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Suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen on ollut viime vuosikymmeninä pinnalla ympäri
maailmaa. Tasapainotettu tuloskortti julkaistiin vuonna 1992 ja sen jälkeen useita erilaisia malleja
on tuotu esille joko täysin uusina tai täydentämään olemassa olevia mittaristomalleja.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata malli, jonka avulla voidaan valita mittaristomalli
asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaamiseen. Tämä tutkimus tehtiin empiirisellä tutkimusotteella.
Tutkimusstrategiana on tapaustutkimus. Tutkimukseen on kerätty kirjallisuuskatsauksella taustaaineistoa. Tutkimuksen tavoitteena on samanaikaisesti deskriptiivisen tutkimuksen keinoin kuvata
malli siitä, miten suorituskyvyn mittaristomalli voidaan valita asiantuntijatiimiin ja selittävän
tutkimuksen keinoin tuoda esille syitä mikä esitellyistä suorituskyvyn mittaamismenetelmistä sopii
asiantuntijatyön mittaamiseen. Lisäksi tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella tehdään
ehdotuksena valittuun mittaristomalliin sopivat mittarit.
Ensin kuvataan suorituskyvyn mittaristomallien valintaa yleisesti: mitä tekijöitä pitää ottaa
huomioon ja mitä valmisteluja pitää tehdä ennen kuin valitaan suorituskyvyn mittausjärjestelmää.
Toiseksi analysoidaan valitut tekijät asiantuntijatyön ja mittaristomallien näkökulmasta.
Lopputulokseksi saadaan valintakriteerit, joiden avulla voidaan analysoida mittaristomalleja.
Mittaristomallien analyysi asiantuntijatyöhön toi esille kaikkien mittaristomallien soveltumisen
asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaamiseen.
Lopputuotosta sovellettiin tutkimuksen kohteena olevaan suunnittelutiimiin. Suorituskyvyn
mittaamiselle esitetyt valintakriteerit käytiin kohdeorganisaation näkökulmasta läpi ja analysoitiin
esillä olleiden mittaristomallien soveltuvuus kyseiseen suunnittelutiimiin. Valinnan lisäksi esitettiin
mittareita, joilla suunnittelutiimin operatiivista toimintaa voidaan mitata. Mittaristomalliksi valikoitui
suorituskykyprisma.
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että asiantuntijatyö ei suoranaisesti aseta rajoitteita
suorituskyvyn mittaristomalleille. Tutkimuksessa kaikki mukaan valitut mallit selviytyisivät
asiantuntijatyön mittaamisesta. Mittaristomallin valintaan vaikuttaa paljon enemmän yrityksen
nykytilanne kuin asiantuntijatyön näkökulma.
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The performance measurement and management of an organization has been a popular topic all
around the world. Balanced Scorecard was published in 1992 and after that various different
measuring models has been appeared either completely new form or as an update to previous
ones.
The objective of this study is to describe a model for choosing a performance measurement model
for knowledge-oriented work. This study is an empirical research using case study as a research
method. A literary research has been carried out to get background information for this study. The
aim of this study is to use descriptive method to create a model for how to choose a performance
measurement model for knowledge-oriented work and to find out reasons why a performance
measurement model is or is not suitable for measuring performance of a knowledge oriented work.
Besides this study offers suggestions for suitable measures.
First it is described how to choose a performance measurement model in general level: what
factors need to taken into consideration and what preparations have to carry out before
performance measurement model is chosen. Then the factors are analyzed from knowledge
oriented work and measurement models perspectives. As a result there are factors that can be
used to analyze measurement models in knowledge oriented work.
The factors were tested in practice in a target team. The team clarified their project aims with the
factors and the measurement models were then compared. A performance measurement model
was choosed and meters to measure the team’s operative work were suggested. The performance
prism model was chosen as a model to carry out the project.
As a conclusion it can be sais that knowledge oriented work is not limiting the use of any
performance measurement models. All the measument models presented in this study would be
suitable for measuring performance of knowledge oriented work. The present situation of an
organization is affecting more to the choosing than the perspective of an expert.

ALKUSANAT
Neljä vuotta sitten alkoi aherrus kohti diplomi-insinööriksi valmistumista. Oli kova halu
saada oppia suorituskyvyn mittaamisesta ja johtamisesta paljon uutta ja ihmeellistä. Kolmen
lapsen isänä arjen ja varsinkin viikonloppujen uhraaminen opinnoille oli aluksi helpompaa,
mutta mitä pidemmälle opinnot etenivät, sitä vaikeammaksi irrottautuminen työ- ja perheelämästä kävi.
Viimeiset kaksi vuotta on ollut täynnä elämän eri sävyjä. Työelämässä uuden
suunnittelujärjestelmän määrittely ja käyttöönotto ja useat henkilövaihdokset tekivät
opintojen suorittamisesta vähän hankalampaa. Kaveripiirin kaventuminen miehistä parhailla
ja muutama vakavampi sairastuminen lähipiirissä sai miettimään opintojen ja elämän
tarkoitusta. Kodista paljastunut vesivaurio ei sekään auttanut ajatusten koossa tai itselleen
laaditussa aikataulussa pysymistä.
Kaikkien näiden tilanteiden keskeltä löytyi kuitenkin vielä sisukkuutta viedä aloittamansa työ
päätökseen. Minulla on ollut monta tukijaa matkalla, joita voisi kiittää. Haluan kiittää
erityisesti vaimoani ja lapsiani kärsivällisyydestä isän ja aviomiehen ollessa paikalla, muttei
läsnä useina arki-iltoina ja viikonloppuina. Lähisukuani lukemattomien ajatustenharhailupuhelujen kuuntelemisesta. Työkavereita loputtomalta tuntuvan projektin eteenpäin
tsemppaamisessa.
Tuusulassa, 5.5.2018
Joona Laaksamo

SISÄLLYSLUETTELO
1 JOHDANTO ......…………………………………………………………………………………8
1.1 Nykytila asiantuntijatyössä….………………………………………………………………9
1.2 Tutkimustavoitteet ja rajaukset .…………………………….…………………………..10
1.3 Tutkimusmetodologia ……………………………………………………………………..10
1.4 Tutkimuksen rakenne ..……………………………………………………………………15
2 SUORITUSKYKY JA SEN MITTAAMINEN…………………………………………………17
2.1 Suorituskyvyn mittaamisen tasot ja alueet…….…………………………………………17
2.2 Miksi mitata suorituskykyä? .......................................................................................19
2.3 Mittarien ja mittariston kriteereitä…………………………………………………………21
3 VÄLINEITÄ SUORITUSKYVYN MITTAAMISEEN .

………….…………………………25

3.1 Lean ………………………………………………………………………………………..25
3.2 SAKE ………………...………………………………………..……………………………27
3.3 Suorituskykymatriisi….……………………………………….……………………………29
3.4 Suorituskykyprisma …..……………………………………………………………………30
3.6 Tasapainotettu tuloskortti…………………………………….……………………………32
4 ASIANTUNTIJATYÖ JA SEN SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN……………………..36
4.1 Asiantuntijatyön ominaispiirteitä………………………………………………………….37
4.2 Asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaaminen…………………………………………….37
5 MITTARISTOMALLIN VALITSEMINEN ASIANTUNTIJATYÖN MITTAAMISEEN……41
5.1 Mittaristomallin valintaan vaikuttavia tekijöitä ..………………………………………. 42
5.2 Valintatekijöiden analysointi asiantuntijatyön ja mittaristomallien näkökulmasta .....50
5.3 Tulokset ja mittaristomallien analysointi ……………………………………………….55
5.4 Mittariehdotuksia asiantuntijatyöhön…………………………………………………….56
6 SUORITUSKYVYN MITTARISTOMALLIN VALITSEMINEN SUUNNITTELUTIIMIIN..62
6.1 Kohdeorganisaation ja -tiimin esittely …………………………………………………..62
6.2 Mittaristolle asetetut vaatimukset ……………………………………………………….65
6.3 Mittaristomallien analysointi……………………………………………………………. 67
6.4 Mittaristomallin valinta…………………………………………………………………….68
6.5 Mittariehdotukset…………………………………………………………………………..69

6.5.1 Liikennerakenne…………………………………………………………………….69
6.5.2 Laadukas perussuunnitelma……………………………………………………....70
6.5.3 Paikkansapitävyys ……………………………………………………………… 72
6.5.4 Taloudellinen suunnitelma…………………………………………………………73
6.5.5 Osaaminen…………………………………………………………………………..74
7 JOHTOPÄÄTÖKSET …………………………………………………………………………75
8 YHTEENVETO…………………………………………………………………………………79
LÄHDELUETTELO………………………………………………………………………………81
LIITTEET
LIITE 1: Lean-mallin A3 lomake
LIITE 2: Otantamenetelmien tarkemmat kuvaukset

LYHENNELUETTELO
A2A = taustataulu LOKOssa, jonka avulla voidaan kiertoja sopia etukäteen
A3 = Plan – Do – Check – Act mallin läpikäyntiin soveltuva A3 kokoinen lomake, kts. liite 1
LIIKE = Liikenneviraston sovellus, jota käytetään ratakapasiteetin varaamiseen
LOKO = veturien suunnittelujärjestelmä

8

1 JOHDANTO
Suorituskyvyn

mittaaminen ja

johtaminen

ovat

saaneet

paljon

huomiota

viime

vuosikymmeninä (Paranjape et al. 2006, s. 5). Suorituskyvyn mittaamiseen on tarjolla
monenlaisia ja tasoisia mittaristomalleja, joiden pohjalle on rakennettu suorituskyvyn
johtamisen alue. Strategia on ollut punaisena lankana ohjaamassa suorituskyvyn
mittaamista yritykselle tärkeisiin osa-alueisiin. Myöhemmin on tullut painotuksena mm.
sidosryhmien painoarvon lisääminen ja henkilöstön roolin esiin nostaminen mittaristoa
rakennettaessa. Nykyään mittaristoja ei rakenneta vain ylimmän johdon työkaluiksi vaan
halutaan rakentaa mittaristoja, jotka ottavat henkilöstön sekä huomioon että mittaavat
heidän päivittäistä toimintaansa. Tämä on saanut aikaan sen, että mittareiden painopiste
on muuttunut taloudellista mittareista ei-taloudellisten mittareiden suuntaan.
Suorituskyvyn mittaaminen voidaan toteuttaa usealla eri mittaristomallilla. Suorituskyvyn
mittaamisjärjestelmän toteuttamiseen on saatavilla erilaisia valmiita malleja aina
suorituskykymatriisista

sovellettuun

tasapainotettuun

tuloskorttiin.

Tasapainotetun

tuloskortin julkaisivat vuonna 1992 Robert Kaplan ja David Norton, jotka ovat sen jälkeen
olleet alan tunnetuimpia tekijöitä. Tänä päivänä on menossa jo neljännen sukupolven versio
tasapainotetuissa tuloskorteissa. Siinä tuodaan enemmän esille sosiaalisiin kontakteihin
panostaminen niin organisaation sisäisessä kuin ulkoisessakin viestinnässä. Suomessa
asiantuntijatyön mittaamiseen on kiinnitetty huomiota Sari Torkkolan vuonna 2015
julkaiseman kirjan Lean asiantuntijatyön johtamisessa. (Torkkola 2017, s. 9)
Kirjallisuudesta löytyy ohjeita siihen, miten suorituskyvyn mittaristo tulisi suunnitella,
rakentaa ja ylläpitää. Haasteen asettaa ennen mittariston rakentamista mm. oikeiden
mitattavien kohteiden löytäminen, oikean mittausmenetelmän valinta, jotta suorituskyvyn
mittaristosta saa tarvittavan hyödyn otettua irti (Paranjape et al. 2006, s. 8). Tenhusen
(2001, s.14–16) mukaan viisi keskeistä mittareiden ominaisuutta ovat olennaisuus
(relevanttius), edullisuus, oikeellisuus (validiteetti), tarkkuus (reliabiliteetti) ja uskottavuus.
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1.1 Nykytila asiantuntijatyössä
Asiantuntijuus on viimeisten vuosien aikana ollut muutoksessa monella eri tavalla.
Puhutaan tekoälyn tuomista mahdollisuuksista, jotka osaltaan vievät oman osansa
työtehtävistä, joissa on tarve analysoida paljon taustatietoa päätöksen tekemiseksi ja
tuottaa vakioidulla mallilla loppupäätelmiä. Luodaan mahdollisuuksia tehdä töitä etänä
parantamalla työssä käytettäviä järjestelmiä ja kommunikointi mahdollisuuksia erilaisten
viestintäsovellusten avustamana. Voidaan sanoa, että asiantuntijatyön piiriin on tulossa
paljon sellaisia tehtäviä, joissa tarvitaan taidokasta järjestelmän ohjaamista ja niiden syvää
ymmärtämistä.
Asiantuntijoiden johtaminen tällaisessa muutoksen tilassa vaatii työn sisällön ymmärtämistä
ja tekemistä entistä läpinäkyvämmäksi. Hallittava tietomäärä pitää pystyä kuvaamaan ja
rakenteet avaamaan, jotta voidaan ymmärtää mitä töitä voidaan automatisoida ja millaisia
ratkaisuja siihen tarvitaan. On osattava hahmottaa, millainen tutkittavan toimen suhde on
muihin siihen sidoksissa oleviin toimiin ja avoimesti miettiä mitkä tehtävät kuuluvat mihinkin
toimenkuvaan. Samalla tulee haastaa ja laatia prosessikuvaukset uudelleen. Asiantuntijan
toimenkuvaan tulee tulevaisuudessa enemmän toimintaa järjestelmien parissa tai se
laajentuu kattamaan suurempaa kokonaisuutta.
Järjestelmien ja prosessien muuttamisen kautta tulee tarve tarkastella asiantuntijoiden
toimenkuvaa, jolloin johtamiseen tarvitaan myös henkilöihin painottuva näkökulma. On
osattava tukea, motivoida ja kannustaa asiantuntijoita muutosten läpi, jotta toimintatavat,
asenteet ja rutinoituneet ajatusmallit voidaan muuttaa vastaamaan nykytilan haasteita.
Asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaamisella voidaan helpottaa muutoksen ymmärtämistä
ja perustella miksi muutoksia halutaan viedä tiettyyn suuntaan. Mittaamisella voidaan tuoda
läpinäkyvyyttä nykytilanteeseen ja osoittaa onko muutokset vieneet toimintaa haluttuun
suuntaan. Mittaamalla voidaan sallia laajempia vapauksia työajan suhteen etätyön tai
laajennetun liukuman kautta, jos sen voidaan osoittaa saaneen positiivisia muutoksia
aikaan.
Asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen ovat tällä hetkellä ajanhermolla
elämistä. Teknologisten ja työajallisten muutosten keskellä tarvitaan tunnuslukuja, joiden
avulla voidaan perustellusti ohjata ja johtaa asiantuntijoita muutosten keskellä.
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1.2 Tutkimustavoitteet ja rajaukset
Tämän tutkimuksen aiheena on suorituskyvyn mittaristomallin valitseminen asiantuntijatyön
mittaamiseen.

Tutkimus

toteutetaan

tapaustutkimuksena.

Tutkimuksessa

tehdään

kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena on taustoittaa suorituskykyä ja sen mittaamista ja
yleisimpiä suorituskyvyn mittaristonmalleja. Kirjallisuuskatsauksena perehdytään myös
asiantuntijatyöhön
asiantuntijatyön

ja

sen

suorituskykyyn.

suorituskyvyn

Tausta-aineiston

ominaispiirteitä

ja

tehdään

pohjalta
malli

kuvataan

siitä,

miten

asiantuntijatyöhön voidaan valita suorituskyvyn mittaristomalli. Tutkimuksen tavoitteena on
kuvata

malli

siitä,

miten

suorituskyvyn

mittaristomalli

valitaan

asiantuntijatyön

mittaamiseen. Lisäksi annetaan ehdotuksia asiantuntijatyöhön sopiviksi suorituskyvyn
mittareiksi.
Tässä tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
-

Mitä mittaristomalleja käytetään asiantuntijatyön mittaamiseen?

-

Mitä tekijöitä pitää ottaa huomioon asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaamisessa?

-

Mikä

suorituskyvyn

mittaamisen

mittaristomalleista

sopii

asiantuntijatyön

mittaamiseen?
Tutkimus rajataan yrityksen sisäisen suorituskyvyn mittaamiseen organisaatiossa, jossa on
useita sisäisiä sidosryhmiä ja asiantuntijan vaikutusmahdollisuus omaan työhönsä on suuri.
Suorituskyvyn mittaamisen näkökulma on työntekijätason suorituskyvyn mittaaminen.
Mittaristomallin ja mittareiden rakentaminen ja käyttöönotto jätetään tämän tutkimuksen
ulkopuolelle.
1.3 Tutkimusmetodologia
Tieteellisen tutkimuksen lähtökohtana voi olla ideoiden maailma tai reaalimaailma. Hirsjärvi
et al. (2001, s. 133) toteaa, että hypoteettis-deduktiivisen mallin mukaisesti teoria syntyy
niistä havainnoista, joita tehdään reaalimaailmassa. Ajattelun kautta teoriasta voi tulla
hypoteesi, joka voidaan puolestaan todentaa reaalimaailmassa, kuten kuvasta 1 selviää.
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Kuva 1. Teorian ja empirian suhde (hypoteettis-deduktiivinen metodi)
(Hirsjärvi et al. 2001, s. 133)
Empiirinen ja teoreettinen tutkimus voidaan jakaa tiedon keruu menetelmien puitteissa.
Tarja Heikkilä (2010, s. 13-19) jakaa tutkimustoiminnan kirjassaan Tilastollinen tutkimus
empiirisen ja teoreettisen tutkimuksen tyypillisten aineistonkeruumenetelmien avulla. Alla
olevan kuvan 2 mukaisesti kvantitatiiviset menetelmät perustuvat kyselyihin, strukturoituihin
haastatteluihin, systemaattiseen havainnointiin tai kokeellisiin tutkimuksiin. Kvalitatiivinen
aineisto kerätään valmiin materiaalin, interaktiivisten haastatteluiden, havainnoinnin tai
eläytymismenetelmien kautta.

Kuva 2. Tutkimusten jaottelua (Heikkilä 2010, s. 13).
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Tutkimuksen teoreettista perustaa luodaan yleisesti kirjallisuuskatsauksen avulla vaikka
kirjallisuuskatsaus voi olla oma tutkimuksensakin. Kirjallisuuskatsauksen kautta tutkija
perehtyy aiemmin tehtyihin tutkimuksiin ja pyrkii löytämään mistä eri näkökulmista aihetta
on tutkittu, miten aihetta on aiemmin tutkittu. Tehdessään kirjallisuuskatsausta tutkija pohtii,
miten hänen käsillään olevan tutkimuksensa vertautuu jo olemassa oleviin tutkimuksiin.
Kirjallisuuskatsauksessa pyritään luomaan mahdollisimman rehellinen näkökulma jo
olemassa olevista tutkimuksista ja arvioimaan tehtyjä tutkimuksia kriittisesti sen suhteen,
ovatko ne omassa tutkimuksessa merkittäviä vai merkityksettömiä lähteitä. (Hirsjärvi et al.
2001, s. 109-110.)
Hirsjärvi et al (2001, s. 122-123) mukaan tieteellistä tutkimusta tehdään perinteisesti
kolmella eri tyypillisellä tutkimusstrategialla. Nämä ovat kokeellinen tutkimus, surveytutkimus ja tapaustutkimus. Kokeellinen tutkimus edustaa alla olevan Heikkilän listan
neljättä kohtaa yksityiskohtaisella yhden muuttujan tutkimisella.

Survey-tutkimuksen

tarkoituksena on kerätä tietoa tietyltä etukäteen valikoidulta ihmisryhmältä. Ryhmästä on
valittu yksiköitä, joihin kohdennetaan kysymykset suullisesti tai kirjallisesti vakioidussa
muodossa. Tulosta käytetään tutkittava aiheen kuvailemiseen, vertailemiseen tai
selittämiseen. (Hirsjärvi et al. 2001, s. 122.)
Tapaustutkimus on empiiristä tutkimusta, jonka kohteena voi olla oikeastaan mitä vain.
Tietoa kerätään tapaustutkimukseen monipuolisesti monista lähteistä ja sitä käytetään
ilmiöiden kuten prosessien tai yksilön ja ympäristön välisen suhteen kuvaamiseen.
Tapaustutkimuksessa etsitään samalla sekä erityisiä piirteitä tai yhtä erityistä piirrettä että
kokonaiskuvan hahmottamista. Tutkimusta voidaan tehdä erilaisin tutkimustavoin kuten
haastattelemalla,

havainnoimalla

tai

dokumentteja

tutkien.

