeämpää on tiedon merkityksellisyys ja uuden tiedon jatkuva soveltaminen
käytäntöön päätöksentekotilanteissa. Sydänmaanlakan mukaan yksi tiedon johtamisen päätavoitteista onkin organisaatioissa olevan hiljaisen tiedon tekeminen
näkyväksi ja sen saaminen kaikkien ulottuville. Ståhle & Grönroos (1999, 74)
kertovat tiedon virtauksen voimakkuuden paljastavan yrityksen perusdynamiikan,
eli sen tehon jolla tieto vaihtuu ja virtaa yksilöiden välillä, sekä kuinka tehokaasti
yhteyksiä ja suhteita hyödynnetään jatkuvan uudistumisen mahdollistamiseksi.
Ståhle & Grönroos jatkaa, että dynamiikka on yksi tärkeimmistä tekijöistä kilpailukykyiselle yritykselle.

Kun tiedon johtamisesta siirrytään tiedolla johtamiseen, ongelmaksi liikeelämässä muodostuu usein informaation puute tai liian epäselvä informaatio (Jalonen & Lönnqvist 2009, 1604). Aho (2011b, 23 [mukaillen Uusi-Rauva 1986, 1819; Laitinen 1998, 148]) esittää tarvittavan informaation määrän, aikajänteen ja
karkeustason vaihtelevan suorituskyvyn johtamisen eri tasoilla (kuva 5). Operatii-
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visella tasolla tarvitaan enemmän yksityiskohtaista sisäistä tietoa, kun taas strategisella tasolla korostuu pitkän tähtäimen ulkoinen informaatio.

Kuva 5. Organisaation informaationtarve eri tasoilla (Aho 2011b, 23).

Johtamisen eri tasoilla tehtävän päätöksenteon tueksi on saatava riittävästi relevanttia ja oikea-aikaista tietoa. Tätä tarvetta palvelemaan organisaation tulee
luoda ja ylläpitää menettelyt suorituskyvyn johtamiseksi ja kehittämiseksi. Valitettavan usein johdon käytettävissä olevat raportit eivät oikeasti ole kunnollisia mittareita vaan ennemminkin kokoelmia erilaisesta ja hajanaisesta informaatiosta.
Jotta informaatio muuttuu ymmärrykseksi ja toiminnaksi johdon raportoinnin tulee
mahdollistaa ja tukea oikea-aikaisten päätöksien tekemistä strategian mukaiseen
suuntaan.
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2.2. Suorituskyvyn muodostuminen

Suorituskykyisyys muodostuu organisaation kyvystä toteuttaa strategiaansa kannattavasti pitkällä tähtäimellä. Suorituskyvyn johtamisen keskeisiä komponentteja
ja osa-alueita ovat:
•

Missio, visio, arvot ja strategiat

•

Menetelmät, taktiikat ja johtamisjärjestelmät

•

Prosessit ja toimintatavat

•

Kriittiset menestystekijät ja mittaristot

•

Järjestelmät (erilaiset teknologiat ja IT-ratkaisut)

•

Ihmiset (motivaatio, asenne, osaaminen)

•

Sidosryhmät (toimittaja, asiakkaat, viranomaiset, naapurusto)

Suorituskykyisyys toteutuu yhdistämällä ja johtamalla eri osakomponentteja niin
että toiminnan tuotoksena saadaan aikaiseksi optimaalinen lopputulos palvelemaan organisaation strategian toteuttamista. Yksityisellä puolella tämä tarkoittaa
liiketoiminnan kestävää kannattavuutta ja arvon tuottoa pitkällä aikavälillä. Julkisella puolella optimaalinen lopputulos tarkoittaa asetettujen velvoitteiden hoitamista vaikuttavuudeltaan mahdollisimman laadukkaasti ja tehokkaasti niihin allokoiduilla resursseilla. Sidosryhmien kautta organisaatiolle kuitenkin kohdistuu
erilaisia odotuksia ja tarpeita riippuen miltä kannalta, ja mistä lähtökohdista organisaatiota tarkastellaan. Erityisesti julkisella puolella korostuu se, että sidosryhmien odotukset ja tarpeet voivat olla osin ristiriitaisia ja päällekkäisiä toistensa
kanssa jolloin suorituskykyisyys on myös osittain tulkinnallinen asia.

Aho (2011b, 100 [mukaillen Bititci et al. 1997; Najmi & Kehoe 2001; van Roekel
et al. 2009]) esittelee (kuva 6) suorituskyvyn johtamisen pyramidin joka on yksi
näkökulma ja viitekehys suorituskyvyn johtamisen tarkasteluun. Suorituskyvyn
johtamisen pyramidissä lähdetään liikkeelle missiosta, jota tukemaan määritetään
visio ja arvot, jotka edelleen johtavat strategisiin tavoitteisiin ja niitä tukeviin strategioihin. Strategioiden toteuttamiseksi organisaation tulee valita ja määrittää
kriittiset menestystekijät joissa onnistumalla asetetut tavoitteet tullaan saavutta-
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maan. Menestystekijöiden suunniteltu toteutuminen todennetaan keskeisillä suorituskyvyn mittareilla, joiden tulee kattaa sekä sisäiset että ulkoiset prosessit ja
tekijät. Taktiikat ovat käytännönläheisiä toimenpiteitä joilla suorituskykymittareiden tavoitteet saavutetaan. Kaikki nämä edellä mainitut osa-alueet liittyvät suorituskyvyn johtamiseen ja yhdessä luotettavan tiedon sekä tosiasioihin perustuvan
informaation kanssa ne muodostavat organisaation johtamisjärjestelmän.

Kuva 6. Suorituskyvyn johtamisen pyramidi (Aho 2011b, 100).

Ariyachandra & Frolick (2008, 114) toteavat, että tavoitteet ja indikaattorit tulee
liittää operatiivisiin mittareihin sekä edelleen linkittää suorituskyvyn kannustimiin.
Silloin kun mittaristolla tavoitellaan strategian toteuttamista, mikä on yksi mittausjärjestelmän päätarkoituksista, tulee strategisen liiketoimintayksikön mittaristosta
johtaa mittarit pienemmille osakokonaisuuksille, kuten osastoille, tiimeille ja yksilöille niin että kaikilla mittareilla on yhteys edellisen tason mittareihin (Malmi et al.
2003, 104).
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2.3. Suorituskyvyn johtamisen muutos

Suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen on saanut alkunsa organisaatioiden
taloudellisista tavoitteista ja taloudenpidon seurannan tarpeista. Teollistumisen
aikakaudella taloudellisen onnistumisen rinnalle on kehitetty erilaisia prosessien,
toimintojen ja projektien suorituskyvyn mittareita, joilla pyritään todentamaan niiden vallitsevaa tilannetta ja onnistumista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.
Yadav & Sagar (2013, 948) toteavat, että nykyisessä nopeasti ja dynaamisesti
muuttuvassa liiketoimintaympäristössä yksi suurimmista haasteista onkin löytää
ja ottaa käyttöön organisaation kannalta parhaat ja soveltuvimmat suorituskyvyn
johtamisen ja mittaamisen menettelyt. Mikäli johdon käytettävissä oleva suorituskykydata ei ole yksiselitteistä ja selkeää ei ole myöskään mahdollista muodostaa
kattavaa käsitystä organisaation todellisesta suorituskyvystä jolloin suorituskyvyn
kokonaisuuden johtaminen vaikeutuu oleellisesti.

Hanna Suoranta (2009, 2) nostaa analyysissään yhdeksi johtamisen muutoksen
ajureista lisääntyneen epävarmuuden, ennustamattomuuden ja muutosten vauhdin lisääntymisen. "Sen lisäksi, että tiedon määrä on kasvanut, liikkuu se verkoissa nopeasti ja on helposti kaikkien saatavilla. Kaupan esteitä on poistettu, maailmantalous on globalisoitunut ja talouksien keskinäinen riippuvuus on lisääntynyt"
(Suoranta 2009, 2). Suorituskyvyn johtamisen tulee pystyä muuttumaan organisaation tarpeiden mukana. Suorituskyky muodostuu tulevaisuudessa yhä enemmän erilaisista arvoverkostoista, jossa oma organisaatio on vain yksi osatekijä
muiden verkostossa olevien toimijoiden rinnalla. Tällöin ei enää riitä se, että suorituskyvyn johtaminen kattaa vain oman toiminnan.

"Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu kustannuskilpailukyvyn ohella entistä
enemmän innovatiivisuuden ja luovuuden varaan. Näistä syistä johtuen yhä suurempi osa johtamisesta Suomessa on niin sanotun ”aivotyön” johtamista suorittavan työn johtamisen sijaan. Organisaatioiden arjessa näyttää kuitenkin vallitsevan suuri ristiriita luovuuden edellytysten ja nykypäivän kiireen välillä." (Suoranta
2009, 2).
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Tasapainoisemman ja taloudellisten tekijöiden lisäksi suorituskyvyn muut osaalueet huomioivan mittaamisen ja johtamisen tarve on tunnistettu ja hyväksytty
laajasti. Neely (1999, 218) kertoo tähän liittyen esimerkin yrityksestä Cables and
Wireless, jossa konsernin talousjohto organisaationa uudelleen nimettiin "konsernin suorituskyvyn analysointi ja kehitys" -ryhmäksi. Muutoksen tavoite oli korostaa ryhmän roolia aktiivisena suorituskykyinformaation analysoijana.

Suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisen suhteen organisaatiot ovat kuitenkin
hyvin eri tasoilla. Toisissa organisaatioissa suorituskyky ja sen menestyksekäs
johtaminen ovat elinehtoja, mutta vähemmän kilpailluilla aloilla suorituskyvyn johtaminen ei välttämättä ole vielä noussut samalla tavalla strategisesti tärkeäksi
teemaksi. Jos yritys toimii alalla, jossa on vain vähän kilpailua, on vaarana, että
todellisen kilpailijan ilmaantuessa markkinoille vaarantuu koko yrityksen tulevaisuus.

Kun organisaation johto herää suorituskyvyn johtamisen tarpeellisuuteen alkaa
suorituskyvyn johtamisen kehityspolku jonka eri kypsyysasteita Aho kuvaa omassa väitöskirjassaan ”konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin”
(Aho 2011b, 191). Ahon esittelemät suorituskyvyn johtamisen 5 eri kypsyystasoa
esitellään seuraavassa kuvassa (Kuva 7).

Kuva 7. Suorituskyvyn johtamisen kypsyystasot (Aho 2011b, 191).

27

Väitöskirjassaan Aho (2011b, 222) esittää myös suorituskyvyn johtamisen kypsyysmalliin perustuvan mittariston jonka avulla organisaatio voi itse arvioida millä
suorituskyvyn johtamisen kypsyystasolla tällä hetkellä ollaan. Mittariston kullakin
viidellä eri kypsyyden päätasolla arvioidaan ja pisteytetään organisaation itse
arvioima taso viiden eri alikomponentin suhteen, jotka ovat aineeton pääoma,
informaatio, strategia ja liiketoiminta, suorituskyky ja teknologia. Alla olevassa
kuvassa (Kuva 8) esitetään suorituskyvyn eri kypsyystasoilta löytyviä kyvykkyyksiä.

Kuva 8. Suorituskyvyn eri kypsyystasoilta löytyviä kyvykkyyksiä (Aho 2015).

Mittariston 5-portainen asteikko perustuu siihen, että edellinen porras antaa perustan seuraavan tason saavuttamiseen jolloin ylemmät tasot ovat mahdollisia
saavuttaa vain niin että alempi taso toteutuu. Tasolta toiselle siirtyminen parantaa
aina entisestään organisaation prosessien ennustettavuutta, tehokkuutta ja kontrollia. Aho korostaa, että organisaatiolla voi olla eri komponenttien suhteen huomattavaa epätasapainoa.

Mittaristoa hyödyntäessään organisaatio voi valita parantaako se ensin yhden
komponentin korkeammalle tasolle vai lähteekö se tasapainottamaan komponentteja keskenään tietylle tasolle. Kun organisaatio päättää lähteä kehittä-
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mään ja muuttamaan suorituskyvyn johtamistaan, on suorituskyvyn johtamisen
kypsyysasteen mahdollista nousta tasolta toiselle. Ahon (2011a, 191) mukaan
tasolta toiselle siirtyminen vie aikaa muutamasta kuukaudesta vuosiin.

Ahon mukaan toinen tapa kuvata organisaation nykytilaa suorituskyvyn kypsyysmallilla on esittää kypsyyden eri alikomponentit suhteessa kuhunkin kypsyyden
päätasoon. Seuraavassa taulukossa (taulukko 1) on esitetty eri väreillä, esimerkinomaisesti, millainen organisaation kypsyysasteen nykytila voisi olla. Ylimmän
mahdollisen kypsyystason tavoittelu kaikilla osa-alueilla ei usein ole tarpeellista
vaan organisaation tulee itse arvioida ja asettaa ne tasot ja kyvykkyydet joita tavoitellaan. Osa-alueiden tavoitetasot voivat myös poiketa toisistaan ja organisaation tuleekin itse miettiä mitä kyvykkyyksiä tavoitellaan ja kehittää toimintaansa
sen mukaisesti.

Taulukko 1. Organisaation nykytila kypsyysmallin eri osa-alueiden suhteen (Aho
2015).
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2.4. Suorituskyvyn johtamismallit

Suorituskyvyn johtamisessa käytetään joko organisaation omaa ajan saatossa
muotoutunutta johtamismallia, tai sitten voidaan soveltaa jotain valmiita johtamismalleja taikka näiden yhdistelmiä. Usein organisaation omakin malli pohjautuu
yhteen tai useampaan valmiiseen malliin ja niiden yhdistelmiin. Kaikki johtamismallit eivät kuitenkaan sellaisenaan sovellu kaikille toimialoille ja liiketoimintamalleille vaan valmiitkin johtamismallit tulee aina muokata oman organisaation tarpeita vastaaviksi. Myös saman organisaation eri tasoilla voi olla käytössä erilaisia
suorituskyvyn johtamismalleja.

Organisaatioiden tulee aktiivisesti huolehtia kilpailukyvystään tarkkailemalla liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja toteuttamalla johtamisjärjestelmäänsä sen kulloinkin tarvitsemia muutoksia yhä nopeammalla syklillä. Samalla
tulee kuitenkin huolehtia siitä, että johtamismalli säilyy eheänä eikä organisaatioon synny ristiriitaisia tavoitteita.

Suorannan (2009, 4) mukaan tulokset vihjaavat, että monet johtajat ja organisaatiot hyötyisivät johtamisfilosofian ja –järjestelmän kirkastamisesta. Yksittäisen
johtajan osalta tämä tarkoittaisi toiminnan johdonmukaisuuden parantumista ja
kehittymistä johtajana. Suoranta jatkaa, että organisaatiotasolla jaettu filosofia ei
poistaisi kokonaan johtajakohtaisia eroja mutta kertoisi selkeästi millaista toimintaa organisaatio arvostaa ja millaista ei.

Johtamisen mallit kuten Taylorismi, tavoitejohtaminen, toimintojohtaminen, prosessijohtaminen, LEAN ja TQM (Total Quality Management) perustuvat prosessien analysoimiseen ja niiden parantamiseen. Seuraavassa esitellään perusperiaatteet edellä mainituista johtamismalleista.
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2.4.1. Taylorismi

Taylorismi eli tieteellinen liikkeenjohto on 1910-luvulla Frederic Winslow Taylorin
kehittämä liikkeenjohto-oppi, joka perustui teollisuustyön rationalisointiin ja tuottavuuden kehittämiseen tieteen keinoin. Taylorismin kantavia ajatuksia oli suunnittelun ja päätöksenteon erottaminen suorittavasta työstä, sääntöjen noudattaminen, ohjekorttien laatiminen, sekä työn pilkkominen pienempiin standardoituihin vaiheisiin joita pystyttiin mittaamaan ja kellottamaan eli määrittämään kullekin
työn eri vaiheelle optimaalinen ajankäyttö. Työtapojen edelleen kehittäminen perustui käytettävien menetelmien tarkkaan seurantaan ja valvontaan sekä näiden
perusteella tehtävään työn edelleen rationalisointiin.

Taylorin oppeja on sovellettu myös funktionaalisessa organisoitumisessa, jossa
esimerkiksi konepajan tuotanto jaetaan pienempiin erikoistuneisiin osastoihin
kuten koneistus, hitsaus ja kokoonpano. Myöhemmin funktionaalisia organisaatioita on muutettu myös tuotepohjaisiksi.

Tieteellisen liikkeenjohdon periaatteet olivat Taylorin (Seeck 2008, 53) mukaan
seuraavat:
1. Tiede korvaa työntekijän henkilökohtaiset käsitykset.
2. Työntekijät valitaan ja heitä opetetaan ja koulutetaan tieteeseen
perustuvan tiedon perusteella sen sijaan, että työntekijöiden sallittaisiin itse päättää asioista ja kehittyä sattumanvaraisesti.
3. Johto

ja

työntekijät

työskentelevät

tiiviissä yhteistyössä

tutkimustietoon perustuvien tieteellisten lakien mukaisesti.

Taylorismi sai osakseen myös kritiikkiä erityisesti siksi että se jakoi ihmiset kahteen luokkaan niin että johto päättää kuinka suorittavan portaan on paras oma
työnsä suorittaa ja suorittava porras tekee kyseenalaistamatta sen mitä johto
käskee. ”Taylorille työläisen ”tyhmyys” on ”luonnollinen” ja tekninen seikka, johon
perustuen työn rationalisointi tulee tehdä. Rationalisoinnin myötä työläinen nou-
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see edes ”koulutetun gorillan” tasolle: vahvuudessa, ei älykkyydessä, piilee työläisen mahdollisuus päästä osaksi arvon muodostamisen prosessia. Näin työläisen arvo rakentuu hänen voimansa ja monotonisuuden sietämisen kykynsä varaan” (Mannevuo 2015, 48).

Teräksen (2001, 150-151) mukaan Taylorismin vastustus Suomessa kumpusi
urakkatyön arvostelusta ja Taylorismin vastustus levisikin yleensä nopeammin
kuin sen käytännön sovellukset. Teräs jatkaa, että Suomalaiset sosialistit tulkitsivat 1910-luvun lopulla Taylorismiksi lähes kaikki uudistukset, mikäli ne koskivat
ylipäätään työkuria, ajankäytön kontrollia tai ammattitaidon kriteereitä.

2.4.2. Tavoitejohtaminen

Tavoitejohtamisen käsite on syntynyt 1950-luvulla, kun Peter Drucker esitti siihen
asti vallalla olleen Taylorismin tilalle uutta tavoitteellista johtamismallia, jossa organisaation toimintaa ohjataan yhdessä asetettujen tavoitteiden pohjalta. Tavoitejohtamisen pyrkimyksenä on ohjata organisaatiota toimimaan samansuuntaisesti niin, ettei sillä ole samanaikaisesti useita päällekkäisiä ja eri suuntiin vieviä
tavoitteita. Toisin kuin Taylorismissä, tavoitejohtamisessa korostuu yksilön oma
vastuu työn teosta ja sen onnistumisesta. Tällöin yksilön odotetaan harkitsevan ja
arvioivan tilannetta ja ryhtyvän oma-aloitteisesti tarvittaviin toimiin, mikäli huomaa
työn jäävän jälkeen tavoitteista. Harisalo (2008, 111) toteaa, että tavoitejohtamisella pyritään edistämään ihmisten luontaista halua työskennellä tehokkaasti,
sekä parantaa suorituksia ja kohdata uusia haasteita. Harisalo jatkaa, että tavoitteiden asettamisessa on erittäin tärkeää pystyä osoittamaan ihmisille heidän
ponnisteluidensa looginen yhteys organisaation tavoittelemiin tuloksiin. Tavoitejohtamisesta on myöhemmin alettu käyttää myös nimitystä tulosjohtaminen.

