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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten suunnitellaan oikeanlainen 

suorituskykymittaristo toimitusketjun ohjaamisesta vastaavalle asiantuntijaorganisaatiolle 

ja näyttää, millaisia vaikutuksia oikein suunnitellulla suorituskykymittaristolla on suuren 

yrityksen pienelle organisaation osalle. 

 

Tutkimus on teoriapohjainen tapaustutkimus, jossa tutkimusta tehdään pääsääntöisesti 

kvalitatiivisin keinoin. Teoriaosuudessa selvitettiin aikaisempaa tutkimustietoa 

hyödyntäen asiantuntijatyöhön vaikuttavat suorituskyvyn osa-alueet, suorituskyvyn 

mittaamiseen esitetyt viitekehykset sekä suorituskykymittariston suunnittelun ja 

käyttöönoton parhaat käytännöt.  Tutkimuksen empiirisen osuuden tiedot kerättiin 

teemahaastatteluilla ja strukturoiduilla kyselyillä. 

 

Tutkimuksen empiirisessä osuudessa selvitettiin, miten sekä asiantuntijatyön 

suorituskyvyn osa-alueiden mittaustavat että suorituskykymittariston suunnittelun ja 

käyttöönoton prosessi, tulisi toteuttaa, jotta saataisiin myönteisiä vaikutuksia 

asiantuntijatyön suorituskykyyn. 

 

Tutkimuksen empiirinen osuus osoittaa, että teorianmukainen suorituskykymittaristo 

auttaa kehittämään suorituskykyä. Asiantuntijatyön kannalta keskeistä on keskittyä 

henkilöstöpääoman mittaamiseen ja kehittämiseen. Nämä pitävät sisällään muun 

muassa henkilöstön tiedot ja taidot, motivaation, työtyytyväisyyden, henkilöstön 

kyvykkyyden ja luovuuden. Asiantuntijatyön suorituskykymittariston olennaisimmat 

ominaisuudet ovat sen strategianmukaisuus, kattavuus ja riittävä tarkkuus yksittäisten 

mittareiden osalta. 
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The aim of this thesis was to show how to develop a viable performance measurement 

system for knowledge-intensive organizations, and to display the kinds of effects a viably 

designed performance measurement system may have on a single department of a large 

corporation. 

 

This thesis presents a theory-based case study using mostly qualitative research 

methods. The literature review of this thesis examines the central properties of 

knowledge-intensive work and the most suitable frameworks for its measurement. This 

section also discusses the best practices for designing and implementing a performance 

measurement system. The data for the empirical section of this thesis was collected 

through focused interviews and structured questionnaires. 

 

The empirical section of this thesis shows how the performance measurement of 

individual factors of knowledge-intensive work, as well as the design and implementation 

of a performance measurement system, should be done to positively influence 

knowledge-intensive performance. 

 

This thesis shows how a performance measurement system (in line with the theory) helps 

in developing performance. With knowledge-intensive work, it is central to focus on 

measuring and improving human capital which includes the personnel’s skills, 

knowledge, motivation, job satisfaction and creativity among other properties. The most 

essential features of a performance measurement system for knowledge-intensive work 

are its strategy alignment, comprehensiveness, and a sufficient level of accuracy in 

measuring single factors. 
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1. JOHDANTO 

 

Työelämä on ollut jo viimeisen vuosisadan suuressa murroksessa. Teollisen 

vallankumouksen käynnistyttyä 1800-luvun lopulla on tuottavuus ja elintaso noussut yhä 

kiihtyvällä vauhdilla, mikä on myös muuttanut työntekoa (Jensen 1993, s. 834). Viimeisten 

vuosikymmenten aikana yhä kiihtyvä digitalisaatio ja kansainvälistyminen ovat puolestaan 

lisänneet entisestään työhön kohdistuvia muutosvoimia. Uusien teknologioiden myötä 

ihmisen tekemä työ siirtynee tulevaisuudessa entistä enemmän tietointensiiviseen 

ongelmanratkaisuun ja luovaan ajatteluun koneiden hoitaessa rutiinitehtäviä. Tällä hetkellä 

ennustetaankin, että robotit tulevat korvaamaan ihmisen monissa nykyisissä perinteisissä 

ammateissa. 

 

1.1. Työn tausta 

 

Teknologian kehittyessä ja kilpailun kiristyessä yritysten on täytynyt kehittää omaa 

kilpailukykyään. Tämän tueksi on jo pitkään osattu hyödyntää erilaisia mittausmalleja, joilla 

on tunnistettu omia kilpailuvaltteja ja kehitysalueita. Yritysmaailmassa taloudellisten 

mittareiden seuranta on vakiinnuttanut paikkansa ja myös lainsäädäntö edellyttää 

tilinpäätösraportointia. Taloudellisten mittareiden lisäksi on kehitetty prosesseja kuvaavia 

mittareita, joilla pystytään paremmin kehittämään tuottavuutta ja muita suorituskyvyn osa-

alueita. Suorituskyvyn mittaamista on harjoitettu jo melko pitkään tuotanto- ja 

palveluorganisaatioissa, joissa yksittäisten suoritteiden ja tuotannontekijöiden mittaaminen 

on suhteellisen helppoa. Mittausta on helppo toteuttaa silloin, kun tuotokset ovat lähes aina 

samanlaisia ja ne ovat määrällisiä. (Lönnqvist et al. 2006, s. 51) 

 

Tietointensiivisen asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaaminen on puolestaan hyvin 

hankalaa. Työtä voi harvoin mitata määrällisesti ja työn tulokset näkyvät usein viiveellä. 