Tapaustutkimuksen

epistemologinen kysymys voidaan esittää muodossa: mitä voidaan oppia yhdestä
tapauksesta? (Metsämuuronen 2005, s. 206).
Tutkimusmenetelmiä on useita ja niillä on eri tutkimuksellinen tarkoitus. Käyttötarkoituksen
lisäksi tutkimusmenetelmien jaottelu voidaan tehdä mm. tutkimuksen tarkoituksen,
aikaperspektiivin, tutkimusotteen ja tiedonkeruumenetelmän mukaan. Alla on listattuna
Heikkilän (2010, s.14-15) mukaisesti 7 eri tutkimustyyppiä.
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1) Kartoittava tutkimus
Tämän tutkimustyypin tarkoituksena on kartoittaa esitietoa tulevia tutkimuksia
varten. Siinä etsitään uusia näkökulmia, löydetään uusia tai selvitetään vähemmän
tunnettuja ilmiöitä (Hirsjärvi et al. 2001, s. 128).
2) Kuvaileva tutkimus
Tätä tutkimustyyppiä kutsutaan myös deskriptiiviseksi tutkimukseksi. Heikkilän
(2010, s. 14) mukaan kyseessä on empiirisen tutkimuksen perusmuoto, jolle
ominaista ovat laaja aineisto ja tulosten luotettavuus, tarkkuus ja yleistettävyys.
3) Selittävä tutkimus
Tämän tutkimustyypin tarkoituksena on selvittää ilmiöiden, tilanteiden ja ongelmien
syy-seuraus-

eli

kausaalisuhteita.

Tämä

menetelmä

tunnetaan

myös

kausaalitutkimuksen nimellä. Siihen tarvitaan laaja aineisto, jotta muuttujien välisiä
riippuvuuspäätelmiä pystytään luotettavasti tekemään. (Heikkilä 2010, s. 15)
4) Kokeellinen tutkimus
Tätä tutkimustyyppiä kutsutaan myös eksperimentaaliseksi tutkimukseksi. Sen
erityispiirteenä on valvottu olosuhde, jossa pyritään havainnoimaan tietyn tekijän
vaikutuksia. Sitä pidetään selittävän tutkimuksen alakategoriana. (Heikkilä 2010, s.
15)
5) Toimintatutkimus
Tässä tutkimustyypissä korostuu tutkijan interaktiivinen rooli tutkittavien kanssa.
Tyypillisesti tällaisessa tutkimuksessa seurataan ja arvioidaan kehittämis- ja
muutosprosesseja. (Heikkilä 2010, s. 15)
6) Evaluaatiotutkimus
Tämän tutkimustyypin ominaispiirre on vaikutusten arviointi. Vaikutuksia voidaan
arvioida toiminnasta tai tehdyistä päätöksistä. Heikkilä (2010, s. 15) antaa
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esimerkkinä

vaatimuksien

arvioinnin

opetussuunnitelmien

ja

työelämän

vastaavuuden osalta.
7) Ennustavatutkimus
Tämä tutkimustyyppi pyrkii nimensä mukaisesti ennustamaan ilmiöitä. Hirsjärvi et al
(2001, s. 128) toteavat tämän tyyppisen tutkimuksen tarkoituksena olevan
ennustaa, miten tapahtumat tai ihmiset toimivat ilmiöiden seurauksena?
Tutkijan ollessa läheisessä suhteessa tutkittavaan kohteeseen tulee ns. hiljaisen tiedon
käyttäminen mahdolliseksi ongelmaksi. Ongelman aiheuttaa hiljaisen tiedon saattaminen
tieteelliseen muotoon. Hiljaisen tiedon tieteelliseen muotoon saattamista kutsutaan
reflektoinniksi. Eskelinen & Karsikas (2014, s.87-88) ovat kuvanneet hiljaisen tiedon
saattamista näkyväksi kuvan 3 avulla. Siinä on kuvattu erilaisia toimintamalleja, joiden
avulla tutkija voi reflektoida oman tietonsa luotettavuutta.

Kuva 3. Hiljaisen tiedon reflektoinnin eri mahdollisuudet. (Eskelinen & Karsikas 2014, s.88)
Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata malli siitä, miten suorituskyvyn mittaristomalli
valitaan asiantuntijatyöhön. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole luoda uusia teorioita vaan
tutkia käytännön maailmaa empiirisen tutkimuksen kautta tutustumalla jo tehtyihin
tutkimuksiin ja kohdeorganisaation toimintaan. Tutkimus voidaan luokitella kvalitatiiviseksi
tutkimukseksi, sillä tutkija Hirsjärvi et al. (2001, s. 155) sanoin hahmottaa itselleen läheisen
tutkimusaiheen, ei niinkään teorian ja hypoteesin kautta vaan tutkittavan aineiston
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syvällisen ja tarkan analysoinnin kautta. Tutkimuksen kohderyhmän läheisyys tutkijaan
edellyttää hiljaisen tiedon saattamista esille reflektiomenetelmillä. Tutkimusprosessi ei ole
tarkkaan määritelty vaan se määrittyy tutkijan ja aineiston välisestä suhteesta ja aineistosta
eri tavoin tehtäviin päätelmiin (Metsämuuronen 2005, s. 197).
Tutkimusstrategiana on tapaustutkimus, jota edeltää kirjallisuuskatsauksen tekeminen.
Tutkimuksessa keskitytään asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaamiseen, mutta samalla
käsitellään

suorituskyvyn

mittaamista

laajempana

kokonaisuutena.

Tutkimukseen

hankitaan tietoja kartoittamalla kirjallisuudesta suorituskykyyn ja sen mittaamiseen liittyvää
taustatietoa. Kirjallisuuden kautta syvennetään suorituskyvyn mittaamisen aluetta lisää
keskittymällä asiantuntijatyöhön ja sen suorituskyvyn mittaamiseen. Asiantuntijatyön
suorituskyvyn mittaamista sovelletaan tutkimuksen kohteena olevaan asiantuntijatiimiin.
Asiantuntijatiimiä käytetään asiantuntijatyöhön valittavan mittaristomallin kohdehenkilöinä.
Tutkimuksen tarkoituksena on samanaikaisesti deskriptiivisen tutkimuksen keinoin kuvata
malli siitä, miten suorituskyvyn mittaristomalli voidaan valita asiantuntijatiimiin ja selittävän
tutkimuksen

keinoin

tuottaa

analyysi

siitä,

mitkä

kaikista

suorituskyvyn

mittaamismenetelmistä sopivat asiantuntijatyön mittaamiseen. Lisäksi tutkimuksessa
tehtyjen havaintojen perusteella tehdään ehdotuksena asiantuntijatiimille valittuun
mittaristomalliin sopivat suorituskyvyn mittarit.
1.4 Tutkimuksen rakenne
Tämän

tutkimuksen

ensimmäisessä

luvussa

taustoitetaan

tutkittavaa

aihetta.

Tarkoituksena on esitellä kohde suorituskyvyn mittaamista, asiantuntijatyön nykytilaa,
tuoda esille tutkimuksen perusteet tutkimuskysymysten muodossa ja käydä läpi
tutkimusmetodologia.
Toinen luku käsittelee suorituskykyä. Suorituskyvyn mittaamista yrityksen eri tasoilla,
pääalueilla ja osa-alueilla. Syvennytään suorituskyvyn mittaamisen perusteisiin ja
mittareiden ja mittaristojen kriteereihin.
Kolmannessa luvussa käydään läpi suorituskyvyn mittaamisen malleja. Luvussa tuodaan
esille kirjallisuuskatsauksesta löytyneitä suorituskyvyn mittaamisen menetelmiä, joiden
avulla voidaan luoda mittarit.
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Luvussa neljä keskitytään tarkemmin asiantuntijuuden näkökulmaan. Siinä kerrotaan
asiantuntijatyöstä yleisesti, asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaamisesta ja listataan
menestystekijät asiantuntijaorganisaation mittaamisessa.
Viidennessä luvussa käydään läpi mittaristomallin valintaa. Laaditaan tekijät, joiden avulla
voidaan

analysoida

mittaamismenetelmä

yrityksen
voidaan

tilaa
valita.

ja

mittaristomalleja,

Valintakriteerit

jotta

arvioidaan

suorituskyvyn
asiantuntijatyön

näkökulmasta. Lopuksi päädytään lopputulokseen miten mittaristomalli voidaan valita
asiantuntijatyöhön.
Kuudennessa luvussa käydään läpi mitattavan yksikön näkökulmasta suorituskyvyn
mittariston valintaa. Ensin käydään läpi organisaation tekemät kriteerit valittavalle
suorituskyvyn

mittaristomallille.

Toiseksi

kuvataan

suorituskykymittarien

arviointi

vetokaluston käytönsuunnittelun näkökulmasta.
Seitsemännessä luvussa

tulkitaan tuloksia,

pohditaan saavutuksia ja vastataan

tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksesta tehdään johtopäätökset ja annetaan suorituksia jatkoa
ajatellen.
Kahdeksannessa luvussa vedetään tutkimus yhteen. Käydään läpi tausta ja tavoite.
Kerrataan mitä tehtiin ja miten tehtiin. Nostetaan esille tulokset ja johtopäätökset.
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2 SUORITUSKYKY JA SEN MITTAAMINEN
Suorituskyvyn mittaaminen edesauttaa yritystä sen pyrkimyksissä kohti parempia tuloksia.
Mittaamalla ja analysoimalla toimintaansa yrityksessä voidaan huomata puutteet ja
ymmärtää missä kohdin yrityksellä on parannettavaa suhteessa omaan historiaan ja
kilpailijoihin. Suorituskyky voidaan mieltää Laitisen (1998, s. 279-280) mukaan yrityksen
kyvyksi saada aikaan tuotoksia asetetuilla ulottuvuuksilla suhteessa asetettuihin
tavoitteisiin.
Suorituskykyä voidaan lähestyä vähintään kahdella tavalla:
1) Voidaan korostaan suoritusta, jolloin painopiste on toteutuneen toiminnan
mittaaminen ja suorituksen korostaminen.
Tai
2) Voidaan tarkastella resurssien kyvykkyyttä, käyttömahdollisuutta tai laatua, jolloin
pyritään potentiaalin ja kapasiteetin arviointiin. Tällä tavoin voidaan pyrkiä ottamaan
tulevaisuus huomioon. (Ukko et al. 2007, s. 3)
Tarkastelee asioita mistä näkökulmasta tahansa suorituskyvyn mittaamisen tavoitteena on
aina parhaan mahdollisen suorituksen tai kyvykkyyden esille nostamista. ”Henkilöstöllä, niin
johdolla kuin työntekijöillä, on halu päästä perille. Yhteisellä tien määrittämisellä
saavutetaan usein parhaat tulokset.” (Ukko et al. 2007, s. 8)
2.1 Suorituskyvyn mittaamisen tasot ja alueet
Suorituskykymittareiden laadinnassa tulee ottaa huomioon mittareiden tarkastelutasot ja näkökulmat. Mittareihin tulee erilainen näkökulma, kun näkökulma on yrityksen sisältä
katsottuna tai ulkoapäin tarkasteltu. Tämä pitää ottaa myös huomioon mittaristoa
laadittaessa ja mittareiden tarkkuudessa. Mittareiden tarkastelunäkökulmina voivat olla
hallitus, kilpailijat, asiakkaat tai yritys itse, jotka kohderyhmänä antavat erilaisen
painotuksen mittareihin. (Makovsek et al. 2015, s. 4)
Ulkoista ja sisäistä suorituskykyä kutsutaan myös suorituskyvyn mittaamisen pääalueiksi.
Rantanen & Holtari (1999, s. 11) ymmärtävät sisäisen suorituskyvyn olevan yrityksen omaa
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sisäistä tarkastelua toiminnastaan tai osasta toiminnastaan. Heidän mukaansa yritys itse
kykenee oman toimintansa parhaiten arvioimaan, jolloin sisäisen suorituskyvyn arvioimisen
tehdään yrityksen itsensä toimesta.

Kuva 4. Suorituskyvyn pääalueet. (Rantanen. 2001, s. 5)
Suorituskyvyn pääalueita kuvassa 4 voidaan tarkastella myös tiedon lähteen perusteella.
Kun käytetään vuosikertomuksia tai tilinpäätöksiä tai muita julkisia lähteitä, voidaan puhua
ulkoisesta suorituskyvystä. Kun tiedon lähteenä on käytetty yrityksen sisäistä tietoa, johon
ulkopuoliset eivät pääse käsiksi, niin silloin voidaan puhua yrityksen sisäisestä
suorituskyvystä. (Tenhunen & Ukko 2001, s. 5)
Tietyillä säännellyillä aloilla voi viranomaisilla olla oma näkökulmansa. Kilpailun ollessa
säänneltyä voi viranomaisella olla oikeudet tehdä ulkopuolisena tarkastelijana ikään kuin
sisäistä tarkastusta, jolloin sisäinen suorituskyky voidaan tarkastaa ulkopuolisen arvioija
näkökulmasta. Tällöin saatetaan tarkastaa toiminnan ja hinnoittelun tunnuslukujen takaa
löytyviä tekijöitä. (Makovsek et al. 2015, s. 5)
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Yrityksen suorituskyvyn pääalueet, ulkoinen ja sisäinen, voidaan jakaa suorituskyvyn osaalueisiin. Suorituskyvyn osa-alueita on listattu eri tavoin. Sinkin (1985, s. 41-46) on listannut
seitsemän

osa-aluetta:

toteutuneeseen

tuloksellisuus,

resurssiin),

laatu

tehokkuus

(sidosryhmien

(suunnitellun
odotukset

ja

resurssin
tarpeet

suhde

täyttyvät),

kannattavuus (tulojen ja menojen suhde), tuottavuus (tuotantoresurssin suhde käytetyt
tuotantoresurssit), työelämän laatu (työntekijän tyytyväisyys ja motivaatio) ja uudistuminen
(kyvykkyys luoda uutta tai uudistuksia).
Suorituskyvyn osa-alueiden suhdetta voidaan tarkastella kuvan 5 mukaan.

Kuva 5. Suorituskyvyn osa-alueiden väliset suhteet. (Sink 1985, s. 64).
Tuloksellisuuteen, tehokkuuteen ja laatuun panostaminen oikeissa asioissa oikeaan aikaan
saadaan aikaan paras mahdollinen tuottavuus. Työelämän laatu eli työtekijöiden
tyytyväisyys ja korkea motivaatio yhdessä uudistumiskykyisyyden kanssa välittävät
tuottavuuden parhaaseen kannattavuuteen. Näihin osa-alueisiin panostamalla saadaan
aikaan menestyvä suorituskyky. (Sink 1985, s. 64)
2.2 Miksi mitata suorituskykyä?
Suorituskyvyn mittaamisella pyritään nostamaan yhteisesti selvitetyt menestystekijät esille,
jotta kaikille yrityksen eri tasoilla olisi selvää mihin suuntaan yritystä johdetaan.
Suorituskyvyn

mittaamisella

ei

haeta

ainoastaan

yrityksen

omistajien

tarpeiden

tyydyttämistä vaan sitä käytetään tuomaan esille liiketoiminnan tekijän tiloja, joita
mittaamalla voidaan todeta, selventää ja kehittää yrityksen toimintaa. Mittaamalla
suorituskykyä voidaan pyrkiä vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen, jolloin ainoastaan
tulosten mittaamisen rinnalle otetaan mukaan toimintatapojen mittaamista. (Lönnqvist et al.
2006, s. 11) Samalla tutkimukset korostavat henkilöstön mukaan ottamista mittareiden
tekemiseen ja kehittämiseen (Ukko et al. 2007, s. 7).
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Neelyn ja kumppanien mukaan (2002, s. xi) mukaan ainoastaan yhden tai useamman
omistajan huomioiminen ei ole enää ajankohtaista, vaan samalla tarvitaan myös yrityksen
strategioiden, sisäisten prosessien ja osaamisten yhtenäistäminen. Kun ymmärretään vielä,
että näillä kahdella aiheella on toisiaan ruokkiva vaikutus, niin silloin päästään mittaamaan
oikeita tunnuslukuja.
Aguinis ja kumppanit (2011, s. 505) ovat listanneet suorituskyvyn johtamisjärjestelmän eri
kohderyhmille tulevia hyötyjä. Kohderyhmät ovat työntekijät, johtajat ja organisaatio. Alla on
listattu

kohderyhmäkohtaisesti,

millaisia

hyötyjä

voidaan

odottaa

suorituskyvyn

johtamisjärjestelmältä.
Työntekijöille tulevia hyötyjä:
-

itsensä arvostaminen kasvaa

-

ymmärrys oman tehtävän vaatimuksista paranee

-

tapoja vahvuuksien lisäämiseen ja heikkouksien vähentämiseen löytyy enemmän

Johtajille tulevia hyötyjä:
-

osaavat kehittää henkilöstöstä paremmin työhönsä motivoituneen

-

saavat lisää näkyvyyttä alaistensa suorituksiin

-

saavat alaiset olemaan kilpailukykyisempiä

-

pystyvät erottamaan paremmin eri tasoiset alaiset

-

pystyvät kommunikoimaan paremmin alaistensa kanssa heidän suoritustasostaan

Organisaatiolle tulevia hyötyjä:
-

hallinnolliset päätökset ovat sovelletumpia

-

johtotason tavoitteet ovat selkeämpiä johtajille ja työntekijöille

-

työntekijöiden häiriökäyttäytyminen vähenee

-

oikeustapausten määrä vähenee

-

muutoksia organisaatiossa käynnistyy ja toteutuu

-

työntekijöiden sitoutuminen lisääntyy
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2.3 Mittarien ja mittariston kriteereitä
Suorituskykyä mitattaessa täytyy ymmärtää mitattavien ei vain yrityksen ja sen strategian
vaan myös henkilöiden näkökulma. Mittareiden kautta välittyy tietoa, sanomaa, ihmisten
välillä ja Määtän (2000, s. 105) mukaan luomme yhteisen kielen, jonka avulla pyrimme
luomaan yhteisymmärryksen siitä mitä ihmisten välillä tapahtuu. Mittariston käyttäjien tulee
olla yhtä mieltä siitä mitä mittareilla tavoitellaan.
Mittareiden tulee olla luotettavia, jotta viestintä mittarien käyttäjien kesken on mahdollista.
Metsämuuronen (2005, s. 64) jakaa luottavuuden kahteen käsitteeseen reliabiliteetti ja
validiteetti. Laitinen (2003, s. 506) lisää mainittuihin mittareiden ominaisuuksiin
edullisuuden, oleellisuuden, tiedon arvon, uskottavuuden, kattavuuden, integroimisen ja
käyttökelpoisuuden päätöksenteossa.
Reliabiliteetti tarkoittaa mittaamisessa tiedon tarkkuutta, joka lisää mittarille luotettavuutta.
Mittarin tarkkuus on kiinni mittaustavoista, mittauksen ohjeistuksesta ja mittaajasta. Tarkka
mittaaja voi vaikuttaa omalla toiminnallaan mittarin tarkkuuteen, mutta jos hänellä ei ole
käytettävissä tarkkoja menetelmiä, niin mittaamisella saavutetaan harhaisia loppulukemia.
Mitä enemmän vaiheita mittaamiseen käytetään, sitä suurempi riski on harhaiseen
lopputulemaan. (Laitinen 2003, s. 160-161)
Validiteetti tuo mittaamisen luottamiseen toisen puolen eli oikeellisuuden. Oikeellisuudella
tarkoitetaan mitattavan kohteen mittaamista. Tarkoituksena on, että mittari antaa tietoa
yhdestä asiasta kerrallaan. Kun mittarin arvo kuvaa juuri mitattavaa kohdetta hyvin, voidaan
mittarin oikeellisuuden sanoa onnistuneen. Mittauksen oikeellisuuden ja mittauksen tuoman
käyttäytymisen

ohjausvaikutuksen

kesken

täytyy

tehdä

valintoja

mittaristoa

rakennettaessa. (Laitinen 2003, s. 158-159)
Edullisuus liittyy mittarin arvon tuottamiseen kustannustehokkaasti. Mittarin arvoon tehdyt
panokset eivät saa ylittää siitä koituvia hyötyjä. Eräs keino mittarin arvon miettimiseen on
se, että miettii millaista hyötyä yritys voi saavuttaa silloin, kun mittari tuottaa parhainta
mahdollista tietoa. Jos mittarin arvo ei silloinkaan saa aikaan suurta merkitystä päätöksen
teossa, niin mittariin ei kannata laittaa panosta. (Laitinen 2003, s. 155-157)
Oleellisuus eli relevanttius käsittää mittarin arvon merkityksen yrityksen päätöksenteolle.
Mittarin arvolla tulee olla olennainen merkitys siihen, miten sillä voidaan ohjata yrityksen
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toimintaa. Toisaalta yrityksessä täytyy olla myös tietämystä siihen mitkä mittarit ovat
olennaisia milläkin ajanhetkellä kyseisen hetken toimintaympäristössä. (Laitinen 2003, s.
148-151)
Tiedon arvo tarkoittaa käsitteenä sitä rahallista arvoa tai muuta hyötyä, jota yritys ajattelee
saavansa mittauksesta. Arvo tai hyöty voidaan ajatella saavutettavaksi nykytilanteessa tai
myöhemmin tulevaisuudessa.
Uskottavuus liittyy mittarin käyttäjän kokemukseen ja tietoon mittarista. Jos kokemukset
ovat hyviä ja hän tietää, että mittari on määritelty hyvin ja toimii ohjeistuksen mukaisesti,
käyttäjä arvostaa mittaria ja kokee sen uskottavaksi.
Kattavuus liittyy mittaamisen ulottuvuuksiin. Toisin sanoen mittaamisen pitää kattaa
strategiassa määritellyt olennaiset ulottuvuudet. Ulottuvuuksien puutokset aiheuttavat
päätöksen teossa epäselvyyksiä. (Laitinen 2003, s. 367)
Integroitu eli mitattavien ulottuvuuksien pitää rakentua yhteneväiseksi kokonaisuudeksi.
Ulottuvuuksien mittaamisessa pitää kiinnittää huomiota siihen, että mittarit mittaavat vain
annettua ulottuvuutta. (Laitinen 2003, s. 367)
Käyttökelpoisuus mittaamisessa tarkoittaa sitä, että mittariston tulee olla yrityksen
suorituskykyä parantava. Sen tulee mahdollistaa johdolle yrityksen suorituskyvyn selkeä ja
tarkka analysointi ja päätöksen tekeminen. (Laitinen 2003, s. 367)
Mittareita jaotellaan kirjallisuudessa monin eri tavoin. On ei-taloudellisia mittareita ja
taloudellisia mittareita, aineettomia mittareita ja aineellisia mittareita. Taloudellinen
mittaaminen on yrityksessä välttämätöntä, jotta yrityksen talous pystytään pitämään
hallinnassa. Taloudelliset mittarit ovat rahamääräisiä mittareita, jotka perustuvat yrityksen
tavanomaisiin talouden lukuihin kuten liikevaihto, kannattavuus tai vakavaraisuus. Ei taloudelliset mittarit kuvaavat yrityksen toimintaa eri näkökulmista. Mitata voidaan
esimerkiksi varaston kiertonopeutta, asiakastyytyväisyyttä tai toimitusaikaa. Aineettoman ja
aineellisen mittaamisen erona on yrityksen pääoman jakaminen fyysisiin ja ei-fyysisiin
arvonlähteisiin.