Tärkein asia tavoitejohtamisen onnistumisen kannalta on tavoitteiden onnistunut
asettaminen. Tavoitteiden tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä, täsmällisiä ja perusteltuja, oikeudenmukaisia ja mitattavissa olevia ollen samalla kuitenkin riittävän vaativia ja saavutettavissa olevia. Henkilökohtaiset tavoitteet tulisi olla johdet-
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tuna organisaation tavoitteista yksikkökohtaisiin tavoitteisiin ja sitä kautta edelleen yksilötavoitteisiin. (Järvinen et al. 2014, 58–59)

Sydänmaanlakka (2004, 40-41) esittää, että tavoitejohtamisen kehittyminen viimeisten vuosikymmenien aikana on tehnyt siitä laajasti käytetyn ja toimivaksi
havaitun peruslähestymistavan jota voidaan soveltaa kaikilla organisaatiotasoilla.
Sydänmaanlakan mukaan tavoitejohtamisen etuja ovat muun muassa käytännöllinen ja yksinkertainen lähestymistapa, keskittyminen johtamisen tärkeimpiin elementteihin, sekä mahdollisuus itsenäisen työskentelyyn.

2.4.3. Toimintojohtaminen

Toimintojohtaminen eli ABM (Activity-Based management) hyödyntää toimintolaskennan tuottamaa informaatiota parantaakseen yrityksen tuotteita, palveluita
ja prosesseja (Gupta & Baxentale 2008, 5). Toimintojohtaminen keskittyy prosessin kustannusten selvittämiseen ja niihin vaikuttamiseen. Tavoitteena on yleiskustannusten kohdistettavuuden parantaminen arvoketjun suuntaisesti niin että kustannusrakenteen kehittäminen on mahdollista. (Laamanen & Tinnilä 2009, 12)

Toimintolaskennalla tarkoitetaan laskentamenetelmää, jolla mitataan toimintojen,
tuotteiden ja asiakkaiden kustannuksia ja suorituksia (Turney 1994, s. 26-27).
Toimintolaskenta kehitettiin vastaamaan tarpeeseen kohdistaa myös organisaation välilliset kustannukset aiheuttamisperiaatetta noudattaen tuotteille ja palveluille. Toimintolaskennan tavoitteena on määritellä, mitata ja hinnoitella kaikki ne
resurssit, joita käytetään tuotteen ja palvelun tuottamiseen asiakkaalle (Cook et
al. 2000, 306).

Toimintojohtamisen malli on yleisesti koettu hyvänä prosessien uudelleensuunnittelun ja jatkuvan parantamisen välineenä. Prosessien kehittämisessä kaikki toiminnot ja prosessit voidaan mallissa analysoida, jolloin nähdään mitkä niistä ovat
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välttämättömiä, eli tuottavat lisäarvoa, ja mitkä toiminnot voidaan suorittaa tehokkaammin tai eliminoida kokonaan. (Järvenpää et al., 2005, 84)

Cagwin ja Bouwman (2002, 27) havaitsivat tutkimuksissaan, että toimintolaskennan hyödyntäminen yrityksissä tukee sijoitetun pääoman tuoton eli ROI:n positiivista kehittymistä. Erityisesti tämä toteutuu kompleksisissa, useita tuotteita ja
palveluita toimittavissa yrityksissä. Synergioita havaittiin myös käytettäessä muita
strategisia liiketoiminnan menetelmiä yhdessä toimintolaskennan kanssa. Muun
muassa just-in-time (JIT) ja laatujohtaminen (TQM, eli Total Quality Management) yhdessä toimintolaskennan kanssa paransivat yrityksen taloudellista tulosta enemmän kuin vertailuyritykset joissa strategisia liiketoiminnan menetelmiä
käytettiin ilman toimintolaskentaa. (Cagwin & Bouwman 2002, 27.)

Menestyvä yritys sitoo resurssinsa sellaisiin toimintoihin jotka tuottavat yritykselle
suuriman hyödyn. Asiakkaille tärkeitä toimintoja tulisi myöskin kehittää niin että
ne tuottaisivat aina hyötyä myös omalle yritykselle. Toimintojohtamisen hyöty
halutaankin nähdä tuloslaskelman viimeisellä viivalla, eli tuloksessa. (Turney
2002, 159.)

2.4.4. Prosessijohtaminen

Prosessiajattelu lähtee siitä, että on olemassa tapahtumaketju jota yritys käyttää
lisäarvon luomiseen asiakkailleen ja sidosryhmilleen. Lähtökohtana on se, että
tulokset syntyvät toisiinsa johdonmukaisesti sidoksissa olevista toiminnoista. Prosessijohtamisella pyritään vähentämään tiedonkulun katkoksia ja asiakastarpeiden laiminlyöntiä jotka ovat usein seurausta funktionaalisesta organisaatiorakenteesta. (Hannukainen et al. 2006, 86) Marsanu (2010, 10) puolestaan toteaa,
ettei projektitoimitusten laadukkuutta voida saavuttaa ilman korkealuokkaisia prosesseja, mutta laadukas prosessi ei kuitenkaan takaa laadukkaita tuotteita.
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Nykyään organisaatiot hyödyntävät yhä enemmän strategisia ja prosessikeskeisiä näkökulmia organisaatioiden johtamisessa jolloin johtamisen painopiste on
prosessien ja järjestelmien parantamisessa. Näin toimien voidaan paremmin tukea esimerkiksi budjetointia, ennustamista, taloutta sekä johdon raportointia.
(Robbins 2009, 9) Ahon (2011b, 50) mukaan prosessijohtaminen liittyy suorituskyvyn johtamiseen, mutta on kuitenkin eri käsite, vaikka molemmissa onkin tarkoituksena optimoida liiketoimintaprosesseja.

Ahon (2011b, 50) mukaan suorituskyvyn johtamisessa tarkastellaan asiaa ylhäältä alaspäin ja se keskittyy pohjimmiltaan strategian toteuttamiseen, kun taas prosessijohtamisessa tarkastelun tulokulma on alhaalta ylöspäin niin että pyritään
automatisoimaan, optimoimaan ja integroimaan olemassa olevia prosesseja. Aho
jatkaa, että prosessijohtamisen tavoitteena on virtaviivaistaa prosesseja laadun,
reagoinnin ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi, jolloin tavoitteena on auttaa
organisaatiota toimimaan entistä tehokkaammin eli tarkastella tavoitteiden saavuttamista suhteessa käytettyihin resursseihin.

Prosessijohtaminen lähtee liikkeelle prosessien tunnistamisesta, määrittelystä ja
kuvauksesta sekä kunkin prosessin toiminnasta, tuloksesta ja kehittämisestä vastuussa olevan prosessinomistajan nimeämisestä. Prosessijohtaminen vaatii, että
kullekin prosessille asetetaan mittarit ja niiden suorituskykyä mitataan, jotta prosessien jatkuva kehittäminen on mahdollista. (Virtanen & Wennberg 2005, 115)
Prosessit ovat aina johtamisen väline ja prosessien johtaminen edellyttääkin kokonaisvaltaista ymmärrystä ja osaamista organisaation toiminnasta ja prosessien
välisistä rajapinnoista. Prosessien johtaminen on myös keino vahvistaa organisaation sisäistä ja ulkoista vuorovaikutusta. (Virtanen & Stenvall 2010, 148–153)
Organisaation parantunut kommunikaatio jo sinänsä johtaa epäsuorasti tehokkaampaan ja vaikuttavampaan toimintaan prosesseissa (Kock et al. 1997, 79).
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2.4.5. Lean – johtamisfilosofia

Lean on johtamisjärjestelmä, joka perustuu työn vakioimiseen, vakioidun työn
systemaattiseen ja jatkuvaan parantamiseen, sekä vaihtelun pienentämiseen.
Leanin juuret ovat Toyotan autotehtaalla Japanissa, jossa kaksi tehtaan työntekijää, Eiji Toyoda ja Taiichi Ohno, alkoivat 1950-luvun alussa kehittää uudenlaista
tuotantofilosofiaa. Tämä filosofia sai nimekseen Toyota Production System (TPS)
joka toimi edelleen Lean-fiflosofian pohjana. (Womack et al. 1991, 48) James
Womack, Daniel Jones ja Daniel Roos esittelivät Lean tuotantofilosofian vuonna
1991 kirjassaan The Machine That Changed the World.

Lean johtamisfilosofia on nopeasti levinnyt maailmanlaajuisesti ja on otettu muodossa tai toisessa käyttöön useimmissa tuotantoyrityksissä. Leanin yleistymisen
myötä sen hyöty kilpailuetuna on kadonnut mutta tuotannon toimintamallina sen
edut ovat kiistattomat (Reese 2006, 23). Leanin toiminta-ajatus, visuaalisen havainnoinnin ja keskeytymättömän tuotantovirran avulla, on edistää joustavaa ja
oikea-aikaista tuotantoa sitä jatkuvasti kehittäen tuloksellisempaan suuntaan
(Riezebos et al. 2009, 243).

Lean tuotantomallin tunnusmerkkinä on yleensä muutamasta työntekijästä koostuvat solutyyppiset tiimit ja imuohjaus. Tärkeä näkökulma on myös JIT filosofia
(Just In Time) jonka perimmäisenä ajatuksena on, että toimitusketjun seuraava
vaihe on edellisen asiakas joka saa haluamansa tuotteen tai palvelun oikeaan
aikaan sekä juuri sellaisena kuin on sovittu. (Tuominen 2010, 179-180)

Leanissa pyritään kokonaisuuden kannalta maksimaalisen virtaus- ja resurssitehokkuuden yhdistelmään, jota voidaan kuvata tehokkuusmatriisissa esitetyllä
tehokkuusrajalla (kuva 9). Se kuinka korkeaksi tehokkuusraja kussakin organisaatiossa voi nousta riippuu tarjonnan ja kysynnän vaihtelusta. Jos asiakkaiden
tarpeita ei pystytä ennakoimaan luotettavasti tai jos resurssit eivät ole täysin joustavia, luotettavia ja virheettömiä, on olemassa raja sille, miten paljon organisaatio
pystyy nostamaan tehokkuusrajaansa. Organisaation jolle on ominaista suuri
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vaihtelu, on vaikeampi yhdistää suurta resurssi- ja virtaustehokkuutta kuin organisaation jolla vaihtelua on vähän. (Modig & Ählström 2013, 105-107)

Kuva 9. Tehokkuusraja (Modig & Ählström 2013, 105).

Resurssitehokkuudella tarkoitetaan käytössä olevan tuotantokapasiteetin mahdollisimman korkeaa hyödyntämistä. Maksimaalinen resurssitehokkuus onnistuu
vain silloin kun työkuorma on tasainen ja sitä on vähintään maksimikapasiteettia
vastaava määrä koko ajan työjonossa, eikä tuotannossa tapahdu ennakoimattomia työn seisahduksia vaikkapa laiterikoista tai henkilöstön toimista johtuen. Resurssitehokkuuden maksimointi aiheuttaa korkeassa kuormitustilanteessa työn
kasautumista ja työjonojen pidentymistä mikä taas näkyy loppuasiakkaalle pidentyneinä toimitusaikoina. Kuormitustilanteen laskiessa resurssitehokkuus kärsii,
koska tällöin tuotantokoneistolla ei ole koko ajan töitä jonossa vaan syntyy tuottamatonta odotusaikaa.
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Virtaustehokkuudessa arvoa tuottava aika pyritään tekemään mahdollisimman
lyhyessä ajanjaksossa. Maksimaalinen virtaustehokkuus onnistuu vain silloin kun
tavaran tai palvelun toimittajalla on koko ajan niin paljon vapaata kapasiteettia
käytettävissään, ettei uuden asiakkaan tarvitse odotella yhtään vaan työ alkaa
aina välittömästi. Rajattoman vapaan kapasiteetin järjestämisestä ja ylläpitämisestä aiheutuu yleensä niin suuret kustannukset, että asiakkaat tuskin ovat niitä
valmiita maksamaan tuotteiden ja palveluiden korkeina hintoina. Kuvassa 10 esitetään yksinkertainen malli virtaustehokkuuden laskennasta.

Kuva 10. Virtaustehokkuuden esimerkki (Modig & Ählström 2013, 13).

Modig ja Åhlström (2013, 133-134) käyttävät kirjassaan ”Tätä on Lean” jalkapallopeliä metaforana kuvaamaan lean-periaatteen mukaista virtausta. Jalkapallossa
virtaus alkaa siitä, kun joukkue siirtelee palloa pelaajalta toiselle ja lopulta vastustajan maaliin. Pallo on tällöin koko ajan liikkeessä ja kaikki pelaajat osaalistuvat
täydellisen reitin etsimiseen pallon maalin saamiseksi. Kaikki pelaajat osaavat
säännöt ja ymmärtävät oman joukkueensa strategian. Lisäksi pelaajat pystyvät
koko ajan ja joka paikasta (kuva 11):
•

näkemään kentän, pallon ja maalin

•

näkemään joukkuetoverit ja vastustajat
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•

näkemään maalitilanteen ja jäljellä olevan peliajan

•

kuulemaan pillin vihellyksen

•

kuulemaan joukkuetovereiden ja yleisön kannustuksen

Kuva 11. Virtauksen toteutuminen jalkapallokentällä (Modig & Ålström 2013,
134).

Kaikki pelaajat näkevät ja kuulevat kaiken ja ovat tietoisia siitä mitä ympärillä tapahtuu. Tämän perusteella he kykenevät tekemään päätöksiä siitä, kuinka maali
saadaan aikaiseksi. Jos pelaaja tekee virheen tai tulee maali, tuomari viheltää
pilliin ja kaikki osaavat tällöin keskeyttää pelin sekunneissa.

Modig & Åhlström (2013, 134) esittävät, että tänä päivänä organisaatiot ovat kuin
jalkapallokentälle pystytettyjä satoja pieniä telttoja joissa pelataan monella eri
pallolla yhtä aikaa (kuva 12). Pelaajia palkitaan siitä, että he potkivat palloa mahdollisimman monta kertaa, ja he luulevat, että maali tulee, kunhan he potkaisevat
pallon ulos omasta teltastaan. He pelaavat eri aikaan ja tietävät tuskin toisten
pelaajien nimiä. Kukaan ei näe kokonaisuutta, eikä kukaan kuule pillin vihelllyksiä.
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Kuva 12. Tämän päivän organisaatiot jalkapallometaforana (Modig & Ålström
2013, 135).

Organisaation toiminnan visualisointi, eli tekeminen läpinäkyväksi tarkoittaa jalkapalloesimerkissä sitä, että kaikki näkevät kentän yhdellä kertaa. Kun toiminta
visualisoidaan ja vakioidaan, voidaan ohjata koko organisaation toimintaa vain
seuraamalla ja puuttumalla poikkeamiin normaalitilanteesta. (Modig & Ålström
2013, 137)

Lean filosofia määrittelee seitsemän hukkaa jotka eivät tuota lisäarvoa yritykselle
tai sen tuotteille mutta kuluttavat resursseja. Seitsemän Leanin hukkaa ovat: ylituotanto, odottaminen, turha kuljettaminen, yliprosessointi, turhat varastot, tarpeettomat liikkeet ja laatuvirheet. Eri yhteyksissä esitetään tänä päivänä myös
kahdeksas hukka, joka on henkisen pääoman, eli työntekijöiden ideoiden, luovuuden ja osaamisen käyttämättä jättäminen.

5S menetelmä on yksi Leanin perustyökaluista josta organisaatiot usein aloittavat
oman Lean-kehityspolkunsa kohti kokonaisvaltaisempaa visuaalista toimintamallia. Visuaaliset työkalut kuuluvat oleellisesti Leaniin ja tavoitteena onkin saada
kaikki yrityksen prosessit näkyväksi (Wright 2009, 18). 5S mallissa luodaan
säännöt siisteydelle ja järjestykselle mikä edesauttaa turhan hukan poistamista
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prosessista. Leanin 5S tulee sanoista lajittele, järjestä, puhdista, vakioi ja ylläpidä. Tämä tarkoittaa, että tavarat lajitellaan, niille järjestetään omat paikat, haluttu
tila standardoidaan, ja saavutettua tilaa ylläpidetään. Ilman työtilojen järjestämistä
ja standardoimista ongelmat eivät tule välttämättä näkyville vaan piiloutuvat hukan taakse (Liker 2004, 150-151).

2.4.6. Laatujohtaminen (TQM – Total Quality Management)

Kokonaisvaltainen laatujohtaminen (TQM) on yleinen filosofia, toisiinsa liittyvien
käsitteiden, uskomusten ja käytäntöjen kokonaisuus (Mornd & Murgatroyd. 1994,
3). Se on dynaaminen prosessi jolla ei ole päättymispäivää ja sitä voi kuvailla
myös elämäntavaksi tai kokonaisvaltaiseksi johtamistavaksi (Mehra et al. 2001,
856). Kokonaisvaltainen laatujohtaminen pitää sisällään seuraavanlaiset piirteet;
jatkuva prosessien parantaminen, huomion kiinnittäminen asiakastyytyväisyyteen, työntekijöiden valtuuttaminen, tiimityö sekä rakenteellinen ongelmanratkaisu (Dansky et al. 1996. 228). Laamanen & Tinnilä (2009, 12) puolestaan katsovat
prosessiajattelun liittyvän läheisesti laatujohtamiseen, jatkuvaan parantamiseen
ja logistiikkaan.

TQM konsepti pitää sisällään koko toimintaprosessin laadun käsittäen tuotteiden
laadun ohella myös johtamisen, strategisen suunnittelun ja organisaation kehittämisen sekä yrityksen sidosryhmät (Lecklin 2006, 15–17). Prosessien parantamisen lisäksi toimittajanäkökulma on kriittinen TQM:n linkittymisessä yritysstrategiaan. Strategisten liittoumien rakentaminen toimittajien kanssa on pitkän tähtäimen strategisessa suunnittelussa tuottoisaa yritykselle (Mehra et al. 2001, 865–
867).

TQM konseptia ei voida omaksua ilman tietämystä laatutyökaluista. Prosessilähtöinen näkökulma tuloslähtöisen näkökulman sijaan on kirjallisuudessa vahvasti
suositeltu laatutyökalu (Mehra et al.2001, 865–867). Yritysjohdon kannalta laatu
on nimenomaan strateginen tekijä jolla tarkoitetaan asiakkaan tarpeiden täyttämistä yrityksen kannalta mahdollisimman tehokkaalla tavalla (Lecklin 2006, 18).
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Tunnettuja kokonaisvaltaisia laatutyökaluja ovat esimerkiksi QFD (Quality Function Deployment), six sigma (vaihtelun pienentäminen), ISO-9000-standardit,
EFQM (laatupalkintokriteeristö) ja Bencmarking. Jatkuvan parantamisen tunnetuin käytännön työkalu on Demingin ympyrä, eli PDCA-malli (Plan - Do - Check –
Act) jossa toiminta suunnitellaan, toimitaan suunnitelman mukaisesti, arvioidaan
toiminnan tulokset ja lopuksi tehdään tarvittavat korjaukset systeemiin.

