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Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia tuottavuutta betonielementtiteollisuudessa tuotanto-

organisaatioiden näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitetään, miten tuottavuus käsitteenä 

hahmotetaan tuotanto-organisaatioissa. Tutkimuksen tavoitteena on löytää tutkimuksen 

kohteena olevan liiketoiminnan tuotantoyksiköiden kannalta merkittävimmät tuottavuu-

den tekijät ja tuottavuuden kehittämisen esteet. Näiden tunnistaminen on tutkimusten mu-

kaan olennaista tuottavuutta kehitettäessä.  

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena betoniteollisuudessa toimivan yrityksen ele-

menttiliiketoiminnan tuotantoyksiöissä. Tutkimukseen osallistui vastuuhenkilöitä seitse-

mästä eri tuotanto-organisaatiosta. 

 

Tutkimuksessa selvisi, että tutkimukseen osallistuneissa tuotanto-organisaatioissa tuotta-

vuuden käsitteen määritelmä koettiin pääosin yhteneväisenä ja selkeänä. Tutkimuksessa 

merkittävimmiksi tuottavuusesteiksi tunnistettiin rajallinen joukko tekijöitä. Tutkimuk-

sessa esiin nousseita tuottavuus esteitä ei kuitenkaan koettu kokonaisuudessaan kovin 

merkittäviksi. Kohdeyrityksen tuotantoyksiköissä tuottavuuden tekijöiksi todettiin johta-

minen, kommunikaatio, resurssit ja toimintaympäristö. Tuottavuutta koskevat asenteet ja 

merkityksen ymmärtäminen nähtiin tuottavuuden kehittymisen edellytyksinä. 

 

Tutkimuksen tulosten avulla voidaan poistaa tuottavuuden esteitä sekä kehittää tuotta-

vuutta yrityksen tuotanto-organisaatioissa. Tulosten perusteella voidaan tunnistaa jo käy-

tössä olevat tuottavuutta tukevat ratkaisut sekä prosessit ja implementoida ne muissa tuo-

tantoyksiköissä. Havaintojen perusteella voidaan toteuttaa ja kohdistaa tuottavuuden ke-

hittämisprojekteja oikeisiin asioihin.  
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ABSTRACT 

Author: Olli Voutilainen  

Subject: Productivity in production organizations of precast concrete industry  

Year: 2019 Place: Hämeenlinna 

Masters’s thesis. Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, Industrial Mana-
gement  
76 pages, 9 pictures, 17 tables, 2 attachment 
Examiners: Professor, D.Sc Hannu Rantanen, Senior researcher Juhani Ukko 

Keywords: Productivity, Obstacles restraining productivity, Precast concrete industry 

The aim of the present study is to examine productivity in the precast concrete industry 
from the perspective of production organizations. The study examines how productivity 
is perceived as a concept in a production organization. The main objective of the study is 
to find the most important factors of productivity and obstacles restraining productivity 
improvement in the production units of the researched business. According to the latest 
research, the identification of these factors is essential for the improvement of producti-
vity. 

The present study was carried out as a survey on the production units of the precast 
concrete business of a company operating in the concrete industry. Managers and team 
leaders from seven production organizations participated in the research. 

The results of the study reveal that the definition of productivity in the production or-
ganizations was mainly unambiguous. In the present study, the most significant obstacles 
restraining productivity in the production units were identified by a limited number of 
factors. Overall, the identified obstacles restraining productivity were not considered to 
be highly significant. According to the results, management, communication, resources 
and the operating environment were considered as factors of productivity. Additionally, 
understanding the meaning and attitudes towards productivity were held as prerequisites 
for productivity development. 
 
The results of the present study can be used to help in removing obstacles restraining 
productivity and improving productivity in production organizations. With the help of the 
results, the already existing solutions and processes that support productivity can be re-
cognized and implemented in other production units. Based on the findings, productivity 
projects can be implemented and targeted at the right resources.  
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1. JOHDANTO 
 
1.1  Tutkimuksen tausta 
 

Viime vuosien kiihtynyt rakentaminen on täyttänyt rakennustuoteteollisuuden tilauskirjat ja 

nostanut rakennusmateriaalien menekki-indeksiä. Vuonna 2012 kasvuun kääntyneet raken-

nustuoteteollisuuden tuotantomäärät ja samalla voimakkaasti kasvanut kysyntä ovat nosta-

neet tuotteiden hintatasoa. Yleisten rakennuskustannusten kasvu on kuitenkin pysynyt koh-

tuullisena, mutta vuonna 2018 kustannusten nousupaine on kasvanut. Kasvanut kysyntä on 

luonut paineet materiaalien hintojen ja palkkakustannusten nousulle. (Rakennusteollisuus 

RT 2018 a). Lopputuotteiden hinta ja rakentamisen kustannukset ovat saavuttamassa ylära-

jan, jolloin tilaajat ja investoijat eivät ole enää valmiita maksamaan lisää, koska tätä kasva-

nutta kulupottia ei voi siirtää suoraan loppuasiakkaalle.  

 

Materiaalien ja palkkojen vaikutus tuotteiden hinnoitteluun on merkittävä, koska niistä syn-

tyy betoniteollisuudessa noin 50% valmiin tuotteen tuotantokustannuksista (Rakennusteol-

lisuus RT 2017, s.25).  Betonielementtiteollisuudessa suoran työvoiman palkkakustannus 

määrittelee lähes kolmanneksen tuotteen lopullisesta hinnasta, jolloin työntuottavuuden ke-

hittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Czumanski & Lödding (2016, s. 2934) mukaan työkus-

tannusten kasvamisen myötä yleisen jatkuvan kasvun tavoittelun aikakautena, tuottavuuden 

saavuttaminen vaatii yrityksissä entistä enemmän panostamista esimerkiksi henkilöstöre-

surssien tehokkaaseen käyttöön. Henkilöstöresurssien tehokkuus ja sitä kautta tuottavuus 

korostuu varsinkin paljon henkilötyötunteja vaativissa ja vain osittain automatisoiduissa työ-

tehtävissä. Lisäksi materiaalien hinnat ovat kysynnän mukana nousseet ja saavuttaneet laki-

pisteen. Tällöin tuottavuuden paraneminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta kustannustason 

nousua voidaan hillitä (Uusi-Rauva 1994, s. 15). 

 

Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön Pk-yritysbarometrista 

(2018) nousee esiin, että yli puolessa kyselyyn vastanneista yrityksissä koetaan haasteita 

osaavan työvoiman saatavuudessa. Tämä vaikuttaa negatiivisesti yritysten näkemyksiin ta-

loudellisesta ja toiminnallisesta kasvusta. Lisäksi yhteensä 14 prosenttia piti työvoiman saa-

tavuutta merkittävimpänä kasvun esteenä. Tilastollisesti osaavan työvoiman saatavuuden 

vaikutus yrityksen kasvuun ja sitä kautta tuottavuuteen on lisääntynyt viime vuosina. Beto-
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niteollisuudessa on yritetty vastata haasteisiin omilla sisäisillä ammattikoulutuksilla. Toi-

saalta osaavaan työvoiman maahanmuutto on purkanut markkinoiden pullonkauloja (Työ-ja 

elinkeinoministeriö 2018).  

 

Suhdannemuutos on ajanut betonituoteteollisuuden tilanteeseen, jossa avain menestykseen 

ja kannattavuuteen näyttää olevan työn sekä prosessien tuottavuuden ja tehokkuuden kehit-

täminen. Tuottavuus ja sen kehittäminen on yleensä ajankohtaista taantumassa ja laman ai-

kana (Rantanen 2005, s. 1). Kuitenkin tuottavuuden merkitys korostuu myös nousukaudella, 

kun kysyntä ylittää huomattavasti saatavilla olevan tuotantokapasiteetin. Kuvasta 1 nähdään, 

miten viime vuosina tilauskanta on kolminkertainen verrattuna tuotantomääriin. Tällöin 

tuottavuuden kehitystä on lähdettävä edistämään prosessien tehokkuuden ja materiaalien te-

hokkaan käytön kautta. Tuottavuuden kehittämisellä voidaan saavuttaa merkittävää kilpai-

luetua. Tämä vaatii tuottavuusesteiden tunnistamista ja poistamista tai niiden vaikutusten 

minimointia.  

 

Uusi-Rauvan (1997, s. 14) mukaan tuottavuuden kasvu mahdollistaa aineellisen hyvinvoin-

nin kehittymisen ja näin ollen tuottavuus on yksi olennaisimmista kansantalouden kasvun 

avaintekijöistä. Tällöin kaikkien kansantaloudelle merkittävien alojen tulee osaltaan kehittää 

tuottavuutta.  Taloudellisilla mittareilla mitattuna tuottavuuden kasvua voidaan pitää myös 

yhtenä tärkeimmistä menestystekijöistä yritykselle (Krisztina et al. 2011, s. 220).  

 

 
Kuva 1. Seinäelementtien tilauskanta vs. tuotantomäärät. (Betoniteollisuus ry. 2018) 



 
 

9 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Työn tarkoituksena on tutkia tuottavuutta betonielementtiteollisuudessa toimivien tehtaiden 

ja tuotantoyksiköiden näkökulmasta. Työssä tarkastellaan, miten tuottavuus käsitteenä hah-

motetaan betonielementtiteollisuudessa. Tutkimuksen tavoitteena on löytää tutkimuksen 

kohteena olevan liiketoiminnan tuotantoyksiköiden kannalta merkittävimmät tuottavuuden 

tekijät ja tuottavuuden kehittämisen esteet.  

 

Tutkimuksessa pyritään tunnistamaan tehtaiden tuottavuuden kannalta toimivia prosesseja 

ja toimintamalleja. Lisäksi työssä pohditaan, millaiset edellytykset tuotantoyksiköissä on 

tuottavuusesteiden tunnistamiselle. Työssä perehdytään tuottavuuden merkitykseen osana 

yrityksen kokonaissuorituskykyä elementtiliiketoiminnassa. Saatujen havaintojen perus-

teella voidaan tunnistaa soveltuvat toimintamallit ja kehityskohteet. Lisäksi saatujen tulosten 

perusteella pyritään tukemaan tuottavuusesteiden poistamista ja tuottavuuden kehittämistä 

elementtiliiketoiminnan tuotantoyksiköissä.  

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymykset ovat:  
 

- Mitä tuottavuus on elementtiteollisuuden tuotanto-organisaatioiden vastuuhenkilöi-

den näkökulmasta? 

- Mitkä ovat merkittävimmät tuottavuuden kehittämisen esteet ja tuottavuustekijät ele-

menttiteollisuuden tuotantoyksiköissä vastuuhenkilöiden arvioimana? 

- Miten tuottavuutta voidaan kehittää elementtiteollisuuden tuotantoyksiköissä vas-

tuuhenkilöiden arvioimana? 

 

Tutkimus rajataan koskemaan vain tuottavuutta yhden betoniteollisuudessa toimivan yrityk-

sen tuotantoyksiköissä, joten tutkimuksessa ei tarkastella tuottavuuden tekijöitä ja kehittä-

misen esteitä koko elementtiteollisuuden kentässä. Tutkimuksen yhteydessä toteutettavaan 

kyselytutkimukseen osallistuu kohdeyrityksestä valittujen tuotantoyksiköiden henkilöstöä. 

Tutkimuksesta rajataan pois henkilöt, jotka eivät työskentele tuotannon tehtävissä. Lisäksi 

yrityksen muut toiminnot eivät sisälly tutkimuksessa suoritettavan tarkastelun piiriin. 
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1.3 Metodologia 

 

Tutkimuksen lähestymistapaa valittaessa puhutaan yleensä tutkimusstrategian valinnasta eli 

tarkemmasta käsitteestä tutkimusmetodista. Valinta tehdään tutkimusongelman tai tehtävän 

perusteella. (Hirsjärvi et al. 1997, s. 128) 

 

Hirsjärvi et al (1997, s. 130) mukaan perinteisesti käytettävät tutkimusstrategiat voidaan ja-

otella kokeelliseen, survey- ja tapaustutkimukseen. Kokeellisessa tutkimuksessa keskitytään 

tutkimaan valitun muuttujan vaikutusta toiseen muuttujaan. Survey-tutkimuksessa hanki-

tulla aineistolla pyritään selittämään ilmiötä. Tietoa kerätään tietyltä vakioidulta joukolta 

ihmisiä. Tapaustutkimuksessa tietoa saadaan fokusoitua tietystä ja hyvin tarkkaan valituista 

toisiinsa vaikuttavista joukoista. Tapaustutkimuksessa tiedon hankintamenetelmiä on useita, 

kuten havainnointi, haastattelut ja dokumenttien tutkiminen. Tapaustutkimuksen eli case-

studyn tavoitteena on yleensä ilmiöiden kuvailu.  

 

Tutkimuksen tekoa ohjaa myös kvalitatiivinen eli laadullinen ja kvantitatiivinen eli määräl-

linen lähestymistapa. Näiden karkea ero nähdään kvalitatiivisen merkityksiä käsittelevänä ja 

kvantitatiivisen numeroita käsittelevänä tutkimuksena. Näiden lähestymistapojen erottelu on 

käytännössä vaikeaa ja yleensä tarpeetonta. Useissa tutkimuksissa käytetään molempia 

suuntauksia rinnakkain tai toisiaan edeltävinä vaiheina. (Hirsjävi et al. 1997, s. 133)  

 

Tutkimukset jaetaan lähtökohtaisesti teoreettisiin ja empiirisiin tutkimuksiin. Empiirisessä 

tutkimuksessa keskitytään aineiston keräämisen- ja analysoinnin menetelmiin ja tutkimuk-

sessa kerättyyn aineistoon. Teoreettisessa tutkimuksessa tutkimus perustuu argumentaatioon 

ja relevanttiin tieteellisen aineiston käyttöön argumentaation tukena. Näiden kahden tutki-

mustyypin jaottelu on haastavaa, koska tutkimuksista löytyy usein molempien ominaisuuk-

sia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 20)  

 

Hirsjärvi et al. (1997, s. 133) mukaan oleellisinta lähestymistavan ja metodin valinnassa on 

pohdinta siitä, miten valinta edistää ongelmien ratkaisua ja mistä tutkija on itse vakuuttunein. 

Tämän työn teoriaosuudessa keskitytään tieteellisen tutkimustiedon keräämiseen ja analy-

sointiin. Teoria-aineiston analyysin perusteella pyritään löytämään oleellisimmat muuttujat, 

joita voidaan lähteä tarkastelemaan syvällisemmin. 
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Tämä tutkimus lähestymistavaltaan kvalitatiivinen vaikkakin se pitää sisällään kvantitatiivi-

sen tutkimuksen piirteitä. Tutkimuksen aineisto kerättiin käyttämällä strukturoitua ja puo-

listrukturoitua kyselyä. Tuomi & Sarajärvi (2009, 74-75) toteavat, että yleensä lomakeky-

selyt ovat kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmiä, mutta tässä työssä kyselytutkimukseen 

sisältyy avoimia kysymyksiä ja vastaajat sekä vastaukset pyritään luokittelemaan laadulli-

sesti. 

 

Tutkimus täyttää tutkimusasetelmallisesti monitapaustutkimuksen kriteerit. Tällöin työn 

avulla halutaan ymmärtää syvällisemmin tiettyä esiintyvää ilmiöitä tietyssä rajatussa 

ryhmässä (Patton 1990, s. 53−54). Tämän tutkimuksen osalta käsite monitapaustutkimus on 

myös perusteltu, koska tutkimuksen avulla halutaan tuoda esiin yksilöllisiä eroja ja ilmiön 

riippuvuutta kontekstista. Tutkimusstrategian osalta tässä tutkimuksessa voidaan puhua tri-

angulaatiosta eli ilmiöitä tarkastellaan käyttämällä useita eri tutkimusmenetelmiä (Hirsjärvi 

et al. 2004, s. 218). Kun käytetään useampaa tutkimusmenetelmää, on etuna luotettavan ja 

tarkan tiedon saaminen tutkittavasta aiheesta (Patton 1990, s. 244).  

 

1.4 Rakenne  

 

Tutkimus rakentuu pitkälti Tuomi & Sarajärven (2009, s.151) esittämän mallin mukaan. Ku-

vassa 2 on esitetty tutkimuksen vaiheet järjestyksessä. Tutkimusraportti on jaettu seitsemään 

päälukuun. Johdantoluvussa selvitetään tutkimuksen taustat, tavoitteet ja rajaukset. Luvussa 

käsitellään myös tutkimuksen metodologiaa ja rakennetta. Luvussa kaksi käsitellään raken-

nustuoteteollisuutta ja sen tutkimuksen kannalta oleellisimpia erikoispiirteitä. Luvussa tar-

kastellaan myös betonielementtiteollisuuden kehittymistä ja alan tuottavuuteen vaikuttavia 

tekijöitä. 

 

Luku kolme käsittelee kirjallisuuden määritelmiä tuottavuudesta ja sen merkityksestä yri-

tyksen suorituskyvylle. Luvussa perehdytään myös kirjallisuudessa sekä tutkimuksissa tun-

nistettuihin tuottavuusesteisiin ja tuottavuuden kehittämisen edellytyksiin. Neljännessä lu-

vussa perehdytään tuottavuuden kehittämiseen. Luvussa käsitellään tieteellisissä tutkimuk-

sissa ja kirjallisuudessa tunnistettuja tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämisen esteitä. Li-

säksi pyritään tunnistamaan tieteellisestä kirjallisuudesta tärkeimpiä tuottavuustekijöitä ja 
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tuottavuuden kehittämisen menetelmiä. Osana tuottavuuden kehittämistä käydään läpi pe-

rusteet tuottavuuden mittaamisesta. 

 

 
 
Kuva 2. Tutkimuksen eteneminen  
 

Tutkimuksen viides luku käsittelee kohdeyrityksessä toteutettua tutkimusta tuottavuudesta. 

Luvussa perehdytään kohdeyritykseen ja sen toimintaa kuvataan tarkemmin. Lisäksi käy-

dään läpi kyselytutkimuksen käytännön toteuttaminen ja tulosten analysoinnin menetelmät. 

Luvun muissa osissa analysoidaan kyselytutkimuksen tuloksia ja havaintoja.  

 

Kuudennessa luvussa vastataan tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. Samalla analysoidaan 

kerättyä teoriatietoa ja pohditaan, miten kirjallisuuden havainnot vastaavat tutkimuksen tu-

loksia eli tehdään johtopäätökset havaintojen perusteella. Tässä yhteydessä pohditaan myös 

millaiset edellytykset tutkimuksen tulokset luovat tuottavuuden tutkimiselle ja kehittämi-

selle betonielementtiliiketoiminnan tuotantoyksiköissä. Viimeinen kappale on yhteenveto, 

jossa tarkastellaan tutkimusta kokonaisuutena. 

 

 

Aiheen valinta Kirjallisuuden 
lukeminen

Tutkiimusongelman- tai 
tehtävän 

hahmottaminen

Tutkimusmetodologian 
ja metodin podintaAineiston keruuAineiston analyysi

Raportin kirjoittaminen
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2. BETONITUOTETEOLLISUUS 
 
2.1 Kivi- eli betoniteollisuus 
 
Rakennustuoteteollisuus on merkittävä osa rakennusteollisuutta. Rakennusteollisuuden mer-

kitys Suomen kansantaloudelle on ollut huomattava viime vuosina ja rakentaminen työllisti 

193 000 henkilöä vuonna 2018 (Rakennusteollisuus RT 2018). VTT:n tekemien laskelmien 

mukaan rakentaminen loi jo vuonna 2011 15 % Suomen työpaikoista ja 66 % investoin-

neista. Vuonna 2011 rakennusteollisuudesta syntyi 520 000 henkilötyövuotta ja rakennus-

tuoteteollisuuden osuus tästä oli 80 000 henkilötyövuotta (Rakennusteollisuus RT 2012). 

Rakennusteollisuus Ry:n (2018a) mukaan rakennuslupien määrä ei ole kasvanut enää 

vuonna 2018, mutta aloitusten siirtyminen ja kuvasta 1 havaittava tuotantokapasiteetin puute 

luo kasvun tarpeita ja tuottavuuspaineita elementtiteollisuudessa. 

 

Rakennusteollisuus Ry:n (2018a) rakennustuotannon kokonaisarvo vuonna 2017 oli 33,7 

mrd. € ja tästä talonrakentamisen osuus oli 27 mrd. €.  Talonrakentamisen kokonaiskustan-

nuksista 55 prosenttia muodostuu materiaaleista eli rakennustuoteteollisuuden tuotteista 

(Rakennusteollisuus RT 2012). Kuvasta 3 nähdään kivi- eli betoniteollisuuden osuuden ra-

kennustuoteteollisuudesta olevan 20 prosenttia. Betoniteollisuuden liikevaihto oli vuonna 

2016 1036 milj. €. Viime vuosina rakentamisen merkitys Suomen kansantalouden veturina 

on vain kasvanut. Rakentaminen luo täten vankan pohjan Suomen hyvinvoinnille ja kilpai-

lukyvylle (Rakennusteollisuus RT 2018). 

 

 
Kuva 3. Rakennustuoteteollisuusalan jakautuminen. (Rakennusteollisuus RT 2018) 
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Betoniteollisuus on yksi rakennustuoteteollisuuden suurimmista tuotealoista ja se koostuu 

useammasta tuoteryhmästä. Kuvassa 4 on esitetty teollisuuden alat ja liikevaihtojen suuruu-

det. Osuudeltaan suurimmat alat ovat betonielementit ja valmisbetoni. Elementtiteollisuuden 

osuus betoniteollisuuden liikevaihdosta on merkittävä 625 milj.€. Betonielementtiteollisuus 

koostuu useasta eri tuoteryhmästä. Vuonna 2008 asuinkerrostalojen rungoista 78% ja toi-

mistorakentamisen rungoista 66% olivat elementtirakenteisia. 

 

 
Kuva 4. Betoniteollisuuden alan liikevaihdon jakautuminen. (Rakennusteollisuus RT 2018) 

 

2.2 Betonielementtiteollisuus  

 

Betonielementtiteollisuudessa tuottavuuden kehittäminen ja ylläpito on ollut haasteellista 

viime vuosikymmeninä. Lisäksi suomalaisen yhteiskunnan ja teollisuuden kehitys tuo tule-

vaisuudessa oman haasteensa (Suomen yrittäjät 2018). Yleinen kilpailutilanteen muuttumi-

nen ja rakennusteollisuuden markkinoiden suhdannevaihtelut pakottavat alaa panostamaan 

tuottavuuteen (Rakennusteollisuus 20018 a). 