Työhön käytettäviä aineettomia panoksia on vaikea määritellä ja työn laatu on 

huomattavasti määrää tärkeämpi tekijä. Näistä syistä asiantuntijatyötä onkin enimmäkseen 

vain arvioitu laadullisin menetelmin esimiesten ja johdon toimesta varsinaisen mittaamisen 

sijaan. Esimiesten arviointiin perustuva suorituskyvyn johtaminen on kuitenkin myös 

haasteellista. Tietointensiivisyyden lisääntyessä asiantuntijat ovat oman alueensa parhaita 

osaajia ja esimiehet eivät voi täysin objektiivisesti arvioida alaistensa ajatustyötä. Lisäksi 
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nykyään yleistyvä monityöskentely-ympäristö, jossa etätyö on yhä suuremmassa osassa, 

vähentää esimiehen näkymää alaistensa ajankäyttöön ja työskentelytapoihin. 

 

Viimeisten vuosikymmenien aikana suorituskyvyn mittaamisessa on alettu painottaa myös 

aineettomien pääomien osuutta. Kaplanin ja Nortonin vuonna 1992 esittelemä Balanced 

Scorecard eli tasapainotettu tuloskortti aloitti uuden aikakauden suorituskyvyn 

mittaamisessa. Kaplanista ja Nortonista on tullut alan tunnetuimpia vaikuttajia ja 

suorituskyvyn mittaamiselle onkin esitetty lukuisia erilaisia muunnelmia tasapainotetusta 

tuloskortista. Kyseisestä viitekehyksestä on tullut suosittu johtuen erityisesti sen 

ominaisuuksista, kuten moniulotteisuudesta, tasapainoisuudesta ja syy-seuraussuhteiden 

huomioimisesta (Malmi et al. 2006, s. 9). 

 

Suorituskyvyn mittaamisesta ja johtamisesta tehdyt aikaisemmat tutkimukset ja 

käytännössä saavutetut tulokset tekevät aihealueesta erityisen mielenkiintoisen 

tutkimuskohteen. Kun aihealuetta tarkastellaan nykypäivän asiantuntijatyön näkökulmasta 

ja siihen liittyvistä haasteista, tutkimusalue on vielä verrattain kypsymätön. 

Suorituskykymittaristoja on sovellettu hyvin erilaisiin liiketoiminta-alueisiin ja -ympäristöihin 

sekä erilaisiin tarkastelutasoihin. Käytännön sovellutuksista kuitenkin jopa suurimman osan 

on väitetty epäonnistuvan (Neely & Bourne 2000, s. 3). 

 

Suorituskykymittaristojen tarkastelutasona on kirjallisuudessa ja tutkimuksissa yleensä 

yritys tai organisaatio kokonaisuudessaan. Tällä tasolla tarkasteltuna voidaan kattavasti 

tarkastella kaikkia tasapainotetun tuloskortin osa-alueita, joita ovat taloudellinen 

näkökulma, asiakasnäkökulma, sisäisten prosessien näkökulma sekä oppimisen ja kasvun 

näkökulma. Kun tarkastellaan asiantuntijatyön suorituskykyä, koko yrityksen tai 

organisaation kattava mittaristo ei anna riittävän tarkkaa tietoa tiimin tai henkilön 

suorituskyvystä ja kehitysalueista. 

 

Kun asiantuntijatyön suorituskykyä tarkastellaan isossa organisaatiossa, näkyy yhden 

yksittäisen tiimin tai henkilön työpanos ja suorituskyky harvoin suoraan taloudellisissa 

mittareissa. Tällöin taloudelliset mittarit eivät ole parhaita mittareita kuvaamaan 

organisaatio-osan suorituskykyä. Lönnqvist et al. (2006, s. 51) mukaan asiantuntijatyön 

työprosessien mallintaminen on vaikeaa samalla tavalla kuin tuotantoprosesseissa. 
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Ongelmien luova ratkaisu voi tapahtua hyvin erilaisia menetelmiä käyttäen. Tästä johtuen 

perinteinen työprosessin mittaaminen ei ole kovinkaan mielekästä asiantuntijatyössä eikä 

se välttämättä ole edes kovin tärkeää. Sen sijaan henkilöstöpääoman johtaminen 

suorituskykyä kehitettäessä on huomattavasti tärkeämpää asiantuntijaorganisaatiossa. 