ISO-standardien mukaisesti sertifioidut laadun- ja toiminnanohjausjärjestelmät
ovat tehneet laatujohtamisen periaatteita tunnetuksi kansainvälisesti ja TQMkonsepti onkin tänä päivänä saanut kansainvälisesti standardisoituneen aseman.
Sertifioitu laatujärjestelmä ei kuitenkaan kerro sellaisenaan paljonkaan siitä kuinka laatusuuntautunut, luotettava ja kehityskykyinen organisaatio todellisuudessa
käytännön tasolla on. Laatusertifikaatit eivät laajan levinneisyytensä vuoksi
myöskään tuo enää organisaatiolle kilpailuetua, mutta ne kertovat sidosryhmille,
että organisaatiossa on käytössä ulkopuolisen ja puolueettoman tahon auditoima
järjestelmä toiminnan johtamiseksi ja kehittämiseksi.

TQM-filosofia on todellisuudessa paljon kattavampi kokonaisuus kuin mitä pelkät
ISO-standardit laatujärjestelmältä edellyttävät. EFQM (European Foundation for
Quality Management) on luonut laatupalkintokriteeristön, joka tunnetaan EFQM
Business Excellence -mallina. Tätä mallia hyödyntävä yritys saa käyttöönsä valmiin sapluunan jolla pystyy itse arvioimaan omaa toimintaansa ennalta määritettyjä kriteereitä vasten. Organisaatio voi hyödyntää itsearviointimallia omassa kehitystyössään, tai vaikkapa osallistumalla Euroopan laatupalkintokilpailuun muita
organisaatiota vastaan. EFQM organisaatiolta voi myös hakea oikeutta käyttää
”erinomaiseksi tunnistettu” arvoa. Kilpailussa ja arvonimen myöntämissä EFQM:n
nimeämä arviointiryhmä tekee auditoinnin organisaatioon ja tutkii, onko toiminta
kilpailussa menestymisen tai arvonimen edellyttämällä tasolla.
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2.5. Suorituskyvyn johtamisen vaikuttavuus

Vaikuttavuudella tarkoitetaan sitä missä määrin tutkinnan kohteena olevalle ilmiölle asetetut tavoitteet on saavutettu tai tullaan saavuttamaan. Vaikutuksella sen
sijaan tarkoitetaan tutkinnan kohteena olevassa ilmiössä tarkoituksella tai tahattomasti tapahtunutta muutosta mikä on johtunut, suoraan tai epäsuorasti, aiemmin tehdyistä toimenpiteistä. Vaikuttavuus ja vaikutus ovat merkitykseltään lähellä toisiaan ja siksi niitä onkin Suomalaisessa kirjallisuudessa käytetty osittain synonyymeinä. (Vänttinen et al. 2010, 3) Vaikuttavuuden arviointi tarkoittaa Rochen
(1999, 21) mukaan yksilöiden elämässä tapahtuneiden, tiettyjä tapahtumia tai
tapahtumaketjuja seuranneiden pysyvien tai merkittävien muutosten systemaattista analysointia huolimatta siitä ovatko muutokset tarkoituksellisia tai tahattomia,
positiivisia tai negatiivisia.

Suorituskyvyn johtamisessa vaikuttavuus tarkoittaa niitä pidemmän aikavälin strategisia tavoitteita joiden toteuttamista yritysjohto edesauttaa omilla valinnollaan.
Panostamalla esimerkiksi hankinnan työkaluihin saadaan tuotoksena nopeampi
hankintaprosessin läpimenoaika rutiinityön helpottumisen kautta. Tämän vaikutuksena ostajille jää aikaa kilpailuttaa toimittajia sekä etsiä laadukkaampia alihankkijoita. Pidemmän aikavälin strategisena vaikuttavuustavoitteena on koko
organisaation parantunut suorituskyky ja menestys mikä on todennettavissa mittaamalla syntyneitä tuloksia.

Alstrich (2014) esittää artikkelissaan ”Kannattaako vaikuttavuutta yrittää mitata”
vaikuttavuusajattelun logiikkaketjun (kuva 13). Ketju tunnetaan Englanninkielisellä akronyymillä IOOI (Input, Output, Outcome, Impact) joka on Suomeksi käännettynä Panos, tuotos, vaikutus, vaikuttavuus.
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Kuva 13. Esimerkki vaikuttavuusajattelusta (Alstrich 2014).

Vaikuttavuuden mittaaminen jää usein liian varhaiseen vaiheeseen IOOI-ketjua
jolloin todellista vaikuttavuutta ei tule todennettua. Jos vaikuttavuutta ei tosiasiallisesti todenneta mittaamalla ei voida aidosti tietää oliko tehty työ hyödyllistä.
IOOI-ketjun perusajatus on helppo ymmärtää, mutta käytännön ongelmat liittyvätkin usein siihen, että askel vaikutuksesta vaikuttavuuteen ei ole aina selvä.
Usein vaikuttavuus myös jakaantuu useisiin eri asioihin ja näkyy vasta vuosien
päästä. (Alstrich, 2014)
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3. SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN

Yritysten suorituskyvyllä on perinteisesti tarkoitettu talousprosessiin ja sen tehokkuuteen liittyvää suorituskykyä jolloin yrityksen toiminnan muut kuin taloudelliset
ulottuvuudet ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Tämä näkökulma on kuitenkin
ajan saatossa oleellisesti laajentunut. Tänä päivänä tasapainoisen kokonaiskuvan saaminen yrityksen kulloisestakin tilanteesta, sekä menestyksestä pitkällä
aikavälillä, on muodostunut tärkeäksi johtamisen apuvälineeksi ja kilpailutekijäksi
jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. (Rantanen 2001, 4)

Perinteistä suorituskyvyn mittaamista joka on perustunut kustannuslaskentaan ja
kirjanpitoon on myös kritisoitu voimakkaasti koska se rohkaisee ja kannustaa
lyhytkatseisuuteen sekä vaihtoehtojen minimointiin jatkuvan parantamisen sijaan,
kannustaa osa-optimointiin, ei huomioi ulkoisia suorituskyvyn elementtejä, eikä
sitä ole johdettu stragiasta. Perinteistä suorituskyvyn mittaamista on jopa syytetty
USA:n valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn tuhoamisesta. (Bourne et al. 2000,
755)

Esitetyn kritiikin pohjalta suorituskyvyn mittaamista lähdettiin 1990-luvun taitteessa kehittämään tasapainoisempaan suuntaan. Esimerkiksi Keegan et al. (1989)
ehdottivat tasapainoa sisäisen ja ulkoisen mittaamisen, sekä taloudellisen ja eitaloudellisen mittaamisen välillä; Cross ja Lynch (1988-1989) esittelivät suorituskykypyramidin joka integroi suorituskyvyn mittaamisen läpi organisaatiotasojen;
Fitzgerald et al. (1991) erottelivat tuotokset tavoitteista ja Kaplan & Norton erottelivat neljä eri mittaamisen näkökulmaa tasapainoitetussa tuloskortissaan. Edellä
mainitut viitekehykset ovat kaikki moniulotteisia ja pyrkivät tasapainoon keskittyen
myös muuhun kuin taloudelliseen informaatioon. Kyseiset viitekehykset on suunniteltu tasapainottamaan ulkoisen menestyksen ja sisäisen suorituskyvyn mittaaminen samoin kuin toimimaan varhaisina indikaattoreina tulevalle suorituskyvylle sekä taltioimaan menneisyydessä tapahtuneet saavutukset. (Bourne et al.
2000, 754)
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Organisaation suorituskyky voidaan jakaa kahteen pääalueeseen, ulkoiseen- ja
sisäiseen suorituskykyyn (kuva 14), sekä edelleen useisiin osa-alueisiin jotka
jakaantuvat pääalueiden kesken organisaatiokohtaisesti kulloisenkin tarpeen mukaan, osin myös päällekkäin. Suorituskyvyn osa-alueita ovat esimerkiksi kannattavuus, laatu, tuottavuus, henkilöstö ja sidosryhmät. Osa-alueet voivat kuulua
yhtä aikaa kumpaankin pääalueeseen riippuen tarkastelijan näkökulmasta.

Kuva 14. Yrityksen ulkoinen ja sisäinen suorituskyky (Rantanen 2001, 5).

Suorituskyvyn mittaaminen ilman fokusointia on vain joukko toisistaan irrallisia
mittareita, joilla saadaan parhaimmillaan hyvä kuva jostakin yksityiskohdasta
mutta ei pystytä hahmottamaan kokonaisuutta. Mittariston rakentamisvaiheessa
onkin kiinnitettävä riittävästi huomiota mittaamisen tavoitteisiin ja fokukseen koska kokonaisuuden hahmottaminen on edellytys toimivalle suorituskykymittaristolle. (Laitinen 2003, 366-367)
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Ihmiset ovat pääsääntöisesti enemmän tekemis- kuin tavoitekeskeisiä jolloin he
menevät vauhdilla johonkin suuntaan miettimättä sen tarkemmin mihin ovat menossa. Usein ihmisillä ei myöskään ole selkeitä tavoitteita vuosiksi eteenpäin.
Organisaatioissa tavoitteiden asettaminen ratkaistaan johtamisjärjestelmien avulla, joilla luodaan tavoitteet yritykselle ja sen yksiköille sekä yksilöille. Usein tavoiteasetanta kuitenkin muodostuu vain vuotuiseksi rituaaliksi jolloin todellinen ohjausvaikutus organisaation suorituskykyyn jää puuttumaan. Tavoitteilla pyritään
saavuttamaan tietty lopputulos tiettynä ajanhetkenä. Tällöin puhutaan tahtotilasta
eikä esimerkiksi ennusteesta. Organisaatiotasolla tavoitteet tarkoittavat meidän
tahtoa johon liittyy kolme sidosryhmää; henkilöstö, omistajat ja asiakkaat. (Kamensky 2010, 206)

Mittariston käyttöön litttyy usein myös ongelma siitä, etteivät mittarit kytkeydy
organisaation visioon ja strategiaan. Mittareita ei tulisikaan koskaan valita valmiista mittaristopaketeista vaan ne tulee aina suunnitella erikseen jokaiseen organisaatioon ja tilanteeseen. (Silvennoinen-Nuora 2010, 55)

Organisaatiot käyttävät kaikesta huolimatta useinkin hyvin samankaltaisia mittaristoja keskenään, vaikka strategiat ja visiot, saatikka toimialat eivät ole samanlaisia. Tämä kertoo siitä, että suorituskyvyn mittausjärjestelmän kehittäminen ei
ole tapahtunut organisaation omien tarpeiden pohjalta. Hyvin suunniteltu mittaristo on aina johdettu organisaation omista lähtökohdista, tarpeista ja strategiasta.
Johdon laatiman strategian siirtäminen käytännön tasolle on hyvin yleinen ongelma ja strategian jalkauttamista tukemaan onkin kehitetty erilaisia strategisia
mittausjärjestelmiä (Kankkunen et al. 2005, 17). Toisinaan käy myös niin, että
strategian uudistamisen tai päivityksen yhteydessä unohdetaan tehdä vastaavat
päivitykset suorituskykymittaristoon ja jatketaan vanhan strategian mukaisilla
tavoitteilla ja mittaristoilla.

Robson (2005, 139) mukaan ihmisen käyttäytymiseen vaikuttaa merkittävästi se
tunteeko henkilö pystyvänsä itse kontrolloimaan tilannetta, vai tunteeko tämä
olevansa muiden ohjailtavana. Kun ihminen tuntee toteuttavansa vain muiden
antamia ohjeita hän ei enää koe olevansa vastuussa tekojensa seurauksista,
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vaikka olisikin niistä tietoinen. Tämän eron oivaltaminen on kriittistä organisaatiokulttuurin muodostumisessa. Korkean suorituskyvyn kulttuurissa työntekijät
eivät pelkästään suorita omaa osuuttaan prosessissa vaan myöskin kontrolloivat
ja parantavat aktiivisesti omaa suorituskykyään. Robson jatkaa, että tämän vuoksi organisaatioiden tulisi harkita suorituskyvyn- ja prosessienohjausjärjestelmien
yhdistämistä samojen ihmisten hallintaan.

Suorituskykymittariston suunnittelu voi toimia joko korkean suorituskykykulttuurin
edistäjänä tai esteenä. Jotta se ei toimisi esteenä tulee suorituskykymittaristo
suunnitella alusta alkaen pitäen mittaamisen psykologiset seuraukset mielessä.
Tämä saavutetaan parhaiten ymmärtämällä organisaation sisäiset ja toistensa
kanssa tekemisissä olevat vuorovaikutteiset järjestelmät. Jotta organisaatiossa
pystyttäisiin tukemaan korkean suorituskyvyn kulttuurin muodostumista, tulee
mittausjärjestelmän tuottaa relevanttia, paikallista, tiimitasoista ja graafista informaatiota. Tämän informaation täytyy myös olla sellaisessa muodossa, että työntekijöille muodostuu tunne siitä, että järjestelmän suorituskyky on heidän hallinnassaan. (Robson 2005, 145)

3.1. Suorituskyvyn mittaristomallit

Suorituskyvyn mittaamisen integroiduilla kokonaisjärjestelmillä tarkoitetaan sellaisia mittaristoja jotka pyrkivät huomioimaan kaikki oleelliset ulottuvuudet niin, että
kokonaisuudesta tulee looginen eikä siinä ole päällekkäisyyksiä. Lisäksi integroitujen kokonaisjärjestelmien tulee olla käyttökelpoisia yritysjohdon päätöksenteossa. (Laitinen 2003, 367)

Kokonaisjärjestelmien etuna on yksittäisiin tiettyjä näkökulmia korostaviin tunnuslukuihin ja irrallisiin mittareihin verrattuna laajempi näkökulma suorituskyvyn johtamiseen sekä strategian implementointiin organisaatiossa. Kokonaisvaltainen
suorituskyvyn johtamisjärjestelmä integroi yhteen sekä akateemiset että käytännölliset näkökulmat. Akateemisilla näkökulmilla tarkoitetaan tässä yhteydessä
perinteistä johdon laskentatoimea. Käytännöllisillä näkökulmilla sen sijaan tarkoi-
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tetaan liiketoiminnan operatiivisia käytänteitä, kytkeytymistä strategisiin tavoitteisiin, sekä sidosryhmien ja erityisesti asiakkaiden huomioimista. (Otley 1999, 380381) Jotta suorituskyvyn mittausjärjestelmästä saadaan kaikki hyöty irti, on raportoinnin ja kehityksen seurannan oltava säännöllistä. Kerättyjen tietojen todellinen
analysointi on kuitenkin mahdollista vasta kun mittaustietoa on kerätty useammalta eri kaudelta. (Hannula 2000, 21)

Kokonaisvaltaisia suorituskyvyn mittausjärjestelmiä on kehitetty useita erilaisia.
Seuraavassa tarkastellaan tämän tutkimustyön kannalta niistä keskeisimpiä jotka
ovat BSC (Balanced ScoreCard, eli tasapainoitettu mittaristo), suorituskykymatriisi ja Sake. Mittausjärjestelmiä tarkasteltaessa ei pyritä antamaan niistä tyhjentäviä kuvauksia vaan pysytään yleisemmällä tasolla tämän tutkimustyön rajaus
huomioiden.

Balanced Scorecard

Robert Kaplanin ja David Nortonin 1990-luvun alkupuolella kehittämä Balanced
Scorecard (BSC) on kenties maailmanlaajuisesti tunnetuimmaksi muodostunut
kokonaisvaltainen suorituskyvyn mittaus- ja johtamisjärjestelmä. BSC on jatketta
Robert Kaplanin kehttämälle toimintolaskennalle ja sen kehittäjät ovatkin todenneet, ettei menetelmässä sinänsä ole mitään mullistavaa uutta (Lipiäinen 2001,
455).

BSC perustuu neljään näkökulmaan (kuva 15) jotka ovat: taloudellinen, sisäisten
prosessien, oppimisen ja kasvun, sekä asiakkaan näkökulma. Taloudelliset tekijät
(kovat arvot) ovat tässä mallissa vain yksi tekijä muiden osa-alueiden (pehmeät
arvot) joukossa.
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Kuva 15. BSC:n neljä näkökulmaa Kaplan & Norton (1996, 4) mukaillen.

Lipiäisen (2001, 455) mukaan lähes kaikissa organisaatioissa on pitkään mitattu
kovia ja pehmeitä arvoja mutta ongelma on ollut siinä, etteivät osa-alueet ole olleet tasapainossa. Lipiäinen jatkaa, että korkeimmalla johdolla on taipumus painottaa taloudellista tulosta koska heillä ei useinkaan ole tietoa mitä yrityksen operatiivisissa toiminnoissa todellisuudessa tapahtuu. BSC:n käyttöönottaminen
edellyttää ylimmän johdon aitoa sitoutumista hankkeeseen, jolloin myös johto
tulee aidosti tutustuneeksi kaikkiin neljään näkökulmaan, sekä niiden kriittisiin
menestystekijöihin yksittäisiä mittareita kullekin osa-alueelle valittaessa.

BSC:n ideologia perustuu siihen, että suorituskyvyn eri osa-alueita mitataan ja
tarkastellaan tasapainoisena ja strategiasta johdettuna kokonaisuutena. Malmi et
al. (2003, 17) toteavatkin, että tasapainotetun mittariston avulla voidaan organisaation strategia muuntaa käytännön toiminnaksi. BSC liittää mittaustulokset yrityksen tavoitteisiin ja strategiaan ja siksi menetelmä onkin ylivoimainen oikein
käytettynä. BSC jopa pakottaa esimiehet johtamaan oikein, mutta ei kuitenkaan
aina poista tavoitteiden ja tulosten välistä kuilua. (Lipiäinen 2001, 459)

BSC:n perustekijöihin kuuluu se, että mittaustuloksia tulee tarkastella kausaliteetti
eli syy-seuraus –suhteet huomioiden jota voidaan havainnollistaa BSC:n strate-
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giakartan avulla (kuva 16). Strategiakartassa menestyminen alemman tason ulottuvuudessa mahdollistaa menestymisen seuraavalla tasolla. Lisäksi BSC:ssa
näkökohtia tulee tarkastella mittauspareittain niin että tutkitaan sekä jo tapahtuneita menneisyyden tuloksia, että ennakoivia tuloksia jotka kertovat kuinka tulee
toimia, jotta tulokset paranevat tulevaisuudessa. Kaikilla toiminnoilla on kuitenkin
oltava yhteys rahaan niin että tehdyt toimenpiteet tuottavat aiempaa parempaa
taloudellista tulosta organisaatiolle.