 

Betonirakentamisen historia Suomessa alkoi 1900-luvun alkupuoliskolla teollistumisen ja 

kaupungistumisen ansiosta. Tuolloin betonia alettiin käyttämään monipuolisesti talo-, teol-
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lisuus- ja infrarakentamisessa. Elementtiteknologia alkoi kehittymään Suomessa sotien jäl-

keen 1950-luvulla, kun modernia rationalismia ihannoinut arkkitehtuuri vaikutti paljon jäl-

leenrakentamiseen ja suosi elementtirakentamista. (elementtisuunnitelu.fi)  

 

Elementtisuunnittelu.fi mukaan 1970-luvulla elementtirakentaminen otti harppauksia eteen-

päin suur-ja pöytämuottitekniikan kehittymisellä sekä ensimmäisten sandwich -julkisivuele-

menttien valmistuksella. 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa asuinrakentamisen elementtira-

kentamista pyrittiin standardisoimaan eli luomaan alalle tyyppiratkaisuja BES-järjestelmän 

kautta. 1970-luvun massiivinen asuntotuotanto ei olisi ollut mahdollista ilman alan vakioi-

tuja elementtiratkaisuja. Myös valtion ohjaama asuntopolitiikka ajoi mahdollisimman kus-

tannustehokkaisiin ratkaisuihin. Chua & Khalili (2014, 10) toteavatkin tutkimuksessaan 

tuottavuuden kehittämisen kannalta oleellisimmaksi standardiratkaisujen löytämisen ele-

menttirakentamisessa sekä muottitekniikan optimoinnin.  

 

Suurimmat innovaatiot alalla tehtiin 1970-luvulla. Tuolloin kehitettiin tuotanto- ja betoni-

teknologiaa. 1980-luvulla markkinoille tuotiin korkealujuusbetoni vaativia rakenteita varten. 

Betonin nopea purkulujuuden kehittyminen mahdollisti muun muassa tehokkaan elementti-

tuotannon. Elementtien valmistuksen kannalta merkittävä keksintö, itsetiivistyvä betoni eli 

IT-betoni, kehitettiin 90-luvulla. IT-betonin käytöllä pystytään elementtivalmistuksen pro-

sesseja nopeuttamaan työvaiheita vähentämällä ja helpottamalla. (elementtisuunnitelu.fi)   

  

Elementtien ja varsinkin julkisivuelementtien valmistaminen on ollut kautta historian paljon 

työvoimaa vaativaa. Tuotantoprosesseja on vähitellen kehitetty koneita ja laitteita lisää-

mällä. Osa elementtituotteiden tuotantoprosesseista on voitu automatisoida hyvinkin pit-

källe. Pisimmälle on kehitetty ontelolaattojen tuotantoprosesseja ja väliseinien patteri-tai 

kiertomuotti teknologiaa (elementtisuunnitelu.fi).  

 

Nykyinen arkkitehtuuri suurine ikkunoineen ja monimuotoisine rakenteineen on luonut uu-

den haasteen seinäelementtiteknologialle, koska monet tuotantoyksiköt on alun perin suun-

niteltu valmistamaan 70-ja 80-luvun yksinkertaisia ja kooltaan pienempiä tuotteita. Uusien 

ja vaativampien ratkaisujen myötä myös työvoiman ammattitaidon vaatimustaso on kasva-
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nut. Osaltaan tästä johtuen nykyisin tuotantosarjat samoilla muoteilla ovat pienentyneet. Täl-

löin muottien muutostyöt lisääntyvät, joka aiheuttaa tuotantokustannusten ja työmenekin 

kasvua (Chua & Khalili 2014, s.6). 
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3. TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS 

 

3.1 Yrityksen suorituskyky 

 

Tuottavuuden ja tehokkuuden tarkempi tutkiminen vaatii sen, että ymmärretään tuottavuu-

den ja tehokkuuden merkitys osana yrityksen suorituskykyä. Suorituskyvyn käsite on laaja 

ja sitä voidaan määritellä hieman eri tavoin (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 20). Hildén et 

al. (2014, s. 68) toteavat, että organisaation suorituskyky nähdään kokonaisuutena valmiutta, 

toimintaa ja suorituksia. Yrityksen suorituskyvyn analysoinnissa voidaan keskittyä toteutu-

neen suorituksen korostamiseen, jolloin esimerkiksi suorituskyvyn mittaaminen keskittyy 

tarkastelemaan tehtyjä suorituksia. Näkökulmasta riippuen suorituskyvyn tarkastelun lähtö-

kohtana pidetään myös organisaation kykyä toteuttaa ja selvitä annetuista tehtävistä. Tällöin 

keskitytään yrityksen resurssien potentiaalin analysointiin. Suorituskyky voidaan siis mää-

ritellä maksimaaliseksi kyvyksi saavuttaa tavoitteet ja täyttää tarpeet. Lähtökohdat ja tavoi-

tetulokset määräytyvät tarkastelijan ja kontekstin mukaan. (Ukko et al. 2007, s.3) 

 

Suorituskyky voidaan jakaa erilaisiin osa-alueisiin. Jako voidaan toteuttaa Rantasen (2005, 

s.2) mukaan erittelemällä yrityksen suorituskyky ulkoiseen ja sisäiseen suorituskykyyn. Näi-

den tarkempi jako toteutetaan tarkastelutason ja analyysin näkökulman kautta. Sisäisen suo-

rituskyvyn analyysin suorittaa yritys itse ja tarkastelu kohdistuu tiettyyn osaan toimintaa. 

Yrityksen sisäiseen suorituskykyyn liittyy vahvasti tuottavuus ja tehokkuus.  Ulkoista suo-

rituskykyä käsiteltäessä yritystä analysoidaan kokonaisuutena. Tällöin organisaation ul-

koista suorituskykyä voi tarkastella myös muut ulkopuoliset toimijat. Yrityksen suoritusky-

vyssä tulee huomioida johdon näkemysten lisäksi kaikkien tärkeimpien sidosryhmien tarpeet 

ja tavoitteet (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 20). Ulkopuolisen suorituskyvyn kohdalla ko-

rostuu yrityksen kannattavuus ja kilpailukyky (Rantanen 2005, s.3). 

 

Rantanen (2005, s. 4) esittää mallin, jossa suorituskyky koostuu useista osa-alueista. Nämä 

osa-alueet, kuten tuottavuus, osaaminen- ja henkilöstön työhyvinvointi vaikuttavat kierteen 

omaisesti toisiinsa, jolloin niiden yhteisvaikutuksesta esimerkiksi yrityksen asiakastyytyväi-

syys paranee. Tästä seuraa taas mahdollisesti tuotteiden parempi kysyntä ja yrityksen kan-
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nattavuuden kehittyminen, jolloin muun muassa tuottavuutta tukevat investoinnit mahdol-

listuvat. Mallissa on huomioitu suorituskyvyn osatekijöiden vaikuttavuudet toisiinsa sekä 

niiden sijoittuminen ulkoisiin ja sisäisiin tekijöihin. 

 

Tangen (2005, s. 43) on pyrkinyt luomaan suorituskyvystä mallin, jossa yhdistyvät organi-

saation taloudelliset ja operatiiviset tekijät. Kuva 5 mallintaa, miten suorituskyky muodostuu 

ja havainnollistaa, miten suorituskyvyn eri tekijät sekä termit liittyvät toisiinsa. Tangen 

(2005, s.43) esittämässä mallissa suorituskyky koostuu monesta kerroksesta. Keskeisenä on 

tuottavuus, jota voidaan todentaa tuotos-panos-suhteella. Tämän ympärille muodostuu yri-

tyksen kannattavuus, jossa huomioidaan tuottavuuden lisäksi taloudellisia tekijöitä. Organi-

saation suorituskyky rakentuu näiden kahden varaan ja lisäksi siihen sisältyy muita ei-rahal-

lisia tekijöitä, kuten laatu, ja joustavuus. Näihin kolmeen käsitteeseen; tuottavuus, kannatta-

vuus ja suorituskyky liittyy taustalla vahvasti termit vaikuttavuus ja tehokkuus.  

 

 
Kuva 5. Tangen Triple-P-mallia mukaillen suorituskykyyn vaikuttavat tekijät (Tangen 

2005, s.43) 
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Niin Tangen (2005) kuin Rantanen (2005) tutkimuksissaan mainitsevat kannattavuuden ja 

vaikuttavuuden liittyen suorituskykyyn. Kannattavuutta on käsitelty useissa eri tutkimuk-

sissa.  Kuitenkin sen tarkka määrittely on riippuvainen tarkastelijan tarkoitusperistä ja toi-

mintaympäristöstä. Yleensä kannattavuus liittyy vahvasti yrityksen liiketoimintaan ja talou-

delliseen suorituskykyyn. Yksinkertaistettuna kannattavuus on yrityksen taloudellinen 

voitto, mikä jää tulojen ja menojen erotuksesta. Vaikuttavuuden määrittely yrityksen suori-

tuskyvyn osana on haasteellista. Jotta vaikuttavuutta voidaan arvioida, tulisi kyetä yhteismi-

tallistamaan toteutuneet vaikutukset ja määrittelemään tavoitellut vaikutukset eri toimijoi-

den välillä. Tuottavuuden ja tehokkuuden määritelmää käsitellään tarkemmin seuraavassa 

luvussa.  

 

3.2 Tuottavuuden ja tehokkuuden määrittely 

 

Tuottavuuskäsitteen määrittelyyn vaikuttaa se, mistä näkökulmasta ja kontekstista asiaa tar-

kastellaan (Rantanen 2005, s. 1). Tuottavuus on osa yrityksen suorituskykyä ja tarkemmin 

ottaen osa sisäistä suorituskykyä. Tuottavuutta voidaan tarkastella yrityksen, toimialan tai 

kansantalouden näkökulmasta. Kuitenkin usein tuottavuutta tarkastellaan yksilön, koneen 

tai tuotantoyksikön yksittäisenä ominaisuutena. (Rantanen 2005, s. 3-4) Syverson (2011, s. 

329) mukaan tuottavuudella tarkoitetaan usein työntuottavuutta, mutta myös esimerkiksi 

pääoman tai materiaalien tuottavuutta voidaan tarkastella osana yrityksen kokonaistuotta-

vuutta.  

 

Vivahde-erot tuottavuuden määritelmissä ovat havaittavissa tieteellisissä julkaisuissa (Ran-

tanen 2005; Syverson 2011; Uusi-Rauva 1997). Rantasen (2005, s. 1), mukaan tuottavuutta 

voidaan pitää osana yrityksen suorituskykyä tai toisaalta, kuten Uusi-Rauva (1997, s. 16) 

kirjoittaa, se merkitsee yrityksen kustannustehokkuuden kasvua. Tuottavuutta voidaan käyt-

tää kansantaloudessa elintason nousun kuvaajana tai yhden tuotantoyksikön uuden tehok-

kaamman koneen vaikutuksia kuvaavana käsitteenä (Uusi-Rauva 1997, s. 16).  

 

Tuottavuuden määritelmät ovat luultavasti lähtöisin maataloudesta, jossa sen määritelmänä 

on käytetty tietyltä peltoalalta tuotettavissa olevaa satoa. Taloustieteiden puolella tuottavuu-

den käsitettä on tarkasteltu ensimmäisen kerran 1700-ja 1800-lukujen vaihteessa. Tähän ai-

kakauteen liittyy vahvasti teollinen vallankumous. (Uusi-Rauva 1997, s. 16)  
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Lähtökohtaisesti tuottavuus kuuluu ilmiönä yrityksen reaaliprosessin puolelle (Uusi-Rauva 

1997, s. 19). Ukko et al (2005, s. 4) mukaan tuottavuus osana yrityksen reaaliprosessia ku-

vaa, kuinka tehokkaasti organisaatio hyödyntää tuotannontekijämarkkinoilta hankitut pa-

nokset saadakseen aikaan mahdollisimman hyvän tuotoksen myytäväksi suoritteidenmark-

kinoilla.  

 
Kuva 6. Tuottavuuden muodostuminen (Sink 1985, s.3) 

 

Sink (1985, s.3) määrittelee tuottavuuden rajatusta järjestelmästä tietyssä ajassa syntyvän 

tuotoksen ja tämän mahdollistavan panoksen väliseksi suhteeksi. Prosessissa syntyvät tuo-

tokset ovat palveluita tai tuotteita. Panokset muodostuvat yleisesti resursseista, kuten työ-

voimasta, pääomasta tai energiasta. Kuvassa 6 on kuvattu kyseinen tuottavuuden muodostu-

misen malli.  Usein myös tieteissä tuottavuuden määritelmänä pidetäänkin tuotoksen ja pa-

noksen välistä suhdetta (Uusi-Rauva 1997, s. 16).  Tuottavuuden kaava (1) voidaan yksin-

kertaistaa muotoon: 

 

Tuottavuus = )*+,+-
./0+-

                (1) 

 

Tuottavuuteen liittyen puhutaan usein osa-tai kokonaistuottavuudesta. Kokonaistuottavuu-

della kuvataan usein osatuottavuuksien panosten summan ja kokonaistuotoksen välistä suh-

detta. Osatuottavuudet voivat muodostua esimerkiksi usean eri koneen tai tuotantoyksikön 

työ-pääoma- tai materiaalipanostuksista suhteessa kokonaistuotokseen. Myös kokonaistuot-
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tavuus voi pysyä vakiona, vaikka osatuottavuudet muuttuisivat, koska ne voivat toimia toi-

siaan korvaavasti. Laskettaessa kokonaistuottavuutta voi haasteeksi osoittautua osatuotta-

vuuksien yhteismitallisuuden puute. (Ukko et al 2007, s. 15) 

 

Tuottavuuteen ja suorituskykyyn liittyen tehokkuus käsitteenä pyritään märittelemään tietyn 

tuotantoyksikön kyvyksi saavuttaa tavoitteet annetussa ajassa. Lähtökohtana tässä ajatuk-

sessa on luonnontieteiden tehokkuus -käsitteen määrittely tietyssä aikayksikössä suoritetuksi 

työksi. Talouteen liittyen tehokkuudella kuvataan yleensä kykyä saavuttaa tavoitteet. (Ran-

tanen 2005, s. 23-24). Tehokkuus voidaan nähdä myös tavoitteiden saavuttamista mahdolli-

simman pienillä resursseilla tai panoksilla (Tangen 2005, s.41). 

 

Tangen (2005, s. 42) mukaan tehokkuus on osa tuottavuuden rakentumista, mutta ainoas-

taan tehokkuuden kehittämisellä ei voida kohentaa tuottavuutta. Myös tehokkaat prosessit 

voidaan havaita tehottomiksi. Tuottavuuden kehittymisen kannalta oleellisempaa on kehittää 

tehokkuuden rinnalla myös vaikuttavuutta. Vaikuttavuudella pyritään kuvaamaan sitä suh-

detta, miten resurssit oletetaan hyödynnettäväksi ja miten ne hyödynnetään. Vaikuttavuus 

nähdään kirjallisuudessa myös oikeiden asioiden tekemisenä. 

 

3.3 Tuottavuus-näkökulma betonielementtiteollisuudessa 

 

Teollisuudessa ja kuin myös elementtiteollisuudessakin työturvallisuus on noussut kone-ja 

laiteinvestointien rinnalle tuottavuuden ja työntehokkuuden kehittämisessä. Oinosen & Aal-

tosen (2007, s.13) Työterveyslaitoksen kanssa toteuttamassa kirjallisuuskatsauksessa tode-

taan, että työvoiman poissaolot tai tapaturmat vaikuttavat yrityksen tulokseen tuotannon häi-

riöiden tai suorien kustannusten kautta. Myös työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittä-

misellä voidaan kohentaa työntekijöiden motivaatiota ja työntehokkuutta. Tällöin on perus-

telua, että alalla panostetaan työturvallisuuteen osana tuottavuuden kehittämistä.  

 

Tuottavuutta on pitkälti kehitetty teknisten laitteiden, materiaali- ja prosessi-innovaatioiden 

ja investointien kautta, mistä kertoo osaltaan betonielementtirakentamisen historia. Vasta 

viime vuosina alalla on lähdetty kehittämään tuottavuutta panostamalla johtamiseen ja etsi-

mällä ratkaisuja henkilöstöstä. Lisäksi on ymmärretty osaaminen aineettomana pääomana ja 

osana tuottavuutta. Elinkeinoelämän keskusliiton (2018, s.6) suhdannebarometrin mukaan 
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työvoiman saatavuus on teollisuudessa suurin kasvun este. Myös rakennusalalla yrityksiä 

vaivaavat nyt suuret ongelmat osaavan työvoiman rekrytoinneissa. Tulevaisuudessa samat 

työt joudutaan siis tekemään pienemmällä työntekijämäärällä, mikä osaltaan ajaa alan yri-

tyksen tuottavuuden kehittämiseen. Ratkaisua on haettu alalla oppilaitosyhteistyöllä, uudel-

leen kouluttamalla ja maahanmuuton tuomaa työvoimaa hyödyntämällä.  
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4. TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN 

 

4.1 Tuottavuuden kehittäminen  

 

4.1.1 Tuottavuuden kehittäminen käsitteenä 

 

Rantasen (2005) mukaan tuottavuuden kehittämisen määritelmä on yhtä laajasti määriteltä-

vissä kuin tuottavuus itse, johtuen tuottavuuden moniulotteisuudesta. Tuottavuuden muu-

toksen määrittelee jo yrityksen sisällä monet tekijät (Uusi-Rauva 1997). Jotta tuottavuutta 

voidaan lähteä kehittämään, täytyy aluksi ymmärtää, mitä on tuottavuus ja mitkä tekijät sii-

hen vaikuttavat.  

 

Tuottavuuden kasvu havaitaan yrityksessä yleensä kustannusten kasvun hidastumisella sekä 

hintakilpailukyvyn ja palkkatason kehittymisellä. Tuottavuuden kehittyminen vaikuttaa 

myös työn luonteen ja rakenteiden muuttumiseen. Näistä muutoksista huolimatta työpaik-

koja saadaan turvattua tuottavuuden kehittymisen myötä. (Uusi-Rauva 1997, s. 15) Tuotta-

vuuden parantuminen vaatii nykyistä suuremman tuotoksen tämän hetkisillä panoksilla tai 

pienentämällä haluttuun tuotokseen vaadittavaa panosmäärää (Uusi-Rauva 1997, s. 231). 

Uusi-Rauvan mukaan (1997, s. 21) tuottavuuden kehittäminen perustuu yleensä seuraaviin 

panos-tuotos-suhteisiin: 

 

1. Tuotos kasvaa, panos pienenee. 

2. Tuotos kasvaa, panos pysyy vakiona 

3. Tuotos kasvaa, mutta panos kasvaa hitaammin kuin tuotos 

4. Tuotos pysyy vakiona, panos pienenee 

5. Tuotos pienenee, mutta panos pienenee nopeammin kuin tuotos 

 

Kun puhutaan yritysten tuottavuuden kehittämisestä, täytyy tarkastella erilaisia tehokkuuk-

sia. Usein tuottavuuden kasvu on peräisin yrityksen sisäisen tehokkuuden paranemista. Kui-

tenkin voidaan tarkastella myös ulkoista, markkina-ja strategista tehokkuutta. (Uusi-Rauva 

1997, s. 21). 
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Uusi-Rauvan (1997, s. 231) mukaan tehokkuuden kehittäminen osaltaan mahdollistaa tuot-

tavuuden parantumisen. Tällöin tuottavuus kehittyy käyttämällä nykyistä vähemmän panok-

sia saman tai suuremman tuotosmäärän saavuttamiseksi. Tällöin voidaan siis puhua panos-

tehokkuudesta. Tuottavuuden kasvu voi myös syntyä tuotos- eli suoritetehokkuudesta, jol-

loin suoritemäärä kasvaa, mutta panokset pysyvät vakiona. 

 

Myös tekninen kehittyminen luo edellytykset tuottavuuden parantumiselle. Käsitteenä tek-

ninen kehittyminen ei ainoastaan tarkoita paremman tekniikan käyttöönottoa vaan laajempaa 

prosessia, jossa myös tiedot ja taidot saavuttavat seuravan tason.  Tämä onkin yrityksen mit-

takaavaetujen ja tuotannon uudelleenorganisoinnin kanssa pitkällä aikavälillä oleellisimpia 

tuottavuuden muutokseen vaikuttavia tekijöitä. (Uusi-Rauva 1997, s. 232)  

 

Uusi-Rauva (1997, s. 21) toteaakin, että tarkasteltaessa yhden tietyn valmistusprosessin ke-

hitystä, voidaan puhua sisäisestä eli teknisen tuottavuuden kehityksestä. Tällöin tavoitteena 

on kehittää kokonaisvaltaisesti organisaatiota, teknisiä järjestelmiä ja työskentelytapoja me-

netelmillä, jotka perustuvat tieteeseen ja tekniikkaan. Voidaan myös puhua rationalisoin-

nista. 