 

1.2. Tavoitteet ja rajaus 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten suunnitellaan oikeanlainen 

suorituskykymittaristo toimitusketjun ohjaamisesta vastaavalle asiantuntijaorganisaatiolle ja 

näyttää, millaisia vaikutuksia oikein suunnitellulla suorituskykymittaristolla on suuren 

yrityksen pienelle organisaation osalle. 

 

Kirjallisuudessa on esitetty paljon erilaisia viitekehyksiä suorituskykymittaristoille ja hyvin 

paljon erilaisia malleja siitä, miten mittaristo kehitetään ja implementoidaan käytäntöön. 

Organisaatioiden voi olla hyvin haastavaa valita oikeanlainen lähestymistapa 

suorituskykymittariston rakentamiseen kaikkien näiden erilaisten mallien joukosta. 

 

Tutkimuksessa kartoitetaan kirjallisuudesta asiantuntijatyöhön vaikuttavat suorituskyvyn 

osa-alueet, tietointensiiviseen työhön sopivat suorituskykymittariston viitekehykset sekä 

suorituskykymittariston kehittämisen ja implementoinnin parhaat käytännöt. Lisäksi työssä 

suunnitellaan ja koekäytetään teorian mukaista suorituskykymittaristoa vähittäiskaupan 

alalla toimivan yritysverkoston toimitusketjun ohjaus -organisaatiossa ja tutkitaan 

mittariston käytännön vaikutuksia suorituskykyyn. 
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Tutkimukselle asetetut tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millaisia osa-alueita tulisi sisällyttää suorituskykymittaristoon, kun halutaan kehittää 

toimitusketjun ohjaamisesta vastaavan asiantuntijaorganisaation suorituskykyä? 

2. Miten suorituskykymittariston suunnittelu ja käyttöönotto pitäisi toteuttaa 

toimitusketjun ohjaamisesta vastaavassa asiantuntijaorganisaatiossa, jotta sillä 

saadaan käytännön myönteisiä vaikutuksia suorituskykyyn? 

3. Millä tarkkuudella suorituskykymittariston mittarit tulisi rakentaa, jotta niistä 

saatavan informaation pohjalta voidaan tehdä kehittämissuunnitelmia ja helpottaa 

päätöksentekoa toimitusketjun ohjaamisesta vastaavassa 

asiantuntijaorganisaatiossa? 

 

Tässä työssä tutkimus on rajattu suorituskykymittariston suunnitteluun ja koekäyttöön. 

Tutkimuksen ulkopuolelle on jätetty varsinaisen mittariston rakentaminen. Tutkimus 

keskittyy tunnistamaan asioita, joita pitäisi mitata ja kartoittamaan mittareiden 

tarkkuustasoa. Koekäyttöä varten suunnitellaan mittaristo, jossa hyödynnetään 

otosluontoisia mittareita, jotta tutkimuskysymyksiin saadaan vastaukset. Tutkimus tuottaa 

suosituksia varsinaisen mittariston rakentamiselle ja sen mittareiden tarkemmalle 

määrittelylle.  

 

Tutkimuksessa suunnitellaan ja koekäytetään suorituskykymittaristoa kahdessa erillisessä 

tiimissä toimitusketjun ohjaus -organisaatiossa. Mittaristo ei ole sellaisenaan 

laajennettavissa muihin yrityksen asiantuntijaorganisaatioihin, mutta antaa näkemyksen 

mittariston suunnittelun ja käyttöönoton toteutustavasta ja huomioon otettavista asioista. 

Tutkimuksen empiirinen osuus toteutetaan vain yhdessä kohdeorganisaatiossa, joten 

tulokset eivät ole täysin laajennettavissa kaikkiin vastaaviin organisaatioihin. 

 

1.3. Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusta voidaan tehdä teoria- tai aineistopohjaisesti. Teoriapohjainen tutkimus perustuu 

aikaisempiin tutkimuksiin ja niissä esitettyihin teorioihin. Tässä tutkimustavassa kartoitetaan 

kirjallisuudessa jo olemassa olevaa teoriaa, jota sitten kytketään todellisuuteen. 

Aineistopohjaisessa tutkimuksessa taas pyritään muodostamaan uutta teoriaa 

tutkimusaineiston pohjalta. (Metsämuuronen 2008, s. 25) 
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Tutkimustoiminta jakautuu yleisellä tasolla teoreettiseen ja empiiriseen tutkimukseen. 

Tutkimuksen empiirisessä osuudessa tutkimuskohteesta tehdään ja mitataan havaintoja, 

joista muodostetaan analysoimalla johtopäätökset. Tutkimuksen käytännön osuus voidaan 

jakaa edelleen kvalitatiivisiin (laadullisiin) ja kvantitatiivisiin (määrällisiin) tutkimuksiin. 

Osassa tutkimustyyppejä voidaan hyödyntää molempia malleja. (Hirsjärvi et al. 2009, s. 