Kuva 16. BSC:n strategiakartta Lipiäinen (2001, 78) mukaillen.
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Tulosmatriisi

Tulosmatriisi tunnetaan myös nimillä tavoitematriisi, tuottavuusmatriisi ja suorituskykymatriisi. Saaren (2004, 120) mukaan ero esimerkiksi tavoite- ja tulosmatriisin välillä tulee siinä, että tulosmatriisiin omaksuttiin alusta alkaen mukaan erilaisia tulkintoja, sisältöjä ja rakenteita joita tavoitematriisissa ei ollut.

Tulosmatriisin avulla organisaatio voi määrittää ja ottaa käyttöön haluamansa
suorituskykymittarit ja priorisoida ne käyttämällä erilaisia painoarvoja yksittäisille
mittareille tarpeen mukaan. Tulosmatriisi soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi tietyn toiminnon, prosessin, valmistusyksikön tai muun operatiivisen toiminnon suorituskyvyn mittaamiseen. Myös projektikohtainen mittaaminen on helppo suorittaa
tulosmatriisin avulla. Tulosmatriisin tulokset eivät kuitenkaan ole sellaisenaan
vertailukelpoisia muiden yritysten kanssa koska matriisi rakennetaan aina organisaatiokohtaisesti perustuen sen hetkiseen lähtötilanteeseen kussakin yksittäisessä mitattavassa asiassa.

Tulosmatriisi (kuva 17) rakennetaan valitsemalla kriittiset menestystekijät ja skaalaamalla kukin niistä asteikolla 0-10 niin, että nykyinen suorituskyky mittauskauden alussa asettuu tasolle 3. Tasolle 10 pääsee silloin, jos mittauskauden lopussa on päästy organisaation itse itselleen asetettamaan tavoitteeseen. Jos mittauskausi on esimerkiksi vuosi ja mittausväli kuukausi, nähdään kuukausittain,
onko kehitys menossa tavoiteltuun suuntaan. Tulosmatriisista saadaan näkyviin
kunkin yksittäisen mittarin kehittyminen sekä kaikkien mittareiden yhteenlaskettu
keskiarvo, sekä aritmeettisesti että painotettuna.

Sopiminen on Saaren (2004, 121) mukaan tulosmatriisiohjauksen lähtökohta ja
tarkoittaa matriisin luomista niin että se perustuu osapuolten yhteisymmärrykseen. Syntynyt tulosmatriisi on sopimus, jossa sovitaan vastuualueen tärkeimmät
asiat, miten niitä mitataan, miten vastuut jakaantuvat ja miten palkitaan. Sopimus
tunnetaan myös nimellä tulossopimus. Kehityskeskustelut ovat jo kauan olleet
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yksi tavoitejohtamisen väline, mutta kehityskeskustelut on saatu hyvin toimivaksi
johtamisen välineeksi vasta tulosmatriisiohjaukseen liitettynä. (Saari 2004, 122)

Kuva 17. Tulosmatriisin perusesimerkki (Saari 2004, 120).
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SAKE

SAKE-sovellus on LUT:n (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) Lahden yksikössä
pienille ja keskisuurille yrityksille kehitetty suorituskyvyn mittaamisen soveltuva
käyttövalmis työkalu. SAKE on kehitetty työministeriön kansallisen tuottavuusohjelman tuella ja se on kaikkien ilmaiseksi saatavilla LUT:n verkkosivuilta
(www.lut.fi/sake). Sivuilta löytyy myös suorituskyvyn analysointijärjestelmän implementointiohje, jossa esitetään kaaviona prosessin eteneminen (kuva 18). SAKEn kehitys aloitettiin vuonna 2000 ja viimeisin päivitys siihen on tehty vuonna
2014.

Kuva 18. Suorituskyvyn analysointijärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto (LUT
2017, 2).
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SAKE-sovellus perustuu edellä esitettyyn tulosmatriisiin ja on rakennettu Visual
Basic –ohjelmointiympäristössä Excelin päälle. Sovellus on automatisoitu niin,
ettei sen käyttämiseksi tarvitse olla kokemusta Excelin käytöstä. Sovelluksessa
on käytettävissä maksimissaan kuusi suorituskyvyn kriittistä osa-aluetta, eli ulottuvuutta, ja niiden jokaisen alla maksimissaan kuusi yksittäistä mittaria. Yhteensä
mittareita voi siis olla maksimissaan 36 kappaletta. Yritys määrittelee ja syöttää
itse, omista lähtökohdistaan, haluamansa ulottuvuudet ja yksittäiset mittarit lähtösekä tavoitetasoineen sovellukseen.

Sovelluksen kuusi ulottuvuutta muodostaa jokainen oman tulosmatriisin mittareineen. Pisteytys ja painotukset kussakin ulottuvuudessa menevät kuten kuvattiin
edellä tulosmatriisin kohdalla. Kaikista kuudesta ulottuvuudesta muodostuu oma
kutakin ulottuvuutta kuvaava painotettu keskiarvo, joka kertoo kyseisen ulottuvuuden suorituskyvyn yhdellä arvosanalla. Lisäksi ulottuvuuksien painotettuna
keskiarvona syntyy yksi koko organisaation yhteenlaskettua kokonaissuorituskykyä kuvaava arvosana. Sovelluksesta on nähtävissä graafinen viivakuvaaja, jossa näkyy kaikkien kuuden ulottuvuuden tulokset yhdessä kuvaajassa, sekä oma
viivakuvaajansa organisaation yhteenlasketun kokonaissuorituskyvyn osalta.

3.2. Tuottavuuden mittaaminen

Tuottavuuden kehittyminen on yksittäisten organisaatioiden lisäksi myös kansantalouden kannalta keskeinen tekijä kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi
sekä hyvinvoinnin ja työpaikkojen säilyttämiseksi. Tuottavuus kuitenkin kehittyy,
tai jää kehittymättä, yksittäisissä organisaatioissa. Globaaleilla markkinoilla toimivat organisaatiot hakeutuvat toimimaan sinne missä tuottavuuden kehittämiselle
on parhaat olosuhteet. Julkisella puolella tuottavuuden kehitys vaikuttaa koko
kansantalouden hyvinvointiin ja menestykseen koska palvelut tuotetaan yhteisin
verovaroin.

Jotta organisaatio pystyy mittaamaan ja todentamaan oman tuottavuuskehityksensä täytyy tuottavuusmittarit olla kunnossa. Tuottavuuden mittaustarve koros-
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tuu sitä enemmän, mitä kilpaillummalla ja globaalimmalla markkinalla toimitaan.
Pelkkä tuottavuuden mittaaminen ei kuitenkaan riitä vaan johdon, esimiesten, ja
yksilöiden tulee ymmärtää mitkä ovat osatekijät tuottavuuden kehittymisen takana
ja mitä vaikutuksia heidän toiminnallaan siihen liittyen on. Tutkimuksen kohdeorganisaatiossa tuottavuuden mittaamisessa ja sen myötä toiminnan tuloksellisuuden kehittämisessä on isohko käyttämätön potentiaali. Ottamalla tuottavuuden
yhdeksi keskeiseksi suorituskyvyn johtamisalueeksi on löydettävissä lisää tehoja
organisaation suorituskykyyn ja sitä kautta on saavutettavissa myös pitkän tähtäimen kilpailukykyä.

Tuottavuus ja kannattavuus sekoitetaan joskus käsitteinä toisiinsa. Kyseessä on
kuitenkin kaksi eri asiaa jotka ovat liitoksissa toisiinsa (kuva 19). Jotta yritys pysyy kannattavana, on tuottavuuden kehityttävä jatkuvasti. Käytännössä tällä tarkoitetaan toiminnan jatkuvaa parantamista ja uusien entistä parempien toimintatapojen etsimistä. Vaikka kannattavuus onkin yrityksen keskeisin menestystekijä
ei organisaation toimintaa pitäisi koskaan kehittää pelkästään kannattavuus- tai
tuottavuusmittareiden avulla. (Hannula 2000, 6)

Kuva 19. Tuottavuuden yhteys kannattavuuteen (Hannula 2000, 5).
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Kun tuottavuudella tarkoitetaan tuotoksen ja panoksen suhdetta voidaan Pekkola
et al. (2008, 17) mukaan erottaa viisi tapaa kohottaa tuottavuutta (kuva 20). Ensimmäinen ja yritysmaailman perinteisin tapa on tuottaa nykyisillä panoksilla entistä enemmän. Toinen tapa on tutumpi julkiselta puolelta, jossa nykyinen tuotos
pyritään saamaan aikaiseksi entistä pienemmillä panoksilla. Nämä erot kuvaavat
hyvin tuottavuuden kehittämisen painopisteitä, tavoitteita ja haasteita yksityisellä
ja julkisella puolella.

Kuva 20. Tuottavuuden viisi kasvutapaa (Pekkola et al. 2008, 17).

Tuottavuus kasvaa myös silloin kun tuotoksen kasvu on suurempi kuin panoksen
kasvu. Tällöin pienehköllä investoinnilla saadaan suhteessa enemmän tuotosta
aikaiseksi. Tuottavuuden kasvu on mahdollista myös siten, että panoksen pienentyessä kyetään samanaikaisesti kasvattamaan tuotosta. Tuottavuus voi kasvaa myös tuotoksen pienentyessä, jos saman aikaisesti panos pienenee suhteellisesti enemmän kuin mitä tuotos pienenee. (Pekkola et al. 2008, 17)

Kokonaistuottavuus

Kokonaistuottavuudella tarkoitetaan organisaation kokonaistuotoksen suhdetta
kaikkiin sen tuottamiseksi käytettyihin panoksiin käsittäen työ-, pääoma-, materiaali- ja energiapanokset sekä muut mahdolliset panokset. Kokonaistuottavuus on
tuotannon tulos, joka on jaettavissa sidosryhmille. Se on tuotantofunktioon kuulu-
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va taloudellinen suure ja siitä syystä kaikki tuotokset ja panokset on ilmaistava
rahamääräisinä ja kiinteähintaisina. (Saari 2006, 158)

Kokonaistuottavuuden mittauksessa on tärkeää, että otetaan huomioon kaikki
käytetyt panokset jolloin mahdolliset panosten korvautumiset tulevat näkyviin.
Panosten korvautuvuudella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, jos ojaa on kaivamassa
kymmenen miestä, mutta kesken kaiken vaihdetaan menetelmää ja jatketaan
kaivinkoneella jota ohjaa yksi mies. Tällöin työn tuottavuus on näennäisesti kymmenkertaistunut panosten korvautuvuudesta johtuen. Tämä ei tietenkään ole
totta ja siitä syystä kaivinkoneen aiheuttama pääomakustannus, kuten kaikki
muutkin mahdolliset panokset, tulee laskea mukaan kokonaistuottavuutta mitattaessa. Mitä pidempi on tarkasteltava aikaväli sitä enemmän voi tapahtua panosten korvautumista. Kokonaistuottavuuden mittaaminen helpottaakin monimutkaisten johtamisprosessien tuloksellisuuden ymmärtämistä. (Saari 2006, 157-158)

Osatuottavuudet

Osittaistuottavuuden mittauksella tarkoitetaan sellaisia mittausratkaisuja jotka
eivät täytä kokonaistuottavuuden mittaamisen vaatimuksia, mutta ovat kuitenkin
oikein tulkittuina käyttökelpoisia indikaattoreita jollakin tuottavuuden osa-alueella.
Osatuottavuudella tarkoitetaan kokonaistuotoksen ja yhden panostekijän suhdetta toisiinsa. Tunnetuin osatuottavuuden mittari on työn tuottavuus, eli kokonaistuotos suhteeessa sen aikaansaamiseksi käytettyyn työpanokseen. (Saari 2006,
157-158)

Osatuottavuus lasketaan normaalisti työ-, pääoma-, materiaali-, ja energiapanoksille. Osatuottavuuden perusteella ei voida kuitenkaan tehdä päätelmiä kokonaistuottavuuden kehityksestä, ellei mittaustilannetta tunneta tarkasti. Osatuottavuuden tulkinnassa panostekijöiden korvautuvuuden mahdollisuus on tunnistettava,
jotta mittaustuloksiin voi luottaa. Panosten korvautuvuutta tapahtuu yleensä sitä
vähemmän mitä lyhyempi on tarkastelujakso. Tästä syystä osatuottavuudet koe-
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taan hyödyllisiksi operatiivisen tason ohjauksessa ja johtamisessa. (Saari 2006,
158-159)

3.3. Suorituskyvyn mittaamiseen liittyviä haasteita

Lönnqvist et al. (2006, 11) mukaan suorituskykymittariston rakenne sekä yksittäisten mittareiden valinnat viestivät henkilöstölle mitä tekijöitä organisaation johto pitää tärkeänä. Suorituskyvyn mttaaminen ja sen avulla tapahtuva tosiasioihin
perustuva johtaminen on keskeistä, kun ohjataan ihmisiä toimimaan haluttujen
päämäärien saavuttamiseksi. Organisaation ylimmän johdon varaukseton tuki
onkin ensiarvoisen tärkeää suorituskyvyn mittaamisen ja suorituskyvyn johtamisen tuloksekkaassa toteuttamisessa. Vanhan sanonnan mukaan on mahdotonta
johtaa jotakin sellaista, josta ei ole saatavilla luotettavaa mittaustietoa päätöksenteon tueksi.

Mittaristojärjestelmän ominaisuuksille sekä yksittäisille mittareille tutkijat asettavat
kirjallisuudessa erilaisia vaateita. Laitinen (2003, 147) sanoo, että mittariston tulee olla relevantti, edullinen toteuttaa, validi, luotettava ja uskottava. Lönnqvist et
al. (2006, 32) sen sijaan nostavat mittaristolle asetettavina edellytyksinä esiin
validiteetin, reliabiliteetin, relevanssin ja käytännöllisyyden. Painotuksissa on jonkin verran eroa, mutta yleisesti voidaan todeta tutkijoiden olevan melko yksimielisiä hyvän mittariston edellytyksistä. Lönnqvist et al. (2006, 34) toteavat myös,
että mittareilta vaadittavilla ominaisuuksilla on riippuvuussuhde toisiinsa ja siitä
syystä organisaatioiden on tehtävä kompromisseja mittareita valitessaan. Esimerkiksi jos mittarin reliabiliteetti (luotettavuus ja toistettavuus mittaustilanteessa)
on huono, myös mittarin validiteetti (oikean kuvan antaminen tutkittavasta ilmiöstä) laskee. Mittareiden valinta tuleekin aina tehdä huolellisesti harkiten pitäen
kuitenkin samaan aikaan mielessä organisaation visio ja strategia, sekä tarpeet
mittaamiselle ja sen avulla tavoiteltaville päämäärille.

Organisaatioiden käyttämiä suorituskykymittaristoja tulee päivittää markkinoiden,
strategioiden ja liiketoimintaympäristön muuttuessa. Usein organisaatioissa luo-
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daan uusia mittareita mutta tarpeettomiksi käyneitä mittareita ei poisteta samalla
käytöstä arvioimalla kriittisesti niiden tarpeellisuutta. Tällöin mittareiden määrä
saattaa kasvaa tarpeettoman suureksi ja samalla jatketaan myös niiden asioiden
mittaamista, joita on aina ennenkin mitattu, mutta jotka eivät välttämättä ole enää
relevantteja. Myös yritysten toimintatavat ovat muuttuneet niin, ettei taloudelliset
mittarit yksin enää riitä vaan mittaristoa olisi tärkeää täydentää ei-taloudellisten
mittareiden avulla, kuten strategisilla, toiminnollisilla ja laadullisilla mittareilla joilla
pystytään tukemaan perinteisiä mittaristoja (Yadav & Sagar 2013, 948).

Suorituskykymittaristojen tuottaman informaation hyödyntäminen liiketoiminnassa
on muuttunut ajan saatossa. Vuosien 1991–2000 välisenä aikana fokus siirtyi
taloudellisesta näkökulmasta integroidumpaan näkökulmaan, ja vuosien 2001–
2011 aikana operatiivisesta näkökulmasta strategisempaan suuntaan. Näiden
kahden vuosikymmenen aikana tapahtunut muutos on mahdollistanut tehokkaiden, integroitujen ja dynaamisten suorituskykymittaristojen kehittämisen. (Yadav
& Sagar 2013, 947) Laamasen (2001, 10) mukaan organisaation suorituskyky
syntyy prosesseissa. Tällöin myös suorituskyvyn mittausjärjestelmiltä edellytetään kokonaisvaltaisempaa näkökulmaa suorituskyvyn todentamiseen. Liiketoiminnan suorituskyvyn mittaamisessa tuleekin huolehtia esimerkiksi siitä siitä, että
prosessien suuntainen mittaaminen ei jää projektikohtaisen mittaamisen jalkoihin,
vaan mittaamisen eri näkökulmat tukevat toisiaan.
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4. SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN KOHDEYRITYKSESSÄ

Tässä luvussa esitellään kohdeyrityksen organisoitumismalli ja siinä tapahtunut
muutos sekä käytössä olleet suorituskykymittarit. Lisäksi käydään läpi suorituskykymittareiden analyysissä esiin nousseet tulokset ja lähtökohdat operatiivisen
suorituskykymittariston uudistamiselle.

4.1. Suorituskyvyn mittaaminen ennen organisaatiouudistusta

Kohdeyritys on organisoitu perinteisesti niin että Suomen toiminnot ovat sisältäneet konsernihallinnon tukitoimintoineen (T&K, IT, hallinto, jne.), sekä EteläSuomessa sijaitsevan päätuotantolaitoksen ja Keski-Suomessa sijaitsevan pienemmän tulosyksikön. Ulkomailla sijaitsevat myyntiyhtiöt ovat omia itsenäisiä
yhtiöitä tai edustustoja jotka raportoivat pääkonttorille Suomeen. Valmistustoimintaa konsernissa harjoitetaan Suomen lisäksi Kiinan ja Kanadan tulosyksiköissä.
Tulosyksiköillä on kaikilla oma paikallinen johtoryhmänsä ja ne raportoivat myyntiyhtiöiden tapaan konsernin johtoryhmälle Suomeen.

Konsernin johtoryhmän jäsenet ovat kaikki olleet aiemmin jäseninä myös päätuotantoyksikön (Suomen toiminnot) johtoryhmässä. Vuoden 2015 alusta alkaen
organisaatiorakennetta muutettiin niin, että myös Suomessa sijaitsevasta päätuotantoyksiköstä muodostettiin oma tulosyksikkö, jolle nimettiin oma johtaja, sekä
oma johtoryhmänsä kuten muillakin konsernin tulosyksiköillä. Konsernin johtoryhmän jäsenet eivät enää ole kaikki jäsenenä uuden tulosyksikön johtoryhmässä
vaan kaikki tulosyksiköt raportoivat samalla tavalla konsernin johtoryhmälle.

Kohdeyrityksen johtamis- ja raportointikäytännöissä on käytössä kaksi päätasoa:
globaali strateginen taso, sekä tulosyksikkökohtainen operatiivinen taso. Strategisen tason mittareita (strategiakorttia) seurataan konsernin johtoryhmässä ja
mittarit jakaantuvat nykyisen strategian mukaisesti viiteen eri strategiseen painopistealueeseen (kustannustehokkuus, asiakasnäkökulma, kehittyvät markkinat,
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globaalit jälkimarkkinat, menestyksen nälkä). Edellä mainittujen lisäksi konsernin
johtoryhmässä seurataan omana kohtanaan Pohjois-Amerikan toimintojen suorituskykyä. Strategisella tasolla on käytössä yhteensä 21 yksittäistä mittaria (v.
2016). Operatiivisen tason mittaristot ovat kullakin tulosyksiköllä omansa.