Aineetonta

pääomaa

kutsutaan

myös

älylliseksi

pääomaksi,

tietopääomaksi, osaamispääomaksi tai näkymättömäksi pääomaksi. Fyysinen pääoma
sisältää laitteet, rakennukset tai taloudellisen pääoman. (Lönnqvist 2006, s. 23-31)
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Kuva 6. Tietopääoman jakautuminen. (Roos & Roos 1997, s. 417)
Kuvan 6 mukaan yrityksen tietopääoma voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen:
henkilöpääomaan, asiakkaisiin liittyvään pääomaan ja organisaatioon sitoutuvaan
pääomaan. Organisaatioon liittyvä pääoma voidaan jakaa vielä liiketoimintaprosesseihin ja
liiketoiminnan uudistumiseen ja kehittymiseen. Määttä (2000, s. 27) jakaa aineettoman
pääoman neljään kategoriaan, joista kaksi ensimmäistä mukailee Roos & Roos mukaista
jakoa. Viimeiset kaksi ovat teknologia, joka pitää sisällään tieto- ja viestintäteknologian
joustavuuden, toimivuuden ja tehokkuuden ja prosessit, joka pitää sisällään tyypillisten
toimintaprosessien ja toimintojen joustavuuden, toimivuuden ja tehokkuuden.
Suorituskyvyn mittaamisessa on tärkeää saada mittarit erilaisten jakamisten jälkeen
tasapainoon. Tasapainoa voidaan käsitellä 5 näkökulman suhteen:
1. Raha ja ei-rahamääräiset mittarit
2. Tulosmittarit ja ennakoivat mittarit
3. Lyhyen ja pitkän aikavälin mittarit
4. Ulkoiset ja sisäiset mittarit
5. Helposti ja vaikeasti mitattavat asiat
(Malmi et al. 2002, s. 31-32)
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Aguinis et al (2011, s. 506) listaavat artikkelissaan 13 kohtaisen ominaisuustaulukon hyvälle
suorituskyvyn mittaamisjärjestelmälle. Heidän mielestään suorituskykyä mitattaessa pitää
huomioida seuraavat asiat:

Taulukko 1. Hyvän mittariston ominaisuuksia.
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3 VÄLINEITÄ SUORISTUSKYVYN MITTAAMISEEN
Suorituskyvyn mittaamisen välineitä on valittavissa useita erilaisia. Suorituskyvyn
mittaamisessa suosituimman menetelmän statuksen on saanut tasapainotettu tuloskortti.
Robert Kaplanin ja David Nortonin vuonna 1992 kehittämä menetelmä on nostanut esille
suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisen ympäri maailmaa. Sen käyttökokemukset ovat
johtaneet mittaristomallin muokkaamiseen ja uusien mallien kehittämiseen. Vuonna 2006
oli niin sanotusti jo kolmannen sukupolven mittaristomalleja käytössä, jotka keskittyvät
korjaamaan edellisten sukupolvien mittaristoista organisaation sisäiset muutokset ja
kassavirran mukaan ottamisen. (Paranjape et al. 2006, s. 5-6)
Seuraavaksi esille nostettavat suorituskyvyn mittaamisen menetelmät ovat sisäisen
suorituskyvyn mittaamiseen kykeneviä mittaristomalleja. Ne ovat yleisimpiä kirjallisuudessa
esiintyviä malleja. Malleissa on mukana myös Lean johtamisopin mukainen asiantuntijatyön
suorituskyvyn mittaaminen, jonka Sari Torkkola esittelee kirjassaan, vaikka se ei
suoranaisesti mittaristomalli olekaan.
3.1 Lean
Lean on johtamisoppi, joka kokoaa useita johtamisen työkaluja yhdeksi malliksi. Sen
perustehtävänä on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa poistamalla toiminnasta hukkaa ja virheitä.
Nykyisessä versiossa on tunnistettu kahdeksan hukkaa, joita pyritään poistamaan.
Ajattelumalli on peräisin Toyotan päätuotantoinsinöörin Taiichi Ohnon kehittämistä
toimintatavoista. (Vuorinen 2013, s. 71-72)

Kuva 6. SPC (i-kortti) käyrä. (Torkkola 2017, s.158-161)
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Lean -mallissa suorituskykyä ohjataan prosessia muuttamalla. Mittaamiseen käytetään
SPC käyrää, joka on kuvattuna kuvassa 6. Siihen on laskettu ylä- ja alaraja sekä keskiarvo
ohjearvoiksi auttamaan säännöllisesti mitattavan vaihtelua kuvaavan käyrän lukemista.
SPC käyrä seuraamalla voidaan havainnoida, jos prosessissa on häiriö eli käyrän kuvaaja
nousee tai laskee yllättävästi. Silloin esimiehen tulee käydä asiantuntijoiden kanssa läpi
edellisen mittausvälin prosessi, jotta häiriötilan aiheuttaja löydetään. Sen jälkeen tehdään
tarvittavat toimenpiteet, jotta häiriö ei toistuisi. Tärkein tekijä prosessissa on kysyntä, jonka
vaihtelua ei saa päästää tuotantoon. Kuvassa 7 esitetään, miten kysynnän vaihteluun
voidaan sopeutua vaikuttamalla prosessiin (Torkkola 2017, s. 174).
Lean asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaaminen perustuu prosessien mittaamiseen
tulosten mittaamisen sijaan. Prosessien mittaamisella halutaan mitata muutosten määrää
tietyn ajan jakson aikana. Taustalla prosessin suorituskyvyn parantamisesta on Littlen laki
ja Kingsmanin kaava, joista puhutaan luonnonlakeina. Esimies ja asiantuntija analysoivat
ja katselmoivat yleensä päivittäin prosessia suorituskykydatan kautta ja tekevät tarvittavat
toimenpiteet. Jos prosessi on epästabiili, niin tehdään A3-analyysi (kts. LIITE 1). Muutosten
jälkeen seurataan, mitkä ovat niiden vaikutukset prosessiin.

Kuva 7. Lean suorituskyvyn ohjausmekanismi. (Torkkola. 2017, s. 156)
Toimiakseen erinomaisesti lean ajattelumalli vaatii myös muun lean toimintamallien
noudattamista. Se tarkoittaa mm. prosessin vakiointia eli kaikkien asiantuntijoiden pitäisi
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tehdä samat työtehtävät samalla tavalla, jotta siihen kulunut aika voitaisiin luotettavasti
todentaa. (Torkkola 2017, s. 163)
3.2 SAKE
Sake

suorituskyvyn

analysointijärjestelmä

on

kehitetty

pkt-yritysten

käyttöön

Lappeenrannan yliopistossa. Sen tarkoituksena on antaa mahdollisuus seurata yrityksen
suorituskykyä excel-pohjaisen sovelluksen kautta nopeasti ja tehokkaasti. (Rantanen et al.
2000, s. 4)
Saken toteuttaminen on suoraviivaista ja se jaetaan 4 vaiheeseen, joilla on omat
alakohtansa. Toteutusvaiheet ovat Tenhusen mukaan (2001, s.2):
1) Suunnitteluprosessin aloittaminen
2) Mittariston perusta
3) Mittariston rakentaminen
4) Suunnitteluprosessin aloittaminen
Kuvassa 8 on kuvattu tarkemmin mitä eri vaiheet sisältävät.
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Kuva 8. Suorituskyvyn analysointijärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto (Tenhunen.
2001b, s. 2)
Saken mittaristomalli on yksinkertainen ja helposti toteutettava. Siihen on laadittu
yksityiskohtaiset käyttöohjeet sovelluksen valmiiksi saattamiseksi. Mittariston rakenne on
vakioitu kattamaan kuusi suorituskyvyn osa-aluetta. Jokaisessa osa-alueessa voi olla
korkeintaan 6 mittaria. (Rantanen et al. 2000, s. 4)
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3.3 Suorituskykymatriisi
Suorituskykymatriisi noudattaa samoja periaatteita kuin tuottavuus tai tulosmatriisi.
Rantanen & Holtari (1999, s. 49) toteavat suorituskykymatriisin olevan käyttäjän
muokattavissa suorituskykymittareiden ja niiden painoarvojen osalta. Lisäksi useita erilaisia
suorituskykymittareita voi olla saman aikaisesti käytössä.
Suorituskykymatriisi sopii yrityksen sisäisen suorituskyvyn tarkasteluun. Neilimo & UusiRauva (2014, s.320) kirjoittavat tuottavuus/tulosmatriisin toimivan työkaluna kokonaisuuden
hahmottamiseen.

Kuva 9. Suorituskykymatriisi. Mukaellen Neilimo & Uusi-Rauva (2014, s. 320)
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Matriisin (kuva 9) tarkoituksena on saada aikaan kokonaisarvio siitä, miten mitattavat
kriteerit ovat kehittyneet. Käyttäjien pitää ymmärtää mitattavien kohteiden tyypillinen
vaihteluväli, jotta skaalaus pisteasteikon mukaisesti onnistuu (Neilimo & Uusi-Rauva 2014,
s 320). Painoarvoilla voidaan ohjata mittareiden tärkeysjärjestystä ja ne johdetaan yrityksen
strategisista

valinnoista.

Lopputuloksena

saadaan

tulosindeksi,

joka

saadaan

summaamalla painoarvotetut tulokset yhteen. Jotta matriisin käyttö sujuisi ongelmitta,
niiden henkilöiden, joita mitataan kyseisellä matriisilla, tulee olla mukana mittaristoa
laadittaessa Rantanen & Holtari (1999, s. 51).
3.4 Suorituskykyprisma
Suorituskykyprisma taustalla on ajatus kokonaisuuden hallitsemisesta ja mittaamisesta ja
saamisesta toimimaan yhtenäisesti. Kokonaisuudella tarkoitetaan sidosryhmien, yrityksen
strategioiden, prosessien ja osaamisen yhtenäistä toimintaa. Se ottaa sidosryhmät
tasapainotettua tuloskorttia laajemmin huomioon, koska se ei ainoastaan ole kiinnostunut
niiden haluista ja tarpeista vaan myös heidän tuomasta panoksesta kokonaisuuden
aikaansaamiseksi (Neely et al. 2001, s.6-7).
Mallin kehittäjinä toimineet Adam Neely, Chris Adams ja Mike Kennerley (2001, s. 7)
kuvaavat mallin olevan enemmänkin työkalu, jonka kautta yrityksen johto pystyy
muokkaamaan omaa ajatteluaan yrityksen johtamisesta. Tavoitteena on muokata yrityksen
tapaa toimia, eikä antaa etukäteen malli, miten toimia (O’Boyle & Hassan 2013, s. 52). Malli
tarjoaa johdolle samalla tavan arvioida jo olemassa olevien järjestelmien ja prosessien
suorituskykyä (O’Boyle & Hassan 2013, s. 52).
Punaisena lankana on kysymyksiä, joiden avulla voidaan suorituskyvyn mittaamisen
laadinnassa edetä. Peruskysymykset ovat:
1) Mitä sidosryhmät haluavat ja tarvitsevat?
2) Mitä sidosryhmät antavat yritykselle?
3) Mitä strategioita pitää toteuttaa, jotta sidosryhmät saavuttavat halunsa ja tavoitteensa?
4) Mitä prosesseja pitää olla, jotta strategiat toteutuvat?
5) Mitä osaamista tarvitaan, jotta prosessit saadaan pyörimään? (Neely et al. 2001, s. 53).
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Kuvassa 10 on kuvattu suorituskykyprisma avattuna. Siinä kuvataan miten strategia,
prosessit ja kyvykkyydet pitää ottaa ikään kuin prisman sivuina huomioon, kun mietitään
suorituskyvyn mittaamista sidosryhmien näkökulmasta.

Kuva 10. Suorituskykyprisma avattuna mukaellen Neely et al. (2002, s. 240)
Sidosryhmien tuoma panos virtaa prisman läpi, jolloin sitä voidaan tarkastella strategian,
prosessien ja kyvykkyyksien kautta. Kun löydetään oikeat mittarit mittaamaan sidosryhmille
tärkeitä kohteita, saadaan aikaan sidosryhmien tyytyväisyyttä. Kun sidosryhmät ovat
tyytyväisiä voidaan sanoa yrityksen suorituskyvyn onnistuneen.
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Kuva 11. Suorituskykyprisman suunnittelu ja toteutus kaaviona. Neely et al. (2002, s. 367)
Edellä esitettyjen peruskysymyksien lisäksi Neely ja kumppanit (2002, s. 365-367) ovat
laatineet 10 askeleen ohjelman, jota noudattamalla saadaan suorituskyky prisman
mukainen suorituskykymittaristo rakennettua, kuten kuvassa 11 esitetään.
3.5 Tasapainotetun tuloskortin menetelmä
Tasapainotetun tuloskortin kautta yrityksen johdolle tarjoutuu mahdollisuus vision ja
strategian linkittäminen yrityksen mittaristoihin, jotka on jaettu neljään näkökulmaan.
Tasapainotetussa tuloskortissa tarkastellaan talouden, sisäinen liiketoiminta prosessien,
asiakkaan ja oppimisen ja kasvun näkökulmia suhteessa yrityksen visioon ja strategiaan.
Kuvassa 12 on kuvattu miten eri näkökulmien tavoitteet ja mittarit nivoutuvat yhteen.
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Kuva 12. Tasapainotetun tuloskortin näkökulmat (Kaplan & Norton 2000, s. 39).
Kaplan ja Norton esittelevät artikkelissaan tasapainotetun tuloskortin toimintaan
ottamisesta kolme kysymystä, joiden kautta mittaamisen voi linkittää osaksi strategiaa
(Kaplan & Norton 2000, s. 3).
1. Jos me onnistumme vision ja strategian laadinnassa ja toteutuksessa, niin miten
me näyttäydymme eri tavalla: omistajille ja asiakkaille, sisäisten prosessien
näkökulmasta ja kyvykkyydessämme innovoida ja kasvaa.
2. Mitkä

ovat

kriittiset

menestystekijät

jokaisessa

neljässä

tuloskortin

näkökulmassa?
3. Mitkä ovat avain mittarit, jotka kertovat meille olemmeko onnistuneet ottamaan
huomioon menestystekijät, kuten suunnittelimme?
Yrityksen mittareiden valinta tulee perustua kriittisiin menestystekijöihin, jonka perusteena
eivät voi olla pelkästään taloudelliset näkökulmat. Tasapainoiseen mittaamiseen kuuluu eitaloudellisten ja taloudellisten mittareiden käyttäminen samanaikaisesti. Tasapainoisen
tuloskortti menetelmän on tarkoitus auttaa yritystä näkemään aineettomien mittareiden
vaikutukset epäsuorien monimutkaisten syy- ja seurausketjujen kautta (Kaplan & Norton
2000, s. 22). Strategiakartan avulla voidaan löytää eri näkökulmien yhteydet toisiinsa ja
ymmärtää paremmin syy- ja seurausyhteydet eri toimintojen välillä, kuten.
Kuva 13 hahmottelee yhden mahdollisen tavan esittää neljän näkökulman sisältämien
toimintojen väliset yhteydet. Strategiakartan avulla löydetyille yhteyksille voidaan kehittää
mittarit, joiden avulla toimintojen välistä kanssakäymistä voidaan mitata.
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Kuva 13 Strategiakartta tasapainotetun tuloskortin mukaisesti (Kaplan & Norton. 2000 s.
54)
Tasapainotettuja tuloskortteja on rakennettu vakioversioina, että muokattuina versioina,
joissa yrityksen tarpeet on otettu huomioon näkökulmia valittaessa tai painotettaessa.
Jouko

Toivanen

on

kehittänyt

tasapainotetun

tuloskortin

toteuttamiseen

oman

projektimallinsa. Projektimallissa on kymmenen kohtaa, joita seuraamalla tasapainotetun
tuloskortin järjestelmää voidaan rakentaa. Toivasen malli on esitetty kuvassa 14.
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Kuva 14. Toivasen BSC-projektimalli Malmi et al. (2002, s. 94)
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4 ASIANTUNTIJATYÖ JA SEN MITTAAMINEN
Asiantuntijoista ja tietotyöstä on kirjoitettu jo useita vuosikymmeniä. 1980-luvulla
asiantuntijuus on ollut enemmän miesvaltaista ja on aavisteltu, että tasa-arvon nousua
tullaan näkemään varsinkin asiantuntijoiden johtamisen osalta. Nähtiin, että asiantuntijoita
pitäisi johtaa ennemmin ”hyvän äidin” tavoin kuin ”ankaran isän” keinoin. (Sveiby 1990, s.
87)
Asiantuntijoita motivoi työssänsä työnkiinnostavuus, ilmapiiri, palaute ja arvostus (Lönnqvist
et

al.

(2006,

s.52).

Asiantuntijatyössä

henkilöstöjohtaminen eroaa

perinteisestä

johtamisesta. Sveiby (1990, s. 84-86) antaa kirjassaan mm. seuraavanlaisia ohjeita
asiantuntijoiden johtamiseen.
1. Vältetään vaikutusvallan ottamista itselle asiantuntijoiden kustannuksella
2. Toimeksiannot on annettava kaikille keskusteltaviksi
3. Huolehditaan, että kokemusten ja tiedon jakamista tapahtuu kaikkien kesken
4. Ketään ei saa päästää auktoriteetiksi tiedon ja taidon varjolla
5. Työkiertoa pidetään yllä
6. Kaikki työntekijät osallistuvat rutiininomaisten töiden tekemiseen
7. Työntekijöiltä ei odoteta lojaaliuteen yritystä kohtaan, jos se heikentää heidän
työtulosta ja viihtymistä työpaikalla.
8. Rohkaistaan kehittämään työmenetelmiä ja työympäristöään.
Hovila & Okkonen (2005, s. 41) mainitsee, että seuraavia asioita tulee huomioida
asiantuntijatyön henkilöstöjohtamisessa:
1. uskollisuus kohdistuu ammattiryhmään organisaation sijaan
2. rikas ja erikoistunut tietopääoma peittoa tehtäväkohtaiset taidot
3. asiakas tai ongelmien ratkaisut ovat tehtäviä ja suoritusta tärkeämpiä
4. työntekijän tiedot ja taidot vanhenevat entistä nopeammin
5. toiminta- ja palautesyklit ovat liiketoiminnan näkökulmasta pidempiä
6. suorituskykyä mitataan prosesseista eikä tuloksista
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4.1 Asiantuntijatyön ominaispiirteitä
Asiantuntijatyöksi määritellään työtä, joka on pääosin uuden tiedon soveltamista ja
kehittämistä. Tietointensiivinen työ ja tietotyö nähdään usein synonyymeinä ja
asiantuntijatyö niiden alalajina. Voidaan ajatella, että asiantuntijatyö on tietotyötä, mutta
tietotyö ei ole aina asiantuntijatyötä. Merkittävimpänä erona näiden kahden välillä pidetään
välitöntä asiakassuhdetta. (Hovila & Okkonen. 2005, s. 39-40)
Asiantuntijuuden määrittelyssä käytetään termejä absoluuttisuus ja suhteellisuus.
Absoluuttinen asiantuntijuus kuvaa asiantuntijan suhdetta maallikoihin ja suhteellinen
asiantuntijuus

suhdetta

asiantuntijoiden

kesken

asiantuntijaorganisaatiossa.