135;191) 

 

Kvantitatiivissa tutkimuksessa on keskeistä tuoda esille aiemmat teoriat ja johtopäätökset 

aiemmista tutkimuksista. Näiden pohjalta voidaan tehdä hypoteeseja, joita tutkimuksessa 

voidaan todentaa. Koejärjestelyissä ja aineiston keruussa on tärkeää tuoda aineisto 

määrälliseen muotoon, jotta ne soveltuvat tilastolliseen analysointiin. (Hirsjärvi et al. 2009, 

s. 140) Kvalitatiivinen tutkimus on kvantitatiivista tutkimusta joustavampi ja pyrkii tutkimaan 

kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kirjallisuus on täynnä metodeja, jotka 

katsotaan kuuluvaksi kvalitatiiviseen tutkimukseen. Tyypillisiä kvalitatiivisen tutkimuksen 

piirteitä ovat kokonaisvaltainen aineiston hankinta todellisessa ympäristössä, jossa 

suositaan ihmisiä tiedon keruun lähteinä sekä laadullisten metodien käyttö aineiston 

hankinnassa, jossa valitaan tarkoituksenmukainen kohdejoukko. Tapauksia tulee siis 

käsitellä ainutlaatuisina ja myös tulkita ne sen mukaisesti. (Hirsjärvi et al. 2009, s. 160─164) 

 

Kvalitatiivinen tutkimusote soveltuu tutkimukselle silloin, kun halutaan tutkia luonnollisia 

tilanteita, joissa ei voida kontrolloida läheskään kaikkia vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi se sopii 

tutkimuksiin, joissa halutaan saada tietoa tietyissä tapahtumissa mukana olleiden 

yksittäisten toimijoiden merkityssuhteista ja ollaan kiinnostuneita näihin tapauksiin liittyvistä 

syy-seuraussuhteista. Sopivia tutkimusmetodeja kvalitatiivisessa tutkimuksessa ovat muun 

muassa havainnoiminen, testianalyysi, haastattelu ja litterointi. (Metsämuuronen 2008, s. 

14) 

 

Tapaustutkimuksessa tarkastellaan yksittäistä tapahtumaa tai tapausta tietyssä 

ympäristössä ja kootaan siitä mahdollisimman monipuolisesti ja monella tavalla tietoa. 

Tapaustutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ilmiöitä entistä syvällisemmin. 

Tapaustutkimus sallii yleistykset ja tarjoaa tukea vaihtoehtoisille tulkinnoille, ja niiden 

lähtökohta on usein toiminnallinen. Tämä tutkimusstrategia perustuu tutkittavan tapauksen 
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kokemuksiin ja on siksi kyseisessä ympäristössä ”voimakkaasti totta”. Tapaustutkimuksen 

keskeinen kysymys onkin: mitä voidaan oppia yhdestä tapauksesta? (Metsämuuronen 

2008, s. 16─17) 

 

Tämän tutkimuksen tutkimusstrategiaksi on valittu tapaustutkimus. Tutkimus on 

teoriapohjainen. Tutkimusta toteutetaan pääosin kvalitatiivisin keinoin. 

Suorituskykymittariston määrittelyä kohdeorganisaation tarkoituksiin tehdään teorian, 

haastattelujen ja havainnoinnin pohjalta. Mittariston koekäytön tuloksia voidaan tarkastella 

kvantitatiivisin keinoin, mutta koettua suorituskykyä voidaan arvioida vain kvalitatiivisia 

menetelmiä käyttäen. Haastattelut toteutetaan puolistrukturoituna, jotta voidaan selvittää 

myös heikosti tiedostettuja asioita ja saatu tieto on riittävän syvällistä (Metsämuuronen 

2008, s. 41). Havainnointi tässä tutkimuksessa perustuu tutkijan osallistumiseen 

tutkittavaan yhteisöön. Tutkija tarkkailee ja tekee muistiinpanoja koko tutkimusprosessin 

ajan niin suorituskykymittariston määrittelyvaiheessa kuin koekäytön aikanakin. 

 

Teoriaosuudessa käsitellään aineetonta pääomaa ja erilaisia olemassa olevia viitekehyksiä 

aineettoman pääoman mittaamiseen. Lisäksi siinä käsitellään suorituskykymittariston 

taustatekijöitä ja sellaisen kehittämistä. Myös mittariston implementointi käsitellään 

teoriaosuudessa. Teoriaosuuden perusteella määritellään tapaustutkimukselle 

suorituskykymittaristo, implementointiprosessi ja analysointimallit. Tutkimuksen 

empiirisessä osuudessa keskitytään analysoimaan suorituskykymittariston koekäytön 

käytännön vaikutuksia ja erityisesti kiinnitetään huomiota koettuun suorituskykyyn. Näitä 

arvioidaan strukturoidun kyselyn perusteella sekä johdon teemahaastatteluilla. 

 

1.4. Tutkimuksen rakenne 

 

Tämä tutkimus koostuu viidestä eri tasosta ja yhteensä kahdeksasta eri luvusta (kuva 1). 

Ensimmäisellä tasolla on tutkimuksen johdanto, jossa käsitellään tutkimuksen tausta, 

tavoitteet ja rajaukset, tutkimuskysymykset, tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen rakenne. 