 

Yrityksissä voidaan hakea tuottavuuden kasvua myös rakenteista. Tämä tapahtuu henkilöre-

surssien ja investointien kohdistamisella tuottaviin toimintoihin. Voimavaroja kohdistetaan 

uudestaan vain tuottaviin tuotteisiin tai palveluihin ja tuottamattomista toiminnoista pyritään 

eroon. (Uusi-Rauva 1997, s. 21) 

 

Oh et al. (2012, s.2388) tutkimuksen tulosten perusteella tuottavuuden kehittymistä edistää 

myös yrityksen ulkopuolelta tulevat tekijät. Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että 

kokoluokaltaan suurien valmistukseen keskittyneiden yritysten tuottavuuden kehittymisellä 

oli positiivisia vaikutuksia myös heidän kanssaan toimivien yritysten sekä toimialan tuotta-

vuuteen. 
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4.1.2 Tuottavuuden kehittämisen menetelmät ja mittaaminen 

 

Tuottavuus on olennainen osa yrityksen suorituskykyä ja sen kehittämistä (Tangen 2005; 

Rantanen 2005). Tällöin voidaan tuottavuuden mittaamista tarkastella suorituskyvynmittaa-

misen lähtökohdista. Ukko et al (2007, s. 10) toteavat, että suorituskyvyn mittaamisen tar-

peet yrityksessä syntyvät eri lähtökohdista. Yleensä toimintaympäristön muutos, tiedonsaan-

nin- ja käsittelyn helpottaminen sekä kilpailutilanne toimivat ajureina mittaamiselle. Pelk-

kien talouden mittareiden tuottama informaatio ei enää riitä kehittyvässä toimintaympäris-

tössä. Mittaamisen lähtökohdat muodostuvat organisaation strategian pohjalta ja samalla ku-

vaavat strategian kehittymistä ja tavoitteiden toteutumista (Garengo et al. 2005, s.31). Jotta 

yrityksen toimintaa voidaan kehittää, täytyy tuottavuutta osana suorituskykyä myös mitata 

(Olsen 2007, s.560).  

 

Käpylä, J et al. (2010, s.609) mukaan tuottavuuden mittaamisen määritelmä on yhtä haas-

teellinen ja kontekstiriippuvainen, kuin itsessään tuottavuuden. Tarkastelun lähtökohdan ja 

tarpeen mukaan tuottavuuden mittaamisen määritelmä voidaan käsittää vain yhden tietyn 

tekijän tuottavuuden tarkasteluna. Laajemmalla merkityksellä tuottavuuden mittaaminen voi 

rakentua osana toimintojen tuottavuuden kehittämistä. Usein tuottavuuden mittaaminen liit-

tyy kyseisissä tapauksissa suorituskyvyn mittaristojen tai palkkiojärjestelmien luontiin. 

 

Mittaamisessa onnistuakseen organisaatioissa tulisi olla vahva osaaminen oman toiminnan 

prosesseista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Mittaamisen kannalta oleellista on ymmärtää 

eri tekijöiden ja tuotannon väliset syy-seuraussuhteet. Tuotantoyksiköissä tulisi tarpeen mu-

kaan tehdä tarkempia analyysejä prosesseista. Suorituskyvyn kehittämiseksi tehokas mittaa-

minen vaatii jatkuvaa kehittymistä ja kykyä tunnistaa kehittämisen kannalta tärkeimmät te-

kijät mahdollisimman aikaisin. Tällöin tuottavuuden mittaamisen avulla kyetään ohjaamaan 

toimintaa ennakoiden. Suorituskyvyn sekä tuottavuuden kehittämisessä mittaamisen tehokas 

hyödyntäminen vaatii prosessien oikein johtamista. Johtamisjärjestelmät ja menetelmät 

vaihtelevat paljon organisaatioiden välillä, mutta tehokas mittaaminen on yksi hyödyllisim-

mistä johtamisen apuvälineistä. (Olsen et al. 2007, s.564) 
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Ukko et al. (2007, s. 10) tutkimuksessa todetaan, että suorituskyvyn ja tuottavuuden mittaa-

minen sekä analysointi toimii nykyisin yhtenä johtamisen työkaluna. Osana johtamisen jär-

jestelmää tuottavuuden mittaaminen on tärkeä tekijä tuottavuuden kehittämisessä (Syverson 

2011, s. 326-365). Mittaamisen tuottamaa tietoa voidaan käyttää organisaatiossa osana pää-

töksentekoa sekä sisäistä kommunikaatiota (Ukko et al. 2007, s. 10). Kun mittaamista voi-

daan käyttää myös organisaation sisäisen kommunikaation kehittämisessä, on mittaamisella 

tuottavuuden kannalta merkittävä vaikutus. Mittaristojen tulisi kuvata yrityksen operatiivista 

liiketoimintaa, mutta mittaamisen kohdentaminen ja tarkastelutaso muodostuu organisaation 

tarpeiden mukaan. Lisäksi on tärkeää, että mittaaminen on yhdenmukaista myös muiden toi-

mintojen ja asiakkaiden kanssa. (Robinson et al. 2005, s.20) 

 

 
Kuva 7. Suorituskyvyn mittaamisen päävaiheet (Neely et al 2000; Ukko et al 2007) 
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Neely et al. (2000, s 1143) esittää tutkimuksessaan suorituskyvyn mittaamiselle neljä pää-

vaihetta. Kuvassa 7 on esitetty mittaamisen päävaiheet ja tärkeimmät huomioitavat kysy-

mykset. Prosessi alkaa mittariston suunnittelulla, jolloin valitaan mittauskohteet ja soveltu-

vat mittarit. Tämän jälkeen on mietittävä, miten mittariston käyttöönotto toteutetaan. Imple-

mentointivaiheessa on valittava toteutustavat mittaustulosten keräämiselle ja esittämiselle. 

Mittaristonkäyttövaiheessa mittaamisen ja tulosten hyödyntämisestä tulee tehdä osa sisäisiä 

prosesseja. Mittaristojen käyttö ei ole stabiili vaihe vaan mittaristoja tulee jatkuvasti ylläpi-

tää ja päivittää sen hetken toimintaa ja strategiaa tukeviksi. Kaikissa mittaamisen vaiheissa 

tulee mittaamista koskevassa päätöksen teossa ottaa huomioon henkilöstö, nykyiset prosessit 

sekä organisaation sisäinen kulttuuri ja toimintaympäristö. (Ukko et al. 2007, s. 13) 

 

Suorituskyvyn mittaamiseen löytyy erilaisia mittaus- ja analysointijärjestelmiä, joiden va-

linta riippuu yrityksen kriittisistä menestystekijöistä ja strategiasta. Eri mittausjärjestelmät 

ovat kehittyneet paljon 1980 luvulta lähtien. Mittausjärjestelmät eroavat toisistaan muun 

muassa rakentaneensa tai muunneltavuutensa perusteella. Suorituskyvyn mittaristo voidaan 

rakentaa horisontaalisen, vertikaalisen ja balansoidun mallin mukaan. Tunnetuimpana mit-

tausjärjestelmänä voidaan pitää Kaplan ja Nortonin Balanced Scorecad-mittaria. Tämän mit-

tarin tavoitteena on tukea yrityksen suorituskyvyn johtamista ja kehittämistä neljästä eri nä-

kökulmasta. (Garengo et al. 2005, s.38) 

 

Zhang et al. (2005 s.519) mukaan tuottavuuden kehittämiseksi voidaan käyttää suoritusky-

vyn mittaamisessa ja analysoinnissa benchmark-menetelmiä. Benchmark-työkaluja on käy-

tetty teollisuudessa pitkään ja nyt myös rakennusteollisuudessakin tuottavuuden ja suoritus-

kyvyn kehittämisessä. Benchmark-prosessin kannalta on tärkeää, että tarkasteltavien toimin-

tojen suorituskyvyn mittaaminen on kunnossa, jotta vertailu on mahdollista. Rakennusteol-

lisuudessa on käytetty kolmetasoista prosessia, joka on sovellettavissa myös betonialalle. 

Menetelmä koostuu sisäisestä, projekti-ja ulkoisesta benchmarking:sta. Sisäinen benchmark 

keskittyy organisaation nykyisien prosessien sekä toimintojen kehittämiseen ja näin ollen 

kokonaistuottavuuden kehittämiseen. Projekti-benchmark tarkastellaan toimintaa asiakkai-

den näkökulmasta, jolloin haetaan tietyn projektin tuottavuuden kehittämistä. Ulkoinen 

benchmarking pyrkii löytämään ratkaisuja kehittämiseen muilta teollisuuden aloilta  
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Albenberg & Scarbrough (2018; 2016) liittää artikkeleissaan tuottavuuden kehittymisen 

vahvasti käsitteeseen LEAN-tuotanto.  Kyseisessä artikkelissa avataan LEAN-tuotannon-ja 

johtamisfilosofian historiaa ja perusteita, joiden lähtökohdat ovat Toyotan 90-luvulla kehit-

tämässä ja käyttöönottamassa Toyota Production System:ssa. LEAN:ssa pyritään koko tuo-

tantoketjulla tuottamaan lisäarvoa ja vähentämään hukkaa muun muassa menetelmissä, työ-

ajassa, materiaaleissa. Tuottavuuden kehittämisen ja tuottavuusesteiden tunnistamisen sekä 

LEAN-mallin kannalta olennaista on, että kaikki tuotantoyksikön jäsenet osallistetaan kehit-

tämiseen. Usein tuottavuuden kehittämiseksi on löydettävissä sovelluksia ja malleja, mutta 

suurimpana haasteena on uusien toimien implementointi. Albenberg & Scarbrough (2016, 

s. 4960) mukaan tällöin tuottavuuden kehittämisen kannalta olennaista onkin yhteistyö, 

kommunikaatio ja viestintä johdon ja työntekijöiden välillä  

 

4.2 Tuottavuuden kehittämisen esteet 

 

Yrityksen tuottavuuteen ja tuottavuuden kehittämiseen vaikuttavat negatiivisesti monet te-

kijät, jotka voivat hidastaa tai jopa estää tuottavuuden kehittymisen. Myös tuottavuutta ke-

hittävien toimintojen implementointi voi olla haastavaa tai mahdotonta näiden tekijöiden 

vaikutuksesta. (Rantanen et al 2015, s. 14). Tuottavuuden kehittymistä estäviä tekijöitä on 

tunnistettu ja ne on nimetty tuottavuusesteiksi (Rantanen 1997).  Tuottavuusesteet voidaan 

ryhmitellä sisäisiin ja ulkoisiin tuottavuusesteisiin. Joissakin tapauksissa tarkka ryhmittely 

sisäisiin tai ulkoisiin ei ole selkeää, joten tällöin käytetään termiä yleiset tuottavuusesteet 

(Rantanen 2001. s. 87). 

 

Rantanen (2001, s. 87) määrittelee, että sisäiset tuottavuusesteet ovat yrityksen tai organi-

saation sisäisiä tekijöitä. Näihin tekijöihin voi organisaation johto ja henkilöstö vaikuttaa 

omalla toiminnalla sekä päätöksillä. Omalla toiminnalla sisäisiä tuottavuusesteitä voidaan 

heikentää tai ne voidaan poistaa kokonaan. Tällaiset esteet ovat siis yrityksen tai organisaa-

tion vaikutuspiirissä. Sisäisiä tuottavuusesteitä ovat esimerkiksi ajan, tietojen tai taitojen 

puute sekä ihmisiin liittyen myös asenteisiin liittyvät tekijät. Tekniset tekijät, kuten tuotan-

tomenetelmät tai laitteita sekä koneita koskevat tekijät voivat myös aiheuttaa tuottavuuses-

teitä organisaation sisällä.  
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Ulkoiset tuottavuusesteet syntyvät yrityksen ulkopuolella. Näihin tekijöihin organisaation 

on vaikea tai mahdotonta vaikuttaa suoraan omilla toimenpiteillä. Vaikutusmahdollisuudet 

rajoittuvat usein vain välillisiin toimiin. Yleensä ulkoisiin tuottavuusesteisiin on sopeudut-

tava ja muokattava toimintaa siten, että organisaatio pystyy toimimaan tuottavasti annetuissa 

rajoissa. Ulkoiset tuottavuusesteet ovat usein elinkeinopolitiikan, lainsäädännön tai julkisten 

toimijoiden luomia tekijöitä. (Rantanen et al. 2015, s. 15) 

 

Yleiset tuottavuusesteet ovat joukko tekijöitä, joita ei voida selkeästi sijoittaa yhteen ryh-

mään tai niissä on piirteitä sisäisistä- tai ulkoisista tuottavuusesteistä. Tällaisia tekijöitä ovat 

esimerkiksi teoreettiset kysymykset liittyen tuottavuuden käsitteeseen, kuten siihen, näh-

däänkö tuottavuus vain osana tuotantoa. (Rantanen et al. 2015, s. 15) 

 

Rantanen et al. (2015, s. 14) esittävät tutkimuksessaan tuottavuusesteiden ryhmittelyn vii-

teen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä koostuu teoreettisista ja näkökulmasta syntyvistä ongel-

mista. Tämä tarkoittaa sitä, onko tarkastelijoiden käyttämä terminologia liittyen tuottavuu-

desta yhdenmukaista ja liittyykö tuottavuuden kehittymiseen samat odotukset. Toinen on-

gelmaryhmä kuvaa tuottavuuden mittaamiseen liittyviä ongelmia eli mitattavia suureita sekä 

niiden mitattavuutta. Lisäksi puutteelliset järjestelmät aiheuttavat ongelmia. Kolmas ryhmä 

ongelmista koostuu organisaation toimintoihin ja toimijoihin liittyvistä ongelmista, kuten 

henkilöstön osaaminen ja resurssit tai tuotantoteknologiaan liittyvät kehitystä rajoittavat te-

kijät. Myös puutteelliset johtamisjärjestelmät liittyvät ryhmään kolme. Neljännen ongelma-

ryhmän muodostaa rahoitus, joka on varsinkin tuottavuuden kehittämiseneste etenkin pie-

nillä ja keskisuurilla yrityksillä. Viides ryhmä liittyy johtamiseen ja tiedon hyödyntämiseen.  

 

Bashir et al. (2014) nimeävät tutkimuksessaan tuottavuuden kehittämisen esteiksi huonot 

johtamiskäytännöt, työntekijöiden tyytymättömyyden omaan työhönsä ja huonot henkilös-

töjohtamisen ratkaisut. Tutkimus on toteutettu kehittyvän kansantalouden valmistukseen 

keskittyneissä yrityksissä. Bashir et al. (2014) tutkimuksen havainnot ja tulokset eroavat 

hieman Suomessa viime vuosikymmeninä toteutetuista tuottavuuden kehittämisen esteitä 

käsittelevistä tutkimuksista (Rantanen et al. 2015).  
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Suomessa teollisuuden pk-yrityksien tuottavuusesteitä selvittäviä tutkimuksia toteutettiin 

kaksi kappaletta vuonna 1997 Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Näiden tutkimusten jatku-

mona toteutettiin vuonna 2015 valtakunnallinen tutkimus, jossa tutkittiin pk-yritysten tuot-

tavuuden kehittämisesteitä. Tarkoituksena oli verrata 1997 ja 2015 saatuja tuloksia ja selvit-

tää miten tuottavuusesteet ovat muuttuneet noin 20 vuodessa. (Rantanen et al 2015).  

 

Vuonna 1997 toteutetut tutkimukset korreloivat keskenään ja molemmissa tunnistettiin sa-

moja merkittäviä tuottavuusesteitä. Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan tutkimuksissa sisäiset 

tuottavuusesteet nousivat merkittävämpään rooliin ja edustivat suurinta osaa merkittävim-

mistä tekijöistä. Vuonna 2015 valtakunnallisessa tutkimuksessa ulkoiset tuottavuusesteet 

osoittautuivat merkittävimmiksi. Taulukossa 1 on esitetty merkittävimmät tuottavuusesteet 

tutkimuksittain. Kaikissa tutkimuksissa korostui palkkojen-ja sosiaalikulujen suuruus ulkoi-

sista tuottavuusesteistä. Sisäisistä tuottavuusesteistä tiedot, taidot tai resurssien puute liittyen 

tuottavuuden kehittämiseen koettiin merkittävimpinä tuottavuusesteinä. (Rantanen et al. 

2015) 

 

Taulukko 1. Merkittävimmät tuottavuusesteet (Rantanen et al 2015) 
 Päijät-Häme 1997 Pirkanmaa 1997  2015 

1. Sosiaaliturva - yms palk-
kojen sivukulujen suu-
ruus (ulkoinen) 

Sosiaaliturva - yms palkkojen sivu-
kulujen suuruus (ulkoinen) 

Sosiaaliturva - yms 
palkkojen sivukulujen 
suuruus (ulkoinen) 

2. Ajanpuute (sisäinen) Operatiivisten asioiden hoitaminen 
kuluttaa merkittävimmän osan yri-
tyksen resursseista tuotavuuden ke-
hittämiseen ei riitä aikaa (sisäinen) 

Palkkakustannusten 
korkeus (ulkoinen) 

3. Yrityksen yleinen ajan-
puute (sisäinen) 

Yrityksen yleinen ajanpuute (sisäi-
nen) 

Talouden suhdanteen 
vaikutus (ulkoinen) 

4. Työntekijöiden osaami-
sen ja koulutuksen puut-
teet tuottavuuden liitty-
vissä asioissa (sisäinen) 

Ei varaa palkata lisää työvoimaa 
(sisäinen) 

Esimiesten osaaminen 
ja koulutuksen puutteet 
tuottavuuteen liittyvissä 
asioissa (sisäinen) 

5. Tuotosten ja panosten 
yhteismitallistaminen (si-
säinen) 

Palkalla kannustamisen kalleus 
(yleinen) 

Lainsäädäntö (ulkoinen) 

6.  Yritysverotuksen korkea taso (ul-
koinen) 
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Yhtenä merkittävänä tuottavuusesteenä nyt ja tulevaisuudessa työyhteisössä voi olla kom-

munikointi varsinkin työkulttuurierojen myötä (Krisztina et al. 2011, s. 220). Oulun Yliopis-

ton (2014, s. 73) tutkimuksessa tuotanto-organisaatioissa todettiin kommunikoinnin kehittä-

misen tarpeen kohdistuvan työryhmien, yksiköiden tai toimintojen väliseen vuorovaikutuk-

seen. Tutkimuksessa formaali-ja informaali vuorovaikutus koettiin olennaiseksi. Tutkimuk-

seen osallistuneissa organisaatioissa menestyksen edellytyksenä pidettiin työkavereita ja 

työyhteisön hyvää̈ ilmapiiriä sekä työntekijöiden sitoutumista. 

 

Tuottavuuden kehittämisen esteitä on tutkittu ja tunnistettu erilaisista näkökulmista. Kuiten-

kin suoraa tutkimusta tuottavuusesteistä on suhteellisen vähän. Tutkimustieto rajoittuu pit-

kälti Suomessa toteutettuun Rantanen et al. (2015) tutkimukseen ja muutamiin ulkomaisiin 

julkaisuihin kuten Bashir et al. (2014) tutkimukseen. 

 

4.3 Tuottavuuden tekijät 

 

Tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä voidaan kuvata ja tarkastella myös muutenkin kuin suo-

rina esteinä. Useissa tutkimuksissa on pyritty tunnistamaan monipuolisesti organisaatioiden 

tuottavuuteen ja sen kehittämiseen positiivisesti vaikuttavia tekijöitä (Garicano & Wu 2012; 

Krisztina et al. 2011; Syverson 2011). Syverson (2011, s. 326-365) käy tutkimuksessa läpi 

yrityksen tai yhden tuotantoyksikön kannalta oleellisimmin vaikuttavia sisäisiä tuottavuus-

tekijöitä. Hän listaa tutkimuksessaan seuraavat tekijät: 

 

• Johtaminen: Menetelmät ja osaaminen 

• Laadukas työvoima 

• Sijoitettu pääoma 

• IT: Järjestelmät ja automatisointi 

• HR 

• Tekemällä oppiminen 

• Tuoteinnovaatiot 

• Päätökset yrityksen rakenteesta 
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Samoja tekijöitä nousee esiin myös muissa aihetta käsittelevissä tieteellisissä artikkeleissa 

(Bloom, N & Van Reenen, J. 2007; Krisztina et al. 2011). Syverson (2011, s.336) artikkelissa 

toimiva johtaminen nousee merkittäväksi tuottavuuden tekijäksi. Esimies vaikuttaa yleensä 

suoraan tuottavuuden tuotos-/panossuhteeseen, niin resurssien, kuin pääoman hallinnan 

kautta. Lisäksi esimiestyön vaikutukset tuottavuuteen näkyvät johtamismenetelmien ja toi-

mintatapojen kautta.  Yleensä paremmat johtamiskäytännöt havaitaan suoraan yrityksen kas-

vaneessa suorituskyvyssä tuottavuuden ja kannattavuuden kautta (Bloom, N & Van Reenen, 

J. 2007, s. 1391).  Bashir et al (2014, s.6) määrittelee tutkimuksessaan tuottavuuden kehittä-

misen kannalta oleelliseksi tekijäksi sen, että esimiesasemassa olevien henkilöiden tulisi 

omata hyvät johtamistaidot. 

 

Myös Krisztina et al. (2011, s. 220) tunnistavat tutkimuksessaan merkittävämmäksi tuotta-

vuutta kehittäväksi tekijäksi johtamisjärjestelmän ja siitä seuraavat positiiviset muutokset 

työnteossa. Johtamiskäytäntöjen ja -järjestelmien kehittämisen vaikutus tuottavuuteen oli 

suurempi kuin suorien työmenetelmien muokkaaminen. Usein työmenetelmiä päivittämällä 

saavutetaan nopeasti merkittävää tuottavuuden kasvua, mutta tämä jää lyhytaikaiseksi. Tär-

keää olisi samalla kehittää myös koko järjestelmää johtamisesta lähtien, jolloin voidaan 

luoda edellytykset pidempikestoiselle tuottavuuden kehittymiselle.  

 

Tieteellisissä julkaisuissa yhtenä merkittävänä tuottavuuden tekijänä on havaittu kommuni-

kointi, jota on tarkasteltu erilaisista näkökulmista. Kramer et al. (2011, s. 1024) tutkimuk-

sessa todetaan, että johtaminen ja esimiestyö on pitkään perustunut ylhäältä-alaspäin johdet-

tuun malliin, jossa kommunikaatiokin on ollut yksisuuntaista. Nyt kuitenkin yhteistyöhön 

perustava ja osallistava johtaminen on tutkimuksissa todettu tehokkaammaksi malliksi ta-

voitteiden saavuttamisessa. Tämä vaatii esimieheltä kommunikaatiotaitoja, jotta hän saa or-

ganisaation tavoittelemaan yhteistä päämäärää. Myös Albenberg & Scarbrough (2018, s. 

532) ovat tutkimuksissaan nostaneet esiin molemmin suuntaisen kommunikaation ja työnte-

kijöiden osallistumisen itsensä ohjaamiseen. Tutkimuksessa tärkeäksi nähtiin myös esimies-

ten läsnäolo ja työntekijöiden huomiointi päivittäisessä työssä. Tutkimuksen mukaan kom-

munikoinnin määrällä ja menetelmillä voidaan vaikuttaa tuottavuuteen. 