Asiantuntijoiden erilaiset intressit ja urakehitys muovaavat organisaation järjestäytymistä
suhteellisen asiantuntijuuden perusteella. (Okkonen. 2004, s. 60)
Asiantuntijaorganisaatioita on sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Ominaispiirteinä
tällaisille organisaatioille on se, että ne tuottavat uutta tietoja tai ratkaisuja. Työtehtäviin
kuuluu

niissä

analysointia,

suunnittelua

ja

monitutkaisen

ongelmien

ratkaisua.

Asiantuntijaorganisaation tärkein pääoma on asiantuntijoiden tieto ja osaaminen, jonka
vuoksi henkilöstöjohtaminen ja tiedonhallinta ovat avain asemassa organisaation
toiminnalle. (Hovila & Okkonen. 2005, s. 40)
Okkonen (2004, s. 65) mukaan asiantuntijoiden ja heidän esimiestensä välille voi syntyä
johdettavuuskuilu. Asiantuntijoilla on vapaus suunnitella oma tekemisensä ja samalla se,
miten sen tavoitteet saavutetaan. Kuilu syntyy, kun esimies ei enää perinteiden mukaan
hallitse alaisensa työtä ja työaikaa vaan asiantuntijat hallitsevat ne itse.
4.2 Asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaaminen
Asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaamiseen tuo haasteita se, että sitä ei pystytä
mittaamaan perinteisten tuotantomittareiden avulla, jolloin mitataan tuotantokapasiteetin
käyttöastetta tai kappalemääräisiä tuotantotavoitteita. Haasteita tuo tuotosten arviointi ja
panosten määrittäminen. Lönnqvistin ja kumppaneiden (Lönnqvist et al. 2006, s. 51)
mukaan asiantuntijatyössä ongelmien luova ratkaiseminen luo haasteen mittaamiselle.
Esimerkiksi

suunnitteluprosessin

kuvaamisessa

ollaan

vaikeuksissa,

työprosessista tapahtuu eri suunnittelijoiden luovan ajattelun kautta.

koska

osa
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Organisatorisen haasteen suorituskyvyn mittaamiselle asettaa asiantuntijoiden laaja
ymmärrys omaan osaamisalueeseensa. Heidän asiantuntijuus voi olla paljon esimiestänsä
syvempää, jonka takia esimiehen johtajuus voi joutua kyseenalaistetuksi. (Lönnqvist et al.
2006, s. 52) Haasteena voi olla se, että asiantuntijan itse itselleen asettamat tavoitteet eivät
ole linjassa yrityksen strategian kanssa. Hovila & Okkonen (2005, s. 33) mainitsevat
teoksessaan Henri Fayolin sanoin, että yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen on merkittävä
voimavara ja kuka tällaisen pystyy saavuttamaan, on todella hyvä ja menestyksekäs johtaja.
Asiantuntijat ovat toisaalta yrityksen tuotannon perusta asiantuntijaorganisaatioissa.
Heidän osaamisensa ja tietomääränsä ovat avainasemassa yrityksen menestymisessä.
Haasteen mittaamiselle asettaa tiedon saaminen kaikkien tarvitsevien tietoon. Hiljaisen
tiedon muuntuminen Nonakan & Takeuchi luoman mallin mukaan (Kuva 15) tapahtuu
neljällä tavalla.

Kuva 15. Tiedon muuntumisen neljä tapaa. (Hovila & Okkonen. 2005, s. 32)
Tiedon muuntuminen tapahtuu seuraavasti. Kun kaksi saman alan tuntevaa henkilöä
keskustelevat keskenään ja näyttävät toisilleen, miten he töitänsä tekevät, niin silloin he
sosiaalistavat tietämystänsä. Kun toinen alansa tunteva henkilö kirjoittaa kirjan siitä, miten
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hän tekee työnsä, niin silloin hän ulkoistaa tietämystään. Kun kolmas alan tunteva henkilö
lukee kirjan ja vertaa sitä toiseen alasta kertovaan kirjaan ja yhdistelee niiden tietoja, niin
silloin puhutaan tiedon yhdistämisestä. Kun alan tunteva henkilö lukee kirjan ja ymmärtää
sen alalla saamansa ymmärryksen mukaan, niin puhutaan tiedon sisäistämisestä. (Hovila
& Okkonen. 2003, s. 32). Työpaikoilla tapahtuu tiedon muuntumista eri tavoin. Asiantuntija
organisaatiossa hiljaisen tiedon sosiaalistaminen ja ulkoistaminen täytyy huomioida ja
laittaa tavoitteeksi, jotta kaikilla olisi sama tietämys tehdessään töitä.
Työn tietointensiivisyys on avainasemassa puhuttaessa asiantuntijuudesta suorituskyvyn
mittaamisen näkökulmasta. Tällöin mittaamisessa tulisi kiinnittää huomiota enemmän
aineettomien menestystekijöiden mittaamiseen (Lönnqvist et al. 2006, s. 49-50).
Laitila

on

tehnyt

listauksen

menestystekijöistä,

jotka

ovat

ominaisia

asiantuntijaorganisaatiolle. Listaukseen kuuluu seuraavat mitattavat kohteet:
-

Tuotoksen laatu

-

Ajanhallinta ja ajankäytön tehokkuus

-

Tieto ja osaaminen

-

Työntekijän ja organisaation tarpeiden yhteensopivuus

-

Hyvä työilmapiiri

-

Kiinteä yhteistyö asiakkaiden kanssa

-

Tiedon muunnosprosessin hyödyntäminen

-

Tiedon virtaus suhdeverkostossa

Suorituskyvyn mittaamisjärjestelmän tulee ottaa huomioon tietopääoman mittaaminen.
Roos & Roos (1997, s. 417-423) listaavat tutkimuksessaan 10 kohtaa, jotka ovat
huomionarvoisia tietopääomaa mittaavan järjestelmän luomisessa.
1. Yrityksen tulee olla kiinnostunut mittaamaan muutakin kuin taloudellisia
näkökulmia ja sen liikeidea täytyy olla selkeästi kuvattuna. Lisäksi mittaamiselle
pitää olla ylimmän johdon vankkumaton tuki takana.
2. Mittaamisen tulee perustua yrityksen visioon, strategiaa ja menestystekijöihin,
jotta tietopääoman mittaamisella pystytään huomioimaan tietopääoman laskut
ja nousut pitkän aikavälin ansaintakyvyssä.
3. Mittaamisjärjestelmän pitää puhua yrityksen ja yksiköiden kieltä.

40

4. Tietopääoma täytyy jaotella kategorioihin, jotta mittareista voidaan tehdä
tarpeeksi selkeät ja tarkat. Yrityksen johdon tulee laatia kategoriat.
5. Kategoria sisältää joukon tunnuslukuja, joiden avulla suorituskykyä mitataan.
Tunnuslukujen valinta pitää olla niiden henkilöiden hallussa, jotka tulevat
mitatuksi kyseisillä tunnusluvuilla.
6. Mittaaminen ei tapahdu yhtenä tiettynä hetkenä vaan kategorioiden suhteena.
Mitattava aikaväli perustuu yrityksen liiketoimintaprosessiin, jotta suhteiden syyseurausyhteydet saadaan selville pääomien virrasta.
7. Tunnuslukujen valinta voidaan tehdä kolmella eri tavalla:
a) perustaa tunnusluvut visioon
b) perustaa tunnusluvut valittuihin kategorioihin
c) perustaa tunnusluvut pääomien väliseen virtaan
8. Vaikeuksia
vaihtoehtojen

voi

odottaa
joukosta,

tärkeysjärjestyksestä,
luottamuksen

mm.

tunnuslukujen

kategorioiden

tunnuslukujen

saamisesta

valitsemisesta

sisällä
tarkkuuden

numeroarvoisiin

olevien

lukuisien

tunnuslukujen

varmistamisesta

mittareihin.

Näiden

ja

lisäksi

tunnuslukujen luontilogiikan ja toisiinsa epäselvästi vaikuttavien tunnuslukujen
kanssa ollaan vaikeuksissa.
9. Tunnuslukujen täytyy olla siirrettävissä yrityksen eri tasojen välillä, jotta vertailu
henkilöstötason ja johtotason mittareiden välillä voidaan saavuttaa.
10. Mittaamisjärjestelmä yhdistäminen johtamisjärjestelmään on ehdoton edellytys
toiminnan onnistumiselle.
Asiantuntijoiden suorituskyvyn mittaaminen on monen tekijän yhdistämistä toisiinsa. Se on
tiedon, viestinnän ja tekemisen kokonaiskuvan hahmottamista. Lönnqvist (2006, s.53-54)
kumppaneineen toteaakin seuraavalla tavalla: ”Asiantuntijaorganisaation suorituskyky
muodostuu siis toisiinsa liittyvien eri näkökulmien suorituskyvyn summana”.
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5 MITTARISTOMALLIN VALITSEMINEN ASIANTUNTIJATYÖHÖN
Tämä

tutkimus

tapaustutkimus,

tehdään
jonka

empiirisellä

mielenkiinnon

tutkimusotteella.
kohteena

on

Tutkimusstrategiana

suorituskyvyn

on

mittaaminen

asiantuntijatyössä. Tutkimukseen on kerätty tausta-aineistoa suorituskyvystä ja sen
mittaamisesta,

suorituskyvyn

mittaamiseen

käytettävistä

mittaristomalleista

ja

asiantuntijatyöstä ja sen suorituskyvyn mittaamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on
samanaikaisesti deskriptiivisen tutkimuksen keinoin kuvata malli siitä, miten suorituskyvyn
mittaristomalli voidaan valita asiantuntijatiimiin ja selittävän tutkimuksen keinoin tuoda esille
syitä mikä tai mitkä esitellyistä suorituskyvyn mittaamismenetelmistä sopii tai sopivat
asiantuntijatyön mittaamiseen. Lisäksi tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella
tehdään ehdotuksena asiantuntijatiimille valittuun mittaristomalliin sopivat suorituskyvyn
mittarit. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata malli siitä, miten mittaristomalli valitaan
asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaamiseen.
Ensin kuvataan suorituskyvyn mittaristomallien valintaa yleisesti: mitä tekijöitä pitää ottaa
huomioon ja mitä valmisteluja pitää tehdä ennen kuin valitaan suorituskyvyn
mittausjärjestelmää.

Toiseksi

analysoidaan

valitut

tekijät

asiantuntijatyön

ja

mittaristomallien näkökulmasta. Lopputulokseksi saadaan valintakriteerit, joiden avulla
voidaan mittaristomalleja analysoida ja analyysi mittaristomallien soveltuvuudesta
asiantuntijatyön
mittaamiseen.

mittaamiseen.
Tutkimuksen

Lisäksi
mallia

annetaan
sovelletaan

mittariehdotuksia asiantuntijatyön
kohde

asiantuntijaorganisaation

mittaristomallin valintaan.
Suorituskyvyn mittariston rakentaminen on oma projektinsa. Dvir ja kumppanit (1998, s.
921) tutkimuksessaan yleisen tason projektityöskentelyn menestystekijöistä listaavat
ylätasolla suunnittelun tavoitteiden saavuttamiseksi neljä kohtaa:
1) Toiminnalliset määrittelyt
2) Tekniset määrittely
3) Aikataulutavoitteet
4) Budjettitavoitteet
Näiden kohtien sisään mahtuu useita alakohtia, mutta onnistuminen näissä tekijöissä
tarkoittaa

onnistumista

projektin

suunnittelussa.

Suunniteltaessa

suorituskyvyn
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mittaristojärjestelmän rakentamista edellytetään huolellista valmistautumista projektin
läpiviemiseen. Näiden tekijöiden kautta tarkastellaan mittaristomalliin vaikuttavia tekijöitä.
5.1 Mittaristomallin valintaan vaikuttavia tekijöitä
Tutkimuksen luvussa kolme on esitelty mittaristomallien toteuttamistapoja. Jokainen
toteuttamistapa lähestyy omalta näkökulmalta suorituskyvyn mittaamista. Tutkimuksen
aikana vertailtiin eri mittaristomallien suunnitteluvaiheen tekijöitä keskenään. Vertailulla
haluttiin luoda yleinen kooste mittaristomallin rakentamiseen liittyvistä tekijöistä, jotka
ottaisivat huomioon eri mittaristomallien omat toteuttamistekijät. Vertailussa ajateltiin
mittaristomallin rakentamisen olevan projekti, jossa Dvir ja kumppanien (1998, s. 921)
esittämät neljä projektin menestykselle tärkeää kohtaa tulee huomioida. Jotta mittariston
valinnassa osataan ottaa huomioon eri mittaristomallien ominaispiirteitä, niin seuraavien
tekijöiden etukäteistarkastelua kannattaa alustavasti tehdä jo ennen varsinaisen mallin
valintaa:
1) heräte
2) pääkäyttötarkoitus
3) nykytilanteen kartoitus
4) visio ja strategia
5) menestystekijät
6) projektin resurssit
7) toteutuksen laajuus ja taso
8) hyvät ja huonot puolet
9) prosessit
10) sidosryhmät
(Neely et al. (2002, s. 367), Malmi et al. (2002, s. 94) ja Tenhunen (2001b, s.2).
Lopuksi tutkitaan vielä muutamaa tekijää projektin menestymisen näkökulmasta. Käydään
läpi muutosjohtamisen roolia menestyksen ja epäonnistumisen takana ja benchmarkingia
lisätiedon hankkimiskeinona valinnan tekemisen tueksi, jotta voitaisiin välttää näiden
näkökulmien kautta suurimmat sudenkuopat jo heti valinta vaiheessa.
Heräte
SAKE suorituskyvyn analysointijärjestelmän implementointiohjeessa ensimmäinen kohta
on heräte (Tenhunen. 2001b, s. 2). Joku yrityksessä on herännyt ajatukseen, että
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yrityksessä tarvitaan suorituskyvyn mittaamista joko lisää tai kokonaan uutena asiana.
Yritys tai joku sen osa ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla tai yrityksessä voi olla sisäisiä
muutoksia käynnissä. Prosesseja on muutettu tai johtamisoppia ajatellaan uudistettavan.
Impulssi muutokselle voi tulla koulutuksista, kilpailijalta, opiskelijalta, lehtiartikkelista tai
melkein mistä vain.
Pääkäyttötarkoitus
Pääkäyttötarkoituksen valinta jo heti alkuvaiheessa selkeyttää koko suunnittelu ja
rakentamisprosessia. Tenhunen (2001b, s.4) toteaa, ettei useimmissa suorituskyvyn
analysointijärjestelmissä

kiinnitetä

huomiota

pääkäyttötarkoitukseen.

Pääkäyttötarkoituksen valinta selventää ketä tarvitaan mukaan suunnittelemaan ja
toteuttamaan järjestelmää ja toisaalta ohjaa suunnitteluvaiheessa kohdentamaan
tekemisen oikeille raiteille. Yritys voi mitata toimintaansa useasta näkökulmasta ja tasolta,
jonka takia pääkäyttötarkoitus auttaa rajaamaan kohdetta. Mittaamisen tarkoituksena voi
esimerkiksi olla Lönnqvistin ja kumppaneiden mukaan (2006, s. 147-148):


toiminnan nykytason arviointi



varoitus ja hälytys



positiivisen kilpailun aiheuttaminen



tulevien tuloksien ja tilanteiden ennustaminen



henkilöstön osaamisresurssien hallitseminen



työntekijöiden ohjaaminen



konkreettisten tavoitteiden johtaminen strategiasta



tavoitteiden viestiminen henkilöstölle



suoritusten valvominen



tietojärjestelmien tuottaman informaation tiivistäminen



oppiminen



työntekijöiden motivoiminen



henkilöstön opetusvälineenä käyttäminen



organisaation ulkopuolisten asioiden seuraaminen



päätöksentekoa tukevan informaation tuottaminen



koko organisaation tavoitteiden linjaaminen yhdenmukaisiksi
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Nykytilanne
Ennen kuin päästään valitsemaan asiantuntijatyöhön suorituskyvyn mittaamiseen
mittaristomallia pitää projektia pohjustaa ja aihetta valmistella monin tavoin. Pitää ymmärtää
mitattavan kohteen nykytilanne. Neely et al. (2002, s. 365) pitävät nykyisten mittareiden ja
johtamisjärjestelmien läpikäymistä ja analysoimista ensimmäisenä askeleena uuden
suorituskyky prismajärjestelmän rakentamisessa. Lisäksi nykytilanteen ymmärtäminen
auttaa vision määrittelyssä. Visio ei saa olla liian kaukainen tulevaisuuden olotila, koska
muuten se ohjaa toimintaa väärään suuntaan ja siitä on vaikea johtaa tulosmittareita
(Laitinen 2003, s. 60). Nykytila toimii pohjana strategiselle suunnittelulle yhdessä omistajien
tarpeiden kanssa Ukko et al. (2007, s. 58). Nykytilan ymmärtäminen antaa pohjan
mittareiden vertaamiseen ja niiden tulosten tarkkuuden ja luotettavuuden osoittamiseen.
Visio ja strategia
Mitattavan kohteen osalta pitää käydä läpi vision ja strategian selvyys toiminnan tasolla.
Lönnqvist et al. (2006, s. 103) toteavat, että visio ja strategia on usein selkeästi määritelty
yrityksen tasolla, mutta toiminnan tasolle sitä ei ole vielä viety. Kaikki mittaristomallit eivät
lähde strategiasta liikkeelle, mutta valintaa tehdessä on hyvä olla tietoinen pitääkö visio ja
strategia lähteä ensimmäisenä päivittämään, jotta osataan varata siihen tarvittava aika ja
henkilöstö.
Määttä (2000, s. 15) mukaan tasapainoisen tuloskortin menetelmässä suorituskyvyn
mittaamisessa on kysymys siitä, että mittarit ovat linjassa yrityksen strategian kanssa.
Työntekijät ovat avainasemassa mittareiden toteutumisessa, joten strategian pitää olla
työntekijöiden ymmärrettävissä. Määttä (2000, s. 46) on lainannut Kim & Maubourgne
(2005, s. 174-175) esittelemää oikeudenmukaista strategiaprosessia, jossa lähdetään
liikkeelle yrityksen kaikilta tasoilta ja verrannut sitä tasapainotettuun strategiaprosessiin,
joka toteutetaan ylätasolta alaspäin. Se on esitetty tarkemmin kuvassa 16.
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Kuva 16. Ihmisen olemus ja oikeudenmukainen strategiaprosessi. (Määttä 2000, s. 46)
Mittaristomallin valintaan voi vaikuttaa se, että strategiaa ei ole osattu aiemmin
onnistuneesti muodostaa tai strategiaa ei ole koskaan viety yrityksen kaikille tasoille. Jos
strategian luominen tai vieminen yrityksen eri tasoille tuntuu aikaa vievältä tai
mahdottomalta tehtävältä, niin mittaristomallin voi aloittaa sidosryhmien kuvaamisella.
Lönnqvist et al. (2006, s. 107) avaavat keinona tunnistaa tärkeimmät sidosryhmät ensin ja
sitten arvioida niiden tarpeet ja heiltä saatavan panoksen. Sidosryhmien tarpeet ohjaavat
strategian käsittelyä tekemisen edetessä. Oli strategiamalli mikä tahansa sen läpikäyntiin
tarvittavat aika ja resurssit ja sopivuus yrityksen toimintaan pitää ottaa huomioon, kun
mietitään,

millaista

mittaristomallia

halutaan

toteuttaa

yrityksen

suorituskyvyn

mittaamiseen.
Menestystekijät
Menestystekijöiden avulla määritellään yritykselle tärkeät toiminnot, joiden avulla yritys,
liiketoimintayksikkö, osasto tai tuote menestyy. Menestystekijöiden määrittämisen aikana
pitää käydä läpi ydintoiminnot ja miettiä mitkä ovat toimintojen ja prosessien
menestystekijöitä. Apuna voi käyttää SWOT -analyysiä, jolla yrityksen toimintaa voidaan
analysoida tunnistamalla liiketoiminnan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.
(Malmi et al. 2002, s. 98-99)
Toinen mahdollinen malli yrityksen toiminnan analysointiin on sinisen meren strategian
nelikenttämalli, jonka tarkoituksena ei ole vain kysyä kysymyksiä vaan myös ohjata
tekemään asioita. Nelikenttä muodostuu poistamisesta, vähentämisestä, lisäämisestä ja
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luomisesta. Tavoitteena on määritellä jokaisen neljän kentän avulla mitä yrityksen pitäisi
tehdä suhteessa liiketoiminta ympäristön yleiseen perustasoon nähden. (Kim & Mauborgne
2005, s. 29)
Menestystekijöistä voidaan erottaa vielä kriittiset menestystekijät, joiden avulla liiketoimintaalueilta määritellään ne tekijät, joiden toiminta täytyy olla korkealla tasolla, jotta yritys voi
menestyä. Menestystekijöiden välillä on syy-seurausyhteyksiä. Menestystekijä voi olla syy,
seuraus tai molempien osoittajana. Lönnqvist et al. (2006, s. 22) jatkavat antamalla
esimerkkikaavion menestystekijöiden välisistä suhteista (kuva 17).