Tutkimuksen toinen taso on teoriaosuus, jossa käsitellään aikaisempaa tutkimustietoa. 

Kolmannessa tasossa käsitellään tutkimuksen empiirinen osuus, jossa esitellään 

tutkimuksen toteutus ja koekäytöstä saadut tulokset. Neljännellä tasolla kuvataan 

tutkimuksen johtopäätökset ja suositukset. Viidennessä tasossa on yhteenveto, jossa 

kerrataan tutkimuksen tavoitteet, vaiheet ja keskeiset johtopäätökset. 



12 
 

 

 

Kuva 1. Tutkimuksen rakenne 
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2. AINEETON PÄÄOMA 

 

Aineeton pääoma voidaan määritellä kaiken tiedon summaksi, jota organisaatio käyttää 

kilpailuedun saamiseksi (Subramaniam & Youndt 2005, s. 450). Kirjallisuudessa todetaan 

yleisesti, että aineeton pääoma voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan: henkilöstöpääoma, 

rakenteellinen pääoma ja suhdepääoma (Andriessen 2004, Roos et al. 2005, Kang & Snell 

2009). Youndt ja Snell (2004, s. 338) kuvaavat henkilöstöpääomaa työntekijöiden tiedoiksi, 

pätevyydeksi ja taidoiksi. Henkilöstöpääomaa voidaan kuvata myös kaikeksi 

organisaatiossa olevaksi hiljaiseksi tiedoksi ja taidoiksi, joilla voidaan suorittaa määritetyt 

tehtävät ja joita voi siirtää toiselle osapuolelle vain kokemuksen kautta. (Nelson & Winter 

1982). Henkilöstöpääomaan kuuluu siis työntekijöiden toimialaosaaminen, tekniset taidot ja 

tiedot sekä kyky yhdistää tehtävän kannalta olennaisia tietoja ja päätelmien teko näiden 

tietojen perusteella. Henkilöstöpääoma edustaa siis jatkuvaa innovointia ja uudistumista 

organisaation sisällä (Bontis 1996, s. 43). Se kertoo jokaisen organisaation työntekijän 

kyvystä käyttää ymmärrystä ja kokemusta organisaation kilpailukyvyn hyväksi. 

 

Rakenteellinen pääoma tarkoittaa kaikkia niitä organisaation tietoja, joiden avulla voidaan 

suorittaa organisaatiolle määriteltyjä tehtäviä tehokkaasti ja tasalaatuisesti. Tällaista tietoa 

ovat esimerkiksi tietokannat, patentit, prosessiohjeet ja IT-järjestelmät (Youndt & Snell 

2004, s. 338). Rakenteelliseen pääomaan voidaan lukea myös organisaation 

kokouskäytännöt ja muut toimintatavat, jotka ovat organisaatiossa yleisesti tiedossa. 

Organisaatiossa vallitseva viestintäkulttuuri ja sen tiimityöskentelytaidot kuuluvat myös 

rakenteelliseen pääomaan. Organisaatiossa vallitseva luottamus ja toimintakulttuuri ovat 

siis osa aineetonta pääomaa. Rakenteellinen pääoma ei ole suoraan sidottu henkilöstöön 

vaan organisaatioon, eikä siis ole riippuvainen yksittäisistä työntekijöistä. 

 

Suhdepääoma tai sosiaalinen pääoma tarkoittaa kaiken sen voimavaran summaa, jota 

organisaatio voi hyödyntää yksilöiden tai organisaation verkostoista (Nahapiet & Goshal 

1998, s. 243). Yhteistyömallit ja tiedon välittäminen kuuluvat tähän kategoriaan. 

Suhdepääomalla viitataan siis ulkoisten sidosryhmien hyödyntämiseen organisaation 

tehokkuuden edistämiseksi eli niiltä saatavan tiedon hyödyntämiseen ja niitä auttavan 

tiedon jakamiseen.  
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Youndt & Snell (2004, s. 353) esittävät, että henkilöstöpääoma on aineettoman pääoman 

osa-alueista kaikkein tärkein, koska se vaikuttaa suorasti myös muihin aineettoman 

pääoman osa-alueisiin. Kyvykäs henkilöstö pystyy luomaan niin rakenteellista pääomaa 

kuin suhdepääomaakin. Organisaation käytössä olevat tietojärjestelmät ja prosessit ovat 

henkilöstön luomia ja ulkoisten sidosryhmien suhteet ovat riippuvaisia organisaation 

työntekijöistä. Näin ollen panostamalla henkilöstöpääomaan, kehitystä tapahtuu koko 

aineettoman pääoman alueella 

 

2.1. Asiantuntijatyön suorituskyvyn osatekijät 

 

Kaplan ja Norton (1996a, s. 64; 1996b, s. 21–23) esittävät, että henkilöstön kyvykkyys, 

tyytyväisyys ja pysyvyys kuvastavat henkilöstöpääomaa. Heidän mukaansa henkilöstön 

kyvykkyys luo edellytykset asiakastyytyväisyydelle, joka johtaa edelleen taloudelliseen 

menestymiseen. Tärkeintä henkilöstön osalta ei ole nykyisten prosessien tehokas 

toteuttaminen, vaan kyky uudistaa ja luoda täysin uusia prosesseja. Innovaatioprosessien 

kytkeminen osaksi organisaation liiketoimintaprosesseja on avainasemassa 

asiakastyytyväisyyden saavuttamisessa (kuva 2). 