 

Toimivan kommunikaation on Albenberg & Scarbrough (2018, s.531-532) mukaan todettu 

edistävän myös luottamuksen ja kontrollin saavuttamista johtamisessa. Toimivan johtamisen 
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yhtenä edellytyksenä on molemminpuolinen luottamus. Tuottavuuden kannalta olisi tärkeää 

miettiä miten ja millä periaatteilla kontrollia ja valvontaa lähdetään rakentamaan organisaa-

tiossa luottamuksen säilyttämiseksi. Luottamuksen ja kontrollin välinen suhde muodostuu 

useasta eri tekijästä.  

 

Työtehtäviin kohdistettu johtaminen on tuottavuuden kannalta parempaa, kuin keskittymi-

nen yksittäisten henkilöiden tai koneiden kontrolloimiseen. Luottamusta esimieheen lisää 

myös johtamisessa käytettävä informaatio, minkä tulisi olla pitkälti kokemusperäistä ja or-

ganisaatiosta itse havaittua. (Albenberg & Scarbrough 2018, s. 532) 

 

Johtamiseen liittyvä kommunikointi on tunnistettu yhdeksi tärkeimmistä organisaation si-

säisistä kommunikaatiomenetelmistä, jolla on vaikutusta työntekijöiden asenteisiin ja käyt-

täytymiseen (Men & Stacks 2014). Garicano & Wu (2012, s. 1387) toteavat tutkimukses-

saan, että organisaation tuottavuuden kannalta on tärkeää, että kommunikaatio on tarkoituk-

senmukaista ja toimivaa. Tällöin mahdollistetaan tiedon ja osaamisen siirtyminen työnteki-

jöiden välillä ja henkilöstön sisällä.  

 

Kommunikoinnissa negatiivinen ulosanti ja suhtautuminen sekä muiden ajatusten huomioi-

matta jättäminen on tutkimuksissa osoitettu osaltaan heikentävän tuottavuuden kehittymistä. 

Johtamiseen liittyvät kommunikointimenetelmät ovat oleellisia organisaation sisäisen yh-

teistyön kannalta. Erityisesti esimiesten tulisi muistaa rakentava ja positiivinen asenne kom-

munikoinnissa myös vastoinkäymisissä ja ristiriitatilanteissa. (Albenberg & Scarbrough 

2016, s. 4962). 

 

Garicano & Wu (2012, s. 1387) mukaan organisaation sisäisen kommunikaation ohjaamisen 

tarve muodostuu tarvittavan jaettavan tiedon laadusta ja organisaation rakenteesta. Organi-

saatioissa, joissa tieto ja osaaminen on jakautunut työntekijöille horisontaalisesti, täytyy 

kommunikaatiossa huomioida eri asioita kuin organisaatioissa, joissa osaaminen ja tieto jae-

taan selkeästi vertikaalisesti ylhäältä alaspäin.  Horisontaalisessa kommunikoinnissa johdon 

tulee tukea maksimaalista tiedon käsittelyä ja välittämistä kaikille. Vertikaalisessa mallissa 

puolestaan johdon tulee hankkia ja toimittaa tietoa ja osaamista suoraan seuraaville tasoille.   
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Organisaation toimivan kommunikaation ja viestinnän merkitys on korostunut viime vuosi-

kymmeninä, koska on alettu ymmärtämään kommunikoinnin merkitys osana yrityksen ar-

von tuottoa. Tähän liittyy muutos, jossa yrityksissä huomioidaan myös ei-taloudelliset teki-

jät menestymisen ajurina. Tuottavuuden kehittäminen yrityksessä vaatii panostusta henki-

löstön taitoihin, tietoon ja osaamiseen kommunikaation saralla. Yrityksissä tulisi panostaa 

neljään osa-alueeseen; kommunikaatioon prosessien, rakenteiden ja sosiaalisen vuorovaiku-

tuksen kautta sekä ulkoiseen viestintään. (De Beer 2014, s. 137) 

 

Men (2015, s. 465) esittää artikkelissaan useiden tutkimusten tuloksia siitä, että organisaa-

tion ja työntekijän välisillä suhteilla on merkittävä rooli organisaation menestyksen kannalta. 

Lisäksi näissä tutkimuksissa on havaittu tekijöitä, joilla on positiivinen vaikutus työntekijöi-

den ja yrityksen välisiin suhteisiin. Johtamistyyli, organisaatiokulttuuri, monipuolisuus, si-

säiset kommunikaatiokanavat, selkeä tiedottaminen sekä yrityksen piirteet kuten avoimuus 

ja aitous ovat merkkejä toimivasta työtekijän ja organisaation välisestä suhteesta. Työnteki-

jöiden luottamus, tyytyväisyys ja sitoutuminen yritykseen on tärkeää, koska tuolloin he pyr-

kivät luomaan positiivista kuvaa yrityksestä ulospäin ja sisäisesti.  

 

Hilliard (2013, s. 373) mukaan työntekijän motivaatiolla on positiivinen vaikutus työntuot-

tavuuteen. Motivoituneella ja tuottavalla työvoimalla voidaan vaikuttaa tuotteen ja palvelun 

laadun kautta asiakastyytyväisyyteen. Tämä osaltaan taas mahdollistaa tuottavuuden kehit-

tämisen. (Lee et al. 2017, s.1849) Bashir et al (2014, s.6) määrittelee tutkimuksessaan tuot-

tavuuden kehittämisen kannalta oleelliseksi tekijäksi sen, että yrityksessä löydetään työnte-

kijöille muitakin motivaation lähteitä kuin palkkaus tai suorat hyödykkeet. Motivaation tulisi 

syntyä esimerkiksi vastuusta, vapauden tunteesta omassa työssä, yhteiseen päätöksentekoon 

osallistumisesta ja mahdollisuudesta tehdä valintoja oman työn suhteen.  Toki haasteena on 

tunnistaa yksilöiden erilaiset motivaation lähteet (Hilliard 2013, s. 373).  

 

Bashir et al (2014, s.6) mukaan myös henkilöjohtamisella tai HR-työllä on merkitystä uusien 

koulutusten ja palkkiojärjestelmien käyttöönoton kautta. Hyvällä henkilöjohtamisella ja HR-

työllä varmistetaan yritykselle laadukas työvoima ja inhimillinen pääoma. Nämä ovat osal-

taan merkittäviä tuottavuuden tekijöitä yritykselle. Näihin tekijöihin sisältyvät mm. työnte-

kijöiden osaamiseen, kokemukseen sekä koulutukseen liittyvät asiat. (Syverson 2011, s. 

340)  
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Nykyisin tuottavuuden kannalta tärkeäksi tekijäksi on tunnistettu työntekijöiden työhyvin-

vointi ja työturvallisuus. Panostuksen ja sijoittamisen työturvallisuuteen sekä työhyvinvoin-

tiin yritys kykenee ulosmittaamaan niin lyhyellä, kuin pitkällä aikavälillä. Nopeita tuloksia 

voidaan saavuttaa työtapaturmien vähenemisen kautta ja pitkän aikavälin saavutuksia muun 

muassa kroonisten työperäisten sairauksien torjumisen myötä. Kaikilla näillä toimilla voi-

daan estää prosesseihin vaikuttavia häiriötä sekä säästää suoraan henkilöstön kustannuk-

sissa. (Jinnet et al. 2017, s. 7) 

 

Hildén et al. (2014, s.15) mukaan tuottavuuden kehittäminen vaatii organisaatiolta ja sen 

yksilöiltä myös kykyä tarkastella omaa toimintaa kriittisesti sekä muokata toimintaa havain-

tojen ja kokeilujen perusteella. Tällöin voidaan puhua reflektiivisyydestä. Reflektiivisyyden 

positiivinen vaikutus organisaation tuottavuuden kehittymiseen liittyy siihen, että ymmärre-

tään omaa ajatteluamme ja toimintaa sekä tunnistetaan näitä rajoittavat tekijät. Saunila et al. 

(2015, s. 379) toteavatkin reflektiivisyyden olevan tärkeä osa työntekijöiden osaamisen ke-

hittymistä. Oppiminen ja reflektio ovat siis aina yhteydessä toisiinsa. Siksi reflektio on olen-

nainen osa organisaation kykyä kehittyä (Matsuo & Matsuo 2017, s.412).  

 

Tieteellisissä julkaisuissa on tunnistettu useita tuottavuuden tekijöitä ja tuottavuuden kehit-

tämisen esteitä. Näiden merkitys organisaation tuottavuuteen ja sen kehittämiseen riippuu 

organisaation yksilöllistä piirteistä. Aikaisemmissa tutkimuksissa korostui toiminnalliset ja 

taloudelliset tekijät esimerkiksi ajanpuute ja palkkaus. Viimeisimmissä julkaisuissa myös 

aineettoman pääoman kuten kommunikaation ja johtamisen merkitys on kasvanut.  Tuotta-

vuuden kehittämisen lähtökohtana on tunnistaa nämä tekijät ja esteet.  
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5. TUOTTAVUUS BETONITEOLLISUUDEN YRITYKSESSÄ 

   

5.1 Kohdeyrityksen ja kyselytutkimuksen toteutuksen esittely 

 

Tutkimuksen kohdeyritys toimii betoniteollisuudessa. Yritys on osa kotimaista rakennuste-

ollisuuden konsernia ja vaikuttanut rakennustuoteteollisuudessa yli kuusikymmentä vuotta. 

Yrityksen toiminnot ovat jakautuneet valmisbetoni-, betonituote-ja elementtiliiketoimin-

tayksiköihin.  Yrityksen liikevaihto on yli 100 milj. e ja työntekijöitä yrityksessä on n. 700, 

joten kyseessä on suuryritys. Yrityksellä on useita betonielementtitehtaita ja betoniasemia 

niin Suomessa, kuin naapurimaissa.  

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kohdeyrityksen betonielementtiliiketoiminnan kuutta val-

mistukseen keskittynyttä tehdasta tai tuotantoyksikköä. Tutkimus käsittelee tuottavuutta ja 

tehokkuutta tuotantoon keskittyneen organisaation näkökulmasta. Tällöin myynti-, HR-, 

projekti-, hankinta- ja suunnitteluorganisaatioita ei osallistu tutkimukseen. Kirjallisuudessa 

on tunnistettu johdon ja esimiestyön merkitys organisaation tuottavuuteen (Syverson 2011, 

s. 326-365). Tutkimus kohdennetaan tuotantoyksiköiden esimiehille operatiivisella tasolla, 

johon kuuluu työnjohto-, valmistus -ja tehdaspäälliköt. Kyselytutkimus lähetetään noin 36 

yrityksen elementtitehtaiden vastuuhenkilölle. 

 

Tutkimus toteutetaan pääosin lomakepohjaisena strukturoituna kyselytutkimuksena, jossa 

osallistujia pyydetään vastamaan väitteisiin liittyen tunnistettuihin tuottavuuden tekijöihin 

ja kehittämisen esteisiin. Vastaajia pyydetään arviomaan niiden merkitystä oman tuotan-

toyksikön tuottavuuden kannalta. Kyselyllä pyritään myös tunnistamaan tuottavuuden teki-

jöitä ja kehittämisen esteitä, joita ei ole välttämättä kirjallisuudessa tunnistettu, mutta jotka 

koetaan betonielementtiteollisuudessa tärkeiksi suorituskyvyn kannalta. Kyselytutkimuksen 

osana on myös puolistrukturoitu kysely, jossa perehdytään tarkemmin organisaatioissa esiin 

tulleisiin havaintoihin tuottavuudesta. Avointen kysymysten tulosten avulla saadaan analy-

soitua tarkemmin tuotannon kannalta oleellisten tuottavuuden tekijöiden ja esteiden merki-

tystä tuotannon suorituskykyyn.  

 

Kyselytutkimuksen suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa perehdytään samasta aihepiiristä 

tehtyihin tutkimuksiin. Lisäksi tarkastellaan tähän tapaukseen soveltuvia kysymysrunkoja ja 
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-väittämiä. Tämän kyselytutkimuksen pohjana ja runkona on päädytty käyttämään Rantasen 

et al. (2015, s. 20) toteuttamaa tutkimusta Pk-yritysten tuottavuuden kehittämisen esteistä. 

Kaikki kyseisessä tutkimuksessa esitetyt väittämät ja kysymykset eivät sovellu suoraan tä-

hän tutkimukseen. Lisäksi kysymyksiä on muokattu vastaajakunnan mukaiseen muotoon. 

Myös uusien tutkimusten ja päivittyneiden teorioiden pohjalta on lisätty tutkimuksessa kä-

siteltävän kohdeyrityksen tuotantotoiminnan kannalta uusia väittämiä ja kysymyksiä. Alku-

peräiset Rantasen et al. (2015) kysymykset ovat osoitettu Liitteessä 1 kursivoituna. Lisäksi 

poiketen aiemmasta tutkimuksesta vastaajien on täytynyt arvioida jokaista väitettä tai vas-

tausvaihtoehtoa. Tavoitteena on kuitenkin vertailla Rantasen et al. (2015) tutkimuksen ha-

vaintoja tämän kohdeyritystä koskevan tutkimuksen tuloksiin. Kyselyssä on lisäksi osio, 

jossa vastaajia pyydetään arvioimaan tuottavuuden tekijöiden vaikuttavuutta.  

 

Liitteessä 1 on esitetty kyselytutkimuksen kysymykset ja väittämät. Tutkimuksessa esitettyjä 

väitteitä, jotka käsittelevät tieteellisissä tutkimuksissa tunnistettujen tuottavuuden kehittämi-

sen esteitä, vastaajia pyydetään arvioimaan esitettyjä väitteitä tuottavuuden kehittämisen es-

teiden merkittävyydestä Likert-asteikkoa käyttäen: 

1) ei merkitystä, 

2) vähän merkitystä, 

3) melko merkittävä, 

4) merkittävä, 

5) erittäin merkittävä. 

 

Lisäksi kysymyksiin, joissa pyydetään arvioimaan tuottavuuden tekijöiden vaikutusta sekä 

aihealueissa tuottavuuden mittaaminen, kehittämiseen vaikuttaviin asenteet, ajankäyttö sekä 

tuottavuuden kehittämiseen liittyvään rahoitus, vastataan Likert-asteikolla: 

1) täysin samaa mieltä, 

2) jonkin verran samaa mieltä, 

3) ei samaa eikä eri mieltä,  

4) jonkin verran eri mieltä ja  

5) täysin eri mieltä. 
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Organisaation menestymistä pyydetään arvioimaan avoimilla kysymyksillä, sekä Likert-as-

teikolla: 

1) Heikko 

2) Tyydyttävä 

3) Keskiverto 

4) Hyvä 

5) Erinomainen 

 

Yhtenä vastausvaihtoehtona osassa kysymyksissä on myös ”Muu, mikä?”. Tällä vastaus-

vaihtoehdolla pyritään tunnistamaan uusia tekijöitä ja esteitä. Tuottavuus-käsitteen haasta-

van ja kontekstista riippuvaisesta määritelmästä johtuen osassa väittämistä on tarkentavaa 

tietoa ja kyselyn alussa lyhyt käsitteen määritelmä. Kysely koostuu useammasta osa-alu-

eesta; vastaajien taustatiedot, yleiset tuottavuusesteet, sisäiset tuottavuusesteet, ulkoiset tuot-

tavuusesteet, tuottavuuden mittaaminen, yrityksen toiminta, yrityksen menestyminen, asen-

teet, ajankäyttö, rahoitus ja tuottavuuden tekijät. Tutkimus toteutetaan Webropol kysely- ja 

analyysityökalulla.  

 

Organisaation menestymistä käsittelevään osioon sisältyy kysymys, jossa vastaajien täytyy 

valita; onko heidän tuotantoyksikkönsä tai tehtaansa onnistunut tuottavuuden kehittämisessä 

viimeisen kolmen vuoden aikana vai ollaanko tuottavuuden kehityksessä epäonnistuttu. Tä-

män kysymyksen ”kyllä”-vastausta (n=17) seuraa avoinkysymys, jossa pyydetään arvioi-

maan tuottavuuden kehittämistä mahdollistaneita tai edistäneitä tekijöitä ja toki mahdollisia 

haasteita. Myös ”Ei”-vastauksen (n=7) antaneet voivat kertoa heidän tunnistamistaan tuot-

tavuuden tekijöistä, mutta heitä pyydetään arviomaan tarkemmin tuottavuuden esteitä ja ke-

hittämisen haasteita. 

 

Kyselytutkimuksen avoimia kysymysten vastauksia käsiteltäessä hyödynnettiin aineistoläh-

töistä sisällönanalyysiä. Tuomi & Sarajärven (2009, 108-109) mukaan, sisällönanalyysilla 

pyritään luomaan määrällisiä tuloksia sanallisesti tuotetusta aineistosta ja luomaan tiivistet-

tyä sekä tarkkaa informaatiota tarkasteltavista ilmiöistä laajan aineiston perusteella. Koko-

naisuudessaan aineistolähtöinen analyysi etenee kuvan 8 mukaisesti. Sisällönanalyysiä käy-

tetiin tuottavuusesteiden ja tuottavuuden tekijöiden tunnistamiseksi kirjallisista vastauksista. 
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Kuva 8. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen (Tuomi & Sarajärvi 2009, s.109) 

 

Kyselyn vastauksia analysoitiin induktiivisesti kolmivaiheisella prosessilla, josta on esitetty 

malli taulukossa 2. Ensimmäiseksi kyselytutkimuksen kirjalliset vastaukset pyrittiin pelkis-

tämään eli redusoimaan. Tällöin vastauksista tunnistettiin tutkimuksen kannalta oleelliset 

ilmiöt sekä rajattiin epäoleelliset kohdat pois. Tässä vaiheessa tavoitteena oli myös havaita 

mahdollinen vastausten merkitysten monipuolisuus. Tiivistämisen ja pelkistettyjen ilmaus-

ten kirjaamisen jälkeen aineistoa alettiin ryhmittelemään eli klusteroimaan. Tavoitteena oli 

tunnistaa samankaltaisuuksia ja yhteneväisyyksiä, joiden perusteella aineistoa kyettiin ryh-

mittelemään tarkemmin eri alaluokkiin. Viimeiseksi luotiin erilaiset teoreettiset käsitteet ja 

niiden määritelmät tutkimuskysymysten pohjalta. Tällöin voidaan puhua myös abstrahoin-

tista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110-112) Suorat lainauksessa vastauksista on tuloksissa esi-

tetty kursivoituina. 

 
 
 
 
 

Tulosten lukeminen ja sisältöön perehtyminen

Pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaminen

Pelkistettyjen ilmausten listaaminen

Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmauksista

Pelkistettyjen ilmauksien yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminen

Alaluokkien ja yläluokkien muodostaminen niistä 

Yläluokkien yhdistäminen ja kokoavan käsitteen muodostaminen
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Taulukko 2. Malli aineistolähtöisestä sisällönanalyysistä tuottavuusteiden tunnistamiseksi 

 
 

Kvantitatiivisia tuloksia käsitellään tilastollisin menetelmin. Kyselyn vastauksien analysoin-

nissa käytetään vastausmääriä, vastauksille laskettua keskiarvoa sekä tarvittaessa keskiha-

jontaa. Kyselyn kysymysten ja väittämien tuloksia analysoidaan sekä arvioidaan suhteessa 

kirjallisuuden havaintoihin ja Rantasen et al. (2015) toteuttaman tutkimuksen tuloksiin. Osa 

tuloksista esitetään kysymys tai väite kohtaisina pistekeskiarvoina, jotta vertailu tutkimusten 

kesken mahdollistuu. Lisäksi pistekeskiarvon avulla voidaan väitteitä asettaa keskenään jär-

jestykseen. 

 

5.2 Tuottavuusesteet kohdeyrityksessä 

 

5.2.1 Taustat 

 

Kyselytutkimus lähettiin 36 henkilölle ja kyselyyn vastasi määräajassa 24 vastuuhenkilöä 

seitsemästä eri elementtitehtaasta tai tuotantoyksiköstä. Vastausprosentti kyselyssä oli 67 %. 

Selainpohjainen kyselytutkimus toimitettiin vastaajille sähköpostilla ja viestissä oli liite 1 

mukainen kutsukirje. Kutsukirjeessä kerrottiin tutkimuksen tavoitteista ja taustoita. 

 

Taulukossa 3 on esitetty vastaajien ammattiasemat. Kyselyyn vastaajista suurin joukko 

(33,7%) on ammattiasemaltaan työnjohtajia. Neljän tehtaan tehdaspäälliköt vastasivat kyse-

lyyn ja valmistuspäälliköistä tutkimukseen osallistui viisi. Huomioitavaa on, että vastauksia 



 
 

41 

muista ammattiryhmistä vastaajia on kolme. Nämä henkilöt (n=3) toimivat mm. tuotannon-

ohjaajana, suunnittelunohjaajana tai varastovastaavana. Kyselyyn vastaajista 16 henkilöä 

(66,7%) toimii suorassa esimiesasemassa. Kyselyn tulosten analyysissä ei eroteta vastauksia 

mm. esimiesaseman, tehtaan tai ammattiaseman perusteella.  

 

Taulukko 3. Vastaajien ammattiasemat 
Ammattiasema n Prosentti 

Työnjohtaja 8 33% 

Valmistuspäällikkö 5 21% 

Tehdaspäällikkö 4 17% 

Tuotannonsuunnittelija 4 17% 

Muu, mikä? 3 13% 

Yht 24  

 

5.2.2 Merkittävimmät tuottavuusesteet 

 

Tulosten perusteella viideksi merkittävämmäksi tuottavuusesteeksi kohdeyrityksessä koe-

taan pistekeskiarvon perusteella taulukossa 4 esitetyt tekijät. Merkittävimpien esteiden arvot 

ovat Likert-asteikolla välillä 3,71-3,13 ja keskihajonnan vaihteluväli 0,85-1,20. Pistekes-

kiarvollisesti lähes kaikki merkittävimmät tuottavuusesteet jäävät ”Merkittävästä”. Viideksi 

merkittävimmäksi tuottavuusesteeksi on valittu tuottavuusesteet, jotka on useimmiten vas-

tauksissa koettu merkittävänä tai erittäin merkittävänä. Tuloksissa nousee esiin varsinkin 

ulkoisena ja sisäisenä tuottavuusesteenä henkilöstön saatavuuteen liittyvät tekijät. Merkittä-

vimmät tuottavuusesteet jakautuvat tasaisesti yleisiin-, ulkoisiin- ja sisäisiin tuottavuusestei-

siin.  