Kuva 17. Esimerkki menestystekijöiden välisistä suhteista. (Lönnqvist et al. 2006, s. 23)
Resurssit
Koko suorituskyvyn mittariston rakentamisprojekti voi kestää yli vuoden ja jo pelkästään
suunnitteluvaiheeseen voidaan laskea menevän puoli vuotta (Lönnqvist et al. 2006, s. 104
ja Tenhunen 2001, s. 98). Valintaa tehdessä on hyvä varmistaa, pystyykö johto sitoutumaan
oman aikansa antamiseen mittariston rakentamiseen ja sopia yhdessä mittariston
rakentamisaikataulusta. Malmi ja kumppanit (2002, s. 97-98) selventävät, että on johdon
vastuulla olla muuttamassa mittaamisen kulttuuria mm. siirtymisessä taloudellisista
mittareista ei-taloudellisiin mittareihin.
Suorituskyvyn mittaaminen on kokonaisuutena enemmän kuin johdon tai konsultin
ponnistus. Johdon sitoutumisen lisäksi pitää varmistua siitä, että mittariston rakentamiseen
tarvittavien tiimi on käytettävissä. Kaikki mittaristomallit ovat sitä mieltä, että vähintään
mittariston mittaamisen kohteena olevista henkilöistä pitää olla edustaja mukana
suunnittelu-

ja

käyttöönottotiimissä.

Tiimin

jäsenten

määrää

ja

valintaa

pääkäyttötarkoituksen valinta, jonka jälkeen tiimin sisältö pitää pystyä rajaamaan.

ohjaa
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Laajuus
Mittaristomalleihin tutustuminen antaa kokonaiskuvan siitä, millaisella laajuudella
mittaristoa ollaan tekemässä. Se auttaa myös ymmärtämään mihin tarkoitukseen
mittaristomallin toteutus on tarkoitus tehdä. Toteutustapana voi olla alhaalta ylös eli
henkilöstön tietoa ja taitoa hyödyntäen tai ylhäältä alas johdon asettaman strategian kautta
kaikille tai valituille tasoille sovellettuna. Mittariston käyttötarkoitukseen perustuen mittaristo
voidaan tehdä vain valitulle yrityksen tasolle.
Hyvät ja huonot puolet
Kirjallisuuteen tutustumalla selviää suosituimpien mittaristomallien hyviä ja huonoja
ominaisuuksia. Striteska & Spickova (2012, s. 1) ovat tehneet kirjallisuuden kautta
tutkimusta eri mittaristomallien hyvistä ja huonoista puolista. Tässä tutkimuksessa mukana
olevista mittareista kaksi on heidän tutkimuksessaan mukana.
Tasapainotetut tuloskortin ja suorituskykyprisman vahvuuksia ja heikkouksia on listattu
kuvassa 18 (Striteska & Spickova 2012, s. 5 ja 8). Tasapainotettu tuloskortti on vahvoilla
strategisissa kysymyksissä ja heikoilla sidosryhmien ja työntekijöiden osallistamisessa.
Suorituskykyprisman vahvuuksina pidetään sidosryhmiä ja vahvaa perustusta mittareille ja
heikkouksina mittareihin liittyviä ominaisuuksia.

Kuva 18. Tasapainotetun tuloskortin ja suorituskykyprisman vahvuudet ja heikkoudet.

48

Prosessit
Prosessien mittaaminen on olennainen osa suorituskyvyn mittaamista. Suorituskyvyn
mittaamisjärjestelmissä strategian ulottaminen prosesseihin on jokaisen mittaristomallin
agendalla, sillä kuten Neely ja kumppanit asian mainitsevat (2002, s. 173) prosessit saavat
organisaation toimimaan. Prosesseja kuvataan aina työohjetasolle, jotka tulee ottaa
huomioon suorituskykyä mitattaessa. Prosessien mittaaminen voidaan jakaa seuraaviin
aiheisiin:


laatu (luotettavuus, kestävyys, tarkkuus, tasapainoisuus)



määrä (läpimeno, valmiustaso)



aika (nopeus, jakelu, saavutettavuus, täsmällisyys, aikataulu)



helppokäyttöisyys (joustavuus, mukavuus, saatavilla, selkeys, tuki)



raha (kustannus, hinta, arvo)

Prosessien lopputuotoksen mittaaminen on tuottavuuden mittaamista. Prosessin sisällön ja
lähtötiedon

mittaaminen

on

tehokkuuden

mittaamista.

Prosessien

näkökulmasta

mielenkiintoisia mittaamisen kohteita ovat myös muutoksen laajuus ja määrä ja hukkaan
menneen tekijöiden mittaaminen. (Neely et al. 2002, s. 175)
Valittaessa mittaristomallia pitää ottaa huomioon, millaisessa kunnossa prosessien
kuvaaminen on? Prosessien kuvaamiseen tarvittava aika ja resurssit on osattava esittää jo
valintaa tehdessä, jotta koko projektin aikataulussa voidaan pysyä. Prosessien tarkka
kuvaaminen antaa hyvän pohjan mittareiden rakentamiseen.
Sidosryhmät
Sidosryhmäajattelu lähtee haastamaan ajatusta, jonka mukaan vain omistaja pitää ottaa
huomioon

strategiaan

tehdessä

ja

sovellettaessa.

Tarkoituksena

on

saavuttaa

sidosryhmien avulla yhteistyö, jonka avulla kaikki hyötyvät toistensa tekemisestä, jonka
seurauksista myös omistaja hyötyy. Sidosryhmien kohdalla puhutaan strategian,
prosessien ja kyvykkyyksien yhtenäistämisestä, jotta he yhteisesti pystyvät tuottamaan
lisää arvoa sidosryhmille. (Neely et al. 2002, s. 14)
Valittaessa

suorituskyvyn

mittaamismenetelmää

sidosryhmälähtöinen

ajattelu

on

vaihtoehtona strategialähtöiselle mallille. Mitattavien sidosryhmien määrä on merkittävä
tekijä valintaa tehdessä. Sidosryhmät tulee asettaa tärkeysjärjestykseen, jotta mittaristo
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osataan toteuttaa oikealla laajuudella. Sisäistä suorituskykyä mitattaessa voidaan
huomioida sisäisten sidosryhmien tarpeet.
Muita huomioitavia asioita menestykselliseen mittaristomallin valintaan
Yrityksen suorituskyvyn mittaamisen aloittaminen tai laajentaminen ovat projekteina laajoja
kokonaisuuksia, jotka koskettavat useita ihmisiä. Dvir ja kumppanien (1998, s. 921)
menestyvän projektin 4 kohdan listauksesta kohdat yksi, kolme ja neljä ovat vahvasti läsnä
jo suorituskyvyn mittaristomallin valitsemisen vaiheessa. Kohta 2 tekninen määrittely
vähemmällä huomiolla taustalla resurssien laskentaa varten, mutta tarkkoja määrityksiä ei
vielä valinnan vaiheessa tehdä. Voidaan todeta, että valintavaiheessa luodaan vähintään
perusteita koko projektin menestymiselle.
Ottaen

huomioon,

että

joidenkin

arvioiden

mukaan

jopa 70

%

suorituskyvyn

mittaristojärjestelmien toteuttamisista epäonnistuu, niin tarvitaan oikeanlaista nöyryyttä ja
uteliaisuutta suorituskyvyn malleja ja muiden edesottamuksia kohtaan, jotta voi toteuttaa
menestyvän suorituskyvyn mittaristoprojektin. (Bourne et al. 2003, s. 246)
Uteliaisuutta toisten tekemisiä kohtaan kutsutaan benchmarkkaamiseksi, joka on
suomennettu mm. esikuva-analyysiksi, vertailukehittämiseksi tai kokemusten siirroksi. Sitä
voi tehdä niin sisäisesti, kilpailijoiden kanssa, toiminnallisesti tai toimialakotaisesti.
Toimialakohtaisena sen nähdään olevan yhdessä toimialalla toimivien kilpailijoiden kanssa
jaettavia toimintamalleja ja kokemuksia, joista muut voivat ottaa mallia, jos haluavat.
(Vuorinen 2013, s. 158-160)
Anderson ja kumppanit (2003, s. 2) toteavat vertailukehittämisen olevan hyvä työkalu
suorituskyvyn parantamiseen, mutta sen lisäksi he näkevät sen työkaluna, jonka avulla
voidaan selvittää muille sidosryhmille yrityksen tilannetta. Alla oleva kuva 19 kuvaa
kokemusten siirto -prosessia.

Kuva 19. Kokemusten siirto -prosessi. (Vuorinen 2013, s. 160)
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Benchmarkkaus projektissa ylimmän johdon ja projektipäällikön lisäksi nähdään
hyödyllisenä,

että

myös

prosessin

omistajan

toimiva

henkilö

on

osana

benchmarkkausprosessia. Prosessin ymmärtävä henkilö tuo toiminnasta riittävän tarkan
tiedon, jotta jatkokehittäminen on mahdollista. (Anderson et al. 2003, s. 15)
Menestyvän

suorituskyvyn

mittaamisjärjestelmän

luominen

muutosjohtamisen

näkökulmasta ottaa huomioon muutoksen kolmivaiheisen luonteen. Kolmivaiheinen
prosessi sisältää: sulamisen, liikkumisen ja uudelleen jähmettymisen. Näistä muutoksen
vaiheista kirjallisuudesta tutut suorituskyvyn mittaamisjärjestelmien suunnitteluprosessit
kattavat vain ensimmäisen muutoksen johtamisen vaiheen eli sulamisen, jolloin
muutokselle ollaan avautumassa, mutta todellista liikettä nykytilanteesta uuteen malliin ei
tapahdu. (Bourne et al. 2003, s. 262)
Kaksi muuta menestystekijää suorituskyvyn suunnitteluprosessissa muutoksen johtamisen
näkökulmasta ovat yrityksen kokonaistilanne johdon haastava osallistuminen. Tällä
tarkoitetaan ensinnäkin sitä, että yrityksen tilanne täytyy olla niin hyvä, että järjestelmän
kehittämiseen kyetään laittamaan tarpeeksi aikaa. Toisaalta ylimmän johdon täytyy olla
valmiina haastamaan itsensä ja ajatuksensa, laittamaan itsensä likoon ja muita kuunnellen
viedä kehittämistä eteenpäin. Jos näin ei tapahdu, niin kehittäminen ei yllä edes
muutosjohtamisen ensimmäiseen vaiheeseen.
5.2 Valintatekijöiden analysointi asiantuntijatyön ja mittaristomallien näkökulmasta
Tämän luvun tarkoituksena on analysoida edellisessä luvussa kuvatut valintatekijät luvussa
kolme kuvattujen mittaristomallien ja asiantuntijatyön näkökulmasta. Kuvataan malli siitä,
miten asiantuntijuus yhdistyy näihin valintatekijöihin ja samalla arvioidaan miten
mittaristomallit ottavat kyseiset valintakriteerit huomioon. Samalla pidetään mukana
tutkimuksen alussa tehdyt rajoitukset, jotka koskevat suorituskyvyn alueen rajoittamista
sisäisen

suorituskyvyn

mittaamiseen

ja

mitattavan

tason

henkilöstötason

asiantuntijatyöhön.
Asiantuntijat tarvitsevat osaamisensa arvostamista heidän työnsä menestykselliseen
suorittamiseen. Jos heille pääsee syntymään sellainen mielikuva, että heitä ei kuunnella
heidän työmotivaationsa laskee. Sveiby (1990, s. 84) Suorituskyvyn mittaristomallia
valittaessa asiantuntijat hyötyvät siitä, että heille kerrotaan mittaamisen aloittamisesta
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mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, varsinkin niissä tapauksissa, jos heidän työnsä
tulee mitattavaksi. Tähän liittyvä tekijä on heräte, jonka aikana saadaan idea mittaamisesta
ja ideoidaan suorituskyvyn mittaristojärjestelmän suunnittelemista ja rakentamista. Heräte
omana vaiheenaan esiintyy ainoastaan SAKE suorituskyvyn analysointijärjestelmän
toteutusohjeissa.
Pääkäyttötarkoituksen rajaaminen käyttötarkoituksien joukosta on prosessi, jonka vain
Tenhusen (2001b, s. 6) laatima SAKEn implementointiohje nostaa esille. Asiantuntijoiden
näkökulmasta pääkäyttötarkoituksen löytämisen voidaan ajatella tuovan lisää luottamusta
valittavaa suorituskyvyn mittaamisjärjestelmää kohtaan, sillä asiantuntijoille on tärkeää, että
asiat ovat hyvin etukäteen mietittyjä ja suunniteltuja
Pääkäyttötarkoitus tulee esille SAKEn toteuttamissuunnitelmassa ja siitä puhutaan muuten
alan kirjallisuudessa, mutta se ei nouse muissa mittaristomalleissa suunnittelua ohjaavaksi
tekijäksi. Tavoitteita asetetaan tasapainotetun tuloskortin menetelmässä, mutta niillä ei ole
vaikutusta koko suunnitteluprosessin ajalle. Tenhusen (2001b, s. 6) laatiman SAKEn
implementointiohjeen ajatuksena on hyödyntää pääkäyttötarkoitusta jo resurssien
rajaamiseen.
Nykytilan

kartoitus

on

asiantuntijatyön

mittaamisessa

paikallaan

varsinkin,

jos

suorituskyvyn mittaamisjärjestelmää rakennetaan ylhäältä alaspäin. Asiantuntija on oman
työnsä paras asiantuntija ja suurelta osin määrittelee oman työajan ja tavoitteet, joten
johtotasolla ei kaikissa tapauksissa ole ymmärrystä siitä, mitä asiantuntijat työssään
tekevät. (Okkonen 2004, s. 65)
Nykytilanteen kartoitus tuodaan esille tavalla tai toisella jokaisessa mittaristomallissa.
Suorituskyvyn matriisiin täytyy saada lähtötasot mittareille. Niitä ei pysty tekemään ilman
nykytilan

ymmärtämistä.

Lean-mittaaminen

perustuu

nykytilan

ymmärtämiseen.

Suorituskykyprisma lähestyy nykyhetkeä nykyisten mittareiden ja mittaamisjärjestelmien
läpikäynnin kautta. Siinä on tärkeää ymmärtää mittaavatko nykyiset mittarit oikeita asioita
oikealla tavalla ja miten mittaamistuloksia johdetaan? (Neely et al. 2002, s. 77)
Tasapainoinen tuloskortti ei suoranaisesti käsittele nykytilannetta muuta kuin vision ja
strategian kautta.
Visio ja strategia ovat asiantuntijatyön mittaamisessa tärkeässä roolissa. Asiantuntijoiden
itsenäisen työskentelyn ja tavoitteen asetannan takia, vision ja strategian työstäminen
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asiantuntijan tavoitteisiin sisään vaatii hyvää johtajuutta. (Hovila & Okkonen 2005, s. 33)
Hyvin

implementoitu

strategia

toimii

asiantuntijatyössä

ohjenuorana,

kun

yksityiskohtaisempaa tietoa ei ole tarjolla. (Hovila & Okkonen 2005, s. 47)
Mittaristomallit tarjoavat erilaisia lähestymisnäkökulmia vision ja strategian käsittelemiseen.
Tasapainoinen tuloskortti on hyvin visio ja strategiavetoinen. Sen perusnäkökulmana on,
että ylin johto määrittää strategian ennen mittaristomallin toteutusta ja koko suorituskyvyn
mittaamisen tarkoitus on saada strategiassa esiin tulleet menestystekijät vietyä ylhäältä
aina työntekijätasolle asti Malmi et al (2002, s. 98-99). SAKE on vähän maltillisempi vision
ja strategian suhteen. Siinä vision ja strategian kanssa samaan aikaan käsiteltäviksi
esitetään kriittisiä menestystekijöitä, päämääriä ja ydintoimintoja. Johdon valitsema
suunnittelutiimi muokkaa niistä yhteisen näkemyksen. (Tenhunen 2001b, s. 6-7)
Suorituskykymatriisin ja lean-ajatuksen perusajatuksena on, että mittarit pohjaavat
strategiaan.
Suorituskykyprisma edustaa erilaista näkökulmaa vision ja strategian suhteen. Siinä
sidosryhmät ovat suorituskyvyn mittaristojärjestelmää rakennettaessa ohjaavassa roolissa.
Strategia on yksi vaihe mittareiden laadinnassa, joka otetaan jokaisen sidosryhmän
kohdalla erikseen esille. Jokaiselle sidosryhmälle voidaan luoda oma strategiansa, jos näin
halutaan.
Strategiset valinnat perustuvat siihen, mitkä tekijät nähdään yrityksen kannalta
menestymisen

ehtoina.

Asiantuntijatyön

näkökulmasta

menestystekijät

eivät

ole

samanlaisia kuin perinteisessä tuotantotyössä. Asiantuntijatyössä menestystekijöiden tulee
olla sellaisia, että niillä pystytään kuvaamaan mm. osaamista, tiedon siirtymistä, viestintää,
arvostusta ja ilmapiiriä, yhteistyötä ja ajanhallintaa. (Lönnqvist 2006, s. 49-50)
Menestystekijät ovat kaikissa malleissa esillä eri vaiheissa ja eri yhteyksissä.
Tasapainotettu tuloskortin neljä näkökulmaa sisältävät ne asiat, jotka nähdään mitattavina
menestystekijöinä. Suorituskyky prismassa menestystekijät käsitellään sidosryhmittäin.
SAKEn näkökulma menestystekijät käsitellään yhdessä päämäärän, ydintoimintojen ja
strategian

kanssa,

jonka

pohjalta

valitaan

mitattavat

suorituskyvyn

osa-alueet.

Suorituskykymatriisissa menestystekijät tulevat mitattavissa kriteereissä ja niiden välisissä
painoarvoissa esille. Lean-mittaamisessa menestystekijät nähdään prosessin sisäisinä
tekijöinä 8 tunnistetun hukan kautta, joita seuraamalla saavutetaan ymmärrys siitä, miten
prosessia pitää edelleen kehittää (Vuorinen 2012, s. 72).
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Asiantuntijatyön näkökulmasta resurssien ja aikataulujen tulee olla tarkoin suunniteltu.
Resurssien käytössä tulee huomioida se, että tieto resurssi tarpeesta kulkee yksiköstä
toiseen ja jokaiselle henkilölle erikseen. Tietotyöläiset tekevät työtänsä omaan tahtiin
joustavasti eri viestintäkanavia hyödyntäen, jolloin viestinnän merkitys korostuu
entisestään.
Projektin resurssien ja aikataulun näkökulmasta eri mittaristomallien välillä voidaan nähdä
eroja. Tasapainotettu tuloskortti lähtee yrityksen johdon laatimasta strategiasta liikkeelle ja
sen takia yrityksen johdon pitää itse olla aktiivinen suorituskyvyn mittariston laadinnassa
alusta loppuun. Ylimmän johdon lisäksi tarvitaan sitoutunut tiimi, jonka laajuuteen vaikuttaa
mille tasolle ja laajuudelle suorituskyvyn mittaristo ollaan rakentamassa. (Malmi et al. 2002,
s. 95-97) Muut mittaristomallit eivät ole niin korostuneet ylimmän johdon ympärille, vaikka
ylimmän johdon sitoutumista pidetään tärkeänä osana kokonaisuutta. SAKE mallissa
pääkäyttötarkoitus ohjaa tiimin valintaa, mutta kaikki mallit ovat yhtä mieltä siitä, että
mittauksen kohteena olevien henkilöiden joukosta pitää ainakin edustaja saada mukaan.
Suoristuskyvyn mittaristomallin suunnittelu ja toteuttamien kestää noin vuoden ajan
tasapainotetun tuloskortin mittaristomallilla. Suunnitteluun voi jo mennä puoli vuotta.
(Lönnqvist et al. 2006, s. 121) Samankaltaisiin aikoihin voidaan ajatella SAKEn ja
suorituskykyprisman

kaltaisten

suorituskyvyn

mittausprojektien

kanssa

menevän.