 

 

Kuva 2. Arvoketjumalli (mukaillen Kaplan & Norton 1996a, s. 63) 

 

Edvinsson ja Sullivan (1996, s. 358) esittävät, että henkilöstöpääoma tarkoittaa 

organisaation työntekijöiden kykyä ratkaista asiakkaiden ongelmia. Heidän mukaansa 

henkilöstön kokemus, tietotaito, taidot ja luovuus ovat tärkeimmät osa-alueet 

henkilöstöpääomassa. Tämä voimavara kykenee tuottamaan organisaatiolle ja sen 
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asiakkaille arvoa, ja organisaation olisi vaikeaa tuottaa tätä arvoa ilman sen nykyistä 

henkilöstöä. Edvinsson ja Sullivan (1996, s. 358) antavat esimerkiksi lakiasiaintoimiston, 

jonka henkilökunta – lakimiehet – on sen pääasiallinen henkilöstöpääoma. Lakimiehet 

edustavat toimiston asiakkaita oikeudessa ja ilman heitä yrityksen olisi mahdotonta tuottaa 

palveluita ja arvoa asiakkailleen. 

 

Jatkuva kilpailun kiristyminen aiheuttaa organisaatioille tarpeen arvioida jatkuvasti 

arvonlisäystä asiakkailleen. On epätodennäköistä, että nykyisellä teknologialla ja 

organisaation kyvykkyyksillä tuotetut tuotteet ja palvelut kelpaavat asiakkaille monen 

vuoden jälkeen. Organisaatiolla on tarve jatkuvalle oppimiselle ja kehittymiselle, jotta 

asiakastarpeet kohdataan myös tulevaisuudessa. (Kaplan & Norton 1996a, s. 63–64) 

 

Työmotivaatio on osa asiantuntijatyön suorituskykyä. Motivoitunut ihminen tekee työnsä 

usein laadukkaasti ja tehokkaasti. Ihmisen on sanottu olevan luontaisesti motivoitunut, kun 

hän tuntee itse tekemisen olevan riittävän palkitsevaa (Deci 1971). Työelämässä motivaatio 

syntyy usein työn mielenkiinnosta, merkityksellisyydestä ja sopivasta haasteellisuudesta. 

Työmotivaatioon vaikuttaa myös se, että työntekijä ymmärtää oman työnsä merkityksen 

osana yrityksen tavoitteita ja toimintaa. Suorituskykymittariston avulla henkilöstölle voidaan 

viestiä selkeästi, mitä vaikutuksia heidän työllään on yritykselle ja kasvattaa tällä tavoin 

henkilöstön motivaatiota (Ukko et al. 2007, s. 20). Mitä paremmin henkilöstö ymmärtää, 

miten heidän työpanoksensa vaikuttaa yrityksen menestymiseen ja kuinka he vaikuttavat 

yrityksen toimintaan, sitä motivoituneempia he ovat. 

 

Työtyytyväisyys on keskeinen osa asiantuntijatyön suorituskykyä. Herzberg (1964, s. 3–7) 

esittää, että työn johtamisen puute, huonot työskentelyolosuhteet, huonot kollegat, huono 

palkka, turvattomuus ja huonot työskentelyn tavat vaikuttavat kielteisesti 

työtyytyväisyyteen. Toisaalta taas saavutukset, tunnustukset, työ itsessään, vastuu ja 

kehittyminen ovat tekijöitä, jotka edesauttavat työtyytyväisyyttä. Työntekijöiden 

työtyytyväisyydellä on myös todettu olevan suora vaikutus henkilöstön sitoutumiseen. 

Tyytyväinen henkilöstö pysyy organisaatioissa todennäköisemmin ja työtyytyväisyys 

korreloi käänteisesti henkilöstön vaihtuvuuteen (Litschka et al. 2006, s. 165–166). 
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2.2. Aineettoman pääoman suorituskykymittaristojen viitekehykset 

 

Viimeisten vuosikymmenten aikana kirjallisuudessa on esitetty hyvin paljon erilaisia malleja, 

joilla voi arvottaa ja mitata aineetonta pääomaa. Andriessen (2004, s. 230) tunnistaa yli 30 

erilaista tapaa, joita kirjallisuudessa on esitetty aineettoman pääoman arvioimiseksi. Tästä 

huolimatta vain pieni joukko tutkijoita on perehtynyt huolellisesti ja julkaissut useita 

tutkimusartikkeleita kyseisestä aiheesta. Aineettoman pääoman tutkimus on edennyt 

pääosin vain käytännönharjoittajien eikä akateemikkojen keskuudessa (Bontis 1999, s. 