 

Tulosten osoittavat merkittävimmäksi tuottavuusesteeksi koetaan ”Työvoiman saatavuus”, 

jonka yli puolet vastaajista (n=13) arvioi vähintään merkittäväksi. Lisäksi yhdeksi merkittä-

väksi tuottavuusesteeksi arvioidaan sisäinen tekijä ”Yleinen resurssien puute: Henkilöstö”. 

Henkilöstöön kohdistunut resurssien puute nousi merkittäväksi tuottavuusesteeksi 11 vas-

taajalla. Taulukossa 5 esitetyt vastaukset tukevat havaintoja tämän hetken työmarkkinoilta 

ja yritysten tulevaisuuden näkymistä (Suomen Yrittäjät 2018). Myös henkilöstön passiivinen 
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asenne ja muutosvastarinta koetaan kohdeyrityksen vastaajien keskuudessa yhdeksi merkit-

täväksi tuottavuusesteeksi. Tulosten perusteella puolet vastaajista pitää tätä tuottavuuses-

teenä merkittävänä. 

 

Taulukko 4. Kohdeyrityksen viisi merkittävintä tuottavuusestettä 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

”Tuottavuuden kehittämistyön arvostuksen puute” sekä ”Vaikeus käyttää tuottavuuden nou-

sua henkilöstön palkkauksen perusteena” nousevat yleisinä tuottavuusesteinä tulosten perus-

teella merkittäviksi tuottavuusesteiksi. Kyselytutkimuksen vastausten perusteella merkittä-

viksi tuottavuusesteiksi nousee useampiakin vaihtoehtoja, jotka lähes puolet vastaajista ar-

vioi merkittävänä. Tuloksissa korostui tuottavuusesteinä muun muassa ”Tuottavuuden ke-

hittämiseen liittyvä tiedon puute”, ”Tuottavuutta koskevan vertailutiedon puute”, ”Nykyiset 

palkkausjärjestelmät”, ”Esimiesten pyrkimys osaoptimointiin; mm. ei nähdä kokonaisuuksia 

tai ei ymmärretä oman työn vaikutusta kokonaisuuteen” sekä esimiesten ja työntekijöiden 

osaaminen tuottavuuteen liittyvissä asioissa. 

 

Taulukko 5. Työvoiman saatavuuden haasteista kertovat merkittävät tuottavuusesteet 
 Ei merki-

tystä 
Vähän mer-

kitystä 
Melko mer-

kittävä Merkittävä Erittäin 
merkittävä 

Työvoiman 
saatavuus 

0 3 8 6 7 

0% 13% 33% 25% 29% 

Yleinen re-
surssien 

puute: Henki-
löstö 

2 4 7 9 2 

8% 17% 29% 38% 8% 

 

Tämän kyselyn merkittävimmät tuottavuusesteet eroavat Rantasen et al. (2015) havainnoista 

vuonna 2015.  Tuolloin kahdeksi merkittävimmäksi tuottavuusesteeksi arvioitiin ulkoisia 

Tuottavuuseste (viisi merkittävintä) ka haj 

Työvoiman saatavuus (ulkoinen) 3,71  1,04 

Henkilöstön passiivinen asenne ja muutosvastarinta (sisäinen) 3,42 1,02 

Yleinen resurssien puute: Henkilöstö (sisäinen) 3,21 1,10 

Tuottavuuden kehittämistyön arvostuksen puute (yleinen) 3,13 1,15 

Vaikeus käyttää tuottavuuden nousua henkilöstön palkkauksen 
perusteena (yleinen) 

3,04 1,20 
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tekijöinä ”Sosiaaliturva- yms. palkan sivukulujen suuruus” pistekeskiarvolla 3,88 sekä 

”Palkkakustannusten korkeus” keskiarvolla 3,66. Lisäksi ”Talouden suhdanteiden vaiku-

tus”, ” Esimiesten osaamisen ja koulutuksen puutteet tuottavuuteen liittyvissä asioissa” sekä 

”Lainsäädäntö” nousivat viiden merkittävämmän tuottavuusesteen joukkoon. Kuitenkin Päi-

jät-Hämeessä 1997 toteutetussa tutkimuksessa ”Tuotosten ja panosten yhteismitallistamisen 

vaikeus” koettiin yhtä lailla yhdeksi merkittäväksi yleiseksi tuottavuusesteeksi. Toisena yh-

teneväisenä havaintona aikaisempaan tutkimukseen Pirkanmaalla 1997 myös tässä tutki-

muksessa korostuu ”Yrityksen yleinen resurssien puute”. Toki tässä tutkimuksessa haluttiin 

jakaa yrityksen resurssit henkilöstöön sekä koneisiin ja laitteisiin. Tuottavuusesteenä ”Ylei-

nen resurssien puute: Henkilöstö” koetaan huomattavasti merkittävämpänä kuin väite ”Ylei-

nen resurssien puute: Koneet ja laitteet” (ka= 2,75).  

 

5.2.3 Yleiset tuottavuusesteet 

 

Seitsemästä ennalta määritellystä yleisestä tuottavuusesteestä merkittävimmäksi esteeksi 

vastaajat arvioivat ” Tuottavuuden kehittämistyön arvostuksen puute” keskiarvolla 3,13. 

Vastaajista 11 koki arvostuksen puutteen vähintään merkittävänä. Tuottavuuseste ”Tuotos-

ten ja panosten yhteismitallistamisen vaikeus” koettiin yhtä merkittävänä pistekeskiarvon 

perusteella, mutta vain yhdeksän vastaajaa koki tämän merkittävänä esteenä. Vaikka taulu-

kon 6 perusteella tuottavuuseste ”Vaikeus käyttää tuottavuuden nousua henkilöstön palk-

kauksen perusteena” jää pistekeskiarvoltaan hieman matalaksi, on lähes puolessa (n=11) 

vastauksissa tämä arvioitu merkittäväksi tuottavuusesteeksi.  

 

Muut yleiset tuottavuusesteet asettuvat vastausten keskiarvoiltaan pitkälti ”Melko merkittä-

väksi”. Tulosten perusteella vähiten merkittäväksi yleiseksi tuottavuusesteeksi osoittautuu 

”Tuottavuus käsitteen epäselvyys vain 2,38 keskiarvolla. Vain kaksi vastaajista koki sen 

merkittävänä tuottavuuden kehittämistä haittaavana tekijänä, joten vastaajat arvioivat sen 

merkityksen tuottavuuden esteenä vähäiseksi. Myös kyseisen vastauksen keskihajonta on 

alhaisin, joten voidaan olettaa, että vastaajat ovat hyvin yhtä mieltä esteen merkittävyyden 

vähäisyydestä. Myös Rantasen et al. (2015) tutkimuksessa ”Tuottavuuskäsitteen epäsel-

vyys” koettiin vähiten merkittäväksi yleiseksi tuottavuusesteeksi.   
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Taulukko 6. Yleiset tuottavuusesteet merkittävyysjärjestyksessä 
Yleiset tuottavuusesteet ka haj 

Tuottavuuden kehittämistyön arvostuksen puute 3,13 1,15 

Tuotosten ja panosten yhteismitallistamisen vaikeus 3,13 0,85 

Tuottavuuden kehittämiseen liittyvä tiedon puute 3,08 1,06 

Tuottavuutta koskevan vertailutiedon puute 3,08 0,83 

Vaikeus käyttää tuottavuuden nousua henkilöstön palkkauksen perusteena 3,04 1,16 

Tuottavuuden mittaamiseen liittyvät ongelmat 2,92 1,02 

Tuottavuuskäsitteen epäselvyys 2,38 0,82 

 

Kyselyn avointen kysymysten vastauksista tunnistetaan kolme yleistä tuottavuusestettä, 

jotka ovat esitetty taulukossa 7. Yhteensä 24 kyselyn vastauksesta viidessä voidaan tunnistaa 

yleinen tuottavuuseste.  Näistä eniten esiintyy este ”Tuottavuuden kehittämisen liittyvä ar-

vostuksen puute”. Tämä yleinen tuottavuuseste voidaan havaita kolmessa vastauksessa. Uu-

tena esteenä yksi vastaajista kokee ”Historian heikot tulokset”, tämä tulee esille vastauksessa 

”Suurimmat haasteet on heikko menneisyys (tulos)”. Toki tämän havainnon osalta tulee poh-

tia sen oikeaa lokerointia mm. yleinen, ulkoinen vai sisäinen välillä.  

 

Taulukko 7. Tuotantoyksiköissä tunnistetut yleiset tuottavuusesteet 

Organisaation menestymisen 
arviointi, vastaus: EI (n=7) 

Organisaation menestymisen 
arviointi, vastaus: Kyllä 

(n=17) 
n Tuottavuuseste 

Tuottavuuden kehittämiseen 
liittyvä arvostuksen puute 
(n=1) 

Tuottavuuden kehittämistyön 
arvostuksen puute (n=2) 

3 

Yleinen (n=5) Tuottavuuden kehittämiseen 
liittyvä tiedon puute (n=1) 

  1 

  Historian heikot tulokset (n=1) 1 
 

5.2.4 Ulkoiset tuottavuusesteet 

 

Ulkoisten tuottavuusesteiden osalta vastaajat arvioivat taulukossa 8 esitettyä 12 eri tuotta-

vuusestettä. Poiketen Rantasen et al. (2015) kyselystä lisättiin tähän tutkimukseen uusi ul-

koinen tuottavuuseste ”Yrityksen muiden organisaatioiden toiminta ja yhteistyö: Hankinta, 
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Myynti ja Projektit”. Yritystasolla tämä este kuuluisi sisäisiin tuottavuusesteisiin, mutta tar-

kasteltaessa tuotantoyksikköä tai tehdasta se asettuu ulkoiseksi tuottavuusesteeksi. Nämä 

toiminnot ovat yleensä tuotantoyksikön tai tehtaan suoran vaikutuspiirin ulkopuolella, mutta 

niiden toiminnalla on merkitystä tarkasteltavan yksikön tuottavuuteen. Vastaajien arvioi-

dessa muiden toimintojen merkittävyyttä mahdollisena tuottavuuden esteenä, Projektit-vas-

taus arvioidaan merkittävimmäksi keskiarvolla 2,79, mutta keskihajonta on hyvin suurta tä-

män vastauksen osalta. Seitsemän vastaajaa arvioi projektiorganisaation toiminnan vähin-

tään merkittäväksi oman toiminnan tuottavuuden kannalta, mutta kuitenkin yli puolet vas-

taajista pitää tuottavuudenesteen merkitystä vähäisenä. 

 
Taulukko 8. Ulkoiset tuottavuusesteet merkittävyysjärjestyksessä 
Ulkoiset tuottavuusesteet ka haj 

Työvoiman saatavuus 3,71 1,04 

Nykyiset palkkausjärjestelmät 3,08 1,14 

Yrityksen muiden organisaatioiden toiminta ja yhteistyö: Myynti 2,96 1,16 

Talouden suhdanteiden vaikutus 2,92 1,21 

Työvoiman rekrytointiin liittyvät riskit 2,92 0,88 

Yrityksen muiden organisaatioiden toiminta ja yhteistyö: Projektit 2,79 1,22 

Yrityksen muiden organisaatioiden toiminta ja yhteistyö: Hankinta 2,38 0,97 

Yrityksen muiden organisaatioiden toiminta ja yhteistyö: Alihankkijat 2,33 0,76 

Jatkuva muutos ulkoisessa toiminnassa (toimialamuutos, kilpailukenttä, 

jne.) 
2,25 0,85 

Palkkakustannusten korkeus 2,21 0,88 

Työntekijäpuolen ammattiliittojen toiminta 2,04 0,86 

Lainsäädäntö 2,00 0,59 

Sijaintikuntanne elinkeinopolitiikka 2,00 0,93 

Yrityksen muiden organisaatioiden toiminta ja yhteistyö: Taloushallinto 2,00 0,78 

Työnantajapuolen edunvalvontajärjestöjen toiminta 1,88 0,68 

 

Ulkoisista tuottavuusteistä merkittävimmäksi esteeksi pistekeskiarvon perusteella nousee 

”Työvoiman saatavuus”. Toki tehdaskohtaisia eroja on tuloksissa havaittavissa ja tästä osal-

taan kertoo hieman korkeahko tulosten keskihajonta. Taulukosta esitetyistä tuloksista näh-
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dään, että työvoiman saatavuus on myös tutkimuksen merkittävin tuottavuuseste keskiar-

volla 3,71 ja yli puolet (n=13) vastaajista arvio sen olevan merkittävä tuottavuuseste. Vas-

taus poikkeaa huomattavasti Rantasen et al. (2015) kyselytutkimuksesta, jossa työvoiman 

saatavuus tuottavuusesteenä arvioitiin vain ”Melko merkittäväksi” keskiarvolla 2,76.  

 

”Sosiaaliturva- yms. Palkan sivukulujen suuruus” tuottavuusesteenä ei ole kysymysvaihto-

ehtona tässä kyselyssä, vaikka se nousi Rantasen et al. (2015) tutkimuksessa merkittävim-

mäksi tuottavuusesteeksi. Kuitenkin ”Nykyinen palkkausjärjestelmä” tuottavuusesteenä ar-

vioitiin molemmissa tutkimuksissa melko merkittäväksi. Kohdeyrityksessä palkkausjärjes-

telmän vaikutuksen tuottavuusesteenä merkittäväksi arvio vain kahdeksan henkilöä, mutta 

kymmenen vastaajaa arvioi sen merkityksen vähäiseksi. ”Palkkakustannusten korkeus” ko-

ettiin Rantasen et al. (2015) mukaan yhdeksi merkittävimmäksi ulkoiseksi tuottavuuses-

teeksi, mutta tämän tutkimuksen kohdeyrityksessä sen merkitys osoittautui vähäiseksi, kun 

yli puolet (n=14) vastaajista arvio sen merkityksen vähäiseksi.  

 

Taulukko 9. Sisällönanalyysissä tunnistetut ulkoiset tuottavuusesteet tuotantoyksiköissä  

Organisaation menestymisen 
arviointi, vastaus: EI (n=7) 

Organisaation menestymi-
sen arviointi, vastaus: 

Kyllä (n=17) 
n Tuottavuuseste 

Työvoiman saatavuus (n=3) Työvoiman saatavuus (n=1) 4 

Ulkoinen (n=12) 

Nykyiset palkkausjärjestelmät 
(n=3) 

- 3 

Yrityksen muiden organisaatioi-
den toiminta ja yhteistyö: Myynti 
(n=2), 

- 2 

Tuotantoyksikön sijainti (n=1) - 1 
Yrityksen johdon passiivinen 
asenne ja muutosvastarinta (n=1) 

- 1 

- Jatkuva muutos ulkoisessa 
toiminnassa (n=1) 

1 

 

Vähiten merkittäväksi ulkoiseksi tuottavuusesteeksi vastaajat arvioivat pistekeskiarvon pe-

rusteella ”Työnantajapuolen edunvalvontajärjestöjen toiminnan”. Vastausten keskihajonta 

on myös tämän vastauksen osalta hyvin alhainen, joten merkittävyys tuottavuudelle koetaan 

kaikilla tehtailla hyvin samankaltaisesti. Lähes kaikki vastaajat (n=22) arvioivat kyseillä 

tuottavuusesteellä olevan vain vähän merkitystä. Yhtä lailla lainsäädännön merkitys tuotta-

vuuden esteenä arvioidaan kaikkien vastaajien kohdalla hyvin pieneksi. Hieman yllättävänä 
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tuloksena ”Sijaintikunnan elinkeinopolitiikka” merkitys tuottavuusesteenä ei korostu tai 

vastausten keskihajonta ei nouse, vaikka yrityksen tehtaat ja tuotantoyksiköt sijaitsevat eri 

paikkakunnilla. Vastaajista vain kaksi henkilöä pitää kunnan elinkeinopolitiikkaa merkittä-

vänä tuottavuuden kehittämistä haittaavana esteenä. 

 

Taulukossa 9 on esitetty avoimissa kysymyksissä esiin nousseita ja sisällönanalyysillä käyt-

täen pelkistettyjä tuottavuusesteitä, jotka on jaettu sen mukaan, onko vastaaja kokenut yksi-

kön onnistuneen tuottavuuden kehittämisessä vai ei. Vastauksissa havaitaan 12 ulkoista tuot-

tavuusestettä, joista suurin osa henkilöillä, jotka arvoivat tuottavuuden kehittämisen epäon-

nistuneen viimeisen kolmen vuoden aikana. Avointen kysymysten vastauksissa ulkoisena 

tuottavuusesteenä tunnistetaan neljässä vastauksessa ”Työvoiman saatavuus” tuottavuuses-

teenä. Tämä on linjassa myös kyselyn vastausvaihtoehtojen arvioinnin suhteen. Vastauksista 

”Ammattitaitoisen työvoiman saanti” ja ”…tehtaan sijaintiin vaikeuttavat osaavien tekijöi-

den palkkausta.” tunnistettiin haasteet työvoiman saatavuudessa.  

 

Myös ne henkilöt, jotka arvioivat oman tehtaan tuottavuuden kehittämisen onnistuneen vii-

meisen kolmen vuodenaikana, kokevat työvoiman saatavuuden olevan yksi merkittävim-

mistä esteistä tai haasteista tuotantoyksikön näkökulmasta. Vastauksessa ”…asioiden eteen-

päin vienti monesti haastavaa esimies portaassa.” tunnistettiin ulkoisena tuottavuusesteenä 

mahdollinen yrityksen johdon passiivinen asenne ja muutosvastarinta. Toisaalta kyseessä on 

myös organisaation sisäiseen kommunikaatioon ja johtamiseen liittyvä havainto. 

 

5.2.5 Sisäiset tuottavuusesteet 

 

Sisäisten tuottavuusesteiden osalta tutkimukseen osallistujat arvioivat 14 eri tuottavuuses-

tettä, jotka on esitetty taulukossa 10. Sisäisten tuottavuusesteiden osalta merkittävämmäksi 

tuottavuusesteeksi vastaajat arvioivat henkilöstön passiivisen asenteen ja muutosvastarinnan 

pistekeskiarvolla 3,42. Vastaajista puolet arvioi tuottavuusesteen merkittäväksi. Vain neljä 

henkilöä pitää tuottavuusesteen ”Henkilöstön passiivinen asenne ja muutosvastarinta” mer-

kitystä vähäisenä. Tämä sisäinen tuottavuuseste arvioidaan pistekeskiarvon perusteella lähes 

yhtä merkittäväksi Rantasen et al. (2015) kyselyssä. Kuitenkaan tuolloin tämä este ei ollut 
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merkittävimpiä sisäisiä tuottavuusesteitä. Samankaltaisuutta kyselyjen tuloksissa on havait-

tavissa myös yleisten resurssien suhteen. Tässä tutkimuksessa tuottavuuseste ”Yrityksen 

yleinen resurssien puute” on jaettu henkilöstöön ja laitteisiin.  

 

Tutkimuksen tulosten perusteella resurssien puute liittyen henkilöstöön koetaan melko mer-

kittävänä tuottavuusesteenä. Vastaajista 11 pitää puutteellisia henkilöstöresursseja merkittä-

vänä tuottavuusesteenä. Myös Rantanen et al. (2015) tutkimuksessa resurssien puute arvioi-

daan keskiarvoltaan ”Melko merkittäväksi”. Tässä tutkimuksessa koneiden ja laitteiden 

osalta resurssien puute tuottavuuden kehittämisen esteenä koettiin puolestaan vähemmän 

merkittäväksi ja vain viisi vastaajaa pitää tuottavuusestettä merkittävänä.  

 

Taulukko 10. Sisäiset tuottavuusesteet merkittävyysjärjestyksessä 
Sisäiset tuottavuusesteet ka haj 

Henkilöstön passiivinen asenne ja muutosvastarinta 3,42 1,02 

Yleinen resurssien puute: Henkilöstö 3,21 1,10 

Esimiesten pyrkimys osaoptimointiin; mm. ei nähdä kokonaisuuksia tai ei 

ymmärretä oman työn vaikutusta kokonaisuuteen 
3,08 1,06 

Työntekijöiden osaamisen ja koulutuksen puutteet tuottavuuteen liitty-

vissä asioissa 
3,04 0,95 

Esimiesten osaamisen ja koulutuksen puutteet tuottavuuteen liittyvissä 

asioissa 
3,00 1,02 

Uudistumiskyvyn heikkous 2,96 1,00 

Ajan puute: Muiden työssä 2,83 1,01 

Vaikeus saada investointeja tuotannon kehittämiseen 2,83 1,09 

Vähäiset investoinnit uuteen teknologiaan 2,83 1,09 

Työvoiman ikääntyminen 2,79 1,32 

Yleinen resurssien puute: Koneet ja Laitteet 2,75 0,99 

Ajan puute: Omassa työssä 2,71 1,23 

Heikko kyky hyödyntää ulkopuolista tietoa 2,63 0,93 

Kyky hyödyntää henkilöstön ideoita 2,54 0,93 

Jatkuva muutos sisäisessä toiminnassa 2,54 0,83 
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Vähiten merkittäviksi tuottavuusesteeksi pistekeskiarvon perusteella osoittautuu tuotta-

vuusesteet ”Jatkuva muutos sisäisessä toiminnassa”, jolla puolet vastaajista arvioi olevan 

vain vähän merkitystä tuottavuuden esteenä. Myös ulkopuolisen ja henkilöstön tiedon hyö-

dyntämisen merkittävyys tuottavuusesteenä jää tuloksissa matalaksi. Vastaajat kokevat 

myös, että ajan puutteella omaan työhön liittyen on vähän merkitystä tuottavuuden esteenä. 