Suorituskykymatriisi on ajallisesti kevyempi toteuttaa, jos strategiset kuviot ovat jo selvillä.
Lean-mittarit ovat helppoja rakentaa, mutta koko lean-ajatusmaailman käyttöönotto on
pidempi projekti.
Asiantuntijoita työskentelee yrityksissä useilla tasoilla ja eri tehtävissä. Asiantuntijatyö
yrityksen tasosta huolimatta on tiedon muuntamista asiantuntijan osaamisen mukaan.
Suoristuskyvyn mittaristomallin suunnittelussa ja toteutuksessa yrityksen koko laajuudelle
tai tasolle ei ole asiantuntijatyön kannalta merkitystä, kunhan asiantuntijat otetaan alusta
asti projektiin mukaan.
Tasapainotettu tuloskortti, suorituskykyprisma ja SAKE ovat lähtökohtaisesti koko yrityksen
laajuisia, mutta räätälöitävissä koskemaan vain osaa yrityksestä. Ennen kuin koko
yritykselle tehdään valmis mittaristo, voidaan tehdä ensin pilotointi jollekin yksikölle tai
osastolle. Malmi et al. (2002, s. 95) pitää tasapainotettua tuloskorttia laajennettavissa
olevana mallina . Suorituskykyprisma on sidosryhmäperusteisena mahdollista tehdä eri
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tasoille ja vaikka sidosryhmäkerrallaan. SAKEssa mittaristo luodaan suorituskyvyn osaalueittain, joten se pystytään hyvin tekemään laajentamaan yrityksen eri tasoille. Leanmittaristo vaatii koko filosofian opettelemista ja toiminnan vakioimista (Torkkola 2017, s.
163). Sen implementointi vain yhdelle osastolle tai yksikköön voi olla vaikea toteuttaa, koska
loppujen lopuksi prosessin häiriön aiheuttaja voi olla toisesta yksiköstä, joka ei toteuta leanajatusmallia.
Asiantuntijoiden mittaamisen tulee keskittyä tulosten sijaan prosessien mittaamiseen
(Hovila & Okkonen 2005, s. 41). Asiantuntijoiden tieto ja osaaminen löytyy prosessin sisällä
tehtävässä tietotyössä, joka pitää saada näkyviin. Prosessien tiedon käsittely pitää sisällään
sekä asiantuntijan oman ajattelutoiminnan että tiedon jakamisen sekä työkavereille että
muille sidosryhmille. (Lönnqvist 2006, s. 51-52)
Prosessi on eri tavoin edustettuna kaikissa mittaristomalleissa. Suorituskykymatriisi ja
SAKE voi sisältää prosessitasoista mittaamista, jos sellainen katsotaan tarpeelliseksi.
Lean-mittaaminen perustuu prosessin mittaamiseen, prosessin mittaaminen tehdään
tietyillä menetelmillä. Prosessin vakiointi kuuluu osana tehokkaaseen mittaamiseen
(Torkkola. 2017, s.163). Tasapainoinen tuloskortti sisältää sisäisten prosessien läpikäynnin.
Prosesseja käydään läpi tarkan strategian kautta, jolloin perinteiset prosessikuvaukset eivät
ole voimassa. Yrityksen ylhäältä alas läpikäynti yksityiskohtaisen strategian avulla paljastaa
aivan uusia liiketoimintaprosesseja, joista rakentuu sisäisten prosessien menestyksen
perusta omistajan ja tiettyjen asiakkaisen näkökulmasta. (Kaplan & Norton 1996, s. 93-94)
Sidosryhmien huomioiminen asiantuntijatyössä on eräs tärkeimmistä menestystekijöistä.
Sidosryhmien mukaan lukien asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen on asiantuntijan
ongelman ratkaisun ydintä, jotta asiakkaan tyytyväisyys on taattua. Mitä läheisemmät
suhteet ovat sidosryhmiin, sitä paremmin voidaan ymmärtää sidosryhmien tarpeita (Neely
et al. 2002, s. 14).
Tasapainoisen tuloskortin neljä perusnäkökulmaa sisältää yhden sidosryhmän asiakkaat,
mutta kokonaisuutena menetelmän tarkoituksena on hyödyttää omistavaa tahoa (Kaplan &
Norton 1996, s. 93). SAKE, suorituskykymatriisi eikä lean suoraan mainitse sidosryhmiä.
Lean-mallissa sisäisten sidosryhmien havainnointi prosesseja tarkkailemalla ja mittaamalla
kuuluu osana menetelmän filosofiaan (Torkkola 2017, s. 153). SAKE ja suorituskykymatriisi
voivat ottaa huomioon sidosryhmiä, jos niitä halutaan mittaristoon ottaa mukaan.
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Suorituskykyprisma perustuu sidosryhmien huomioimiseen. Sidosryhmien tyytyväisyys on
tavoitteena ja sidosryhmien tuoma panos on yksi lähtökohdista (Neely et al. 2002, s. 14).
5.3 Tulokset ja mittaristomallien analysointi
Tutkimuksen tuloksena luotiin suorituskyvyn mittaristomallin valintaan kriteerit, jotka
ohjaavat analysoimaan sekä yrityksen toimintaa että mittaristomalleja. Samalla tehtiin
analyysi, jossa käytiin asiantuntijatyön näkökulmasta läpi valintakriteerit ja se miten eri
mittaristomallit huomioivat valintakriteerit.
Mittaristomallin valitaan vaikuttavat kriteerit perustuvat luvussa 3 esiin tuotuihin
suorituskyvynmittausmenetelmiin ja menestyvän projektin näkökulmiin. Kriteereiksi valittiin
heräte, pääkäyttötarkoitus, nykytilanteen kartoitus, visio ja strategia, menestystekijät,
projektin resurssit, toteutuksen laajuus ja taso, hyvät ja huonot puolet, prosessit ja
sidosryhmät. (Neely et al. (2002, s. 367), Malmi et al. (2002, s. 94) ja Tenhunen (2001b,
s.2) Edellisen luvun perusteella kaikilla valintakriteereillä voidaan nähdä olevan vaikutus
asiantuntijatyöhön.
Suorituskykymatriisi on riittävä asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaamiseen, jos strategia ja
prosessit ovat jo hyvin määritelty ja niissä on otettu huomioon asiantuntijatyön
ominaispiirteet. Toisin sanoen nykytila on jo hallussa eikä sitä tarvitse lähteä kuvaamaan.
Asiantuntijatyön näkökulmasta sisäisen suorituskyvyn mittaamiseen tarkoitettu työkalu,
jossa on 6 mittariaihiota, riittää olennaisten asioiden mittaamiseen. Pääkäyttötarkoituksen
päättäminen ja menestystekijöiden löytäminen ovat tärkeässä asemassa, jotta mittarit
mittaavat oikeita asioita. Suorituskykymatriisin rakentaminen vaadi suuria resursseja, mutta
asiantuntija kannattaa ottaa mukaan menestymisen takaamiseksi. Jos strategiaa ei olla
määritelty tai prosessikuvaukset vaativat huomiota, niin kannattaa miettiä jotain muuta
vaihtoehtoa.
SAKE suorituskyvyn analysointijärjestelmä on sopiva mittaristomalli asiantuntijatyön
mittaamiseen. Implementointiohje on mittaristomalleista selkein ja johdonmukaisin. SAKE
ottaa huomioon lähes kaikki asiantuntijatyön kannalta olennaiset näkökulmat. Sidosryhmiä
ja prosessia ei mainita. Ydintoimintojen, pääkäyttötarkoituksen, menestystekijöiden, vision
ja strategian yhteensovittaminen vaatii enemmän tekemistä kuin implementointiohje
tarjoaa, mutta näiden avaamiseen on muitakin työkaluja. SAKE on excel-pohjaisena
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mittaristomallina mahdollista saada nopeasti käyttöön, jos strategia ja ydintoiminnot ovat
hallussa.
Suorituskykyprisma tarjoaa asiantuntijatyönmittaamiseen neljä vahvaa näkökulmaa aivan
mallin ytimessä. Valintakriteereitä sidosryhmät, strategia ja prosessit vahvistaa vielä
kyvykkyydet, jotka yhdessä kattavat jo useamman asiantuntijatyön mittaamisen
ominaispiirteen. Lisäksi nykytilan kartoitus tehdään olemassa olevista mittareista ja
mittaristoista. Mittaristomalli on selkeä ja suunnittelun ja toteutuksen eteneminen perustuu
kysymyksiin ja toimintaohjeisiin. Mittareiden käytännöntoteutusta ei ole kuvattu kunnolla.
Koko mittariston toteutus vaatii aikaa ja resursseja, sillä kysymyksiä ja erilaisia
toimintaohjeita ja malleja on runsaasti läpikäytäväksi 10 askeleen toteutusohjelmassa.
Tasapainotettu tuloskortti on strategiaan painottava menetelmä, jolla asiantuntijatyön
mittaaminen onnistuu. Kattaa lähes kaikki valintakriteerit asiantuntijatyön mittaamiseen.
Suurin puute on sidosryhmien rajoittaminen asiakkaaseen ja omistajiin. Ylhäältä alaspäin
strategian toteutustapana saattaa unohtaa asiantuntijoiden näkemykset. Sisäisen
suorituskyvyn mittaamiseen järeä malli. Malli vaatii neljän perusnäkökulman: asiakkaan,
talouden, osaamisen ja sisäisen prosessin läpikäynnit, ellei haluta tehdä muokattua mallia.
Tasapainotetusta tuloskortista löytyy monenlaisia räätälöityjä malleja, joissa eri näkökulmia
on otettu huomioon.
Lean-ajatusmalli asiantuntijatyön mittaamiseen on erilainen näkökulma koko suorituskyvyn
mittaamiseen kuin muiden mallien menetelmät. Prosessit ovat vahvasti esillä, ja strategia
on taustalla. Nykytilannetta seurataan tarkasti ja kaavamaisesti. Suorituskyky nähdään
muihin malleihin verrattuna kapea-alaisesti ja asiantuntijatyö hyvin järjestelmätukimaisesti.
Lean-mittaamista on vaikea tehdä ilman lean-ajatusmallin ulottamista yrityksen koko
laajuudelle ja tasolle.
5.4 Mittariehdotuksia asiantuntijatyöhön
Asiantuntijatyön mittaamisessa huomio keskittyy aineettomien tekijöiden mittaamiseen
prosesseissa. Asiantuntijat haluavat itse olla vaikuttamassa omaan tekemiseen, joten
mittareiden valinnassa työntekijän rooli on olla mukana alusta asti ideoimassa ja ottamassa
vastuuta mittareiden kehittämisessä. Laitilan (Lönnqvist et al. 2006, s. 49-50) listaamat
asiantuntijatyön menestystekijät toimivat perustana tutkimuksen mittariehdotuksille.
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-

Tuotoksen laatu

-

Ajanhallinta ja ajankäytön tehokkuus

-

Tieto ja osaaminen

-

Työntekijän ja organisaation tarpeiden yhteensopivuus

-

Hyvä työilmapiiri

-

Kiinteä yhteistyö asiakkaiden kanssa

-

Tiedon muunnosprosessin hyödyntäminen

-

Tiedon virtaus suhdeverkostossa

Yllä olevaa Laitisen listausta hyödyntäen kehitettiin viisi mittaria asiantuntijatyön
mittaamiseen. Ennen mittareiden valintaa useita mittareita käytiin läpi asiantuntijatyön
näkökulmasta. Mittareiden haluttiin huomioivan mahdollisimman hyvin työntekijätason
asiantuntijatyötä sisäistä suorituskykyä mitattaessa.
Hyvä työilmapiiri
Asiantuntijat motivoituvat hyvästä työilmapiiristä. He arvostavat työyhteisöään ja sitoutuvat
siihen ennemmin kuin työnantajaansa. (Sveiby 1990, s. 85) Työilmapiiriä mitataan
perinteisesti kyselyllä. Mittarina voi olla erittäin tyytyväisten asiantuntijoiden suhde
kokonaismäärään. (Lönnqvist 2006, s. 65)
Moniosaajuus
Ajatus moniosaajuudesta asiantuntijatyössä lähtee ajatuksesta, että kaikki tekee kaikkia
töitä, eikä kenellekään anneta yli suurta roolia. Sveiby (1990, s. 84) Samalla moniosaajuus
on vastaus kysymykseen, miten prosessia saadaan joustavammaksi.
Suhteellisen asiantuntijuuden tunnistaminen ja hyödyntäminen tiedon jakamisessa tiimin
kesken on yksi tapa saada moniosaajuutta lisättyä. Koulutusta yrityksen ja tiimin sisältä,
jotta hiljainen tieto saadaan aktiivisesti otettua käyttöön. Eskelisen ja Karsikkaan (2014,
s.88) malli hiljaisen tiedon reflektoinnista kuvassa 20 kuvaa useamman tavan saada tietoa
siirrettyä eteenpäin. Tiedon siirtymiselle pitää varata aikaa ja mahdollisuuksien mukaan
käyttää montaa eri menetelmää, jotta moniosaajuudelle voidaan luoda pohjaa arjen
keskellä.
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Kuva 20. Hiljaisen tiedon reflektoinnin eri mahdollisuudet. (Eskelinen & Karsikas 2014, s.
88)
Kaikkea tietoa ja osaamista ei pystytä tarjoamaan yrityksen sisältä, joten koulutukseen pitää
varata aikaa ja varoja, jotta asiantuntijat pystyvät pitämään yllä omaa tieto- ja
osaamispääomaansa. Osaamismatriisilla voidaan

hallita työntekijöiden osaamisen

laajuutta. Alla kuva 21 Lönnqvist et al. (2006, s. 63) tekemä esimerkkikuvaus
osaamismatriisista.

Kuva 21. Osaamismatriisi esimerkki.
Muita mittareita, jolla moniosaamista voidaan mitata ovat esim. moniosaajuusaste per
osaamisalue

laskettuna

osaamismatriisista,

koulutukseen

käytetyt

tunnit

per

moniosaajuusaste, jolloin nähdään, kuinka paljon koulutus tukee moniosaajuutta,
reflektiomenetelmien käyttöaste eli kuinka monta menetelmää sovituista menetelmistä on
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ollut käytössä tai huippuosaajien määrä, joka kuvastaa sitä, onko yrityksen tietopääoma
henkilöitynyt vain tiettyyn tai tiettyihin henkilöihin.
Ajan- ja osaamisenhallinta prosessissa
Prosessin jakaminen tiimien kesken ja henkilötasolle auttaa laskemaan työmäärän/henkilö.
Jos prosessin aikakriittinen kohta yhdistyy osaamisen keskittymisen kanssa, niin silloin
prosessien joustavuus kärsii. Mittaamalla moniosaajien määrää per aikakriittinen vaihe
voidaan koulutusta kohdentaa oikeisiin kohteisiin.
Tuotoksen laatu
Asiantuntijatyössä laatu on suoraan sidonnainen omaan osaamiseen ja kykyyn käyttää
hyväksi käsillä olevaa tietoa asiakkaan tarpeiden täyttämiseen. Tiedon turhaa etsintää
voidaan helpottaa yhteisellä tietopankilla. Yhteisen tietopankin ylläpitämistä voidaan mitata
uusien tai päivitettyjen ohjeiden määrällä per ajanjakso. Asiantuntijat ovat itse vastuussa
omasta aikataulustaan ja tavoitteistaan, joten laadun varmistaminen on oman työn
tarkkailua. (Hovila & Okkonen. 2005, s. 33) Tehollisen työajan mittaaminen kertoo, kuinka
paljon käytettävissä olevasta ajasta menee muuhun kuin työn alla olevan prosessin tai
projektin tekemiseen. Tekemällä työnsä kerralla oikein edesauttaa aikataulussa pysymistä,
mutta vaatii asiakkaan tarpeiden tietämistä ja hyviä kommunikointikanavia. Sitä voidaan
mitata mm. aikataulujen pitämisellä tai kontaktikertojen määrällä.
Sidosryhmien tyytyväisyyden mittaaminen
Yrityksen sisäisen asiantuntijatyön mittaamisessa sidosryhmien tyytyväisyys on ikään kuin
asiakkaan asemassa. Palautetta voidaan antaa koko aikaisena prosessina, ja sen kautta
toimintaa voidaan arvioida ja kehittää. Asiantuntijatyön luonne tiedon moniulotteisena
käsittelynä asettaa asiakastyytyväisyyden mittaamiselle tarkkuushaasteen. Yrityksen halu
ja kyky muuttaa omaa toimintaansa asiakaspalautteen kautta kehittää yrityksen
oppimiskykyä. (Määttä 2000, s. 76)
Oli kyse sitten sisäistä tai ulkoisesta palautteesta toimiva palautekanava on edellytys
palautteen saamiselle. Palautteen käsittelyä voidaan mitata esim. läpimenoajalla eli
keskimääräisellä vastausajalla tai kuinka moneen palautteeseen vastattu 48h sisään
prosenttiarvona. Tähän liittyy ajatus palvelutasolupauksesta, jossa määritellään kuinka
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nopeasti palautteeseen pitää vastata. Toinen puoli palautteen saamisessa sidosryhmän
tyytyväisenä pitämisen lisäksi on palautteen hyödyntäminen kehittämisessä. Sitä voidaan
mitata esim. palautteen hyödyntämisasteella eli kuinka moni palaute johtaa muutoksiin. Jos
sidosryhmien yhteys on tarpeeksi läheinen, niin silloin voidaan mitata myös palautteen
sisältöä ja antaa palautetta palautteen antajalle esim. kuinka moni palaute on tarpeeksi
tarkka, jotta se voidaan muuttaa toiminnaksi.
Tyytyväisyyttä voidaan laajemmin mitata ja kehittää luomalla tyytyväisyyskysely tai
haastattelu, jolloin tiedonhankinta voidaan joko kohdistaa kyselynä jollekin toiminnan
alueelle tai saada kokonaisuudesta parempaa kuvaa. Henkilöiden valitseminen vastaajiksi
tehdään yleensä kahdella eri tavalla: satunnaisesti tai ei-satunnaisesti. Luotettavuutta
pystytään parantamaan sillä, että käytetään satunnaisotantaa, jolloin tutkija itse ei pääse
vaikuttamaan koehenkilöiden valintaan. Tutkijan halutessa valita oman mielen mukaan
kyselyyn henkilöt, tutkija käyttää ei-satunnaista otosta. Silloin, kun kysely tehdään koko
tutkimuksen kohteena olevalle perusjoukolle, käytetään termiä kokonaistutkimus. Otantoja
voi tehdä monella eri tavalla: yksinkertainen satunnaisotanta, systemaattinen otanta,
oletettu otanta, ryväsotanta ja lumipallo-otanta. (Metsämuuronen 2005. s. 53) Liitteessä 2
kuvataan tarkemmin eri otantamenetelmiä.
Haastattelu
Haastatteluun päätyminen kannattaa, jos lomake kyselyllä ei uskota saatavan tarpeeksi
hyvin tutkittavaa asiaa katetuksi. Haastattelu antaa mahdollisuuden kokonaisuuksien
parempaan hahmottamiseen ja aiheeseen palaamiseen, jos tarve ilmenee. Haastattelu on
aina ihmisten välinen vuorovaikutustilanne, jossa haastattelijan ja haastateltavan välinen
yhteys voi häiritä vastausten luotettavuutta. (Hirsjärvi. 2001, s. 192-193)
Kysely
Kyselyllä saadaan nopeasti ja laajalti kerättyä tietoa, mutta tiedon luotettavuus on
haasteena. Haasteita luovat mm. tietämättömyys vastaajien ymmärryksen tasosta ja heidän
vastausmotiiveistaan.

Vastausten saaminen vastaajilta on myös tunnettu ongelma.