434). Tässä luvussa esitellään esimerkinomaisesti kolme kirjallisuudessa yleisesti 

tunnettua aineettoman pääoman viitekehystä sekä käsitellään yhteenvetona nykyaikaisia 

suorituskykymittaristoja. 

 

Skandia Navigator 

 

Leif Edvinsson kehitti Skandialle dynaamisen ja holistisen aineettoman pääoman 

raportointimallin nimeltään Navigator. Mallissa esiteltiin viisi osa-aluetta, jotka ovat: talous, 

asiakas, prosessit, uudistuminen ja kehittyminen sekä henkilöstöpääoma. Mittariston 

ideana oli tuoda näkyville sellaiset osa-alueet, jotka eivät selvinneet yrityksen 

taloudellisesta raportoinnista. (Bontis 2001, s. 44) 

 

Navigatorissa aineeton pääoma kattaa kaikki tekijät, jotka ovat joko henkilöstöpääomaa tai 

rakenteellista pääomaa. Henkilöstöpääomaa ovat sellaiset tekijät, joilla työntekijät 

suoriutuvat heille annetuista tehtävistä. Rakenteelliseksi pääomaksi Navigatorissa nähdään 

kaikki organisaation kyvykkyyteen vaikuttavat tekijät, jotka edesauttavat henkilöstön 

tuottavuutta, mutta jotka jätetään työpaikalle työntekijöiden lähtiessä kotiin. Aineetonta 

pääomaa on siis henkilöstön kokemus, organisaation teknologia, asiakassuhteet ja 

ammatilliset taidot, jotka antavat Skandialle kilpailuetua. (Bontis 2001, s. 45) 

 

Navigatorissa Edvinsson ja Malone esittävät suuren määrän erilaisia mittareita. Heidän 

mallissaan suositellaan 112 erilaista mittaria koko viitekehykseen. Taloudellisia mittareita 

Navigatorissa ovat muun muassa tuotot työntekijää kohden, uusien asiakkaiden tuotot 

suhteessa kaikkiin tuottoihin ja uusien liiketoiminta-alueiden tuotot. Asiakasnäkökulmassa 
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mitataan muun muassa asiakaskäyntien lukumäärää ja saatuja asiakkaita suhteessa 

menetettyihin asiakkaisiin. Prosessinäkökulman mittareina käytetään esimerkiksi 

tietokoneiden lukumäärää työntekijöitä kohden ja prosessointiin kuluvaa aikaa. 

Uusiutumisen ja kehittymisen osa-alueella mitataan työtyytyväisyyttä ja patenttien ikää. 

Henkilöstöpääomassa mittareina käytetään muun muassa johtamisindeksiä ja sitä, kuinka 

monella esimiehellä on korkeakoulututkinto. (Bontis 2001, s. 46) 

 

Bontiksen (2001, s. 45–47) mukaan Navigatorissa jokaiselle mittarille saadaan joko 

arvomääräinen tai prosentuaalinen arvo. Näin voidaan muodostaa yhtälö, jolla aineetonta 

pääomaa voidaan arvioida suorituskykymielessä. Kuvassa 3 on esitetty 

arvonmuodostuksen malli, jota Navigatorissa hyödynnetään. 

 

Kuva 3. Skandian arvon muodostus (mukaillen Bontis 2001, s. 45) 

 

Navigator-mallissa kuvataan kattavasti eri asiat, jotka vaikuttavat markkina-arvon 

muodostukseen. Bontis (2001, s. 47) toteaa, että mallissa on esitetty vakuuttavasti syy-

seuraussuhteet, ja varsinkin asiakkaan arvonmuodostuksen osuus on sidottu erinomaisesti 

organisaation aineettoman pääoman määrittämiseen. Hän myös toteaa, että mallin 

sovittaminen eri organisaatioihin on haastavaa, kun jokainen aineeton pääoman osa pitää 

arvottaa toimintaympäristöön sopivaksi ja valita vain sopivimmat mukaan. Lisäksi hän 
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toteaa, että malli antaa vain hetkellisen kuvan organisaation tilanteesta eikä kuvaa riittävällä 

tavalla tulevaisuutta. 

 

The Intangible Asset Monitor 

 

Sveiby (1997) esittää aineettoman pääoman mittaamisen viitekehykseksi aineettomien 

etujen tarkkailulaitetta (The Intangible Asset Monitor). Hän jakaa aineettoman pääoman 

kolmeen kategoriaan. Ensimmäinen kategoria on ulkoiset rakenteet, joihin kuuluu muun 

muassa tavaramerkki, asiakkaat ja toimittajasuhteet. Toiseksi kategoriaksi hän esittää 

sisäisiä rakenteita, joihin kuuluu johtaminen, tuotekehitys, ohjelmistot, toimintamallit ja 

asenteet. Kolmanneksi kategoriaksi hän luokittelee yksilön kyvykkyyden, johon hänen 

mielestään kuuluu koulutus ja kokemus. Hän esittää viitekehyksessään, että sekä 

aineellinen että aineeton pääoma yhdistetään kokonaisuudeksi, jolla voidaan osoittaa 

taloudellista menestystä ja arvoa osakkeenomistajille. 