 

Taulukko 11. Sisällönanalyysissä tunnistetut ulkoiset tuottavuusesteet tuotantoyksiköissä  
Organisaation menestymi-
sen arviointi, vastaus: EI 

(n=7) 

Organisaation menestymisen 
arviointi, vastaus: Kyllä 

(n=17) 
n Tuottavuuseste 

Esimiesten osaamisen ja kou-
lutuksen puutteet (tuottavuu-
teen liittyvissä asioissa) (n=6) 

Esimiesten osaaminen ja koulu-
tuksen puutteet (tuottavuuteen 

liittyvissä asioissa) (n=1) 
7 

Sisäinen (n=42) 

Työntekijöiden osaamisen ja 
koulutuksen puutteet (n=5) 

Työntekijöiden osaaminen ja 
koulutuksen puutteet (n=1) 6 

Yleinen resurssien puute: 
Henkilöstö (n=4) 

Yleinen resurssienpuute: Henki-
löstö (n=2) 6 

Työntekijöiden osaaminen 
suhteessa valmistettavaan 

tuotteeseen (n=5) 
- 5 

Henkilöstön passiivinen 
asenne ja muutosvastarinta 

(n=3) 

Henkilöstön passiivinen asenne 
ja muutosvastarinta (n=1) 4 

Uudistumiskyvyn heikkous 
(n=2) 

Uudistumiskyvyn heikkous 
(n=1) 3 

Puutteellinen tuotannonsuun-
nittelu (n=2) - 2 

Puutteellinen perehdytys 
(n=1) Puutteellinen perehdytys (n=1) 2 

- Ajanpuute (n=2) 2 
Esimiesten pyrkimysosaopti-

mointiin (n=1) - 1 

Laatu (n=1) - 1 

- Nykyiset tuotantotilat ja sisäis-
ten toimintojen sijainnit (n=1) 1 

 Heikko kyky hyödyntää ulko-
puolista tietoa (n=1) 1 

- Jatkuva muutos sisäisessä toi-
minnassa (n=1) 1 

 

Avoimista kysymysten vastauksista tunnistetaan 42 kertaa sisäinen tuottavuuseste. Tunnis-

tetut tuottavuusesteet ovat esitetty taulukossa 11.  Avointen kysymysten vastauksista eniten 
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havaintoja on sisäisistä tuottavuusesteistä liittyen esimiesten osaamiseen ja koulutukseen, 

joka esiintyy seitsemässä vastauksessa. Myös työntekijöiden osaaminen ja kokemuksen 

puute koetaan isona tuottavuuden kehittämisen esteenä, ”Sekä työntekijöiden että johdon 

toiminnassa haasteita. -. Tarvitaan ryhtiliike tehtaan johtoon.” Ajan puutteeseen liittyen 

yksi vastaajista kuvaa, että ”Kehitys ja muutostöihin ei tahdo löytyä resursseja itseltä…”. 

Lisäksi henkilöstöön liittyen koetaan resurssien olevan puutteellisia. Vastauksissa nousi 

esille myös kyky hyödyntää ulkopuolista tietoa, ”…jokaisessa yksikössä keksitään pyörä 

itse uudelleen.”. Vastauksissa, joissa arvioidaan, ettei tuottavuuden kehittämisessä ole on-

nistuttu viimeisen kolmen vuoden aikana, korostuu selkeästi yhden tehtaan henkilöstön tur-

hautuminen esimiesten toimintaan ja osaamiseen.  

 

Sisäinen tuottavuuseste ”Yleinen resurssien puute; Henkilöt”, joka nousi kyselyssä yhdeksi 

merkittävämmäksi tuottavuusesteeksi yhdessä avointen kysymysten vastauksista tehtyjen 

havaintojen kanssa, luo tarvetta jatkotarkastelulle. Lisätarkastelun ja pohdinnan tarvetta lisää 

ulkoisissa tuottavuusesteissä korostunut työvoiman saatavuus merkittävänä tuottavuuses-

teenä. Aiheellista on myös pohtia esimiestyön merkitystä tuottavuusesteenä, koska se koe-

taan merkittävänä organisaatioissa, joissa tuottavuuden kehittämisessä on koettu haastetta. 

 

5.3 Tuottavuuden tekijät kohdeyrityksessä 

 

Tutkimuksen kyselyn tuottavuuden tekijöitä käsittelevässä osiossa vastaajia pyydettiin arvi-

oimaan, kuinka samaa tai eri mieltä he ovat väitteistä liittyen tekijöihin, jotka vaikuttavat 

tuottavuuteen. Tuottavuuden tekijöitä koskevat väitteet perustuvat tutkimuksen teoriaosuu-

den kirjallisuuskatsauksessa tunnistettuihin tuottavuuden tekijöihin. Väitteiden valinnassa 

on lisäksi huomioitu toimialan ja tuotannon erityispiirteet. Taulukossa 12 on esitetty 12 väi-

tettä, joihin vastaamalla kyselyyn osallistujat arvioivat, kuinka samaa mieltä he ovat väittä-

män kanssa, 1 täysin samaa mieltä ja 5 täysin eri mieltä. Tulosten perusteella väittämät on 

voitu asettaa pistekeskiarvon perusteella tärkeysjärjestykseen ja näin tunnistaa tärkeimpiä 

tuottavuustekijöitä elementtiliiketoiminnassa vastaajien itsearvioimana.  

 

Lähes kaikki vastaajat (n=20) ovat täysin samaa mieltä, että esimiehen osaaminen vaikuttaa 

organisaation tuottavuuteen. Esimiestyöhön liittyen myös esimiesten ja työntekijöiden väli-

nen luottamus koetaan vaikuttavan merkittävästi tuottavuuteen. Vastaajista 15 on väittämän 
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”Työntekijöiden ja esimiesten välinen luottamus vaikuttaa tuottavuuteen” kanssa täysin sa-

maa mieltä. Työntekijöihin liittyen laadukas työvoima koettiin kaikkien vastaajien mukaan 

olennaiseksi tuottavuuden kannalta. Myös työntekijän sitoutumisen ja organisaation sisäisen 

kommunikaation vaikutuksesta tuottavuuteen vastaajista suurin osa (n=15) on samaa mieltä. 

Eniten toisistaan poikkeavia vastauksia syntyy väittämän ”Tuotantoyksiököiden sijainti vai-

kuttaa tuottavuuteen” kohdalla. Tätä voi selittää tuotantoyksiköiden hyvinkin erilainen si-

jainti maantieteellisesti muun muassa huomioiden kulkuyhteydet, kaupunkirakenne, elinkei-

nopolitiikka ja ikärakenne. 

 

Taulukko 12. Tuottavuuden tekijöitä käsittelevät väittämät tärkeys järjestyksessä 
Tuottavuuden tekijät ka haj 

Esimiehen osaaminen vaikuttaa organisaation tuottavuuteen 1,17 0,4 

Työntekijöiden ja esimiesten välinen luottamus vaikuttaa tuottavuuteen 1,21 0,4 

Laadukas työvoima on tuottavuuden kannalta olennaista; mm. työntekijöi-
den osaaminen, kokemus ja koulutukset 

1,25 0,4 

Organisaation sisäinen kommunikaatio vaikuttaa tuottavuuteen 1,29 0,5 

Työntekijän sitoutumisella organisaatioon on merkitysta tuottavuuden kan-
nalta 

1,38 0,6 

Organisaation kehittämiseen sijoitettu pääoma edesauttaa tuottavuuden ko-
henemista 

1,42 0,6 

Johtamisen menetelmät ja järjestelmät ovat osa tuottavuuden kehittämistä 1,46 0,7 

Työssä käytettävien järjestelmien toiminta parantaa tuottavuutta 1,71 0,9 

Tekemällä oppiminen on työntuottavuuden kannalta tärkeää. 1,79 0,7 

Yrityksen organisaatiorakenne ja malli vaikuttaa tuottavuuteen. 1,79 0,7 

HR-osaaminen korreloi organisaation tuottavuuden kanssa. 2,00 0,8 

Tuotantoyksiököiden sijainti vaikuttaa tuottavuuteen 2,58 1,2 

 

Organisaation menestymistä käsittelevään osioon sisältyy kysymys, jossa vastaajien täytyy 

valita; onko heidän tuotantoyksikkönsä tai tehtaansa onnistunut tuottavuuden kehittämisessä 

viimeisen kolmen vuoden aikana vai ollaanko tuottavuuden kehityksessä epäonnistuttu. Tä-

män kysymyksen ”kyllä”-vastausta (n=17) seuraa avoinkysymys, jossa pyydetään arvioi-

maan tuottavuuden kehittämistä mahdollistaneita tai edistäneitä tekijöitä ja toki mahdollisia 

haasteita. Myös ”Ei”-vastauksen (n=7) antaneet voivat kertoa heidän tunnistamistaan tuot-

tavuuden tekijöistä, mutta heidän vastaukset koskevat lähinnä tuottavuuden esteitä. 



 
 

52 

Tuottavuuden kehittämisen mahdollistavia tai tuottavuuden kannalta oleellisia tekijöitä tun-

nistetaan vastauksista useita. Vastaukset on ryhmitelty käyttäen sisällönanalyysia, jonka tu-

lokset esitetty kuvassa 9. Vastaukset on jaettu neljään pääryhmään, jotka on muodostettu 

teoriaosuudessa käsiteltyjen tutkimusten ja tieteellisen kirjallisuuden perusteella. Tutkimuk-

sen avointen kysymysten vastauksista tunnistettujen tuottavuuden tekijöiden neljä pääryh-

mää ovat toimintaympäristö, johtaminen, kommunikaatio sekä resurssit. Lisäksi vastauksista 

tunnistetaan muutamia yleisiä tekijöitä, jotka liittyivät laajasti jokaiseen neljään ryhmään ja 

joiden tarkka luokittelu on haasteellista. Lisäksi nämä yleiset tekijät luovat perusteita pää-

ryhmien tekijöiden kehittämiselle.  

 

 
Kuva 9. Kohdeyrityksessä tunnistetut tuottavuuden tekijät  
 

Vastauksista havaitaan, että tuottavuuden kehittämisen lähtökohtana on halu ja tahto kehit-

tyä sekä kehittää. Kehittämisen ja tuottavuuden kannalta koko organisaation sitoutuminen 

yhteisiin tavoitteisiin koetaan vastauksissa tärkeänä. Vastaajan mukaan tuottavuuden kehit-

tämisen on mahdollistanut, ”Organisaation sisäisen yhteistyön kokonaisvaltainen tehostu-

minen. Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin.”  Myös tuottavuuden kehittämisen edellytysten 

ymmärtäminen koetaan oleelliseksi. Samalla vastauksissa korostuu tuottavuuden kehittämi-

sen merkityksen ymmärtäminen menestymisen ja tulevaisuuden rakentamisen taustalla. 

Tämä havaitaan vastauksesta, ”Yhtenä ratkaisevana tekijänä ollut oivallus/ajatus, että on 
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kehitettävä ja uudistuttava jos meinaa pysyä alalla kärjen mukana.” Näistä tekijöistä muo-

dostuu luokittelemattomat tuottavuustekijät, jotka liittyvät organisaation aineettomaan pää-

omaan.  

 

Toimintaympäristöön liittyen tuottavuuden kannalta tärkeäksi koetaan investoinnit uusiin 

koneisiin ja laitteisiin, jota yhdessä vastauksessa kuvataan seuraavasti; ”Tuotantoprosessia 

valmistavat toimet erittäin tärkeitä; Ne mahdollistavat tuottavan toiminnan.”. Myös toimin-

tojen uudelleen järjestelyllä ja esivalmistuksen kehittämisellä tuottavuutta on saatu kehitet-

tyä osassa tuotantoyksiköitä. Varsinkin työläiden, mutta yksinkertaisten toimintojen esival-

mistus ja alihankinta koetaan tärkeäksi tuotantoyksiköissä. Konkreettisena esimerkkinä esiin 

tulee; ”Raudoituksen esivalmistuksen käyttöönotto, eristeiden esivalmistuksen käyttöön-

otto.”. Huomioitavaa on, että tutkimukseen osallistuvat tehtaat ja tuotantoyksiköt toimivat 

hyvin erilaisissa tiloissa ja mahdollisuudet kehittää tiloja on jossain tilanteissa rajallisia.  

 

Toisena pääryhmänä esiin nousee johtaminen. Tähän liittyen varsinkin toimivan johtamis-

järjestelmän hyvin onnistuneet työvoiman perehdytykset nähdään yhtenä tärkeänä tekijänä; 

”Organisaation sisäisen yhteistyön kokonaisvaltainen tehostuminen. Sitoutuminen yhteisiin 

tavoitteisiin. Työntekijöiden tehokkaampi perehdytys ja informaatio tehtaiden tavoitteista ja 

tuloksista.” Lisäksi johtamiseen liittyen työtehtävien organisointi sekä resursointi koetaan 

edellytyksenä tuottavuuden kehittämisessä onnistumiseen. Vastaajien mukaan oikeat henki-

löt oikeissa tehtävissä on yksi ratkaisuista kehittämisessä onnistumiseen.  

 

Johtamiseen liittyen työnjohdon benchmarkin nähdään liittyvän vahvasti tuottavuuden ke-

hittämiseen. Työnjohdon oppimisen lisäksi myös muun ulkopuolisen tiedon hyödyntämisen 

organisaatiossa nähdään vaikuttavan positiivisesti tuottavuuteen. Ulkopuolisen osaamisen ja 

valmiiden innovaatioiden hyödyntäminen osana omaa kehittämisprosessia tunnistetaan mer-

kittävänä tekijänä.  Yhden vastaajan mukaan tuottavuuteen vaikuttaa positiivisesti; ”Työn-

johdon kierrätykset muilla tehtailla ja tietysti uusien innovaatioiden hakeminen muualta 

(messut, tavaran toimittajat jne…)” Kommunikaatio osana johtamista ja organisaation si-

säistä toimintaa tunnistetaan useissa vastauksista. Vastaajat kokevat tavoitteiden jalkautta-

misen tärkeäksi osaksi työtään ja näin tuottavuuden kehittämisen mahdollistajana. Myös riit-

tävä informaation saaminen on yksi tunnistetuista tuottavuuden tekijöistä.  
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Neljänneksi pääryhmäksi muodostui resurssit. Monessa vastauksessa korostuu hyvä laa-

dukkaan työvoiman saatavuus osana tuottavuuden kehittämistä. Tuottavuuden kehittäminen 

tuotanto-organisaatiossa on vaatinut joustavaa, kokenutta ja sitoutunutta työvoimaa. Tuotta-

vuuden kehittymisen taustalla on erään vastaajan mukaan; ”Kokeneemman henkilöstön 

vahva sitoutuminen ja runsaan uuden henkilöstön onnistunut perehdytys.” Tuotanto-organi-

saatiossa myös riittävät työvoiman resurssit koetaan tärkeiksi. Myös riittävät resurssit kehit-

tämistyöhön on edellytyksenä kehittämisessä onnistumiseen. Vastauksissa koettu kuitenkin 

tuottavuuseteistä vain vähän merkitystä ajan riittämättömyydessä omassa työssä kehittämi-

seen tai seuraavalla esimiestasolla. Tuottavuuteen liittyvissä asenteissa ja yleisissä tekijöissä 

voidaan tulosten perusteella havaita eroja tuotantoyksiköittäin. 

 

5.4 Tuottavuus käsitteenä ja kehittämisen lähtökohdat 

 

Kyselyssä on esitetty 11 väittämää koskien tuottavuuden mittaamista ja kehittämistä. Neljä 

näistä väittämistä perustuu tutkimuksen teoriaosuudessa käsiteltyyn kirjallisuuteen ja tutki-

muksista tunnistettuihin uusiin havaintoihin ja määritelmiin. Loput seitsemän väittämää ovat 

soveltuvin osin samoja kuin Rantanen et al (2015) toteuttamassa tutkimuksessa. Osaa väit-

teistä muokattiin vastaamaan paremmin tämän tutkimuksen tavoitteitta. Vastaajia pyydetään 

arvioimaan, kuinka samaa mieltä he ovat väittämän kanssa, 1 täysin samaa mieltä ja 5 täysin 

eri mieltä. Taulukosta 13 voidaan nähdä, että tulokset asettuvat pistekeskiarvoiltaan 1,46-

3.96 välille ja keskihajonnan vaihtelu välille 0,6-1,2.  

 

Poiketen Rantasen et al. (2015) tutkimuksesta tässä työssä tarkastellaan vain teollisuudessa 

toimivaa organisaatiota, joten uutena väitteenä perustuen tieteellisiin julkaisuihin esitetään 

väite koskien työturvallisuuden parantamisen positiivisesta vaikutuksesta tuottavuuteen. 

Vastaajien keskuudessa on hyvin selvää, että turvallisuuden parantaminen kohottaa tuotta-

vuutta. Kyseisen väitteen kanssa vastaajat ovat keskimäärin eniten samaa mieltä. Vastaajista 

lähes kaikki ovat väitteen ”Turvallisuuden parantaminen kohottaa tuottavuutta” kanssa sa-

maa mieltä ja yksikään vastaajista ei ole eri mieltä väittämästä. Vain yksi vastaajista vastaa 

”Ei samaa eikä eri mieltä”. Tulos on yhdenmukainen työturvallisuuden arvostuksen ja siihen 

liittyvän turvallisuusjohtamisen kehityksen kanssa. Työturvallisuutta pidetään lähtökohtana 

kaikelle työskentelylle ja toiminnalle monella teollisuudenalalla. Tämä tulee esiin myös vas-

taajien mielipiteessä turvallisuuden parantamiseen liittyen. 
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Taulukko 13. Tuottavuuden mittaamista ja kehittämistä koskevien väittämien tulokset  
Tuottavuuden mittaaminen ja kehittäminen ka haj 

Turvallisuuden parantaminen kohottaa tuottavuutta 1,46 0,6 

Laadun parantaminen kohottaa tuottavuutta 1,54 0,8 

Tuottavuuden kehittyminen liittyy vahvasti johtamiseen; mm. menetelmät, 
järjestämät ja esimiesten osaaminen 

1,58 0,6 

Tuottavuus on käsitteenä selkeä 1,88 0,9 

Tuottavuuden kohottamisen merkitys on selkeä 1,92 1,2 

Tuottavuusmittareiden ymmärtäminen on vaikeaa 2,79 0,8 

Yrityksellämme on käytössä useita hyviä tuottavuusmittareita tai mittaus-
järjestelmiä 

2,88 0,8 

Tulosraportin Kate1 on tuottavuuden mittari 2,96 0,9 

Tuottavuuden mittaaminen on helppoa 3,00 1,0 

Tuottavuus liittyy pääasiassa työntekijän toimintaan ja työtahtiin 3,83 1,0 

Tuottavuus liittyy vain yrityksen tuotantoon ja valmistukseen 3,96 0,9 

 

Kyselyssä esitetään laaja väite ”Laadun parantaminen kohottaa tuottavuutta”, mikä on hyvin 

yleismuotoinen. Vastaajat joutuvat arvioimaan väitettä omista lähtökohdistaan. Yleisesti 

laadulla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan työn, toiminnan ja näin ollen myös lopputuotteen 

laatua. Tästä on suoraan johdettavissa laadun vaikutus asiakastyytyväisyyteen ja tuottavuu-

teen. Täysin samaa mieltä laadun vaikutuksesta tuottavuuteen on 15 vastaajaa, ja eri mieltä 

väitteen kanssa on yksi henkilö. Tässä tutkimuksessa laatua koskevaan väitteeseen vastaajat 

ovat hieman enemmän samaa mieltä keskiarvolla 1,54, kuin Rantasen et al. (2015) tutki-

muksessa, jossa keskiarvo oli kyseisten väittämien korkein arvolla 1,84. Eroa voi selittää 

tuolloin tehdyn tutkimuksen vastaajajoukko koostuminen lähes puoliksi palvelusektorin toi-

mijoista.  

 

Tässä tutkimuksessa esitetään, että ”Tuottavuuden kehittyminen liittyy vahvasti johtami-

seen; mm. menetelmät, järjestämät ja esimiesten osaaminen”. Tuottavuutta käsittelevissä 

tutkimuksissa on korostunut johtamisen merkitys ja sen lisäksi tutkimuksen kohdeyrityk-

sessä on aloitettu panostamaan johtamisen kehittämiseen (Krisztina et al. 2011; Syverson 

2011). Vastaajat ovat johtamista käsittelevän väittämän kanssa hyvinkin samaa mieltä. Vas-

taajista 45,8% on täysin samaa mieltä ja vastaajista 50% jonkin verran samaa mieltä.  
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Vähiten samaa mieltä vastaajat ovat väittämän ”Tuottavuus liittyy vain yrityksen tuotantoon 

ja valmistukseen” keskiarvolla 3,96. Samansuuntainen havainto tehtiin myös Rantasen et al. 

(2015) kyselyssä. Toki tuolloin väitteen saama keskiarvo oli hieman suurempi 4,16 johtuen 

luultavasti vastaajien edustamista toimialoista. Väittämän osalta tässä tutkimuksessa vas-

taukset jakautuivat tasaisesti ”Ei samaa eikä eri mieltä” (n=7), ”Jonkin verran samaa mieltä” 

(n=8) ja ”Täysin eri mieltä” (n=8) kesken. Yhtä lailla väite ”Tuottavuus liittyy pääasiassa 

työntekijän toimintaan ja työtahtiin” saa korkeat pisteet kyselyssä eli kohdeyrityksen vas-

taajat ovat väitteen kanssa vähän samaa mieltä. Väitteiden saamat pistekeskiarvot ovat yl-

lättävän suuret teollisuudessa, jossa tuotannon työvoiman tuottavuudella on iso merkitys ko-

konaistuottavuuden kannalta. 

 

Väitteiden ”Tuottavuuden mittaaminen on helppoa” ja ”Yrityksellämme on käytössä useita 

hyviä tuottavuusmittareita tai mittausjärjestelmiä” osalta vastaajat eivät ole samaa eivätkä 

eri mieltä. Tarkasteltaessa tuloksia keskihajonnan perusteella väitteen ”Tuottavuuden kohot-

tamisen merkitys on selkeä” kohdalla vastaajat ovat keskenään eniten eri mieltä. Kuitenkin 

vastaajista 20 on väitteestä vähintään jonkin verran samaa mieltä. Tämänkään väitteen koh-

dalla eivät kyselyyn osallistujien mielipiteet eroa toisistaan merkittävästi.  