Kyselylomakkeen rakentamiseen voidaan käyttää seuraavaa 8 kohdan muistilistaa.
1. Selvyys tärkeintä - yleistykset pois: ”usein”, ”tavallisesti”, jne…
2. Panosta kysymysten tarkkuuteen – anna ennemmin vaihtoehtoja kuin luottelointipyyntö
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3. Kysymysten pituus – lyhyemmät kysymykset ymmärrettävämpiä
4. Kysy vain yhtä asiaa kerrallaan
5. Anna mahdollisuus olla vastaamatta – ”ei tietoa\mielipidettä” -valintamahdollisuus
6. Käytä monivalintaa – vältä ”samaa mieltä\erimieltä”-vaihtoehtoa
7. Mieti sopivaa kysymysten määrää ja järjestystä
8. Tarkista lomake – poista slangi ja johdattelevuus
(Hirsjärvi et al. 2001, s. 182-190)
Muita huomioitavia asioita asiantuntijatyön mittareissa
Mittareiden ohjaava vaikutus on asiantuntijatyössä perinteistä työtä suuremmassa arvossa,
koska asiantuntijat ohjaavat omaa työtänsä. Tämän takia on huomioitava se, että mittarit
ovat linjassa strategian kanssa. Riippuen strategian suunnittelu- ja toteuttamistavasta,
alhaalta ylöspäin tai ylhäältä alaspäin sen nivoutumiseen mittareihin on käytettävä
vähemmän tai enemmän aikaa.
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6 MITTARISTOMALLIN VALITSEMINEN SUUNNITTELUTIIMIIN
Tämän luvun tarkoituksena on kuvata, miten kohdeyrityksen suunnittelutiimiin valittiin
suorituskyvyn mittaristomalli. Mittaristonmallin valitseminen yhteen yrityksen osaan vaatii
ymmärrystä mitattavan yrityksen osan toiminnasta. Pelkästään ulkopuolisen konsultin
toimin yksittäisen tiimin suorituskyvyn mittaaminen jää helposti pinnalliseksi. Tiimiin
kuuluvien

henkilöiden

osallistuminen

on

ensiarvoisen

tärkeää

sekä

mittareiden

onnistumisen että mittaamiseen sitoutumisen näkökulmasta. Lönnqvist (2006, s.105)
6.1 Kohdeorganisaation ja tiimin esittely
Tämän tutkimuksen kohdeorganisaationa toimii VR Yhtymän junaliikennöinnin divisioonan
suunnitteluyksikköön

kuuluva

vetokaluston

käytönsuunnittelutiimi.

Vetokaluston

käytönsuunnittelutiimiin kuuluu neljä kokoaikaista suunnittelijaa ja yksi osa-aikainen
suunnittelija. Suunnittelijat ovat kokemukseltaan eri vaiheissa, joten rautatiealankokemus
ja tietämys ovat eri tasolla eri suunnittelijoilla. Suunnittelijan tietopääoma on yksi suurimpia
työn tehokkaan tekemisen edellytyksiä. Suunnittelutyö tehdään liukuvien työaikojen sisällä.
Työaikoihin lisää joustavuutta tuo etätyömahdollisuus, jota voidaan tehdä erikseen
sopimalla.
Vetokaluston käytönsuunnittelu on ollut muutoksen alla viimeisten vuosien aikana. Suurin
muutos

on

ollut

uuden

suunnittelujärjestelmän

käyttöön

ottaminen.

Uuden

suunnittelujärjestelmän LOKOn myötä suunnitteluprosessi on muuttunut ja siihen on tullut
lisää uusia tehtäviä.
Uuden suunnittelujärjestelmän keskeisimpiä toiminnallisia tavoitteita on ollut:
-

tehostaa suunnitteluprosessia saamalla lähtötiedot siirtymään automaallisesti
järjestelmään

-

kaventaa sidosryhmien välistä etäisyyttä tuomalla kaikki pääsidosryhmät saman
järjestelmän piiriin

-

lisätä läpinäkyvyyttä eri vaiheiden välillä

-

auttaa hiljaisen tiedon siirtämisessä suunnittelijoiden välillä

-

parantaa sisäistä viestintää järjestelmän kautta

-

yhtenäistää toimintamalleja
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Suunnittelijan vastuulla on suunnittelujärjestelmää hyödyntämällä luoda veturikierto
kyseisellä viikolla kulussa olevista junista, matkaveturin vaihtotöistä ja päivystäjistä. Näiden
lisäksi pitää ottaa huomioon huollossa olevat veturit, koulutukset ja mahdolliset muut
veturitilaukset. Suunnittelijalla on koko liikenteen rakentamiseen käytettävissään rajallinen
määrä vetureita ja aikaa. Suunnitteluprosessi on kolmen viikon mittainen. Kolmen viikon
aikana suunnitellaan ensin yksi sidosryhmien kanssa valittu malliviikko, joka toimii pohjana
kahdelle muulle suunniteltavalle viikolle. Kuvassa 22 esitetään prosessin eri vaiheita.

Kuva 22. Vetokaluston käytönsuunnittelun pitkän aikavälin suunnitteluvaiheet
Vetokaluston käytönsuunnitteluyksikkö on pitkän ajan suunnitteluprosessissa yhteydessä
useaan eri sidosryhmään. Pääsidosryhmien jaottelu voidaan tehdä jakamalla sidosryhmät
logistiikkaan,

matkustajaliikenteen

kaukoliikenteeseen,

henkilöstöön

ja

resurssisuunnitteluun. Näistä kolme ensimmäistä ovat lähtötietojen tuottajia. Näiden lisäksi
usea sidosryhmä on satunnaisesti yhteydessä vetokaluston käytönsuunnittelijaan viikon
aikana pyytäen veturia erilaisiin tarpeisiinsa. Kuvassa 23 on kuvattu vetokaluston
käytönsuunnittelun pitkänaikavälin pääsidosryhmät.
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Kuva 23. Vetokaluston käytönsuunnittelun pääsidosryhmät.
Vetokaluston käytönsuunnittelussa mittaaminen on kohdistunut lähinnä suunnitelmien
lopputuotoksen

mittaamiseen.

Mittareina

suunnittelijan

käytännöntyössä

on

ollut

veturisitoutuman pitäminen annetuissa rajoissa ja pyrkimys saada ajettua sähköveturilla
mahdollisimman paljon.
Mittareita ei ole johdettu strategiasta tai prosessista tai sidosryhmistä. Ne ovat tehty tarpeen
ilmetessä kuvaamaan jotain selvitettävää kohdetta. Strategia ja visio löytyy konsernitasolla,
mutta suunnittelutiimiin asti sitä ei ole jalkautettu.

Kuva 24. VR Yhtymän strategia yhtymän kotisivuilta haettuna.
Konsernin strategia kuvassa 24 perustuu neljään osa-alueeseen, kilpailukyky, kasvu,
asiakaslähtöisyys ja toimiva perusta. Muuttuneen suunnitteluaikataulun, -järjestelmän ja prosessin myötä tarve operatiivisen toiminnan mittaamiselle suunnittelutyössä on ilmeinen.
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6.2 Mittaristolle asetetut kriteerit
Heräte vetokaluston käytönsuunnittelun tavoitellun suorituskyvyn mittaamiseen tuli
henkilöstöltä, jotka halusivat enemmän läpinäkyvyyttä omaan työhönsä ja mahdollisuuksia
kommunikoida paremmin oman toiminnan toimintaa ja tavoitteellisuutta sidosryhmille.
Suunnitteluun

tarkoitetun

suunnittelupäällikön

mittariston

yhteisellä

valinta

palaverilla.

alkoi

Mietittiin

tekijän,

hänen

esimiehen

mitä

kaikkea

ja

suorituskyvyn

mittaamiseen kuuluu? Mihin ensisijaisesti mittaristoa halutaan kohdentaa? Tätä ennen oltiin
jo mietitty useaan otteeseen suorituskyvyn mittaamisen suuria linjoja. Ensimmäiset
keskustelut käytiin Tenhusen (2001b, s.2) laatiman SAKEn implementointiohjeen pohjalta.
Toisessa palaverissa tekijä ja hänen esimiehensä kävivät tarkemmin läpi suorituskyvyn
mittaamiselle asetettavia vaatimuksia. Rajattiin mittaaminen tehtäväksi vain vetokaluston
käytönsuunnitteluun ja siinä pitkän aikavälin suunnitteluun. Lyhyen aikavälin suunnittelu oli
uudessa järjestelmässä vasta suunnitteluasteella. Päätettiin luoda mallisuoritus, jota voisi
mahdollisuuksien mukaan käyttää muiden tiimien tai prosessin eri vaiheiden mittariston
pohjana.
Pääkäyttötarkoitusta mietittiin käymällä läpi listalta valmiita ehdotuksia käyttötarkoituksiksi.
Tulospalkkion pohjaksi tämän tutkimuksen aikana tehtyjä mittareita ei haluttu. Päädyttiin
ehdotukseen, että mitataan operatiivista toimintaa. Tätä ei haluttu kuitenkaan vielä lyödä
lukkoon vaan haluttiin käydä käyttötarkoitusta läpi koko suunnittelutiimin kanssa. Haluttiin
ottaa asiantuntijat mukaan päättämään heidän omaa työtään mittaavasta mittaristosta heti
projektin alkumetreiltä lähtien.
Suunnittelijoiden

mukaan

ottoa

suunnittelutiimiin

perusteltiin

asiantuntijuuden

hyödyntämisellä heti alusta asti. Ukko ja kumppanit (2007, s. 7) kirjoittavat henkilöstön
mukaan ottamisen tulleen koko ajan suositummaksi lähtökohdaksi suorituskykyä mittaavan
mittariston rakentamisprojektissa. Nähtiin parhaaksi projektin menestymisen kannalta, että
se tehdään alhaalta ylöspäin.
Menestystekijöiden määrittäminen päätettiin jättää yhteiseksi tehtäväksi. Suunnittelijoiden
panos menestystekijöiden määrittelyssä nähtiin heidän oman työn asiantuntijuuden kautta
välttämättömyydeksi, koska siten saadaan rakennettu luottamusta esimiehen ja alaisten
välille ja samalla annetaan asiantuntijoiden osallistua oman työnsä kehittämiseen (Sveiby
1990, s. 86).
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Nykytilanteessa vetokaluston käytönsuunnittelun mittaamisessa korostuu tuotoksen
näkökulma. Tämän hetkiset mittarit eivät anna johdolle selkeää viestiä siitä, mitä ollaan
saatu jo aikaiseksi suunnitelman osalta. Toisaalta suunnittelijoilla itselläänkään ei ole
näkyvyyttä omaan tilanteeseensa, joten tiimin sisäiseen viestintään haetaan parannusta.
Samalla viestintä suunnittelijoiden ja esimiehen välillä resurssien kohdentamiseksi oikeaan
aikaan oikeaan paikkaan ja lisäämään työn teon läpinäkyvyyttä haluttiin ottaa esille.
Nykytilan kartoitus oli ajankohtaista, koska uuden suunnittelujärjestelmän rakentamisen
myötä toimintamalli, sidosryhmä ja prosessi oli ollut jatkuvan muutoksen kohteena jo
muutaman vuoden. Lähtökohtana oli siis lähes kokonaan uusi lähestymisnäkökulma
vetokaluston suunnittelun toimintaympäristöön.
Yrityksellä on hyvin ja tarkasti kuvattu strategia ja visio, mutta vetokaluston
käytönsuunnitteluun osalta strategia ja visio ovat jääneet vielä ajatuksen tasolle.
Mittaristomalleja vertaillessa kiinnitettiin huomiota siihen, millainen osa strategialla on koko
mittariston suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Mietittiin kuinka suuren osan ajasta strategian
käsittely veisi ja millä tasolla strategian toteutuminen on tällä hetkellä. Todettiin parhaaksi
valinnaksi sellainen mittaristomalli, jonka ensisijaisena lähtökohtana ei ole strategia tai visio,
koska ei haluttu ensimmäisenä käyttää aikaa pelkästään vision ja strategian
vahvistamiseen. Visio ja strategia haluttiin kuitenkin ottaa huomioon, jotta toiminta
perustuisi yhteiselle suunnalle yrityksen muiden toimintojen kanssa. Haluttiin antaa
suunnittelijoille

mahdollisuus

käydä

omaa

toimintaa

koko

konsernin

strategian

viitekehyksessä läpi. (Lönnqvist 2006, s. 103)
Samalla päätettiin, että mittaristo ei saisi keskittyä vain suunnittelijoiden omiin näkemyksiin
vaan haluttiin huomioida sisäiset pääsidosryhmät. Sisäisen suoristuskyvyn mittaamisessa
lähimmät sidosryhmät haluttiin ottaa tiiviisti mukaan heti alusta asti kertomaan oma
mielipiteensä mitä heidän mielestänsä vetokaluston käytönsuunnittelu on, mitä hyvää siinä
on ja mitä kehitettävää. Päätettiin, että koko mittaristoprojektin yhtenä kulmakivenä on
sidosryhmille tehtävä tyytyväisyyskysely. Kuuntelemalla muiden mielipiteitä voidaan välttää
osaoptimointia. Mittaristo ei saisi siis keskittyä vain ja ainoastaan vetokaluston omaan
näkökulmaan vaan siinä pitäisi olla mukana muiden tuotannon suunnittelussa olevien
tiimien näkökulmat. Sidosryhmien tarpeet ja tyytyväisyys nähtiin oman toiminnan
kehittämisen edellytyksenä (Määttä 2000, s. 76)
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Toimintaa oltiin kehitetty uuden suunnittelujärjestelmän myötä. Uusia prosessikuvauksia ei
oltu vielä tehty, joten mittaristomallin toteuttamisen yhteydessä päätetiin luoda samalla
uudet prosessikuvaukset vetokaluston käytönsuunnittelun näkökulmasta. Valittavalle
mittaristomallille asetettiin kriteeriksi mahdollisuus prosessikuvauksien uusimiseen yhtenä
osana mittariston suunnitteluprojektia. Ennen valintaa käytiin läpi mittaristomallien
sopivuutta vetokaluston käytönsuunnitteluun. Analysoitiin mittaristomallien hyviä ja huonoja
puolia.
6.3 Mittaristomallien analysointi
SAKE suorituskyvyn analysointijärjestelmän hyvinä puolina pidettiin selkeyttä, useaa
mittariesimerkkiä ja hyvää toteutusohjetta. Sen avulla oltiin jo aikaisemmin tehty kevyt
koemittaristo vetokaluston käytönsuunnitteluun. Huonoina puolina nähtiin excel-vetoisuus
ja mittariston rakentamiseen tarvittavien vision ja strategian ja prosessin tarkemman
läpikäynnin puuttuminen.
Suorituskykymatriisin hyvinä puolina pidettiin kokonaisuuden hallintaa. Tieto voidaan
esittää hyvin yksinkertaistetussa, mutta silti informatiivisessa muodossa. Kokonaisuus ei
vain saisi olla liian suuri, jotta matriisimallin avulla voitaisiin havainnoida oleelliset asiat
nopeasti. Huonoina puolina nähtiin samat kuin SAKEn osalta eli mittariston rakentamisen
vierellä kulkevien toimintojen poissaolo.
Suorituskykyprisman hyvinä puolina nähtiin asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaamiseen
liittyvien olennaisten vaiheiden huomioiminen. Siinä tuntui yhdistyvän sekä kysymysten
kautta suuntaviivojen antaminen mittariston tekemiseen että strategian, sidosryhmien ja
prosessin mukana olo suorituskyvyn mittaamisessa. Heikkoutena nähtiin itse mittareiden
rakentamiseen liittyvä prosessi (Striteska & Spickova 2012, s.8).
Tasapainotetun tuloskortin osalta hyvinä puolina löydettiin selkeät mallit, joiden mukaan
toimia niin mittareiden kuin strategian suhteet. Mittaristomallista on toteutettu erilaisia
versioita ja ohjeita mittariston rakentamiseen on saatavilla. Huonoina puolina nähtiin
omistajan näkökulman korostuneisuus ja soveltuvuus vain sisäisen yksikön suorituskyvyn
mittaamiseen. Tasapainotettu tuloskortti oli jo ennestään tunnettu suorituskyvyn
mittaamisen malli.
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Lean mittaamista tarjottiin sivusta suunnitteluprosessin mittaamiseen. Haluttiin selvittää,
voitaisiinko SPC-käyrillä saada suunnitteluprosessissa olevaa hukkaa näkyviin. Muutaman
hengen tiimissä mietittiin prosessia ja yritettiin tehdä mittareita, mutta lopputuloksena oli
epäonnistuminen. Syynä oli se, että suunnitteluprosessia ei pysty vakioimaan. Vetokaluston
käytönsuunnittelu

on

osa

koko

tuotannonsuunnitteluprosessia,

joka

menee

yli

divisioonarajojen, jolloin vakiointi on erittäin haastavaa toteuttaa. Koska koko prosessia ei
ole vakioitu, siitä seuraa, että varianssin syyt eivät ole vetokaluston käytönsuunnittelun
hallittavissa. Lean-ajatusmalli pitää ensin saada kaikkien sidosryhmien käyttöön, jos se
halutaan ottaa käyttöön.
6.4 Mittaristomallin valinta
Mittaristomalleja analysoitiin suhteessa vetokaluston käytönsuunnittelun kriteereihin.
Haluttiin löytää sellainen malli, jonka avulla saataisiin mitattua sisäistä suorituskykyä
asiantuntijaympäristössä.

Mittariston

tuli

ohjata

asiantuntijoita

sidosryhmäajattelun

lisäämiseen ja sekä oman että kokonaisprosessin huomioimiseen ja kehittämiseen.
Samalla mittariston pitää huomioida koko tuotannonsuunnittelun tavoitteet, ei vain omia
tarpeita.
Hyvistä ja huonoista puolista ja joidenkin mallien käyttökokemuksen pohjalta vetokaluston
käytönsuunnitteluun päätettiin valita mittaristomalliksi suorituskykyprisma. SAKE ja
suorituskykymatriisin nähtiin olevan liian yksinkertaisia ja excel-vetoisia. Näiden osalta
käyttökokemukset eivät tukeneet mielikuvaa haetusta mittaristomallista. Lean koettiin koko
yrityksen tasolle tehtäväksi mittaristomalliksi. Tasapainotettu tuloskortti rajattiin ulos lähinnä
kokemusperäisiin syihin vedoten. Sitä ei haluttu toteuttaa.
Suorituskykyprisman nähtiin keskittyvän niihin osa-alueisiin, joita haluttiin mittaristomallin
suunnittelussa ja rakentamisessa korostaa. Strategia, prosessit ja kyvykkyydet yhdistettynä
sidosryhmien panoksiin ja tarpeisiin nähtiin palvelevan parhaiten asiantuntijatyön
mittaamista. Strategian kautta mittaaminen sidotaan yrityksen tavoitteisiin, prosessit luovat
yhteistä pohjaa mittaamiselle muiden suunnitteluyksiköiden kanssa ja kyvykkyyksillä
voidaan tavoittaa juuri tässä yksikössä tarvittavat osaamisen alueet mittaamisen piiriin.
Kuvassa 25 on kuvattuna, miten suorituskykyprisman kautta edettiin suunnittelutiimin
suorituskyvyn mittaamisessa.
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Kuva 25. Suorituskykyprisma muokattuna.
6.5 Mittariehdotukset
Mittareita määritellessä käytiin läpi useampi operatiivista toimintaa mittaavaa mittaria ja
valittiin niistä ne, joiden katsottiin parhaiten mittaavan menestystekijöitä. Mittareita oltiin
kerätty

samalla,

kun

suorituskykyprisman

mukaisesti

käytiin

läpi

sidosryhmien

menestyskartat. Valintaan osallistui koko suunnittelutiimi. Luotiin viisi mittaristoa, joissa
jokaisessa on omat mittarinsa. Nämä mittaristot käydään seuraavaksi yksitellen läpi.
6.5.1 Liikennerakenne
Tämän mittariston tarkoituksena on tuottaa tietoa liikennerakenteesta ennen suunnittelun
aloittamista, sen aikana ja sen jälkeen. Tieto auttaa käymään tehokkaammin sidosryhmien
kanssa keskustelua liikennerakenteessa olevista pullonkauloista. Mittariston tavoitteena on
saada liikennerakennetta muutettua siten, että veturit kiertäisivät tehokkaammin, josta
seuraa veturien seisonta-aikojen lyheneminen. Mittaristo on tarkemmin kuvattu taulukossa
2. Tämä puolestaan lisää mahdollisuutta ajaa sähkövetureilla enemmän. Mittareina ovat
käyttöaste suunnittelun alussa, käyttöaste, päällekkäin olevat junat per liikennepaikka ja
veturina-ajon osuus.
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Taulukko 2. Liikennerakenne mittaristo.
6.5.2 Laadukas perussuunnitelma
Tämän mittariston tarkoituksena on luoda kokonaiskatsaus jokaiseen suunniteltavaan
viikkoon. Alla olevaan taulukkoon 3 on listattu kaikki ne kohdat, jotka suunnittelijoiden tulee
ottaa huomioon perussuunnitelmaa tehdessä. Tämä mittaristo ottaa huomioon sekä
LOKOssa suunniteltavat veturit, junat ja veturitilaukset, että LIIKEessä tehtävät
veturikapasiteetin hakemiset ja perumiset. Nämä kaikki ovat sellaisia mittareita, jotka pitää
saada joko nollille tai tiettyyn ennalta sovittuun tasoon. Tämän avulla perussuunnitelman
työmäärää voidaan arvioida ja kohdentaa resursseja oikein. Kun nämä osa-alueet saadaan
moitteettomaan kuntoon, voidaan puhua erittäin laadukkaasta perussuunnitelmasta.
Samalla tätä mittaristoa voitaisiin kutsua perussuunnitelman valmiusasteeksi.
1

Veturisitoutuma

2

Perutut junat
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3

Suunnittelemattomat junat

4

Epäjatkuvuuksien määrä

5

Päällekkäisyydet

6

Virheet positio

7

Virheet hinaus

8

Vastoin A2A -taulukkoa

9

Veturikapasiteettivarausten määrä

10

Ylimääräisen veturikapasiteetin peruminen

11

Veturina-ajokapasiteettien jatkaminen

Taulukko 3. Laadukas perussuunnitelma mittaristo.
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16.5.3 Paikkansapitävyys
Tämän mittariston tarkoituksena on kuvata malli siitä, miten hyvin suunnitelma pitää
paikkansa verrattuna toteutumaan. Suunnittelija pystyy tämän mittariston avulla
analysoimaan

oman

työpanoksen

merkittävyyttä

ja

löytämään

kehityskohteita

suunniteltavien veturina-ajojen, junien ja veturitilausten määrään. Suunniteltavien
kohteiden

määrää

lisäämällä

tai

vähentämällä

voidaan

olennaisesti

vaikuttaa

resurssisuunnittelun ja vetokaluston lyhyen aikavälin suunnittelun työmäärään. Tällä
mittarilla on ohjaava vaikutus suunnitelman läpikäyntiin kokonaisuudessaan kaikkien
pääsidosryhmien kanssa. Mittaristoa on havainnollistettu taulukossa 4.