Päätotantoyksikössä on perinteisesti mitattu operatiivista suorituskykyä hyödyntäen operatiivista laatukorttia (taulukko 2) johon on valittu 16 mittaria neljältä eri
osa-alueelta (tuotekehitys, myynti, operaatiot, jälkimarkkinointipalvelut). Mittaristo
perustui alun perin BSC-malliin (Balanced Score Card), mutta painottui operatiiviseen tekemiseen niin että esimerkiksi myynnin alla oli kaksi mittaria, joilla mitattiin
sopimuskatselmusten pito-% (onko katselmus pidetty ennen projektin efektiivisyyttä) sekä löytyikö parafoitu sopimus projektikohtaisesta hakemistosta projektin
efektiivisyyshetkellä. Operatiivisessa laatukorttissa oli pyritty huomioimaan myös
kausaliteetti valitsemalla käytettävät mittarit syy-seuraus –suhde huomioiden ja
esittämällä seuraukset omana kohtanaan mittariston lopussa.

Taulukko 2. Operatiivinen laatukortti (blanco malli).
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Edellämainittujen kahden tason (strateginen ja operatiivinen) lisäksi projektipäälliköt raportoivat säännöllisesti, mutta irrallaan muusta mittaamisesta, johtamiensa
projektien tilanteesta tulosyksikön johdolle. Projektikohtaisella mittaamisella seurataan pääasiassa yksittäisten projektien taloudellista onnistumista ja etenemää
sekä mahdollisia poikkeamia ja riskejä, mutta ei oteta kantaa toimitusketjun ja
prosessien suorituskykyyn muutoin kuin yksittäisissä projekteissa esiintyvissä
ongelmatilanteissa. Lisäksi on olemassa koko henkilöstöä koskevat tulospalkkiomittaristot jotka ovat erikseen valittu yhdistelmä edellisten osa-alueiden mittareita.

4.2. Suorituskykymittariston uudistamisen lähtökohdat

Tutkimuksen kohdeyrityksessä oli tehty muutos organisaatiorakenteessa niin,
että entisestä konsernin päätuotantoyksiköstä muodostettiin uusi tulosyksikkö
muiden konsernin tulosyksiköiden rinnalle. Uuden tulosyksikön operatiiviset tavoitteet eivät kuitenkaan ole täysin yhteneviä vanhaan organisoitumismalliin verrattuna, joten tässä yhteydessä myös suorituskykymittariston tarkastelu ja päivittäminen tuli ajankohtaiseksi.

Vanhoja suorituskykymittareita analysoitaessa havaittiin kolme sellaista osaaluetta, jotka tulee erityisesti huomioida uuden tulosyksikön mittaristoa kehitettäessä. Ensimmäinen osa-alue liittyy mitattavien asioiden kohdistamiseen. Uuden
organisaatiorakenteen myötä tulee pitää huolta siitä, että myös uudet mittarit
kohdistuvat tulosyksikön vastuulla oleviin toimintoihin.

Toinen osa-alue liittyy siihen, että vanha suorituskykymittaristo on ajan saatossa
painottunut tiettyihin tärkeinä pidettyihin osa-alueisiin, sillä seurauksella, että
vanha mittaristo ei ole tasapainossa eikä riittävän kattava huomioiden uusi organisoituminen ja uudet strategiset tavoitteet. Jotta uudesta operatiivisesta suorituskykymittaristosta tulisi aiempaa tasapainoisempi ja kattavampi tulee sen tukea
myös konsernin strategisia tavoitteita mahdollisimman hyvin. Uuden mittariston
tulee olla linjassa läpi organisaation aina ylimmältä strategiselta tasolta operatiivi-
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selle tasolle ja edelleen yksittäisiin tiimeihin asti. Tällöin on mahdollista välttää
ristiriitaisten tavoitteiden syntyminen eri organisaatiotasoille ja eri tiimeille.

Kolmas huomioitava osa-alue liittyy yksittäisiin mittareihin. Vanhassa mittaristossa ei ole aina selvää kuka on mittarin varsinainen omistaja joka vastaa mittariin
liittyvästä operatiivisesta toiminnasta ja käynnistää tarvittaessa toimenpiteet, jos
tulokset eivät kehity tavoitteiden mukaisesti. Vastuu voi olla kollektiivinen tai se
voi olla johtoryhmätasolla jolloin yksittäiset esimiehet eivät välttämättä koe olevansa vastuussa mittarin tuloksesta. Uuteen mittaristoon olisi hyvä erotella ja
laittaa selkeästi näkyviin raportointivastuu ja operatiivinen vastuu.

Yksittäisiin mittareihin liittyy myös havainto siitä, että osa mittareista kuvaa niin
suuria kokonaisuuksia, ettei niistä ole aina mahdollista tunnistaa missä kohtaa
prosessia toimitaan hyvin ja missä kohdassa prosessia on kehittämisen varaa.
Uudessa mittaristossa tulee pyrkiä pilkkomaan mitattavat osa-alueet niin että
mittaaminen tukee prosessien kehittämistä ja jokaisella mittarilla on selkeästi
omistaja, joka on vastuussa kyseisestä mitattavasta toimitusketjun osa-alueesta.

Vanha käytössä ollut operatiivinen suorituskykymittaristo (operatiivinen laatukortti) on alun perin laadittu noin 15 vuotta sitten ja sen laadinnassa on sovellettu
BSC-mallia. Mittaristo on alun perin koettu hyväksi ja toimivaksi, mutta sille ei ole
tehty säännöllisesti kriittistä arviointia eikä sitä ole säännönmukaisesti päivitetty
vastaamaan ajan saatossa muuttuneita tarpeita, tavoitteita ja strategioita. Suorituskykymittariston eri tasot (konsernitason strateginen mittaristo, tulosyksiköiden
operatiiviset mittaristot, tiimikohtaiset mittaristot) eivät myöskään ole enää kunnolla linjassa viimeisimmän organisoitumismuutoksen jälkeen. Lisäksi organisaatiossa on tunnistettu sellaisia suorituskyvyn osa-alueita, joissa tiedetään olevan
parantamisen varaa ja jotka halutaan uudessa mittaristossa ottaa seurantaan.

Erikseen nimettyä laatupäällikköä, jonka vastuulla suorituskyvyn mittaamisen
koordinointi ja kehittäminen olisi ollut, ei ole kohdeyrityksessä ollut useampaan
vuoteen. Tällöin vastuu prosessien suorituskyvystä on ollut yksittäisten toiminto-
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jen esimiehillä. Vuosien saatossa on ollut erilaisia prosessien kehitysryhmiä jotka
ovat kuitenkin olleet projektimuotoisia hankkeita. Tällöin ei prosessien suuntaista
jatkuvan kehittämisen ja parantamisen ideologiaa ole päässyt kunnolla syntymään. Uuteen tulosyksikköön nimitettiin laatupäällikkö vuoden 2015 lopulla.

Kohdeyritys myy asiakkailleen tuotantolinjoja joiden suunnittelu, valmistus, asennus ja käyttöönotto on aina projekti niin asiakkaan kuin yrityksen itsensäkin kannalta. Johtaminen on pääasiassa funktionaalista ja operatiivisessa tekemisessä
on korostettu ja painotettu perinteisesti projekteissa onnistumista. Viimevuosina
on kuitenkin otettu myös askeleita kohti prosessien suorituskyvyn kehittämistä
käynnistämällä esimerkiksi laadun- ja suorituskyvyn kehitysprojekti, jonka osa
tämäkin tutkimustyö on.

Yksittäisissä projekteissa asiakastyytyväisyyden varmistaminen menee toisinaan
prosessien suorituskyvyn ja tehokkuuden edelle. Tämä on kuitenkin strateginen
valinta, jolla halutaan vaalia kohdeyrityksen mainetta organisaationa joka hoitaa
asiat aina loppuun asti. Kuitenkin molemmat, prosessit sekä projektit, ovat yhtä
lailla tärkeitä suorituskyvyn johtamisen kannalta. Tärkeää olisikin löytää sellainen
kombinaatio johtamiselle ja mittaamiselle jossa projektit ja prosessit tulisi huomioitua tasapuolisesti niin että myös syy-seuraus –suhteet tulisivat esille. Tällöin
liiketoiminnan tuloksellisuuden ja suorituskyvyn parantamisen edellytykset kasvaisivat oleellisesti. Laamanen (2001, 10) toteaakin, että organisaation suorituskyky syntyy prosesseissa (kuva 21).

Kuva 21. Prosessien merkitys (Laamanen 2001, 10).
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Erilaisia tuottavuusmittareita on kohdeyrityksessä kehitetty ja seurattu irrallaan
operatiivisesta mittaristosta (operatiivisesta laatukortista). Tuottavuusmittareiden
käyttö ei ole kuitenkaan muodostunut vakiintuneeksi toimintatavaksi johtuen ainakin osittain siitä, että kohdeyrityksellä on varsin kattavat projektiraportointityökalut, joiden kautta on mahdollista saada hyvinkin yksityiskohtaista tietoa yksittäisistä projekteista. Oman haasteensa tuottavuusmittareiden rakentamiselle on
tuonut projektimainen liiketoimintaympäristö jossa sarjasuuruudet ovat hyvin pieniä (usein vain yksi kappale). Tuottavuuden säännöllinen mittaaminen osana tulosyksikön operatiivista suorituskykyä olisi kuitenkin hyvä aloittaa ja jalostaa tuottavuusmittareita sitä mukaa paremmiksi, kun saadaan kokemuksia niiden käytöstä.

Kohdeyrityksen henkilöstörakenteessa toimihenkilötyön osuus on erittäin merkittävä. Tästä syystä suorituskyvyn mittaaminen, johtaminen ja kehittäminen myös
toimihenkilötasolla, esimerkiksi suunnittelussa, on erittäin tärkeää kokonaisuuden
kannalta. Toimihenkilötyön suorituskyvyllä on erittäin merkittävä vaikutus koko
toimitusketjun suorituskykyyn ja laatuun prosessin myöhemmissä vaiheissa.
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5. VAIKUTTAVUUSTEKIJÖIDEN ARVIOINTI

Tutkimustyön yhteydessä toteutettiin myös erillinen vaikuttavuustekijöiden arviointi, jonka avulla pyrittiin tunnistamaan ja nostamaan esiin sellaisia suorituskykyyn liittyviä tekijöitä ja osa-alueita joilla voisi olla suurin vaikuttavuus kohdeyrityksen suorituskyvyn parantamisessa ja kilpailukyvyn kehittämisessä pitkällä aikavälillä. Vaikuttavuusarvioinnin tehneeseen työryhmään kuului edustajia sekä
kohdeyrityksestä, että Lappeenrannan Teknillisestä Yliopistosta. Kohdeyrityksestä työryhmään kuului ostopäällikkö, laatupäällikkö, suunnittelupäällikkö ja järjestelmäasiantuntija, sekä Lappeenrannan Teknillisestä Yliopistosta yksi Tohtorikoulutettava ja yksi Professori.

Vaikuttavuusarvioinnin tuloksia hyödynnettiin myös osana Dimeccin alla toimivaa
MANU-tutkimushanketta. MANU-hankkeesta on saatavilla lisää tietoa Dimeccinin
verkkosivuilta

löytyvästä

tutkimushankkeen

loppuraportista

(http://hightech.dimecc.com/results/final-report-manu-future-digitalmanufacturing-technologies-and-system). Kyseistä hanketta ei kuitenkaan käsitellä tässä tutkimuksessa.

Vaikuttavuusarviointi toteutettiin useassa erillisessä istunnossa niin että lopputulos jalostui pala kerrallaan lopulliseen muotoonsa. Tutkimusmenetelminä käytettiin sekä työryhmän jäsenten omalla ajalla tapahtuvaa innovointia, että ryhmätöinä tehtyjä innovointisessioita. Vaikuttavuusarvioinnista pidettiin Excelissä yllä
master-tiedostoa, jota jalostettiin askel kerrallaan säännöllisesti pidetyissä Skypepalavereissa, sekä kokoontumalla aika-ajoin yhteiseen neuvotteluhuoneeseen
keskustelemaan asioista.

Arvioinnissa tunnistettiin yhteensä 99 erilaista kohtaa (asiaa, toimintoa tai tavoitetta) jotka ryhmiteltiin kuuluviksi 14:n eri pääkohdan alle (liite 1). Kaikki 99 kohtaa pisteytettiin arviointityöryhmän toimesta ja kohdistettiin kuuluvaksi edelleen
johonkin operatiiviseen toimintoon. Näin toimien saatiin nostettua esiin arviointiryhmän mielestä vaikuttavuudeltaan tärkeimmät kehitettävät tekijät ja minkä ope-
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ratiivisen toiminnon vastuulle ne kuuluvat. Tästä edelleen saatiin poimittua tärkeimmiksi ja vaikuttavimmiksi tunnistetut mitattavat asiat kullekin toiminnolle. Vaikuttavuusarvioinnin tuloksia hyödynnettiin soveltuvin osin laadittaessa tämän
tutkimustyön tavoitteena ollutta uutta suorituskyvyn mallimittaristoa uudelle tulosyksikölle.
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6. SUORITUSKYKYMITTARISTON KÄYTTÖÖNOTTO

Tämä tutkimustyö ajoittui ajankohtaan, jossa konsernin päätuotantoyksiköstä oli
muodostettu uusi itsenäinen tulosyksikkö muiden konsernin tulosyksiköiden rinnalle. Muutoksesta johtuen tuli ajankohtaiseksi myös selkeyttää ja kehittää uuden
tulosyksikön suorituskykyyn liittyviä johtamis- ja mittaamiskäytäntöjä. Tässä luvussa tarkastellaan uuden tulosyksikön suorituskyvyn johtamista ja sen kehittämistä sekä suorituskykymittariston uudistamista kyseiselle tulosyksikölle.

Tutkimustyön tavoitteena oli kehittää ja ottaa käyttöön uudelle tulosyksikölle soveltuva operatiivisen tason suorituskykymittaristo. Tavoitteeksi oli asetettu, että
uusi mittaristo tukisi entistä paremmin sekä projektimaista että prosessimaista
johtamista ja mittaamista samoin kuin organisaation itsensä tunnistamia suorituskyvyssä ilmenneitä haasteita. Tehtävään kuului myös mittareiden päivitys- ja raportointivastuiden selkeyttäminen ja asioiden kouluttaminen vastuuhenkilöille.
Tässä luvussa käydään läpi valittu mittaristomalli, mittariston pääkohdat, yksittäiset mittarit, uuteen mittaristoon tarvittavat raportit ja lukuarvot, sekä perusteet
tehdyille valinnoille.

6.1. Mittaristomallin määrittäminen ja valinta

Uudessa mittaristossa keskitytään tutkimustyön rajauksen mukaisesti tulosyksikön operatiiviselle tasolle kuuluvien prosessien ja toimintojen mittaamiseen, jolloin siinä ei käsitellä tukitoimintoja, hallintoa, tuotekehitystä ja myyntiä, jotka eivät
kohdeyrityksessä kuulu tulosyksikön vastuulle vaan ovat konsernitason toimintoja. Operatiivisen tason mittaamisessa tärkeää onkin sisäisen informaation määrä
ja laatu. Uuden mittariston tavoitteena on tehdä toiminnasta aiempaa läpinäkyvämpää ja nostaa esiin ne operatiivisen toiminnan kannalta kriittisimmät menestystekijät joita johtamalla saadaan nostettua toimitusketjun operatiivinen suorituskyky uudelle tasolle.
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Konserniin kuuluvilla tulosyksiköillä on käytössään samanlaiset ERP-järjestelmät
ja mittaristo on laadittu niin että se voidaan haluttaessa, pienin muutoksin, ottaa
käyttöön muissakin konsernin tulosyksiköissä. Tällöin tulisi mahdolliseksi verrata
tulosyksikköjä keskenään (Pohjois-Amerikka, Suomi, Kiina) yhdenmukaisilla ja
vertailukelpoisilla mittareilla ja päästäisiin paremmin tekemään konsernin sisäistä
benchmarkingia.

Vanha mittaristo perustui Balanced Score Card -mallin sovellukseen. Uuden mittariston pohjaksi haluttiin kuitenkin sellainen mittaristomalli joka tukisi paremmin
tulosyksikön omia tarpeita operatiivisen suorituskyvyn mittaamiseen liittyen. Uudessa mittaristossa haluttiin olevan BSC –mallia vapaammin itse määriteltävissä
kriittiset menestystekijät, eli mittariston ulottuvuudet, sekä niiden alla olevat yksittäiset mittarit. Lisäksi haluttiin, että tulosyksikön suorituskyvyn kehittyminen voitaisiin esittää yhdellä kokonaisuutta kuvaavalla arvosanalla kuukauden seurantajaksoittain.

Tavoite oli uuden suorituskykymittariston myötä saada aikaiseksi myös trendikuvaaja, joka kertoo nopeasti, onko tulosyksikön suorituskyky kehittymässä kokonaisuutena oikeaan suuntaan. Tällöin tulosyksikön johtoryhmän ei tarvitse palavereissaan yrittää muodostaa käsitystä kokonaistilanteesta perustuen kunkin
yksilön omaan näkemykseen yksittäisten mittaritulosten hyvyydestä tai huonoudesta kuten aiemman mittariston kohdalla oli ongelmana ollut.

Tulosyksikön johtajan ja laatupäällikön kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta
tultiin siihen johtopäätökseen, että asetetuista tavoitteista ja lähtökohdista johtuen
uuden suorituskykymittariston tulisi perustua tavoitematriisityyppiseen ratkaisuun.
Selvitettäväksi jäi, tehdäänkö uusi mittaristo kokonaan omana työnä vai löytyykö
valmiita työkaluja, joita voitaisiin hyödyntää ja soveltaa työssä.

Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston kehittämä SAKE-mittaristo, mikä perustuu
tavoitematriisiin, oli tullut tutkimuksen tekijälle jo aiemmin tutuksi. Laatupäällikön
kanssa keskusteltiin SAKE-mittaristomallista ja sen soveltuvuudesta suunnitel-
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tuun käyttötarkoitukseen. Keskusteluiden tuloksena päätettiin esitellä kyseinen
mittaristomalli tulosyksikön johtoryhmälle uutena vaihtoehtoisena mittaristotyökaluna. Johtoryhmä tuki esitystä ja päätti ottaa SAKE:n käyttöön.

Sake-sovelluksen vahvuutena pidettiin erityisesti sitä, että sen avulla voidaan
asettaa kullekin mitattavalle asialle tavoitetaso perustuen kyseisen asian lähtötasoon ja tavoiteltavaan tasoon mittauskauden lopussa. Näin saadaan vastuuhenkilöt sitoutumaan asiaan paremmin, kun he pääsevät itse osallistumaan myös
mittareiden tavoiteasetantaan. Esimerkiksi toimitusvarmuudessa hankinta lähtee
tasolta 90%, mutta toinen osasto voi lähteä tasolta 70%. Saken avulla pystytään
asettamaan kummallekin toiminnolle oikeudenmukaiset, mutta haastavat tavoitetasot mittausjaksolle. Hankinta voi saada 10 pistettä (maksimin) päästessään
tasolle 98%, mutta toiselle riittää kymmeneen pisteeseen esimerkiksi 85%.