 
Taulukko 14. Organisaation toimintaa koskevien väittämien tulokset 
Organisaation toiminta ka haj 

Toiminnan tuottavuus on hyvällä tasolla 2,58 1,0 

Koneet, laitteet ja ohjelmistot ovat tehokkaassa käytössä 2,71 1,3 

Työn tuottavuus on hyvällä tasolla 2,92 0,9 

Varastoihin ei ole sitoutunut liikaa pääomaa 2,96 1,3 

 

Kyselytutkimuksessa on osio, jossa vastaajien tulee arvioida myös oman organisaationsa 

toimintaa tuottavuuteen liittyen. Taulukossa 14 on esitetty väittämät ja niiden pistekeskiar-

vot. Väittämien keskiarvot asettuivat välille 2,58-2,96 ja keskihajonta välille 0,9-1,3. Keski-

hajontojen perusteella kohdeyrityksen vastaajien mielipiteet väittämistä eroavat keskenään 

huomattavasti.  

 

Kuitenkin 15 henkilöä eli yli puolet vastaajista on väittämän ”Toiminnan tuottavuus on hy-

vällä tasolla ” vähintään jonkin verran samaa mieltä. Toisaalta eri mieltä vastauksen kanssa 
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on viisi henkilöä. Samansuuntaisia havaintoja oman organisaation tuottavuuteen liittyen saa-

tiin kysymyksestä, jossa pyydettiin vastaajia arviomaan oman organisaation tuottavuuden 

kehittämisessä onnistumista viimeisen kolmen vuoden aikana. Myös koneiden ja laitteiden 

tehokasta käyttöä koskevan väittämän suhteen vastaajista puolet on samaa mieltä väitteen 

kanssa. Myös tämän väitteen osalta pieni joukko on eri mieltä, mutta kuten keskihajonnasta 

huomataan vastaajien keskinäiset mielipiteet vaihtelevat.   

 

Työntuottavuuteen ja varastoihin sitoutuneeseen pääomaan liittyvien väitteiden osalta kes-

kiarvot asettuvat noin kolmen tasolle eli ”Ei samaa eikä eri mieltä”. ”Varastoihin ei ole si-

toutunut liikaa pääomaa” väittämän kanssa vastaukset jakautuvat tasaisesti kaikkien vastaus-

vaihtoehtojen välille. ”Työn tuottavuus on hyvällä tasolla” vastaajista 42% on samaa mieltä 

väittämän kanssa, mutta eri mieltä väittämän kanssa oli 29%. Vastauksista on havaittavissa 

samankaltaista jakautumista kuin muissakin organisaation toimintaa ja tuottavuutta koske-

vissa väittämissä. 

 

Oman organisaation toimintaan ja yrityksen sisäiseen toimintaan liittyen kyselytutkimuk-

sessa esitetään väittämiä tuottavuuteen liittyvistä asenteista. Kyselyn väittämissä asenteita 

arvioidaan johdon, keskijohdon ja työntekijöiden tasolla. Poiketen Rantanen et al. (2015) 

tutkimuksesta keskijohtoa koskeva väittämä kohdistetaan yrityksen päälliköihin ja työnjoh-

tajiin. Taulukossa 15 on esitetty näiden väittämien vastausten keskiarvot ja keskihajonnat. 

Tulokset asettuivat pistekeskiarvoltaan 1,92-2,75 välille. Varsinkin esimiehiä koskevien 

väittämien kanssa vastaajat ovat hyvinkin samaa mieltä. 

 

Taulukko 15. Tuottavuuteen liittyviä asenteita koskevat väittämät 
Asenteet ka haj 

Omistajat ja ylin johto suhtautuvat tuottavuuden ja toiminnan kehittämiseen 
myönteisesti 

1,92 0,9 

Päälliköt ja työnjohto suhtautuvat tuottavuuden ja toiminnan kehittämiseen 
myönteisesti 

2,00 1,0 

Työntekijät suhtautuvat tuottavuuden ja toiminnan kehittämiseen myöntei-
sesti 

2,75 1,1 

 

Omistajien ja ylimmän johdon asenteita arvioidessa vastaajat ovat eniten samaa mieltä väit-

tämän kanssa. Lähes kaikki (n=21) vastaajat ovat väittämän ”Omistajat ja ylin johto suhtau-
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tuvat tuottavuuden ja toiminnan kehittämiseen myönteisesti” samaa mieltä. Eri mieltä väit-

teen kanssa on vain kolme henkilöä. Samanlaisia havaintoja saatiin vastaajien kokemuksista 

yrityksen johdon toiminnassa tuottavuuteen liittyvissä avoimissa kysymyksissä. Tämän tut-

kimuksen osallistujajoukko koostuu pääasiassa tuotannon esimiehistä, joten väite ”Päälliköt 

ja työnjohto suhtautuvat tuottavuuden ja toiminnan kehittämiseen myönteisesti” voidaan tul-

kita oman toiminnan ja asenteiden arviona. Tässä tapauksessa vastaajista lähes 80% on väit-

teen kanssa samaa mieltä. ”Työntekijät suhtautuvat tuottavuuden ja toiminnan kehittämiseen 

myönteisesti” väitteen osalta vastaukset jakautuvat paljon selkeämmin.  

 

Tuottavuuteen liittyvää ajankäyttöä tarkastellaan kolmen väittämän avulla. Väittämiä kos-

kevien vastausten pistekeskiarvot ovat 3,13-3,17 ja keskihajonnan ollessa lähes identtinen 

1,1-1,2 vastausten välillä. Vastaajat ovat keskiarvon perusteella yleisesti hieman eri mieltä 

väittämien kanssa, mutta vastausmäärät jakautuvat tasaisesti ”jonkin verran samaa mieltä” 

ja ”jonkin verran eri mieltä”. Vastausten ja mielipiteiden tasaisuudesta kertoo se, että lähes 

saman verran vastaajista ei ole samaa tai eri mieltä väitteiden kanssa. Väitteet ja niiden saa-

mat pistekeskiarvot ovat esitetään taulukossa 16. 

 

Taulukko 16. Tuottavuuteen liittyvään ajan käyttöön liittyvät väittämät 
Ajan käyttö ka  haj 

Tuottavuuden mittaamisen ja toiminnan kehittämisen suunnitteluun on käy-
tettävissä riittävästi aikaa 

3,13 1,2 

Tuottavuuden mittaustulosten analysointiin on käytettävissä riittävästi aikaa 3,13 1,2 

Toiminnan kehittämisprojektit toteutetaan riittävän nopeasti 3,17 1,1 

 

Kyselytutkimuksen viimeisessä osiossa vastaajat arvioivat organisaation menestymistä vii-

meisen kolmen vuoden aikana. Kaksi näistä kysymyksistä kuvaa sitä, miten hyvänä tai heik-

kona menestyminen nähdään talouden ja toiminnan näkökulmasta. Viimeinen kysymys 

eroaa Rantasen et al. (2015) toteuttamasta kyselystä ja siinä pyydetään vastaajia arviomaan 

oman organisaation onnistumista tuottavuuden kehittämisessä viimeisen kolmen vuoden ai-

kana. Tämän kysymyksen vastausvaihtoehdot ovat ”Kyllä” tai ”Ei”. Kumpaakin vastaus-

vaihtoehtoa seuraa avoimet jatkokysymykset, joiden avulla pyritään tunnistamaan organi-

saation kannalta merkittäviä tuottavuuden tekijöitä ja kehittämisen esteitä (Liite 2). 
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Taulukosta 17 nähdään, että 17 vastaaja eli suurin osa piti oman organisaation taloudellista 

menestymistä vähintään hyvänä. Tämä selittynee koko elementtiteollisuuden viime vuosien 

hyvällä markkinatilanteella ja tuotteiden hintatasolla. Kuitenkin oman tehtaan tai tuotan-

toyksikön toiminnallisen menestymisen hyväksi arvioi enää seitsemän vastaajaa. Suurin osa 

vastaajista arvioi oman organisaationsa toiminnallisen menestymisen vain keskinkertaiseksi. 

Edellisten vastausten tapaan 17 henkilöä vastasi ”kyllä” kysymykseen ”Onko tehdas/tuotan-

toyksikkönne onnistunut tuottavuuden kehittämisessä viimeisen 3 vuoden aikana?”. Suurin 

osa ”Ei” vastauksen antaneista työskentelivät samalla tehtaalla. 

 

Taulukko 17. Organisaation menestymisen arviointi 
Organisaation menestyminen  n n% 

Millaisena pidätte tehtaan/tuotantoyksikön taloudellista 

menestystä keskimäärin viimeisen 3 vuoden aikana? 

Heikko 0 0 

Tyydyttävä 1 4% 

Keskiverto 6 25% 

Hyvä 16 67% 

Erinomainen 1 4% 

Millaisena pidätte tehtaan/tuotantoyksikön toiminnal-

lista menestystä (esim. tuottavuus, tehokkuus, laatu) 

keskimäärin viimeisen 3 vuoden aikana?? 

Heikko 1 4% 

Tyydyttävä 4 17% 

Keskiverto 12 50% 

Hyvä 7 29% 

Erinomainen 0 0% 

 
 

Rantasen et al. (2015) ja tämän tutkimuksen tuloksia vertaillessa on tärkeää huomioida tut-

kimusten erilaiset kohderyhmät. Rantasen et al. (2015) kyselytutkimukseen vastasi 192 yri-

tyksen edustajaa, joista lähes kaikki oli pk-yrityksen johtajia eri toimialoilta. Vastaajista 89 

edusti palveluyrityksiä ja 99 tuotantoyrityksiä. Kohderyhmä eroaa merkittävästi tämän tut-

kimuksen otannasta, joka koostuu rakennustuoteteollisuudessa toimivan suuryrityksen 24 

operatiivisen tason vastuuhenkilöstä.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

6.1 Tavoitteiden saavuttaminen ja tutkimuskysymysten vastaukset 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia tuottavuutta betonielementtiteollisuudessa toi-

mivissa tehtaissa ja tuotantoyksiköissä henkilöstön näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastel-

tiin, miten tuottavuus käsitteenä hahmotetaan elementtiteollisuudessa. Tavoitteena oli löytää 

tutkimuksen kohteena olevan liiketoiminnan tuotantoyksiköiden kannalta merkittävimmät 

tuottavuuden tekijät ja tuottavuuden kehittämisen esteet. Saatujen tulosten perusteella oli 

mahdollista tunnistaa organisaatioihin soveltuvat toimintamallit ja kehityskohteet. Tutki-

muksessa saatujen tulosten perusteella voidaan edistää tuottavuusesteiden poistamista ja 

tuottavuuden kehittämistä elementtiliiketoiminnan tehtailla. 

 

Esitettyjen tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi elementtiliiketoiminnassa kohdeyrityk-

sessä toteutettiin kyselytutkimus tuotannon vastuuhenkilöille. Kyselytutkimuksen tavoit-

teena oli arvioida tuottavuusesteiden merkittävyyttä. Lisäksi kyselytutkimuksen analysoin-

nin kautta voitiin tunnistaa betonielementtiteollisuuden tuotannon tuottavuuden tekijöitä. 

Tutkimuksen tulosten perusteella kyettiin vastamaan tutkimuksen alussa asetettuihin tutki-

muskysymyksiin.  

 

Tutkimuksessa haluttiin vastata seuraaviin kysymyksiin:  
 

1. Mitä tuottavuus on elementtiteollisuudessa tuotanto-organisaatioiden vastuuhen-

kilöiden näkökulmasta? 

2. Mitkä ovat merkittävimmät tuottavuuden kehittämisen esteet ja tuottavuustekijät 

elementtiteollisuuden tuotantoyksiköissä vastuuhenkilöiden arvioimana? 

3. Miten tuottavuutta voidaan kehittää elementtiteollisuuden tuotantoyksiköissä vas-

tuu henkilöiden arvioimana? 
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Mitä tuottavuus on elementtiteollisuudessa tuotanto-organisaatioiden vastuuhenkilöi-

den näkökulmasta? 

 

Tuottavuus nähtiin kohdeyrityksessä koko organisaation tai yksittäisten toimintojen tuotta-

vuuden kehittymisenä ja tehokkuuden kohenemisena. Tulosten perusteella tuottavuus ym-

märrettiin usein työntuottavuutena ja käsitettiin osana sisäistä toimintaa sekä suorituskykyä. 

Tuloksista nähdään, että yleisellä tasolla tuottavuuskäsite on yhtenäinen ja selkeä kohdeyri-

tyksen tuotantoyksiköissä. Analysoitaessa tuloksia yksityiskohtaisemmin, voidaan määritel-

mässä havaita myös poikkeuksia.  Tuottavuus-käsitteen määrittäminen kohdeyrityksessä ha-

vaittiin olevan konteksti- sekä näkökulmariippuvainen.  

 

Mitkä ovat merkittävimmät tuottavuuden kehittämisen esteet ja tuottavuustekijät ele-

menttiteollisuuden tuotantoyksiköissä vastuuhenkilöiden arvioimana? 

 

Tutkimuksessa merkittävimmiksi tuottavuusesteiksi betonielementtiteollisuuden tuotanto-

yksiköissä tunnistettiin seuraavat viisi tekijää: 

 

1. Työvoiman saatavuus 

2. Henkilöstön passiivinen asenne ja muutosvastarinta 

3. Yleinen resurssien puute: Henkilöstö 

4. Tuottavuuden kehittämistyön arvostuksen puute 

5. Vaikeus käyttää tuottavuuden nousua henkilöstön palkkauksen perusteena 

 

Tuottavuuden kehittämisen esteet muodostuivat sisäisistä, ulkoisista -ja yleisistä tuotta-

vuusesteistä. Suurin osa esteistä arvioitiin suhteellisen matalaksi ja merkittäviä tuottavuuden 

kehittämisen esteitä tunnistettiin vain muutamia. Vain työvoiman saatavuutta sekä henkilös-

tön passiivista asennetta ja muutosvastarintaa koskevat tuottavuusesteet nousivat osassa vas-

tauksia erittäin merkittäväksi. Ulkoisena tekijänä työvoiman saatavuus korostui tuotantoyk-

siköiden toiminnassa havaittuna haasteena myös avointen kysymysten vastauksissa. Työ-

voiman saatavuuteen liittyen myös puutteelliset henkilöstöresurssit nähtiin melko merkittä-

vänä sisäisenä tuottavuuden kehittämisenesteenä. Yleisistä tuottavuuden kehittämisen es-

teistä merkittävimmiksi organisaatiossa arvioitiin kehittämistyön arvostuksen puute ja vai-
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keus käyttää tuottavuuden kehittämistä palkkauksen perusteella. Vain osassa vastauksia esi-

miesten osaaminen ja koulutuksen puutteet korostuivat tuottavuuden kehittämisen esteenä. 

Vastauksiin voi vaikuttaa vastaajien oma esimiesasema ja siihen liittyen haasteet oman toi-

minnan kriittisessä tarkastelussa. 

 

Kohdeyrityksen tuotantoyksiköissä ja tehtailla tärkeiksi tuottavuuden tekijöiksi voitiin tun-

nistaa esimiestyöhön, osaamiseen ja kommunikaation liittyvät faktorit. Myös riittävät ja oi-

kein organisoidut tuotannon resurssit tunnistettiin tuottavuuden tekijöiksi. Toimintaympä-

ristön, kuten tuotantotilojen toimivuuteen ja sijaintiin liittyvät tekijät olivat osa tuottavuutta. 

Vastaajat arvioivat esimiehen ja työntekijöiden osaamisen vaikuttavan tuottavuuteen.  Joh-

tamiseen liittyen organisaation sisäinen kommunikaatio ja luottamus koettiin kohdeyrityk-

sessä tärkeinä tuottavuuden tekijöinä. Tuottavuuden tekijöinä ymmärrettiin yhteiset tavoit-

teet ja niihin sitoutuminen. Tärkeänä tuottavuuden tekijänä tuotantoyksiköissä nähtiin koko 

henkilöstön halu ja tahto kehittää toimintaa. Tuottavuuden kehittämisen edellytykseksi tun-

nistettiin koko organisaatiolta vaadittava ymmärrys tuottavuuden kehittämisen merkityk-

sestä.  

 

Miten tuottavuutta voidaan kehittää elementtiteollisuuden tuotantoyksiköissä vastuu-

henkilöiden arvioimana? 

 

Tutkimukseen osallistuneiden vastuuhenkilöiden itsensä arvioimana tuottavuuden kehittä-

misen kannalta olisi oleellista varmistaa laadukkaiden työvoimaresurssien saatavuus ja si-

toutuminen yritykseen ja yhteisiin tavoitteisiin. Tuotantoyksiköissä tulisi varmistaa laaduk-

kaat työskentelyolosuhteet ja toimintakulttuurin kehittäminen.  Näillä toimilla voidaan myös 

vaikuttaa henkilöstön asenteisiin. Tulosten perusteella parantamalla henkilöstön ja yrityksen 

välistä luottamusta sekä kommunikaatiota voidaan muuttaa työntekijöiden suhtautumista 

tuottavuuden kehittämiseen. Lisäksi koko organisaation kouluttamisella tuottavuuteen liit-

tyen saataisiin rakennettua perusteet tuottavuuden kehittämistyölle ja sen merkityksen ym-

märtämiselle. Tutkimuksen tulosten perusteella kohdeyrityksessä tulisi pohtia miten palk-

kaus-ja palkkiojärjestelmiä voidaan kehittää, jotta ne huomioisivat paremmin tuottavuuden 

kehittymisen tuotanto-organisaatioissa. Tähän liittyen myös yrityksen nykyistä tuottavuuden 

mittaamista tulisi analysoida, jotta se palvelisi jatkossa paremmin tuottavuuden kehittämis-

työtä. 
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Edelleen panostamalla tuottavuuden tekijöihin ja ymmärtämällä niiden merkitys sekä syy-

seuraussuhteet voidaan organisaatioissa luoda edellytykset tuottavuuden kehittymiselle. 

Kohdeyrityksen työntekijät arvoivat väittämien perusteella turvallisuuden parantamisen 

edistävän eniten tuottavuuden kehittämistä. Teollisuudessa onkin pitkään panostettu työtur-

vallisuuteen osana yrityksen tuottavuuden kehittämistä. Tärkeiksi tekijöiksi tuottavuuden 

kehittämisessä lisäksi nousivat johtamisen menetelmät, järjestelmät ja esimiesten osaami-

nen. Tämä nousi esille niin vastaajien arvioidessa omaa työtä kuin myös heidän esimiesten 

toimintaa. Tuottavuuden kehittäminen tuotantoyksiöissä vaatii jatkuvaa esimiesten koulut-

tamista ja valmentamista. Yrityksen sisällä tulee taata toimivat työkalut johtamiseen. Myös 

työnvoiman osaamisen kehittäminen ja ylläpito koulutuksilla varmistaa tuottavuuden kehit-

tymisen tuotanto-organisaatioissa.  

 

6.2 Johtopäätökset tuloksista 

 

Peltonen (1979, s. 18) esittää kirjassaan Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiön 1977 teke-

män selvityksen yrityksen tuottavuutta haittaavista tekijöistä, jossa havaittiin seuraavia tuot-

tavuusesteitä: 

 

• Investoinnit, jotka eivät tue toimintaa. Kehityshankkeet, joilla pyritään laajentumaan 

eikä kehittämään prosesseja.  

• Tuotantotekniikka; koneita ei päivitetä vastamaan kysyntää ja alhainen automaatio-

aste 

• Ei käytetä riittävästi alihankkijoita 

• Tuotantosarjat liian lyhyitä 

• Johtaminen; Ammattitaidon puutteet, valvonnan puutteet ja koordinoimattomuus 

• Tieto-ja taitotaso; Asenteelliset ja työmotivaatioon liittyvät tuottavuusesteet 

• Organisaatio; Jäykkyys ja muutosvastarinta sekä tiedonkulkuvaikeudet 

 

Betonielementtiteollisuudessa edellä mainitun kaltaiset tuottavuusesteet ovat vielä edelleen 

arkipäivää. Alan haasteesta kertoo se, että suurimmat innovaatiot syntyivät 1970-luvulla 

edellä mainittujen tuottavuusesteiden vallitessa teollisuudessa. Alan tuotantoteknologia ei 

ole sen jälkeen ottanut suuria harppauksia eteenpäin. Lisäksi uudistuminen on ollut hidasta; 
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noin yksi uusi innovaatio vuosikymmenellä. Kuitenkin on huomattava, että viimeisimmät 

suurimmat edistysaskeleet tuottavuudessa on otettu juuri samankaltaisen rakentamisen nou-

sukauden aikana ja haasteiden keskellä. Tästä johtuen markkinoiden luomat odotukset ja 

kustannuspaine vaativat taas alan toimijoita kehittämään prosesseja ja uudistamaan alaa tuot-

tavuutta kehittämällä.  

 

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan todeta, että tuottavuutta ja tuotta-

vuuden kehittämistä on tutkittu eri näkökulmista. Tutkimuksissa nousee silti esiin, että yri-

tyksissä tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä ei välttämättä tunnisteta. Tuottavuuden käsitteen 

määritelmät vaikuttavat tutkimusten näkökulmaan. Tarkempaa ja kohdennettua tutkimusta 

tuottavuuden esteistä kaivataan lisää varsinkin Suomesta, koska yhteiskunta ja teollisuuden 

alat ovat jatkuvassa muutoksessa. 

 

Viimeisimmistä tutkimuksista (Rantanen et al 2015) havaitaan, että suomalaisissa pk-yrityk-

sissä tunnistetaan pääasiassa teknisiä ja taloudellisia tuottavuusesteitä.  Suomalaisissa yri-

tyksissä tuottavuusesteiksi nousevat työntekijäkustannusten korkeus ja taloudellisten suh-

danteiden vaikutukset. Toisaalta johtamistyöhön ja -järjestelmiin liittyvien puutteiden mer-

kitys tuottavuuden esteinä on alkanut korostumaan pk-yrityksissä. Henkilöstön osaaminen 

ja hyvinvointi, sekä vuorovaikutus ja johtaminen ovat jääneet pitkään teknisten-ja taloudel-

listen osa-alueiden ja innovaatioiden varjoon. Tutkimuksissa Syverson (2011) ja Bashir et 

al. (2014) on todettu, että juurikin näillä henkilöstöön ja johtamiseen liittyvillä tekijöillä on 

suurin merkitys tuottavuuden kannalta. Herääkin kysymys, että ymmärretäänkö suomalai-

sessa teollisuudessa ja tuotantolaitoksissa todella mitkä kaikki asiat vaikuttavat yrityksen 

tehokkuuteen, tuottavuuteen ja sitä kautta yrityksen kokonaissuorituskykyyn. 