Taulukko 4. Paikkansa pitävyys mittaristo.

73

6.5.4 Taloudellinen suunnitelma
Taloudellisen suunnitelman mittaamisen tarkoitus on osoittaa suunnitelmasta sellaiset osaalueet, joihin pitää kiinnittää huomiota, jotta voidaan saada aikaan taloudellisia säästöjä.
Tästä mittaristosta löytyvät mittareina vetureiden ristiin ajojen tarkastaminen ja
korjaaminen, moniajojen tarkastaminen ja korjaaminen, päivystäjien viimeistelty suunnittelu
ja lämmitystehtävien viimeistelty suunnittelu. Tämä mittaristo mittaa suunnitelman
tekemisen viimeisintä vaihetta, jolloin suunnitelma on kokonaan tai lähes kokonaan
valmiina. Taulukosta 5 löytyy tarkempi kuvaus mittaristoon liittyvistä aiheista.

Taulukko 5. Taloudellinen suunnitelma mittaristo.
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6.5.5 Osaaminen
Tämän mittariston tarkoituksena on huomioida henkilöstön osaamisen ja työympäristön
kehittäminen. Tämä mittaristo taulukossa 6 pitää sisällään esimerkiksi henkilöstön koulutusja tutustumispäivien

mittaamisen,

sidosryhmäyhteistyön kehittäminen.

Taulukko 6. Osaaminen mittaristo.

tietojärjestelmän

ja prosessin kehittämisen

ja
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET
Asiantuntijatyön muuttuminen teknologisten sovellusten myötä muuttuu vauhdilla.
Asiantuntijan osaamista ja tiedonhallintaa on tullut helpottamaan entistä tehokkaampia
sovelluksia. Viestintä on siirtymässä yhä enemmän sähköisten viestintäkanavien käyttöön,
kun käsitys perinteisestä toimistotyöajasta on muuttumassa. Asiantuntijoiden vastuu
omasta ajankäytöstä, työnjaosta, viestinnästä ja tavoitteista on keskeisessä roolissa
muutoksen keskellä.
Tämän tutkimuksen aiheena on suorituskyvyn mittaristomallin valitseminen asiantuntijatyön
mittaamiseen.

Tutkimus

toteutettiin

tapaustutkimuksena.

Tutkimuksessa

tehtiin

kirjallisuuskatsaus, jonka tavoitteena oli taustoittaa suorituskykyä ja sen mittaamista ja
yleisimpiä suorituskyvyn mittaristonmalleja. Kirjallisuuskatsauksena perehdyttiin myös
asiantuntijatyöhön

ja

sen

suorituskykyyn.

Tausta-aineiston

avulla

hahmotetaan

asiantuntijatyön suorituskyvyn ominaispiirteitä. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata sitä,
miten suorituskyvyn mittaristomalli valitaan asiantuntijatyön mittaamiseen. Lisäksi annetaan
ehdotuksia asiantuntijatyöhön sopiviksi suorituskyvyn mittareiksi.
Tässä tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
-

Mitä mittaristomalleja käytetään asiantuntijatyön mittaamiseen?

-

Mitä tekijöitä pitää ottaa huomioon asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaamisessa?

-

Mikä

suorituskyvyn

mittaamisen

mittaristomalleista

sopii

asiantuntijatyön

mittaamiseen?
Tutkimus rajataan yrityksen sisäisen suorituskyvyn mittaamiseen organisaatiossa, jossa on
useita sisäisiä sidosryhmiä ja asiantuntijan vaikutusmahdollisuus omaan työhönsä on suuri.
Suorituskyvyn mittaamisen näkökulma on työntekijätason suorituskyvyn mittaaminen.
Mittaristomallin ja mittareiden rakentaminen ja käyttöönotto jätetään tämän tutkimuksen
ulkopuolelle.
Tutkimuksessa asetettiin tavoitteeksi kuvata malli siitä, miten mittaristomalli valitaan
asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaamiseen. Tutkimuksessa tuotiin esille suorituskyvyn
mittaamisen pääalueet. Tutkimuksessa eritellään mitä eroa on sisäisen ja ulkoisen
suorituskyvyn mittaamisella. Sisäisen suorituskyvyn mittaaminen tapahtuu yrityksen oman
edustajan toimesta ja se keskittyy toiminnan, yksikön tai roolin mittaamiseen. Samoin
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tutkimuksessa tuotiin esille, miten suorituskyvyn mittaaminen voidaan kohdentaa yrityksen
eri tasoille ja miten niistä voidaan hyötyä.
Tutkimuksen kirjallisuuskartoituksessa löytyi usea suorituskyvyn mittaamiseen soveltuva
mittaristomalli, jotka otettiin mukaan vertailuun tutkimuksen kohteena olevan tiimin
mittaristoa

valittaessa.

analysointijärjestelmä,

Mittaristomallit

olivat

suorituskykymatriisi,

lean,

SAKE

suorituskykyprisma

suorituskyvyn

ja

tasapainotettu

tuloskortti.
Tutkimuksessa käsiteltiin asiantuntijaorganisaation mittaamista. Tutkimuksessa tuotiin
esille, millaisia erityispiirteitä asiantuntijaorganisaatiossa on verrattuna perinteiseen
tuotantoympäristöön

ja

listattiin

menestystekijöitä

asiantuntija

työn

suorituskyvyn

mittaamiseen. Asiantuntijatyön mittaamisessa pitää ottaa huomioon asiantuntijan luova
osaaminen, jonka kuvaaminen prosessin sisään on hankalaa. Asiantuntijoiden työn
vaativuus ja läpinäkyvyys ylemmälle tasolle ja sidosryhmille voi olla esteenä yhteisen
ymmärryksen saavuttamiselle, joten mittaristomallin pitää pystyä avaamaan asiantuntijan
tekemää käytännön työtä ja tukemaan viestinnän parantamista.
Tutkimuksessa kuvattiin ensin suorituskyvyn mittaristomallien valintaa yleisesti: mitä
tekijöitä pitää ottaa huomioon ja mitä valmisteluja pitää tehdä ennen kuin valitaan
suorituskyvyn mittausjärjestelmää. Toiseksi selvitettiin miten valitut tekijät toimivat
asiantuntijatyön ja mittaristomallien näkökulmasta. Lopputulokseksi saatiin valintakriteerit,
joiden

avulla

voidaan

mittaristomalleja

analysoida

ja

analyysi

mittaristomallien

soveltuvuudesta asiantuntijatyön mittaamiseen.
Tuloksena

mittaristomallien

mittaristomallien

analysoinnista

soveltumisen

asiantuntijatyöhön

asiantuntijatyön

suorituskyvyn

toi

esille

kaikkien

mittaamiseen.

Eri

mittarimalleilla on toki omat ominaispiirteensä, jotka määrittelevät mallien käyttöä yrityksen
nykytilan valmiuksien mukaan, mutta nuo ominaispiirteet eivät estä asiantuntijatyön
mittaamista.
Lisäksi annettiin mittariehdotuksia asiantuntijatyön mittaamiseen. Mittaaminen kohdistuu
työilmapiiriin, moniosaamiseen, ajan- ja osaamisenhallintaan prosessissa, laatuun ja
sidosryhmätyytyväisyyteen.
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Lopputuotosta sovellettiin tutkimuksen kohteena olevaan suunnittelutiimiin, johon valittiin
suorituskyvyn mittaristomalli mittaamaan operatiivista suorituskykyä. Suorituskyvyn
mittaamiselle esitetyt valintakriteerit käytiin kohdeorganisaation näkökulmasta läpi ja
selvitettiin esillä olleiden mittaristomallien soveltuvuus kyseiseen suunnittelutiimiin.
Valinnan lisäksi esitettiin mittareita, joilla suunnittelutiimin operatiivista toimintaa voidaan
mitata.
Mittaristomalliksi valikoitui suorituskykyprisma. Suorituskykyprisman nähtiin keskittyvän
niihin osa-alueisiin, joita haluttiin sisäisen suorituskyvyn mittaristomallin suunnittelussa ja
rakentamisessa korostaa. Strategia, prosessit ja kyvykkyydet yhdistettynä sidosryhmien
panoksiin ja tarpeisiin nähtiin palvelevan parhaiten asiantuntijatyön mittaamista. Strategian
kautta mittaaminen sidotaan yrityksen tavoitteisiin, prosessit luovat yhteistä pohjaa
mittaamiselle muiden suunnitteluyksiköiden kanssa ja kyvykkyyksillä voidaan tavoittaa juuri
tässä yksikössä tarvittavat osaamisen alueet mittaamisen piiriin.
Tutkimuksen tavoitteet toteutuivat tutkimuksen aikana. Tutkimuksen lopputuotoksena
saatiin selville suorituskyvyn mittaristomallin valintaan liittyvät tekijät, jotka selvittämällä
pystyy vertailemaan mittaristomalleja ja selvittämään, onko omassa yrityksessä kaikki
valintatekijät sellaisessa kunnossa, että mittaristomalli voidaan suoraan rakentaa. Jos
nykytilanteeseen tarvitaan selvennystä strategian rakentamisen tai prosessien kuvaamisen
osalta, täytyy nämä ottaa huomioon projektin resurssien ja ajan käytön osalta.
Tutkimuskysymyksiin saatiin vastattua tutkimuksen aikana. Löydettiin kirjallisuudesta
yleisimpiä ja ajankohtaisimpia mittaristomalleja, joilla voidaan mitata asiantuntijatyötä
sisäisen suorituskyvyn näkökulmasta. Asiantuntijatyötä hahmotettiin yleisellä tasolla
kuvaten sen ominaispiirteitä ja suorituskyvyn mittaamisen näkökulmasta. Selvitettiin
tutkimuksessa mukana olevien mittaristomallien valintatekijöitä ja verrattiin niitä
asiantuntijatyön

mittaamiseen

liittyviin

tekijöihin.

Mittaristomallien

kelpoisuudesta

asiantuntijatyön mittaamiseen tehtiin selvitys vertailemalla mittaristomallien näkemystä
asiantuntijatyön valintakriteereihin.
Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että asiantuntijatyö ei suoranaisesti aseta rajoitteita
suorituskyvyn mittaristomalleille. Tutkimuksessa kaikki mukaan valitut mallit selviytyisivät
asiantuntijatyön mittaamisesta. Mittaristomallin valintaan vaikuttaa paljon enemmän
yrityksen nykytilanne kuin asiantuntijatyön näkökulma. Yrityksen strategian ajankohtaisuus
ja tasojen määrä, joille se on laadittu, on yksi suurimmista vaikuttavista tekijöistä projektin
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näkökulmasta. Strategian laadinta vaatii paljon aikaa ja resursseja. Toinen suuri tekijä
projektin onnistumisen kannalta on prosessikuvaukset. Niiden tekeminen on aikaa vievää,
kun monia henkilöitä joudutaan haastattelemaan, ennen kuin saadaan valmista aikaan.
Asiantuntijoiden osalta kaikki valintatekijät ovat olennaisia, joten yhtäkään niistä ei voida
jättää huomioimatta.
Tämän tutkimuksen aikana kiinnittyi huomio sisäisen suorituskyvyn mittaamiseen.
Suosituimpien mittaristomallien osalta mittaristomallin soveltaminen sisäisen suorituskyvyn
mittaamiseen tai ohjeistusta siihen miten muunnetaan tehtyjä mittaristoja yrityksen tasolta
toiselle tai tiimien välillä ei tarpeeksi käsitellä. Jatkotutkimuksen osalta sisäisen näkökulman
kirkastaminen suorituskyvyn mittaamisessa on yksi mielenkiintoinen kohde.
Vetokaluston käytönsuunnittelu on ollut muutoksessa mukana viimeiset vuodet. Mittarit,
joilla on mitattu ennen tuotosta ja prosessia eivät enää kohtaa kaikkea sitä toimintaa ja
tietoa, mitä muutos on tuonut tullessaan. Tähän mennessä ollaan saavutettu jo paljon,
mutta kehittäminen jatkuu, joten suorituskyvyn mittaamisen tulee pysyä kehityksessä
mukana. Tulevaisuuden rakentaminen tutkimattomalle perustalle lisää riskiä toiminnan
sekavuudelle ja tekee siitä ennalta-arvaamatonta. Sen takia suorituskyvyn mittaamiselle on
aika ja paikka juuri nyt.
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8 YHTEENVETO
Suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen on ollut viime vuosikymmeninä pinnalla ympäri
maailmaa (Paranjape et al. 2006, s. 5). Tasapainotettu tuloskortti julkaistiin Robert S.
Kaplanin ja David P. Nortonin toimesta vuonna 1992 ja sen jälkeen useita erilaisia malleja
on tuotu esille joko täysin uusina tai täydentämään olemassa olevia mittaristomalleja.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata malli siitä, miten suorituskyvyn mittaristomalli
voidaan valita asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaamiseen. Mittaamismallia sovellettiin
kohdeorganisaation suunnittelutiimiin. Tämä tutkimus tehtiin empiirisellä tutkimusotteella.
Tutkimusstrategiana on tapaustutkimus, jonka mielenkiinnon kohteena on suorituskyvyn
mittaaminen asiantuntijatyössä. Tutkimukseen on kerätty kirjallisuuskatsauksella taustaaineistoa suorituskyvystä ja sen mittaamisesta, suorituskyvyn mittaamiseen käytettävistä
mittaristomalleista ja asiantuntijatyöstä ja sen suorituskyvyn mittaamisesta. Tutkimuksen
tarkoituksena on samanaikaisesti deskriptiivisen tutkimuksen keinoin kuvata malli siitä,
miten suorituskyvyn mittaristomalli voidaan valita asiantuntijatiimiin ja selittävän
tutkimuksen keinoin tuoda esille syitä mikä tai mitkä esitellyistä suorituskyvyn
mittaamismenetelmistä

sopii

tai

sopivat

asiantuntijatyön

mittaamiseen.

Lisäksi

tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella tehdään ehdotuksena asiantuntijatiimille
valittuun mittaristomalliin sopivat suorituskyvyn mittarit.
Ensin kuvattiin suorituskyvyn mittaristomallien valintaa yleisesti: mitä tekijöitä pitää ottaa
huomioon ja mitä valmisteluja pitää tehdä ennen kuin valitaan suorituskyvyn
mittausjärjestelmää. Toiseksi analysoitiin valitut tekijät asiantuntijatyön ja mittaristomallien
näkökulmasta.

Lopputulokseksi

saatiin

valintakriteerit,

joiden

avulla

voidaan

mittaristomalleja analysoida ja analyysi mittaristomallien soveltuvuudesta asiantuntijatyön
mittaamiseen.
Mittaristomallien

analyysi

asiantuntijatyöhön

toi

esille

kaikkien

mittaristomallien

soveltumisen asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaamiseen. Eri mittarimalleilla on toki omat
ominaispiirteensä, jotka määrittelevät mallien käyttöä yrityksen nykytilan valmiuksien
mukaan, mutta nuo ominaispiirteet eivät estä asiantuntijatyön mittaamista.
Lisäksi annettiin mittariehdotuksia asiantuntijatyön mittaamiseen. Mittaaminen kohdistuu
työilmapiiriin, moniosaamiseen, ajan- ja osaamisenhallintaan prosessissa, laatuun ja
sidosryhmätyytyväisyyteen.
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Lopputuotosta sovellettiin tutkimuksen kohteena olevaan suunnittelutiimiin, johon valittiin
suorituskyvyn mittaristomalli mittaamaan operatiivista suorituskykyä. Suorituskyvyn
mittaamiselle esitetyt valintakriteerit käytiin kohdeorganisaation näkökulmasta läpi ja
analysoitiin esillä olleiden mittaristomallien soveltuvuus kyseiseen suunnittelutiimiin.
Valinnan lisäksi esitettiin mittareita, joilla suunnittelutiimin operatiivista toimintaa voidaan
mitata.
Mittaristomalliksi valikoitui suorituskykyprisma. Suorituskykyprisman nähtiin keskittyvän
niihin osa-alueisiin, joita haluttiin sisäisen suorituskyvyn mittaristomallin suunnittelussa ja
rakentamisessa korostaa. Strategia, prosessit ja kyvykkyydet yhdistettynä sidosryhmien
panoksiin ja tarpeisiin nähtiin palvelevan parhaiten asiantuntijatyön mittaamista. Strategian
kautta mittaaminen sidotaan yrityksen tavoitteisiin, prosessit luovat yhteistä pohjaa
mittaamiselle muiden suunnitteluyksiköiden kanssa ja kyvykkyyksillä voidaan tavoittaa juuri
tässä yksikössä tarvittavat osaamisen alueet mittaamisen piiriin.
Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että asiantuntijatyö ei suoranaisesti aseta rajoitteita
suorituskyvyn mittaristomalleille. Tutkimuksessa kaikki mukaan valitut mallit selviytyisivät
asiantuntijatyön mittaamisesta. Mittaristomallin valintaan vaikuttaa paljon enemmän
yrityksen nykytilanne kuin asiantuntijatyön näkökulma. Yrityksen strategian ajankohtaisuus
ja tasojen määrä, joille se on laadittu, on yksi suurimmista vaikuttavista tekijöistä projektin
näkökulmasta. Strategian laadinta vaatii paljon aikaa ja resursseja. Toinen suuri tekijä
projektin onnistumisen kannalta on prosessikuvaukset. Niiden tekeminen on aikaa vievää,
kun monia henkilöitä joudutaan haastattelemaan, ennen kuin saadaan valmista aikaan.
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LIITE 1
A3-lomake
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LIITE 2
Otantamenetelmien kuvaukset
Yksinkertaista satunnaisotantaa voidaan käyttää silloin, kun tutkittava perusjoukko on
tunnettu. Perusjoukon jäsenistä valitaan tällöin satunnaisesti tutkimukseen osallistuvat
henkilöt, vaikka antamalla jokaiselle perusjoukon jäsenelle numeroarvo ja kirjoittamalla
numerot lapulle. Laput voidaan nostaa side silmillä hatusta, jolloin toteutuu täysi
sattumanvaraisuus. (Metsämuuronen 2005, s. 53)
Systemaattinen otanta perustuu siihen, että tutkimuksen perusjoukosta on tiedossa
nimilista. Osallistujien määrän ollessa tiedossa jaetaan kokonaismäärä halutulla otoskoolla.
Näin saadaan aikaan poimintaväli. Ensimmäisestä poimintavälistä arvotaan aloittava
numero ja sen jälkeen edetään satunnaisesti poimintavälin mukaisesti jokainen
muodostunut poimintaväliryhmä läpi. Metsämuuronen (2005, s. 54)
Ositettua otantaa käytetään tiettyjen mielenkiintoisten ryhmien saamiseksi mukaan.
Tutkijan halua vertailla tiettyjä ryhmiä tasapuolisesti voidaan huomioida ositetulla otannalla.
Ryhmien sisältä valitaan koehenkilöt satunnaisesti. Ryväsotanta menetelmässä otetaan
tutkimuksen kohteeksi yksilön sijasta yksikkö, esim. perhe ja tehdään tutkimus aina
yksikkökohtaisesti. Metsämuuronen (2005, s. 55)
Lumipallo-otanta tarkoittaa sitä, että ikään kuin lumipallon kerrosrakenteen lailla alussa on
yksi tutkittava, jonka kautta löytyy seuraava tutkittava. Tällaista menetelmään voidaan
käyttää tutkimuksen arkaluontoisuuden tai tutkittavien saavutettavuuden perusteella.
Metsämuuronen (2005, s. 55)