Uuden suorituskykymittariston rakentaminen käynnistyi mallimittariston määrittämisellä. Mallimittaristo laadittiin tämän tutkimustyön tuloksena niin että sen kehittämistä, etenemistä ja tuloksia arvioitiin säännöllisesti erikseen nimetyllä työryhmällä, johon kuului kohdeyrityksen ostopäällikkö, laatupäällikkö, controlleri ja
henkilöstöjohtaja. Mallimittaristoon valittiin kuusi ulottuvuutta, sekä maksimissaan
kuusi yksittäistä mittaria kunkin ulottuvuuden alle. Mittariston ulottuvuuksien alla
olevat yksittäiset mittarit on valittu niin että ne kuvaavat samalla prosessien kulkusuuntaa ja jokaisella yksittäisellä mittarilla on selkeästi nimetty omistaja, joka
on vastuussa kyseisestä mitattavasta asiasta. Käytännössä kukin yksittäinen
mittari on pääsääntöisesti yhden tietyn esimiehen johtaman tiimin suorituskyky
mitatussa asiassa, pois lukien laatu- ja henkilöstöulottuvuudet joissa mitataan
tulosyksikön yhteenlaskettua onnistumista.

Mallimittariston määrittäminen perustui kirjallisuustutkimukseen suorituskyvyn
johtamisesta ja mittaamisesta, tutkimustyössä tehtyyn suorituskyvyn osaalueiden vaikuttavuusarviointiin, avainhenkilöiden haastatteluihin, sekä tunnistettuihin suorituskyvyn haasteisiin ja parannuskohteisiin kohdeyrityksessä. Uudessa
mittaristossa on myös pyritty esittämään syy-seuraus –suhteita esimerkiksi mittaamalla toimintojen toteutunutta läpimenoaikaa verrattuna suunniteltuun läpime-
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noon ja vastaavasti millaiseen aikatauluonnistumiseen ja kustannuksiin tämä on
johtanut.

Mallimittaristo vastuuhenkilöineen esiteltiin tulosyksikön johtoryhmässä, joka otti
kantaa esitettyihin asioihin. Lisäksi käytiin kahden keskisissä palavereissa kaikkien mittareista vastuussa olevien esimiesten kanssa mittaristo läpi, ja samassa
yhteydessä koulutettiin kaikille asianosaisille mittaristoon ja sen päivitykseen liittyvät asiat. Vastuulliset saivat vielä tässä vaiheessa ottaa kantaa SAKE:n tavoitetasoihin, eli siihen, missä suorituskyky pitäisi olla vuoden seurantajakson päätteeksi. Näin pyrittiin sitouttamaan vastuuhenkilöt asetettuihin tavoitteisiin. Joitakin
mittareita ja niiden nimiä muutettiin, samoin kuin joitakin vastuuhenkilöitä.

Lopullinen SAKE-mittaristo käytiin läpi ja vahvistettiin käyttöön otettavaksi tulosyksikön johtoryhmän palaverissa. Tutkimustyössä tehdyn mallimittariston, sekä
avainhenkilöiden ja johtoryhmän kommenttien pohjalta muotoutuneen lopullisen
ja käyttöönotetun SAKE-mittariston erot esitellään erillisessä liitteessä (Liite 2).
Seuraavassa luvussa esitellään käyttöönotettu SAKE-mittaristo, jossa mallimittaristoon tehdyt muutokset ja päivitykset on toteutettu.

6.2. Mittariston rakenne, osa-alueet ja yksittäiset mittarit

SAKE -mittariston toimintaperiaate esitetään omassa liitteessään (liite 3). Saken
ensimmäiseltä sivulta löytyy syöttösivu, jonne tallennetaan yksittäisten suorituskykymittareiden uudet tulokset, eli syöttöarvot. Sivulla nähdään myös kunkin yksittäisen mittarin edellinen mittaustulos, sekä tavoitetaso johon pyritään pääsemään. Syöttösivulla on nähtävissä myös kaksi trendikuvaajaa, joista toisessa
esitetään organisaation kokonaissuorituskyky ja toisessa kaikkien kuuden osaalueen suorituskyvyn kehittyminen. Mittariston päivittäisessä käytössä syöttösivu
on tärkein seurattava sivu.
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Mittaristossa on omat sivunsa päämatriisille sekä kaikkien kuuden osa-alueen
omille matriiseille. Osa-alueiden matriiseissa ylläpidetään suorituskykymittaristoon valittujen yksittäisten mittareiden pisteytysportaat painokertoimineen sekä
tavoitetasoineen.

Päämatriisissa

vedetään yhteen

kaikkien kuuden

osa-

aluematriisin tulokset niin että saadaan muodostettua yksi kokonaisarvosana
organisaation suorituskyvylle. Päämatriisissa asetetaan pisteytysportaat ja haluttaessa painokertoimet eri osa-alueille vastaavasti kuin osa-aluematriiseissa tehdään yksittäisille mittareille. Mittariston matriisisivuja ei tarvitse käyttää kuin mittaristoa rakennettaessa tai muutettaessa.

Käyttöönotetun SAKE-mittariston ulottuvuudet ja niiden alla olevat yksittäiset mittarit ovat seuraavat:

Toimitusvarmuudet -ulottuvuus

a. Projektin aukaisunopeus (pv)
i. Työpäivien lukumäärä joka kuluu projektin efektiivisyyspäivästä siihen
hetkeen, kun työnumerot on avattu, tehtävät aikataulutettu ja budjetit
lukittu ERP-järjestelmässä. Tärkeä tekijä projektin nopean
liikkeellelähdön kannalta, jotta prosessin seuraavat vaiheet saavat
tarvittavat lähtötiedot ja pääsevät aloittamaan oman työnsä
suunnitellusti. Vastuuhenkilönä tarjouslaskentaosaston päällikkö.
b. Suunnittelun toimitusvarmuus (%)
i. Mitataan, kuinka suuri osa suunnittelutehtävistä on kuitattu valmiiksi
projektin ajoituspalaverissa sovittuun aikataulutukseen verrattuna.
Suunnittelun hyvä toimitusvarmuus on kriittistä mm. hankinnan
onnistumiselle. Alihankinnasta ostetaan runsaasti erilaisia laitteita ja
laadittuun aikataulutukseen pohjautuen tehdään myös
hankintasopimuksia toimittajien kanssa. Vastuuhenkilönä
suunnittelupäällikkö.
c. Hankintojen toimitusvarmuus (%)
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i. Mitataan, kuinka suuri osa ostotilausriveistä tulee vastaanotettua
(omalla tehtaalla tai muussa määränpäässä) ajallaan verrattuna
projektin ajoituspalaverissa sovittuun aikataulutukseen. Kriittinen
tekijä valmistuksen etenemisen ja resurssihallinnan kannalta.
Vastuuhenkilönä ostopäällikkö.
d. Osavalmistuksen toimitusvarmuus (%)
i. Osavalmistuksen toimitusvarmuus vaiheketjuittain. Mitataan kunkin
valmistustehtävän viimeisen vaiheen valmistumisajankohtaa
suhteessa tuotantosuunnitelman mukaiseen valmistumisajankohtaan.
Kriittistä kokoonpanon etenemisen ja resurssihallinnan, sekä
laitteiden koekäyttöaikataulujen kannalta. Vastuuhenkilönä
tuotantopäällikkö.
e. Varaosalähetysten toimitusvarmuus (%)
i. Mitataan, kuinka suuri osa varaosalähetyksistä on lähtenyt
asiakkaalle luvatussa aikataulussa. Vastuuhenkilönä Servicen
Business Manager.
f.

Projektihyväksynnät ajallaan (%)
i. Mitataan asiakkaan kanssa sovitun projektin alkuperäisen
hyväksymispäivämäärän toteutumista. Kriittistä projektin
maksupostien suunnitellun toteutumisen kannalta, sekä remburssien
rajallisen voimassaoloajan takia. Vastuuhenkilönä projektiosaston
päällikkö.

Projektibudjetin pito -ulottuvuus

g. Mekaniikka-, sähkö- ja automaatiosuunnittelu (%)
i. Toteutuneet suunnittelukustannukset (oma ja ostettu työ) suhteessa
projektille budjetoituun kustannukseen. Mitataan kuukauden aikana
hyväksytyistä projekteista. Suunnittelukustannusten toteutuminen
budjetoidusti on yksi niistä osa-alueista, joissa on merkittävä
kehityspotentiaali. Suunnittelukustannuksia ei ole ennen mitattu

74

omana kohtanaan (prosessina), vaan yhtenä osatekijänä suuremman
kokonaisuuden sisällä. Vastuuhenkilönä suunnittelupäällikkö.
h. Hankinta (%)
i. Toteutuneet hankintakustannukset (sisältäen kaikki projektille tehdyt
hankinnat, ml. ostorahdit) suhteessa budjetoituun kustannukseen.
Mitataan kuukauden aikana hyväksytyistä projekteista. Hankinnan
osuus projektien kustannuksista on noin 50-60%, joten sen merkitys
projektien taloudelliselle onnistumiselle on keskeinen.
Hankintakustannuksia on mitattu jo vuosia niin, että mittarin sisällä on
ollut myös positiosuunnittelu sekä mahdolliset omalla tehtaalla tehdyt
kokoonpanon työtunnit alihankitulle laitteelle. Uudessa mittarissa
suunnittelu ja oman valmistuksen työtunnit suodatetaan pois
tapahtumakirjausten takaa löytyvän kustannuslajitiedon perusteella,
jolloin saadaan mitattua puhtaasti ulkoa hankittavien materiaalien
osuutta. Vastuuhenkilönä ostopäällikkö.
i.

Valmistus (%)
i. Valmistuksen toteutuneet työkustannukset (oma ja ostettu) suhteessa
budjetoituihin kustannuksiin. Valmistuksen tuntikustannuksia on
seurattu omana erillisenä mittarina ennenkin, mutta nyt se otetaan
omaksi kohdaksi tulosyksikön SAKE-mittaristoon. Vastuuhenkilönä
tuotantopäällikkö.

j.

Projekteja alle budjetoitujen kustannusten (%)
i. Projekteista on mitattu aiemmin katepitoa menneen kuukauden
aikana lukituista projekteista (= takuuajan päättyessä) verrattuna
myyntihetken laskennalliseen kateprosenttiin. Uudessa mittaristossa
seurataan, kuinka monta prosenttia kaikista projekteista toteutui alle
budjetoitujen kustannusten. Tiedetään, että pieni osa projekteista
aiheuttaa suurimmat budjettiylitykset. Tällä mittarilla todennetaan asia
ja nostetaan esiin ongelmaprojektit. Mitataan kuukauden aikana
hyväksytyistä projekteista (=takuuajan alkaessa). Vastuuhenkilö
projektiosaston päällikkö.

k. Asennus, käyttöönotto ja koulutus (%)
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i. Nämä osa-alueet tapahtuvat kaikki asiakkaan luona projektien
asennustyömailla, ennen projektien hyväksyntää ja takuuajan
alkamista. Näissä toiminnoissa on myös merkittävä kehityspotentiaali
budjetoitujen ja toteutuneiden kulujen välillä. Kyseisiä kulueriä on
mitattu ennenkin yksittäisten projektien osalta osana
projektipäällikköraportointia. Mitataan menneen kuukauden aikana
hyväksyttyjen projektien osalta toteutuneita kustannuksia suhteessa
budjetoituihin kustannuksiin. Vastuuhenkilönä tuotannon
tukipalveluiden päällikkö.
l.

Projektien katepito (%)
i. Tämä mittari on ollut ennenkin käytössä niin että on seurattu
avoimien projektien katemuutoksia kokonaisuutena kuukausitasolla.
Tämä ei kuitenkaan anna riittävän ajankohtaista kuvaa tilanteesta
koska avoimien projektien määrä liikevaihdolla mitattuna on varsin
suuri johtuen siitä, että projektit ovat avoimia niin kauan, kunnes
projektin takuuaika on päättynyt. Tosiasiassa avoimena on näissä
pitkään roikkuvissa projekteissa yleensä vain takuutyönumero muiden
ollessa jo lukittuja. Tällöin voi käydä niin että linja on toimitettu
tehtaalta jo vuosi sitten (jopa enemmän), mutta lasketaan vielä
avoimeksi projektiksi. Jatkossa seurataan menneen kuukauden
aikana hyväksyttyjen (= takuuajan alkaminen) projektien katepitoa
(toteutunut euromääräinen kate vs. myyntihetken kate), pois lukien
takuukulut. Vastuuhenkilö tulosyksikön johtaja.

Laatu -ulottuvuus

m. Laatukustannukset (%)
i. Hyväksytyille (= takuuajan alkaessa) projekteille toteutuneet
kustannuspoikkeama- ja jälkikorjauskustannukset, jotka toteutuvat
ennen takuuajan alkamista, pois lukien takuukustannukset (takuu voi
jatkua 2 vuotta hyväksynnän jälkeen). Verrataan toteutuneita
kustannuksia menneen kuukauden aikana hyväksyttyjen projektien
myyntihintaan. Vastuuhenkilö tulosyksikön johtaja.
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n. Järjestysindeksi (%)
i. Tämä mittari kertoo oman tehtaan siisteydestä ja järjestyksestä sekä
sen kehittymisestä. Tehdas on jaettu alueisiin joilla jokaisella oma
lukemansa per viikko. Mittaukseen otetaan siisteysalueiden
keskiarvolukema kuukauden viimeisestä mittauksesta. Vastuuhenkilö
tuotantopäällikkö.
o. Projektikatselmusten pito (%)
i. Seurataan, että kaikki projekteille sovitut 5 katselmusta tulee pidettyä
projektien edetessä (sisältäen myös uudet suunnittelukatselmukset).
Raportointi projektin viimeisen katselmuksen tapahduttua
kuukausittain. Vastuuhenkilö projektiosaston päällikkö.
p. Laatupalautteiden käsittely (%)
i. Seurataan, kuinka suuri osa saaduista uusista palautteista on
käsitelty loppuun tavoitteen mukaisesti kahdessa viikossa. Tähän
mittariin lasketaan mukaan kaikki saadut palautteet
(asiakasreklamaatiot, sisäiset laatupalautteet ja tuotepalautteet).
Lisäksi laatupäällikkö seuraa (erillisenä mittarina) pitkään roikkuvia
palautteita ja puuttuu niiden käsittelyyn tarvittessa. Vastuuhenkilö
laatupäällikkö.
q. Asiakastyytyväisyys
i. Seurataan asiakastyytyväisyyden kehittymistä erillisten
asiakastyytyväisyyskyselyjen perusteella. Haasteena tässä on se,
että kyselyt tapahtuvat kovin harvoin (noin kerran vuodessa).
Tavoitteena jatkossa on kehittää järjestelmä, jolla saadaan
asiakaspalautetta nopeammin ja useammin. Vastuuhenkilö
laatupäällikkö.

Läpimenoaika -ulottuvuus

r.

Suunnittelun läpimenoaika (%)
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i. Mitataan aikaväliä projektin efektiivisyyden ja
suunnittelukatselmuksen välillä. Seurataan projektin suunnitteluun
käytettyä aikaa suhteessa koko projektin toimitusaikaan täysinä
kalenteriviikkoina. Mitataan kuukauden aikana pidettyjen
suunnittelukatselmusten toteuman mukaan. Mittarin tavoite on
huomata, jos suunnittelu alkaa viedä tavoitetta suuremman ajan
projektin kokonaistoimitusajasta. Vastuuhenkilö suunnittelupäällikkö.
s. Valmistuksen läpimenoaika (%)
i. Tämä on edellisen mittarin pari, joka kertoo, kuinka paljon projektin
kokonaistoimitusajasta on jäänyt valmistuksen käyttöön. Lasketaan
vähentämällä kokonaistoimitusajasta suunnittelun käyttämä aika.
Valmistuksessa sitoutuu merkittävästi pääomia ja on tärkeää, että
projektit etenevät suunnitellusti. Myös laadun suhteen riittävällä
valmistusajalla on oma tärkeä merkityksensä. Vastuuhenkilö
tuotantopäällikkö.
t.

Osavalmistuksen virtaustehokkuus
i. Mitataan jalostusta lisäävien työtuntien määrää suhteessa
kalenteriajan mukaisiin teoreettisiin työtunteihin. Teoreettinen aikaväli
on ensimmäisen ja viimeisen raportoidun työtunnin välinen
teoreettinen työaika (24/7). Lasketaan vaiheketjuittain yhteensä.
Vastuuhenkilö tuotantopäällikkö.

u. Kokoonpanon virtaustehokkuus
i. Mitataan jalostusta lisäävien työtuntien määrää suhteessa
kalenteriajan mukaisiin teoreettisiin työtunteihin, samoin kuin
edellisessä mutta koskien kokoonpanoa. Teoreettinen aikaväli on
ensimmäisen ja viimeisen raportoidun työtunnin välinen teoreettinen
työaika (24/7). Lasketaan vaiheketjuittain yhteensä. Tämä vaatii vielä
täsmennystä, koska kokoonpanossa (mittaustavasta johtuen)
lisäämällä resursseja mittarin lukema paranee ilman että saanto
lisääntyy. Nyt mittari toimii kunnolla vain täydessä
kuormitustilanteessa. Vastuuhenkilö tuotantopäällikkö.
v. Koekäyttö tehtaalla (%)
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i. Koekäyttöön käytetty aika suhteessa koekäyttöön varatulle ajalle.
Mitataan, menikö koekäyttö läpi suunnitellussa ajassa. Koekäytöissä
on ajoittain haasteita saada tehtyä ne suunnitelman mukaisilla
työtunneilla ja suunnitellussa aikaikkunassa. Mitataan kuukauden
aikana hyväksytyistä projekteista. Vastuuhenkilö tuotantopäällikkö.
w. Työmaan läpimenoaika
i. Tämä on hyväksytty johtoryhmässä seurattavaksi mittariksi, mutta on
vielä lopullisesti päättämättä mistä ajankohdasta tai tapahtumasta
työmaan katsotaan päättyneen. Toistaiseksi ei ole olemassa sellaista
kaikissa projekteissa samalla tavalla tapahtuvaa yksiselitteistä hetkeä
josta työmaan voi katsoa päättyneen. Yksi esitetty vaihtoehto olisi se
hetki, jolloin asiakas alkaa ajaa tuotantolinjaa, vaikka varsinaista
virallista luovutusta ei vielä olisi tapahtunutkaan. Vastuuhenkilö
projektiosaston päällikkö.