 

Tuottavuuden kehittäminen vaatii tuottavuusesteiden tunnistamista ja poistamista. Oikein 

toteutetulla mittaamisella ja prosesseilla voidaan tuottavuuden kehittämistä edistää sekä 

luoda perusteet kokonaissuorituskyvyn kehittämiselle organisaatiossa. Tämä kuitenkin vaa-

tii työtä ja oppimista jokaisella tasolla, niin tuotantoyksikön henkilökunnan kuin yrityksen 

johdon kohdalla. Lisäksi jokaisen tulisi yksilönä kyetä tarkastelemaan kriittisesti toimintaa 

ja löytämään mahdolliset kehittämistä rajoittavat tekijät omasta työskentelystä ja asenteesta.  
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Tuottavuuden lähtökohtana on Uusi-Rauvan (1997, s. 13) mukaan henkilökohtainen asenne, 

jolla suhtaudutaan positiivisesti eteenpäin vievään muutokseen ja jatkuvaan haluun kehittyä. 

Tämä asenne pitää saada osaksi yrityksen ja tuotanto-organisaatioiden kulttuuria ja johta-

mista. Tällöin siitä on mahdollista luoda koko organisaation yhteinen päämäärä, jolloin yri-

tys tai yksittäinen tuotantoyksikkö voi olla tuottavampi ja tehokkaampi. Nykyisin voimakas 

kilpailu on arkipäivää kaikessa teollisessa liiketoiminnassa. Tämä vaatii jatkuvaa tuottavuu-

den kehittämistä (Albenberg & Scarbrough 2016, s. 4959). 

 

Nyt toteutetussa tutkimuksessa korostui työvoiman osaamisen ja esimiestyön merkitys tuot-

tavuusesteenä. Tutkimuksen vastauksissa havaittu esimiestyö tuottavuuden voi olla johta-

mismenetelmien tai järjestelmien lisäksi kommunikaatioon liittyvää. Albenberg & Scar-

brough (2016; 2018) tutkimuksissa on korostettu toimivan kommunikaation positiivista vai-

kutusta tuottavuuteen. Yrityksissä kommunikaatio johtamisjärjestelmien kautta osa lähes 

kaikkea, niin toimintoja kuin prosessejakin. Kaikessa korostuu kommunikaatiomenetelmien 

merkitys esimiesten ja työntekijöiden välillä.  

 

Tutkimuksen vastauksista tehdyissä havainnoissa korostui sisäisen tuottavuusesteen ”Ylei-

nen resurssien puute; Henkilöt” merkitys tuottavuusesteenä ja lisäksi avointen kysymysten 

vastauksissa tunnistettiin kyseinen tuottavuuseste. Lisäksi ulkoisissa tuottavuus esteissä ko-

rostui työvoiman saatavuus merkittävänä tuottavuusesteenä. Tutkimuksen tulokset vastaavat 

havaintoja osaavan työvoiman heikoista saatavuudesta tämän hetken työmarkkinoilta (Suo-

men Yrittäjät 2018). 

 

Yllättävä havaintona tutkimuksen kohdeyrityksen toimintaympäristön ja toiminnan kannalta 

nousi esiin se, että kunnossapidon merkitystä tuottavuudelle ei tunnistettu vastauksissa. Tie-

teellisissä artikkeleissa on todettu, että teollisuudessa kunnossapito on yksi tärkeimmistä 

tuottavuuden tekijöistä (Munchiri 2011). Kunnossapidon merkityksessä on toki eroja teolli-

suudenalojen välillä esimerkiksi tuotannon automaatioasteella voi olla tähän vaikutusta. 

Kohdeyrityksessä tämä voi kertoa myös mahdollisesti esimiesten pyrkimyksestä osaopti-

mointiin, jolloin ei nähdä kokonaisuuksia tai ei ymmärretä ulkopuolisen tiedon merkitystä.  
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Tutkimuksen tulosten ja havaintojen avulla voidaan panostaa tuottavuuden kannalta tär-

keimpiin tekijöihin tuotantoyksiköissä ja poistaa tuottavuusesteitä. Tuloksista voidaan tun-

nistaa eri tuotanto-organisaatioissa jo käytössä olevat tuottavuutta tukevat ratkaisut sekä pro-

sessit ja implementoida ne muissa tuotantoyksiköissä. Tulosten perusteella kyetään tuotta-

vuuden kehittämisprojekteja toteuttamaan ja kohdistamaan oikeisiin asioihin. Lisäksi voi-

daan parantaa johtamisjärjestelmää ja järjestää koulutuksia, jotka tukevat tuottavuuden ke-

hittymistä. 

 

Tutkimuksen otanta muodostui rajatusta joukosta teollisuudessa toimivan suuryrityksen lii-

ketoiminnan tuotanto-organisaatioiden vastuuhenkilöitä, jolloin tutkimuksen havaintoja ei 

voida yleistää koskemaan pk-yrityksiä tai palveluliiketoimintaa ilman laajempaa ja yksityis-

kohtaisempaa tarkastelua.  Myös vertailussa muihin teollisuuden tuotanto-organisaatioihin 

on tärkeää muistaa eri tuotantoyksiköiden erityispiirteet. Tutkimuksen tuloksia verrattaessa 

muihin tuottavuutta ja tuottavuuden kehittämisen esteitä käsitteleviin tutkimuksiin tulee 

muistaa lisäksi tuottavuuden käsitteen riippuvuus kontekstista ja näkökulmasta. 
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7. YHTEENVETO 

 

Tämän tutkimuksen taustalla oli rakennusteollisuuden korkeasuhdanteesta seurannut raken-

nustuoteteollisuuden merkittävä kysynnän ja kustannusten kasvu. Tällöin koko alan tuotta-

vuuden paraneminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta kustannuksia voidaan rajoittaa ja vastata 

kysyntään. Vaikka viime vuodet rakennustuoteteollisuudessa on toimittu noususuhdan-

teessa, täytyy organisaatioissa osata tunnistaa tuottavuusesteet ja näin mahdollistaa tuotta-

vuuden kehittyminen, koska alan suhdannevaihtelut ovat suuria.  

 

Betonielementtiteollisuuden historia on pitkä ja se on ollut tärkeä osa Suomalaisen yhteis-

kunnan rakentamista koko sen historian ajan. Alalla tuottavuuden kehittäminen ja ylläpito 

on ollut haasteellista viime vuosikymmeninä. Lisäksi nykyisen suomalaisen yhteiskunnan ja 

teollisuuden muutos tuo tulevaisuudessa oman haasteensa alan suorituskyvylle. Myös  

yleinen kilpailutilanteen muuttuminen ja rakennusteollisuuden markkinoiden suhdannevaih-

telut pakottavat elementtiteollisuutta panostamaan tuottavuuteen ja sen kehittämiseen. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia tuottavuutta betonielementtiteollisuudessa toimivien 

tehtaiden ja tuotantoyksiköiden näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitettiin, miten tuottavuus 

käsitteenä hahmotettiin elementtiteollisuudessa. Tavoitteena oli löytää elementtiteollisuuden 

tuotantoyksiköiden kannalta merkittävimmät tuottavuuden tekijät ja tuottavuuden kehittä-

misen esteet. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli tulosten perusteella löytää ratkaisuja tuot-

tavuuden kehittämiseen tuotanto-organisaatioissa. 

 

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena betoniteollisuudessa toimivan yrityksen element-

tiliiketoiminnan tuotantoyksiöissä. Tutkimukseen osallistui tuotanto-organisaatioiden vas-

tuuhenkilöitä. Kyselytutkimuksen teoreettinen tausta perustui tuottavuutta ja sen kehittä-

mistä käsittelevään kirjallisuuteen ja tieteellisiin julkaisuihin.  

 

Tuottavuuden esteitä käsittelevästä tutkimuksista havaittiin, että suomalaisissa pk-yrityk-

sissä tunnistettiin pääasiassa toiminnallisia ja taloudellisia tuottavuusesteitä.  Toisaalta tie-

teellisissä artikkeleissa nousi esille, että myös johtamiseen ja organisaatioiden sisäiseen toi-

mintaan liittyvien puutteiden merkitys tuottavuuden esteinä oli noussut yrityksissä viime 

vuosina. Henkilöstöstä syntyvä aineeton pääoma ja kommunikaatio jäivät kuitenkin taustalle 



 
 

68 

näissä yrityksissä.  Tieteellisten julkaisujen mukaan organisaation kommunikaatiolla, hen-

kilöresursseilla ja johtamiseen liittyvillä tekijöillä oli suurin merkitys tuottavuuden kannalta. 

 

Tutkimuksessa selvisi, että tutkimukseen osallistuneet elementtiliiketoiminnan tuotanto-or-

ganisaatioiden vastuuhenkilöt arvoivat tuottavuuden käsitteen määritelmän yhteneväisesti ja 

käsite oli selkeä vastaajille. Kuitenkin tarkempi tarkastelu paljasti vivahde eroja määritel-

mässä organisaatioiden välillä.  Tuottavuus ymmärrettiin kohdeyrityksessä koko organisaa-

tion tai yksittäisten toimintojen tuottavuuden kohenemisena. Tuottavuutta tarkasteltiin usein 

työntuottavuutena ja osana sisäistä toimintaa.  

 

Tutkimuksessa merkittävimmiksi tuottavuusesteiksi betonielementtiteollisuuden tuotanto-

yksiköissä tunnistettiin rajallinen joukko tekijöitä. Pääosin tuottavuuden kehittämisen estei-

den merkitys koettiin vähäiseksi organisaatioissa.  Merkittävät tuottavuuden kehittämisen 

esteet muodostuivat sisäisistä, ulkoisista -ja yleisistä tuottavuusesteistä. Merkittävänä tuot-

tavuuden esteenä korostui työvoiman saatavuus ja tähän liittyen myös puutteelliset henki-

löstöresurssit. Tuotantoyksiköissä koettiin merkittävänä tuottavuusesteenä henkilöstön 

asenteet ja muutosvastarinta. Kehittämistyön arvostuksen puute organisaation kaikilla ta-

soilla ja vaikeus käyttää tuottavuuden kehittämistä palkkauksen perusteella tunnistettiin ke-

hittämisen esteiksi. Myös esimiesten osaamisesta ja koulutuksen puutteista merkittävinä 

tuottavuuden esteinä tehtiin havaintoja tutkimuksessa. 

 

Betonielementtiteollisuuden kohdeyrityksen tuotantoyksiköissä ja tehtailla tuottavuuden te-

kijöiksi vastaajat arvioivat tutkimuksessa esimiestyön, osaamisen ja kommunikaation. Li-

säksi riittävät ja oikein organisoidut tuotannon resurssit tunnistetiin tärkeiksi tuottavuuden 

tekijöiksi. Esimiehen ja työntekijöiden osaamisen arvioitiin vaikuttavan organisaation tuot-

tavuuteen.  Johtamiseen liittyen työyhteisöjen sisäinen kommunikaatio ja luottamus koettiin 

kohdeyrityksessä osaksi tuottavuutta. Tuottavuuden edellytyksenä tuotantoyksiköissä koet-

tiin henkilöstön yhteiset tavoitteet ja sitoutuminen tuottavuuden kehittämiseen. Tämä vaati 

organisaatiolta yhteisen tahtotilan sekä ymmärrystä tuottavuuden kehittämisen merkityk-

sestä. 

 

Tuottavuutta vodaan kehittää elementtiteollisuuden tuotanto-organisaatioissa poistamalla ja 

torjumalla tuottavuuden esteitä. Myös ymmärtämällä tuottavuuden tekijöiden merkitys ja 
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tuottavuuden kehittämisen esteiden syy-seuraussuhteet kyetään rakentamaan edellytykset 

tuottavuuden kohenemiselle. Konkreettisesti tuottavuuden kehittäminen kohteet liiketoimin-

nassa liittyvät organisaatioiden itsensä arvioimana turvallisuuden ja laadun parantamiseen. 

Tärkeimmiksi tekijöiksi tuottavuuden kehittämisessä nousevat johtamisen menetelmät ja 

järjestelmien parantaminen. Esimiesten ja työnvoiman osaamisen jatkuvalla kehittämisellä 

ja koulutuksilla kohennetaan tuottavuutta tuotanto-organisaatioissa. 
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LIITE 1 Kyselyn kutsukirje 

 

Tuottavuus betonielementtiliiketoiminnassa 

 

Tämä kysely on osa LUT-yliopiston tuotantotalouden diplomi-insinööritutkinnon diplomi-

työtä. Tutkimus käsittelee tuottavuutta ja sen kehittämistä betonielementtiliiketoiminnassa. 

Tutkimus tehdään yhteistyössä case-yrityksen kanssa. Kyselytutkimukseen osallistuu case-

yrityksen elementtitehtaiden tuotannon vastuutehtävissä toimivia henkilöitä. Kyselytutki-

musta täydennetään teemahaastatteluilla. 

 

Tuottavuus on olennainen osa yrityksen suorituskykyä ja taloudellista menestymistä. Näin 

ollen tuottavuuden jatkuva kehittäminen on tärkeää yrityksen kannalta. Lähtökohta tuotta-

vuuden kehittämiselle ja tuottavuuden tekijöiden tunnistamiselle on tuottavuuskäsitteen 

määrittely, joka on riippuvainen tarkastelunäkökulmasta.  

 

Tutkimuksen avulla pyritään tunnistamaan mitä tuottavuus on betonielementtiliiketoimin-

nassa. Diplomityön tavoitteena on löytää case-yrityksen tuotantoyksiköiden kannalta mer-

kittävimmät tuottavuuden tekijät ja tuottavuuden kehittämisen esteet. Työssä pyritään tun-

nistamaan tehtaiden tuottavuuden kannalta toimivia prosesseja ja toimintamalleja. Lisäksi 

etsitään ratkaisuja tuottavuuden kehittämiseksi. 

  

Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Yksittäisen 

henkilön vastauksia ei voi erottaa tuloksista. 

 

Tutkimuksen onnistumiseksi on tärkeää, että jokainen vastaa kyselyyn. Vastaaminen vie 

noin 15min. Vastaathan viimeistään 30.11.2018. 

 

Lisätiedot: 

Olli Voutilainen, puhelinnumero, sähköpostiosoite 

 

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen 

Olli Voutilainen 

 



 
 

78 

LIITE 2 Kyselytutkimus 

 

ESITIEDOT 

1. Mikä on tehtaasi?  

2. Mikä on vastuualueesi? 

3. Mikä on ammattiasemasi? 

4. Oletko esimiesasemassa? 

 

YLEISET TUOTTAVUUSESTEET 

1. Tuottavuuskäsitteen epäselvyys 

2. Tuottavuuden mittaamiseen liittyvät ongelmat 

3. Tuotosten ja panosten yhteismitallistamisen vaikeus 

4. Tuottavuuden kehittämiseen liittyvä tiedon puute 

5. Tuottavuutta koskevan vertailutiedon puute 

6. Tuottavuuden kehittämistyön arvostuksen puute 

7. Vaikeus käyttää tuottavuuden nousua henkilöstön palkkauksen perusteena  

8. Muu, mikä? 

 

SISÄISET TUOTTAVUUSESTEET 

1. Henkilöstön passiivinen asenne ja muutosvastarinta 

2. Työntekijöiden osaamisen ja koulutuksen puutteet tuottavuuteen liittyvissä asioissa  

3. Esimiesten osaamisen ja koulutuksen puutteet tuottavuuteen liittyvissä asioissa 

4. Esimiesten pyrkimys osaoptimointiin; mm. ei nähdä kokonaisuuksia tai ei ymmärretä 

oman työn vaikusta kokonaisuuteen 

5. Yleinen resurssien puute: 

a. Henkilö 

b. Koneet ja laitteet 

6. Ajanpuute 

 a. Omassa työssä 

 b. Muiden työssä 

7. Vaikeus saada investointeja tuotannon kehittämiseen 

8. Työvoiman ikääntyminen 

9. Kyky hyödyntää henkilöstön ideoita (sisäisiä) 
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10. Uudistumiskyvyn heikkous 

11. Vähäiset investoinnit uuteen teknologiaan 

12. Heikko kyky hyödyntää ulkopuolista tietoa 

13. Jatkuva muutos sisäisessä toiminnassa 

14. Muu, mikä?  

 

 

ULKOISET TUOTTAVUUSESTEET 

1. Lainsäädäntö 

2. Sijaintikuntanne elinkeinopolitiikka 

3. Nykyiset palkkausjärjestelmät 

4. Palkkakustannusten korkeus 

5. Työntekijäpuolen ammattiliittojen toiminta 

6. Työnantajapuolen edunvalvontajärjestöjen toiminta 

7. Talouden suhdanteiden vaikutus 

8. Työvoiman saatavuus 

9. Työvoiman rekrytointiin liittyvät riskit 

10. Jatkuva muutos ulkoisessa toiminnassa (toimialamuutos, kilpailukenttä, jne.)  

11. Yrityksen muiden organisaatioiden toiminta ja yhteistyö: 

a. Hankinta 

b. Projektit 

c. Myynti 

d. Taloushallinto 

e. Alihankkijat 

12. Muu, mikä? 

 

TUOTTAVUUDEN MITTAAMINEN JA KEHITTÄMINEN 

1. Tuottavuus on käsitteenä selkeä 

2. Tuottavuuden kohottamisen merkitys on selkeä 

3. Tuottavuus liittyy vain yrityksen tuotantoon ja valmistukseen 

4. Tuottavuus liittyy pääasiassa työntekijän toimintaan ja työtahtiin 

5. Tuottavuuden kehittyminen liittyy vahvasti johtamiseen; mm. menetelmät, järjestämät ja 

esimiesten osaaminen 
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6. Laadun parantaminen kohottaa tuottavuutta 

7. Turvallisuuden parantaminen kohottaa tuottavuutta 

8. Tuottavuuden mittaaminen on helppoa 

9. Tuottavuusmittareiden ymmärtäminen on vaikeaa 

10. Yrityksellämme on käytössä useita hyviä tuottavuusmittareita tai mittausjärjestelmiä  

11. Tulosraportin Kate1 on tuottavuuden mittari 

 

ORGANISAATION TOIMINTA 

1. Toiminnan tuottavuus on hyvällä tasolla 

2. Varastoihin ei ole sitoutunut liikaa pääomaa 

3. Työn tuottavuus on hyvällä tasolla 

4. Koneet, laitteet ja ohjelmistot ovat tehokkaassa käytössä 

 

ASENTEET 

1. Omistajat ja ylin johto suhtautuvat tuottavuuden ja toiminnan kehittämiseen myöntei-

sesti  

2. Päälliköt ja työnjohto suhtautuvat tuottavuuden ja toiminnan kehittämiseen myönteisesti  

3. Työntekijät suhtautuvat tuottavuuden ja toiminnan kehittämiseen myönteisesti 

 

AJAN KÄYTTÖ 

1. Tuottavuuden mittaamisen ja toiminnan kehittämisen suunnitteluun on käytettävissä riit-

tävästi aikaa  

2. Tuottavuuden mittaustulosten analysointiin on käytettävissä riittävästi aikaa 

3. Toiminnan kehittämisprojektit toteutetaan riittävän nopeasti 

 

RAHOITUS 

1. Yritys tarjoaa toiminnan kehittämiseen on riittävästi rahoitusta (kulu/investointi) 

2. Toiminnan kehittämistä varten tarjolla olevasta rahoituksesta on riittävästi tietoa  

3. Rahoituksen järjestäminen ja investointien saaminen toiminnan kehittämiseen on 

käytännössä helppoa 
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TUOTTAVUUDEN TEKIJÄT 

 

1. Johtamisen menetelmät ja järjestelmät ovat osa tuottavuutta 

2. Esimiehen osaaminen vaikuttaa organisaation tuottavuuteen 

2. Laadukas työvoima on tuottavuuden kannalta olennaista; mm. työntekijöiden osaami-

nen, kokemus ja koulutukset,  

3. Organisaation kehittämiseen sijoitettu pääoma edesauttaa tuottavuuden kohenemista 

4. Työssä käytettävien järjestelmät toiminta ja työtehtävien automatisointi kehittää on tuot-

tavuutta 

5. HR-osaaminen korreloi organisaation tuottavuuden kanssa. 

6. Tekemällä oppiminen on työntuottavuuden kannalta tärkeää. 

8. Yrityksen organisaatio rakenne/malli vaikuttaa tuottavuuteen. 

9. Tuotantoyksiököiden sijainti vaikuttaa tuottavuuteen 

10. Organisaation sisäinen kommunikaatio vaikuttaa tuottavuuteen 

11. Työntekijöiden ja esimiesten välinen luottamus vaikuttaa tuottavuuteen 

12. Työntekijän sitoutumisella organisaatioon on merkitysta tuottavuuden kannalta. 

 

ORGANISAATION MENESTYMINEN 

1. Millaisena pidätte organisaatiosi (tehtaan/tuotantoyksikön) taloudellista menestystä kes-

kimäärin viimeisen 3 vuoden aikana?  

2. Millaisena pidätte organisaatiosi (tehtaan/tuotantoyksikön) toiminnallista menestystä 

(yleistä suorituskykyä) (esim. tuottavuus, laatu) keskimäärin viimeisen 3 vuoden aikana? 

3. Onko tehdas/tuotantoyksikkönne onnistunut tuottavuuden kehittämisessä viimeisen 3 

vuoden aikana? 

a. Kyllä; Mitkä ovat olleet ratkaisevat tekijät kehityksessä? Mitkä tekijät ovat 

edesauttaneet ja mahdollistaneet kehittymisen? Mitkä ovat olleet suurimmat 

haasteet? 

b. Ei; Mitkä ovat olleet ratkaisevat esteet? Mistä tekijöistä on muodostunut 

suurimmat esteet ja haasteet? Millä tekijöillä tuottavuutta voitaisiin kehittää? 

 

 