Tuottavuus -ulottuvuus

x. Tulosyksikön kokonaistuottavuus (indeksi)
i. Tuottavuusmittarit ovat uusia kohdeyrityksessä (tuotos / panos).
Kokonaistuottavuus lasketaan ottamalla tuotokseksi kuukauden
aikana hyväksyttyjen projektien myyntihinnat ja panokseksi kyseisten
projektien toteutuneet kokonaiskustannukset projektilaskennasta.
Tämän tutkimustyön osana rakennettiin uusi raportti, jolla voidaan
ajaa ERP-järjestelmästä tuottavuuksien laskemiseksi tarvittavat
tunnusluvut ulos. Uuden mittariston ensimmäisessä versiossa olevat
tuottavuusluvut eivät kuitenkaan sisällä yleiskustannuslisiä. Tältä osin
näiden tuottavuusmittareiden kehitystyötä tulee jatkaa eri
hankkeessa. Tuottavuusmittareita varten tehty uusi raportti
rakennettiin niin, että luvut on ajettavissa ERP-järjestelmästä vuosien
takaa, jolloin saadaan pitkän aikavälin trendi tuottavuuskehityksen
suunnasta. Vastuuhenkilö tulosyksikön johtaja.
y. Tulosyksikön työntuottavuus (indeksi)
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i. Tuotos kuten edellä, eli kuukauden mittausjaksolla hyväksyttyjen
projektien myyntihinnat. Panokseksi otetaan edellä mainitun uuden
raportin avulla selville saatavat työkustannukset. Työhön lasketaan
mukaan oma sekä ulkoa ostettu työpanos. Yleiskustannuksia ei tässä
vaiheessa ole huomioitu. Vastuuhenkilö tulosyksikön johtaja.
z. Tulosyksikön materiaalituottavuus (indeksi)
i. Tuotos kuten edellä, eli kuukauden mittausjaksolla hyväksyttyjen
projektien myyntihinnat. Panokseksi otetaan edellä mainitun uuden
raportin avulla selville saatavat kaikki materiaalihankinnat.
Yleiskustannuksia ei tässä vaiheessa ole huomioitu. Vastuuhenkilö
ostopäällikkö.
å. Capex –projektien kokonaistuottavuus (indeksi)
i. Tämä mittari saatiin valmiiksi diplomityön aikana hyödyntäen edellä
mainittua uutta raporttia, mutta mittari otetaan mukaan tulosyksikön
suorituskykymittaristoon vasta vuodelle 2017. Vastuuhenkilö
tulosyksikön johtaja.
ä. Modernisointiprojektien kokonaistuottavuus (indeksi)
i. Sama kuin edellä, mutta toisesta koskien modernisointiprojekteja.
Capex- ja modernisointiprojektit haluttiin tarkastella erikseen, koska
niissä on lähtökohtaisesti erilainen hinnan- ja katteen asetanta.

Henkilöstö -ulottuvuus

ö. Henkilöstötyytyväisyysindeksi (indeksi)
i. Tulosyksikön henkilöstötyytyväisyyskyselyn keskiarvo. Tämän
mittarin lukema on keskiarvo kaikkien eri tiimien tuloksista.
Tavoitteena korostaa henkilöstötyytyväisyyden merkitystä yrityksen
menestyksen osatekijänä. Vastuuhenkilö henkilöstöpäällikkö.
aa. Pidetyt kehityskeskustelut (%)
i. Mitataan pidettyjen kehityskeskustelujen toteutumista verrattuna
suunniteltuun keskustelujen pitämiseen. Toimihenkilöillä tavoite on
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pitää keskustelu joka vuosi, ja työntekijöillä joka toinen vuosi.
Vastuuhenkilö henkilöstöpäällikkö.
bb. Sairaspoissaolot (%)
i. Mittari kertoo henkilöstön sairaspoissaolojen määrän suhteessa
teoreettiseen säännölliseen työaikaan. Kuukausitason mittaus,
keskiarvona toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukemista (joita
seurataan myös ominaan HR:ssä). Vastuuhenkilö henkilöstöpäällikkö.
cc. Koulutuspäivien lukumäärä / henkilö (kpl)
i. Mittari kertoo toteutuneiden koulutuspäivien (sisäiset ja ulkoiset,
verovähennyskelpoiset) lukumäärän keskiarvona per henkilö.
Kuukausitason mittaus. Mukaan lasketaan kaikki työntekijät.
Vastuuhenkilö henkilöstöpäällikkö.
dd. Mentorointien toteuma (kpl)
i. Seurataan, toteutuuko mentoroinnit suunnitelman mukaisesti ja
onnistuneesti (= hyväksyntäkuittaus sekä mentoroijalta että
mentoroitavalta). Tavoite varmistaa osaltaan, että tärkeäksi katsotuilla
alueilla hiljainen tieto siirtyy vanhemmilta työntekijöiltä nuoremmille.
Vastuuhenkilö henkilöstöpäällikkö.
ee. Tapaturmataajuus (kpl / miljoona tehtyä työtuntia)
i. Vähintään yhden työkyvyttömyyspäivän aiheuttaneiden
työpaikkatapaturmien määrä miljoonaa tehtyä työtuntia kohden.
Toimihenkilöt ja työntekijät yhteen laskien. Seuranta kvartaaleittain.
Vastuuhenkilö henkilöstöpäällikkö.

6.3. Uuteen mittaristoon tarvittavat lukuarvot ja raportit

Mittaristo rakennettiin niin että suurin osa tarvittavista raporteista saadaan ajettua
suoraan toiminnanohjausjärjestelmästä (ERP) tai jostakin muusta olemassa lähteestä kuten projektilaskennan tai henkilöstöosaston raporteista. Osa uusista
yksittäisistä mittareista oli myös sellaisia, joiden lukuarvot saatiin tekemällä pieniä
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muokkauksia ja lisäyksiä olemassa oleviin raportteihin (esim. työpaikkatapturmien suhteuttaminen miljoonaan tehtyyn työtuntiin).

Osa mittareista sen sijaan vaati IT-osastolta uusia kyselyraportteja ERPin tietokantaan. Tällaisia ovat esimerkiksi virtaustehokkuuden mittarit joihin tarvittava
tieto on valmiiksi olemassa ERPissä mutta se pitää ottaa sieltä ulos uuteen Excel
–raporttiin muokattavaksi ymmärrettävään muotoon.

Yksi haastavimmista kokonaan uusista mittareista liittyi projektibudjetin pitävyyteen koskien suunnittelua, hankintaa ja valmistusta. Aiemmin tätä on mitattu kokonaisuutena työnumeroittain niin, että suunnittelutyö, materiaalien ostokustannukset ja valmistuksen työtunnit ovat olleet yhden ja saman mittarin sisällä. Uudessa suorituskykymittaristossa nämä kolme osa-aluetta otettiin esiin omina mittareinaan. Tästä aiheutui tietoteknisiä haasteita koska jako oli mahdollista tehdä
vain jakamalla toteutuneet kustannustapahtumat kustannuslajitunnisteen perusteella kuuluvaksi johonkin näistä kolmesta ryhmästä (suunnittelutyö, hankinnat,
valmistuksen työ). Yhdellä projektilla saattaa olla jopa 30 000 kustannuslajitapahtumaa jolloin Excelin kapasiteetti osoittautui rajalliseksi. Tutkimustyön aikana
saatiin kuitenkin rakennettua ERP-järjestelmään sellainen kysely, jolla halutut
asiat saadaan ajettua raportiksi yksi projekti kerrallaan.

Laatu -ulottuvuuden alla osa mittareista on sellaisia joita ei ajeta suoraan
ERP:stä tai muusta järjestelmästä (järjestysindeksi ja projektikatselmusten pito),
mutta niille on kuitenkin olemassa oleva oma seuranta, josta tiedot saadaan.
Myös henkilöstö –ulottuvuuden alla olevien mittareiden data tulee muualta kuin
ERP –raportilta mutta näillekin mittareille on olemassa tarvittavat tiedot valmiina
muualla. Tapaturmataajuudelle jouduttiin tekemään uusi mittari koska vanhassa
mittarissa laskettiin vain työtapaturmien lukumäärää ja uudessa mittarissa lasketaan vähintään yhden poissaolopäivän aiheuttaneita työpaikkatapatumia suhteessa miljoonaan tehtyyn työtuntiin. Tällöin lukema on vertailukelpoinen muihin
yrityksiin ja julkisiin tilastoihin verrattuna.
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Tuottavuusmittarit ovat kokonaan uusia ja niitä ei ole ennen ollut kohdeyrityksessä käytössä. Tuottavuuden mittarointia varten määritettiin mitä tietoja tähän mittarointiin tarvitaan toiminnanohjausjärjestelmästä ja kirjanpidosta, sekä mitä toimenpiteitä tälle datalle pitää tehdä, jotta siitä saadaan valmiit ja ymmärrettävät
mittarit. Tuottavuusmittareiden ensimmäinen versio saatiin valmiiksi tutkimustyön
kuluessa mutta näiden mittareiden jatkojalostaminen jäi työn ulkopuolelle. Tuottavuuden mittaaminen kohdeyrityksessä perustuu uuden, projektibudjetin pitävyyttä varten tehdyn raportin lukemiin jossa on euroina nähtävissä projekteittain
käytetyt kokonaispanostukset, toteutuneet työkustannukset (toimihenkilö ja valmistus erikseen) ja materiaalien hankintakustannukset. Lisäksi kun tiedetään
projektin myyntihinta, saadaan laskettua kokonaistuottavuus, materialituottavuus
ja työn tuottavuus projekteittain. Tutkimustyön aikana ei kuitenkaan ehditty rakentaa sellaisia tuottavuusmittareita joissa olisi ollut mukana laskennalliset lisät, kuten materiaali- tai yleiskustannuslisä. Tuottavuusmittarit ovat täten vielä puutteellisia, mutta jo nyt on nähtävissä esimerkiksi tuoteryhmäkohtaisia tuottavuuseroja,
sekä eroja Capex- ja modernisaatioprojektien välillä.

Päivitys- ja prosessivastuu kullekin yksittäiselle mittarille on mainittu pääotsikon
6.2. alakohdissa, joissa on kerrottu mitä ja miten mitataan. Mainitulla vastuuhenkilöllä on kokonaisvastuu mitattavasta asiasta ja hän esittelee mittarin johtoryhmän palavereissa ja käy samassa yhteydessä läpi mitä on tehty, ja mitä tullaan
tekemään jatkossa, jotta laatujärjetelmänkin edellyttämä jatkuva parantaminen
toteutuu kyseisen asian osalta. Kaikkien mittareiden päivitys- ja raportointivastuussa olevien henkilöiden kanssa on käyty läpi mittaristokokonaisuus sekä kullekin henkilölle kuuluvat vastuut mittariston ylläpidon ja raportoinnin suhteen.
Koulutusta järjestettiin sekä ryhmissä että kunkin henkilön kanssa kahden kesken.

Mittaristohankkeen edetessä todettiin, että SAKE –mittaristoon täytyy myöhemmin tehdä omia muutoksia lähinnä ulkoasuun ja käytettävyyteen liittyen. SAKE:n
puutteiden koettiin liittyvän graafisiin kuvaajiin ja mittaustulosten päivitettävyyden
kankeuteen. SAKE:sta löytyy kokonaistulosta kuvaava trendikaavio, kuten haluttiin, sekä yhteenvetokuvaaja jossa on koottuna samaan kuvaajaan kaikki kuusi
mittariston ulottuvuutta eli kriittistä menestystekijää. Tämä yhteenvetokuvaaja on

83

kuitenkin jossain määrin sekavan oloinen ja koettiin, että osa-alueista tulisi olla
saatavilla myös sellaiset kuvaajat joissa esitettäisiin osa-alueet erikseen.

Sake-mittariston ominaisuuksista johtuen siihen tulee syöttää aina yhden mittausjakson uudet lukuarvot yhdellä kertaa. Tästä syystä rakennettiin erillinen Excel
tiedosto, johon kerätään kaikki kunkin mittausjakson lukemat etukäteen ja saadaan siitä helposti kopioimalla syötettyä lukuarvot Sake-mittaristoon. Yksittäisten
lukuarvojen tallentamisessa erilliseen Exceliin on monta vastuuhenkilöä mutta
vain yksi henkilö tallentaa lukuarvoja Sakeen. Näin toimien saadaan Sake tiedosto pysymään eheänä.

6.4. Perustelut tehdyille valinnoille

Mittariston ulottuvuudet sekä yksittäiset mittarit niiden sisällä on valittu prosessin
suuntaisesti niin että tulee huomioitua syy-seuraus –suhteet. Esimerkiksi projektin aukaisun hitaus saattaa aiheuttaa viiveitä suunnittelun käynnistymisessä ja
edelleen suunnittelun toimitusvarmuuden heikentymisen. Tämä taas lyhentää
prosessin seuraaville vaiheille jäävää aikaa ja niidenkin toimitusvarmuus heikkenee. Tällöin riskinä on, että myös prosessin seuraavien vaiheiden kustannukset
menevät yli budjetin. Lisäksi tulee laatukustannuksia, jos joudutaan aikataulujen
kiinni kuromiseksi tekemään työt kiireellä. Mikäli toimitusketju ei pysty kuromaan
aikataulujättämiä kiinni on myös riskinä koko projektin viivästyminen sopimussakkoineen. Toistuessaan tämä kaikki vaikuttaa myös henkilöstöön esimerkiksi lisääntyneinä sairaspoissaoloina, työpaikkatapaturmina ja henkilöstötyytyväisyyden laskuna.

Mittaristossa on myös annettu suurempi merkitys ja läpinäkyvyys onnistumisen
edellytyksien mittaamiselle. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi prosessin eri vaiheiden
toimitusvarmuuksia koska seuraavan vaiheen onnistumiselle on suuri merkitys
sillä, että edellinen vaihe on valmistunut suunnitellussa aikataulussa. Hankintaan
menee liikevaihdosta yli 50% ja toimitusketjussa käytetään runsaasti alihankkijoita. Tällöin on kriittistä, että hankinnat pystytään toteuttamaan suunnitellussa ja
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toimittajien kanssa etukäteen sovitussa aikataulussa. Omalla tehtaalla kokoonpanon kapasiteetti on rajallinen, jolloin sen toteuttaminen suunnitellusti on yhtä
lailla tärkeää, jotta laitteet saadaan lähetettyä ajallaan asennustyömaalle. Uutena
mittarina on mukaan tuotu myös palautteiden käsittelynopeus, jolla pyritään vastaamaan siihen tarpeesen, että havaitut poikkeamat tulisi korjattua mahdollisimman nopeasti eikä samoja virheitä toistettaisi.

Projektibudjetin pitävyyden mittaaminen on jaettu uudessa mittaristossa entistä
pienempiin osiin. Tällä tavoitellaan sitä, että jatkossa nähtäisiin helposti, jos jonkin toiminnon suorituskyky poikkeaa toistuvasti budjetista. Tällöin pystytään kohdistamaan tarvittavat korjaustoimenpiteet oikeisiin prosessivaiheisiin. Aiemmin
mitattiin taloudellista onnistumista pääasiassa työnumerotarkkuudella eli kokonaisten laitteiden budjettionnistumista. Tällöin ei ollut aina itsestään selvää mistä
budjetin ylitys tai alitus oli johtunut.

Verrattuna aiempaan mittausjärjestelmään on taloudellisen onnistumisen lisäksi
muutkin mitattavat kokonaisuudet pilkottu pienempiin kokonaisuuksiin. Tällä tavoitellaan sitä, että yksittäisen mittarin takaa löytyy, aina kun mahdollista, tietyn
esimiehen johtaman tiimin toiminta ja onnistuminen kyseisessä asiassa. Tällä
pyritään välttämään kollektiivista vastuuta niin että kukin esimies ja tiimi löytää
tästä mittaristosta ne osa-alueet joihin voivat itse omalla työllään vaikuttaa. Tämän onnistumisessa suuri merkitys on sillä kuinka hyvin esimiehet sitoutuvat mittareihin ja käyttävät niitä työkaluna omassa esimiestyössään.
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7. TULOKSET, JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET

Tässä luvussa analysoidaan tutkimuksessa tehtyjä havaintoja ja saatuja tuloksia.
Lisäksi käydään läpi tutkimuskysymykset ja niihin löytyneet vastaukset, sekä esitetään suosituksia kohdeyrityksen toiminnalle ja jatkokehitykselle.

7.1. Tulosten tarkastelu

Työn tuloksena kohdeyrityksen päätuotantolaitoksesta muodostetulle uudelle
tulosyksikölle suunniteltiin ja otetiin käyttöön uusittu operatiivisen tason suorituskykymittaristo. Työn validiteetti ja reliabiliteetti varmistettiin viimekädessä sillä,
että koko tulosyksikön johtoryhmä ja joukko muita avainhenkilöitä osallistuivat
uuden mittariston laadintaan ja pääsivät näkemään sekä kehittämään suorituskyvyn mittaamisen kokonaisuutta omaa vastuualuettaan laajemmin. Tästä kertoo
myös se, että tutkimustyössä tehtyä mallimittaristoa ei sellaisenaan otettu käyttöön vaan sitä arvioitiin kriittisesti ja tehtiin joitain organisaation tarpeelliseksi katsomia muutoksia ja painotuksia mittareihin. Myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston professorin ja tohtorikoulutettavan panos erityisesti vaikuttavuustekijöiden
arvioinnissa oli merkittävää tuoden työhön systemaattisuutta ja tutkimuksellista
näkökulmaa.

Suorituskykymittariston tavoitetasot jouduttiin laittamaan joillekin kokonaan uusille mittareille arviolta koska ei ollut käytettävissä aiempaa suorituskykydataa kyseisistä asioista. Tällöin ei voitu lähtötilanteessa olla täysin varmoja onko saatu
mittaustulos hyvä vai huono. Toisena vuonna tavoitetasojen asetanta on jo helpompaa, kun voidaan hyödyntää toteutunutta mittausdataa.

Uuden suorituskykymittariston myötä saatiin työn tavoitteen mukaisesti yksi koko
tulosyksikön yhteenlaskettua suorituskykyä kuukausitasolla kuvaava lukuarvo ja
siitä muodostettua edelleen trendikuvaaja joka voidaan esittää infotauluilla koko
henkilöstölle. Vastaavat trendikuvaajat saadaan myös kuudesta mittariston osa-
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alueesta (kriittisestä menestystekijästä) joista kokonaisarvosana muodostuu. Uuden suorituskykymittariston pohjalta pystytään työn tavoitteiden mukaisesti rakentamaan myöhemmin kullekin tulosyksikön tiimille omat tiimikohtaiset SAKEmittaristot vastaavasti ja samoilla osa-alueilla, mutta tiimikohtaisilla mittareilla,
kuin on tehty tulosyksikön mittaristokin.

7.2. Johtopäätökset

Työn tavoitteena oli kehittää ja ottaa käyttöön uudelle tulosyksikölle operatiivisen
tason suorituskykymittaristo jossa huomioidaan projektien suorituskyvyn rinnalla
myös prosessien suorituskyky nostamalla esiin ne operatiivisen toiminnan kannalta kriittiset menestystekijät, joita johtamalla saadaan nostettua tulosyksikön
operatiivinen suorituskyky uudelle tasolle. Tavoite oli myös, että uuden mittariston
pohjalta pystytään myöhemmin rakentamaan uudet suorituskykymittaristot tulosyksikön yksittäisille tiimeille niin, että tiimien mittarit tukevat tulosyksikön tavoitteita ja toimintaa saadaan linjattua saman suuntaiseksi.

Johtopäätöksissä käydään läpi työn tutkimuskysymykset, ja analysoidaan, kuinka
niihin tutkimustyön kautta pystyttiin vastaamaan. Vastaukset tutkimuskysymyksiin
muodostuu tehdyn kirjallisuustutkimuksen, vaikuttavuusarvioinnin ja avainhenkilöiden haastatteluiden, sekä tutkimuksen tekijän omien havaintojen perusteella.

Tutkimuskysymys 1: Millainen kohdeyrityksen suorituskykymittaristo tulisi / voisi
olla nykyisessä tulosyksikkökohtaisessa organisaatio- ja johtamisjärjestelmässä?

Kohdeyrityksen suorituskykymittaristoissa on käytössä kaksi päätasoa. Ylin taso
on konsernin globaali strategiamittaristo, jossa määritetään strategiset tavoitteet
konsernin laajuisesti, mutta asetetaan myös tulosyksiköille strategisia tavoitteita
jotka voivat liittyä esimerkiksi markkina-aluekohtaisiin tekijöihin. Toinen taso on
tulosyksikkökohtainen operatiivinen mittaristo. Tässä tutkimustyössä selvitettiin
millainen mittaristomalli soveltuisi aiemmin konsernin päätuotantoyksikkönä toi-
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mineelle tuotantolaitokselle, josta muodostettiin oma tulosyksikkö muiden konsernin tulosyksiköiden rinnalle. Tutkimuksessa päädyttiin esittämään operatiiviselle tasolle tulosmatriisipohjaista mittaristoa ja käyttöön päätetiin ottaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston kehittämä SAKE-mittaristomalli. Strategisen tason
mittaristot rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle, mutta jatkossa olisi kuitenkin tärkeää
pitää huolta siitä, että strateginen ja operatiivinen mittaristo on linjassa keskenään eikä niistä aiheudu keskenään ristiriitaisia tavoitteita.

Tutkimuskysymys 2: Miten prosessien suuntaista suorituskykyä tulisi mitata ja
johtaa projektimaisessa tuotannollisessa liiketoiminnassa?

Projektipäälliköt raportoivat säännöllisesti omista projekteistaan tulosyksikön johtoryhmälle ja talousosastolle erillisissä projektikatselmuksissa. Tulisi vakavasti
harkita projektikohtaisen raportoinnin rinnalle toimintatapaa jossa prosessien vastuuhenkilöt raportoisivat säännöllisesti prosessien suorituskyvystä tulosyksikön
johtoryhmälle ja johtajalle, tai mahdollisesti muulle erikseen nimettävälle prosessien suorituskyvystä vastaavalle johtajalle jolla olisi kokonaisvastuu prosessien
tehokkuudesta yli organisaatiorajojen. Tämä raportointi voisi olla projektikatselmusta vastaavasti nimeltään prosessikatselmus. Tässä tulee kuitenkin ottaa
huomioon, että kohdeyrityksessä kaikki prosessit eivät toimi tulosyksiköiden alaisuudessa vaan osa on konsernitason prosesseja. Onnistuneet projektit ovat seurausta tehokkaista ja suorituskykyisistä prosesseista. Jos yksittäisten projektien
onnistuminen ajaa prosessien suorituskyvyn ja tehokkuuden edelle toistuvasti,
taloudellinen tulos ei voi olla pitkässä juoksussa optimaalinen.

Tutkimustyössä tehdyssä uudessa operatiivisen tason suorituskykymittaristossa
on myös annettu aiempaa enemmän painoarvoa prosessien suuntaiselle mittaamiselle. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että suunnittelun, hankinnan ja valmistuksen taloudellista onnistumista mitattiin aiemmin yhteisellä laitetason (työnumerotason) mittarilla josta ei pystynyt sanomaan missä kohtaa prosessia toimittiin hyvin ja missä kohtaa oli parannettavaa. Uudessa mittaristossa isompia kokonaisuuksia on pilkottu pienempiin mitattaviin osiin niin, että nyt pystytään paremmin
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näkemään missä kohtaa prosessia on parantamisen varaa, eikä toiminnot pääse
enää vapaamatkustajina muiden siivellä.

Tutkimuskysymys 3: Miten yksittäisten esimiesten johtamien tiimien suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen saadaan tukemaan tulosyksikön suorituskykytavoitteita?

Tutkimustyön tavoitteena oli kehittää ja ottaa käyttöön sellainen operatiivinen
suorituskykymittaristo jonka avulla voidaan myöhemmin rakentaa myös tiimikohtaiset mittaristot niin, että ne tukevat ja ovat linjassa tulosyksikön tavoitteiden
kanssa. Tämä onnistuu, kun kaikille esimiehelle ja heidän johtamille tiimeille luodaan kullekin oma SAKE –mittaristo johtamistyön tukemiseksi ja tiimien toiminnan sekä tavoitteiden linjaamiseksi tulosyksikön tavoitteiden mukaisiksi. Samalla
tulee ehdottomasti huolehtia siitä, että tulosyksikön tavoitteet ovat linjassa konsernin strategian, tavoitteiden ja ylemmän tason mittareiden kanssa.

Tiimikohtaisten SAKE –mittaristojen kuusi ulottuvuutta (kriittistä menestystekijää)
tulee olla samat kuin tulosyksiköllä jolloin tulosyksikön SAKE-mittaristossa mitattu
kokonaisuus saadaan vietyä kunkin yksittäisen tiimin tasolle ja osaksi työntekijöiden päivittäistä työtä. Esimerkiksi tulosyksikön SAKE:ssa toimitusvarmuus on
yksi kuudesta mittariston ulottuvuudesta, ja hankinnan kokonaistoimitusvarmuus
on yksi tämän ulottuvuuden alla olevista kuudesta mittarista. Hankinnan omassa
SAKE:ssa toimitusvarmuus voidaan jakaa edelleen kullekin hankinnan vastuualueelle yksittäisiksi mittareiksi (komponentit, alihankinta, raaka-aineet, varastoostot, jne.). Tällöin työntekijöiden kokema merkityksellisyyden tunne kasvaa, kun
he näkevät mihin suurempaan kokonaisuuteen omalla päivittäisellä työllään voivat suoraan vaikuttaa.

Tiimikohtaiseen SAKE-mittaristoon voidaan laittaa myös sellaisia yksittäisiä mittareita joita ei raportoida johtoryhmätasolla lainkaan, mutta jotka tiimi itse kokee
tärkeiksi ja joilla on merkitystä tavoitteissa onnistumisessa ja tiimin jäsenten sitouttamisessa. Tällaisen tiimikohtaisen SAKE-mittariston voi esimies laatia yh-
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dessä oman tiiminsä kanssa, kunhan huolehditaan että mitattavat asiat ovat relevantteja ja tukevat ylemmän tason tavoitteita sekä strategiaa. Tiimikohtaisen SAKE-mittariston avulla esimiehen on myös helppo viestiä tiimin jäsenille mikä on
tärkeää, ja miten ollaan onnistuttu näissä tärkeimmissä asioissa. Parhaimmillaan
tiimien palkitseminen kohdeyrityksessä voisi perustua tällaisiin tiimikohtaisiin SAKE –mittaristoihin.

7.3. Suositukset toiminnalle sekä jatkotutkimukselle

Esimiestyössä asioiden, projektien ja ihmisten johtamisen rinnalle tulisi nostaa
suorituskyvyn johtaminen. Esimiehen tulisi osata johtamansa osa-alue ja sen
liittyminen isompaan kokonaisuuteen niin hyvin, että pystyy aidosti analysoimaan
ja edelleen kehittämään johtamaansa toimintaa. Tämä edellyttää uudenlaista
esimieskoulutusta ja –osaamista verrattuna siihen kuinka esimiehiä on perinteisesti täydennyskoulutettu ja kurssitettu. Esimiesten tuli pystyä luomaan lisäarvoa
perinteisen asioiden johtamisen lisäksi jatkuvasti parantamalla johtamansa toiminnon suorituskykyä. Kun tulosyksiköllä ja kaikilla sen työntekijöillä on sama
suunta ja tavoite helpottuu myös esimiesten päivittäisjohtaminen. Kun tiimit ovat
aiempaa itseohjautuvampia jää tällöin aikaa tulipalojen sammuttamiselta myös
toiminnan kehittämiseen.

Esimiesten johtamille tiimeille tulisi luoda ja ottaa käyttöön tiimikohtaiset SAKEmittaristot vastaavilla painopistealueilla kuin on tulosyksikön mittaristossa. Tällä
varmistetaan se, että tiimeillä ja yksittäisillä työntekijöillä on sama suunta ja tavoitteet kuin tulosyksiköllä. Samalla työntekijöille kirkastuu heidän oman roolinsa
merkitys toimitusketjussa ja organisaation suorituskyvyn kehittymisessä. Siinä
vaiheessa, ja vasta siinä vaiheessa, kun esimiehet oppivat tuntemaan johtamansa tiimin tosiasiallisen suorituskyvyn tason mahdollistuu myös tiimien suorituskyvyn johtaminen kohti organisaation yhteisiä tavoitteita ja päämääriä. Suorituskyvyn tosiasioihin ja faktoihin perustuva mittaaminen on lähtökohta joka mahdollistaa suorituskyvyn johtamisen.
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Laatutyökalujen hyödyntämistä suorituskyvyn jatkuvassa parantamisessa tulisi
harkita. TQM (Total Quality Management) työkalut soveltuisivat sellaisenaan
kohdeyrityksen toiminnan kehittämiseen. Säännöllinen vuosittain toteutettava
itsearviointien tekeminen esimerkiksi EFQM –kriteeristön pohjalta loisi kohdeyritykselle jatkuvan parantamisen perinteen. Itsearviointia on kohdeyrityksessä joskus tehty mutta viimeisestä arvioinnista on kuitenkin aikaa jo yli kymmenen vuotta. Itsearvioinnin tuloksia pystyttäisiin hyödyntämään niin konsernin strategisella
tasolla kuin tulosyksiköiden ja tiimien operatiivisen tason tavoiteasetannassa ja
mittaamisessa. EFQM –kriteeristöä hyödyntäen olisi saatavissa myös benchmarking tietoa kohdeyrityksen suorituskyvystä suhteessa muihin kriteeristöä käyttäviin toimijoihin.

Tutkimustyön yhteydessä kehitetyt tuottavuusmittarit tulisi viimeistellä ja ottaa
laajemmin käyttöön. Käytännössä tämä tarkoittaa yleiskustannuslisien laskemista
ja lisäämistä panokseen. Kokonais-, työn- ja materiaalituottavuus tulisi laskea
myös tuoteryhmäkohtaisesti pidemmältä aikaväliltä, esimerkiksi viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Tämä on mahdollista hyödyntäen uutta, tämän tutkimustyön yhteydessä luotua raporttia. Tällöin saataisiin todennettua, onko esimerkiksi
työ- tai materiaalipanostukset kasvaneet suhteessa enemmän kuin tuotteiden
myyntihinnat. Tuottavuutta voitaisiin käyttää jatkossa myös tuotekehityksen mittarina niin, että asetetaan tuoteryhmäkohtaiset tavoitetasot kullekin tuottavuuden
osa-alueelle johon tuotekehitystyöllä tulisi pyrkiä.

Kohdeyrityksessä käytössä olevan projektiraportoinnin rinnalle tulisi harkita prosessien tehokkuuden ja suorituskyvyn raportointimenettelyiden käyttöönottoa
vastaavalla tavalla. Tällöin projektipäälliköt raportoisivat yksittäisten projektien
tilanteista kuten ennenkin, kun taas prosessien omistajat raportoisivat johtamiensa prosessien suorituskyvystä yli projektien. Tällöin myös johtoryhmä saisi käyttöönsä valmiiksi analysoitua tietoa ja voisi keskittyä enemmän päätöksentekoon
ja johtamiseen kuin tilanteiden analysointiin. Tämä tukisi myös prosessimaisen
ajattelumaailman juurruttamista päivittäiseen käytännön tekemiseen koko organisaatiossa. Ensimmäinen askel tällä polulla voisi olla tiimikohtaisten SAKEsuorituskykymittaristojen rakentaminen ja näiden mittaristojen raportointimenettelyistä sopiminen.
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LEAN filosofian hyödyntämistä kohdeyrityksen johtamisessa tulisi tarkastella kriittisesti johtuen toiminnan vahvasta projektiluonteisuudesta jossa sarjasuuruudet
ovat hyvin pieniä. Joustavuus ja palvelunopeus projekteissa, sekä varaosatoimituksissa, on asiakasarvon ja asiakastyytyväisyyden tuottamisessa oleellista kohdeyrityksessä. Tällöin ei tulisi, ainakaan muodin vuoksi, suoraan kopioida Leanmenetelmiä sellaisilta yrityksiltä joissa tehdään suurivolyymistä sarjatuotantoa.
Lean –filosofiasta löytyy hyviä metodeja sovellettavaksi mutta ensin tulee tuntea
kyseiset työkalut ja menetelmät, jotta osataan soveltaa oikeita menetelmiä, oikeissa paikoissa, ja oikein.

Konsernin muiden tulosyksiköiden operatiivisten suorituskykymittaristojen päivittämistä yhdenmukaisiksi uuden tutkimustyössä luodun mittariston kanssa tulisi
harkita. Tämä mahdollistaisi tulosyksiköiden keskinäisen vertailun yhdenmukaisilla ja vertailukelpoisilla kriteereillä sekä konsernin sisäisen bencmarkingin tehostumisen. Organisaatiossa on monta mielipidettä siitä, mikä tulosyksikkö on tehokkain ja kannattavin. Vertailukelpoisilla kriteereillä arvioituna tulosyksiköiden todellinen tehokkuus olisi todennettavissa ja olisi mahdollista saada positiivista kilvoittelua tulosyksiköiden välille esimerkiksi paljon eri medioissa esillä olleen pelillistämisen avulla.
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8. YHTEENVETO

Globaalissa liiketoimintaympäristössä on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittäviä muutoksia yritysten kustannustekijöissä eri maissa ja eri
mantereilla. Tämän seurauksena kilpailu on kiristynyt myös Suomessa ja yritykset joutuvat tarkastelemaan omia toimintatapojaan sekä etsimään uusia keinoja
oman suorituskykynsä kehittämiseksi ja johtamiseksi muuttuneessa tilanteessa.

Suorituskyvyn johtamisella tarkoitetaan kaikkia niitä menettelyjä, mittareita ja prosesseja, joilla organisaatiossa seurataan ja johdetaan liiketoimintaa kohti organisaation visiota ja strategisia tavoitteita. Suorituskyvyn johtaminen ei ole vain
ylimmän johdon toimintaa vaan sen tulee ulottua kaikille organisaatiotasoille. Organisaation eri tasoilla tarvitaan suorituskyvyn johtamisen tueksi eritasoista informaatiota. Operatiivisella tasolla korostuu sisäisen tiedon määrä ja laatu, kun
taas strategisella tasolla korostuu ulkoisen tiedon merkitys. Johtamisjärjestelmän
tarkoituksena on integroida eri tasot yhteen niin, että organisaatiolla on yhteinen
tavoite eikä sille muodostu keskenään ristiriitaisia tavoitteita.

Kun organisaatiossa tehdään ajan saatossa erilaisia muutoksia ja päivityksiä
esimerkiksi strategiaan, tavoitteisiin ja organisoitumiseen, tulee samalla huolehtia, että uudet tavoitteet välittyvät organisaation kaikille tasoille. Tämä edellyttää,
että myös johtamisjärjestelmään tehdään muutoksien edellyttämät päivitykset
kaikille organisaation eri tasoille. Valittua johtamisjärjestelmää ja sen osa-alueita
tulee myös aika-ajoin tarkastella kriittisesti ja tarvittaessa tulee olla valmis muuttamaan johtamismallia niin että se tosiasiallisesti tukee kulloinkin asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Tämä tutkimustyö ajoittui ajankohtaan, jolloin kohdeyrityksen johtamismallissa oli
tehty muutos niin että aiemmin konsernin päätuotantoyksikkönä toimineesta tuotantolaitoksesta muodostettiin oma tulosyksikkö muiden konsernin tulosyksiköiden rinnalle. Uudelle tulosyksikölle nimettiin oma tulosyksikön johtaja sekä johtoryhmä, ja samalla käynnistettiin tutkimushanke, jonka tavoitteena oli suunnitella
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ja ottaa käyttöön tulosyksikön johtamisen tueksi uusi operatiivista toimintaa tukeva suorituskyvyn mittausjärjestelmä. Tämän tutkimushankkeen toteuttaminen on
kuvattu tässä tutkimustyössä.

Suorituskykymittaristo voi parhaimmillaan toimia organisaatiossa korkean suorituskykykulttuurin muodostajana ja edistäjänä. Tällöin mittausjärjestelmän tulee
tuottaa organisaation päätöksenteon tueksi tosiasioihin perustuvaa, relevanttia ja
riittävän yksityiskohtaista informaatiota mitattavista asioista. Mittareiden tulee olla
myös sellaisessa muodossa, ettei niiden tulkinnasta synny erimielisyyttä organisaatiossa jolloin yksilöt helpommin hyväksyvät järjestelmän ja sitoutuvat yhteisiin
tavoitteisiin. Suorituskykymittaristoa ei tulisi koskaan valita valmiista mittaristopaketista vaan aina suunnitella tapauskohtaisesti organisaation omiin tarpeisiin perustuen.

Tutkimustyössä perehdyttiin kattavasti suorituskyvyn johtamista ja mittaamista
käsittelevään kirjallisuuteen. Tutkimuksessa tehtiin myös kohdeorganisaation ja
Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteistyönä vaikuttavuustekijöiden arviointi
sellaisista tekijöistä, joilla koettiin olevan suurin vaikuttavuus kohdeorganisaation
suorituskyvylle pitkällä aikavälillä. Vaikuttavuustekijät pisteytettiin ja kohdistettiin
kuuluvaksi jollekin tietylle operatiiviselle toiminnolle. Lisäksi haastateltiin kaikki
uuden tulosyksikön johtoryhmän jäsenet sekä joukko muita avainhenkilöitä.

Tutkimustyön tuloksena uuden tulosyksikön operatiivisen suorituskyvyn mittausjärjestelmäksi valittiin ja käyttöön otettiin Lappenrannan teknillisen yliopiston kehittämä SAKE -suorituskyvyn mittausjärjestelmä. SAKE perustuu tavoitematriisiin
ja antaa organisaatiolle vapauden itse määritellä mitä suorituskyvyn osa-alueita
(kriittisiä menestystekijöitä) se pitää kaikkein tärkeimpinä seurattavina asioina.
Tavoitematriisityyppisenä SAKE-mittausjärjestelmän koettiin palvelevan erinomaisesti operatiivisen tason mittaamista.

Uudessa suorituskykymittaristossa otetaan aiempaa paremmin huomioon prosessien suuntaisen suorituskyvyn todentaminen. Lisäksi aiemmin suurina koko-
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naisuuksina mitattuja asioita on pilkottu pienempiin osa-alueisiin, jolloin on mahdollista todentaa missä kohtaa prosessia toimitaan hyvin ja missä on parantamisen varaa. Uuden mittausjärjestelmän pohjalta saadaan myöhemmin helposti
muodostettua tulosyksikön kaikille tiimeille omat vastaavat, tulosyksikön tavoitteita tukevat suorituskykymittaristot kuten työn tavoitteeksi oli asetettu. Uuden mittariston myötä pystytään myös yhdellä lukuarvolla ja trendikuvaajalla kertomaan
mihin suuntaan organisaation suorituskyky on kokonaisuutena kehittymässä.
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