 

Sveibyn mukaan hänen viitekehyksensä antaa johdolle työkalun ohjaukseen. Viitekehystä 

voidaan hyödyntää sekä ulkoisten sidosryhmien, kuten osakkeenomistajien, tiedottamiseen 

sekä käyttää sisäisesti suorituskyvyn mittaamiseen. Sveiby määrittelee kolme eri 

näkökulmaa jokaisen kategorian mittaamiseen. Näitä ovat tehokkuus, pysyvyys sekä kasvu 

ja uudistuminen. Kuvassa 4 on esitetty esimerkkimittareita kahteen näistä näkökulmista. 

Viitekehys antaa siis kattavan kuvan organisaation aineettomien pääomien tilasta ja 

kehittymisestä. (Sveiby 1997) 
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Kuva 4. Intangible asset monitor mittariesimerkit (mukaillen Bontis 2001, s. 53) 

 

Sveiby (1997) määrittelee, että jokaiseen aineettoman pääoman osa-alueeseen tulisi valita 

vain muutamia mittareita, jotka ovat kaikkein olennaisimmat organisaation menestymisen 

kannalta. Hänen mukaansa yksilön kyvykkyyden osa-alueella pitäisi arvioida vain sellaisia 

henkilöitä, jotka ovat suoraan yhteydessä asiakastyöhön. Tällaisia ovat suunnittelu-, 

tuotanto- ja myyntiorganisaatioiden työntekijät. Sveibyn määrittelemässä viitekehyksessä 

ei siis tulisi arvioida tukifunktioiden työntekijöiden kyvykkyyttä. 

 

Balanced Scorecard 

 

Kaplan ja Norton esittelivät vuonna 1992 tasapainotetun tuloskortin eli Balanced 

Scorecardin. Balanced Scorecard eli BSC on jaettu neljään eri näkökulmaan: oppiminen ja 

kasvu, sisäiset prosessit, asiakas ja talous. Kuvassa 5 on esitetty näiden eri näkökulmien 

välinen yhteys ja se, miten ne linkittyvät lopulta organisaation strategiaan. BSC:n 

ajatuksena on, että henkilöstön taitoja korostava oppimisen ja kasvun näkökulman 

kehittäminen parantaa prosessien laatua ja tehokkuutta. Sisäisten prosessien näkökulman 

kehittyminen tukee puolestaan asiakastyytyväisyyden kasvua ja sitoutumista. 

Asiakasnäkökulman kehittyminen parantaa lopulta taloudellista suorituskykyä. (Kaplan & 

Norton 1996a, s. 65–66) 
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Kuva 5. Balanced Scorecardin näkökulmat ja linkitys strategiaan (mukaillen Kaplan & 

Norton 1996a, s. 66) 

 

Balanced Scorecard nojaa vahvasti syy-seuraussuhteiden tunnistamiseen ja johtamiseen. 

Hyvin rakennettuna BSC:n pitäisi kertoa liiketoimintayksikön strategia. Mittariston 

tarkoituksena on tunnistaa oppimisen ja kasvun osa-alueelta tärkeimmät asiat ihmisten, 

järjestelmien ja organisaation prosessien osalta. Näitä kehittämällä koko organisaation 

strategiset tavoitteet tulevat helpommiksi saavuttaa. Talouden, asiakkaan ja sisäisten 

liiketoimintaprosessien osa-alueilta on taas tärkeää tunnistaa suurimmat aukot, jotka 

estävät ihmisiä, järjestelmiä tai organisaation prosesseja saavuttamasta tavoitteita. (Kaplan 

& Norton 1996a, s. 66─77) 

 

Nykyaikaiset suorituskykymittaristot 

 

Franco-Santos et al. (2012, s. 79–80) tutkivat nykyaikaisia suorituskyvyn mittaristoja 

tarkoituksenaan esittää viitekehys siitä, miten asiat vaikuttavat suorituskykyyn. Heidän 

esittämässään viitekehyksessä keskitytään siihen, miten toiminnallistaa strategiset 

tavoitteet eli jalkauttaa strategiaa. Nykyaikaiset suorituskykymittaristot pitävät sisällään 

sekä taloudellisia että ei-taloudellisia mittareita. Franco-Santos et al. viitekehyksessä 

tarkastellaan nykyaikaisen suorituskykymittariston tapaa tuottaa suorituskykyä. 
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Kuvassa 6 on esitetty nykyaikaisen suorituskykymittariston vaikutus suorituskykyyn. 

Franco-Santos et al. (2012, s. 83) tekemässä tutkimuksessa esitetään, että nykyaikainen 

suorituskykymittaristo vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja organisaation kyvykkyyteen. 

Suorituskykymittaristolla voidaan esimerkiksi motivoida henkilöstöä ja ohjata heidän 

työtään strategian mukaisiin tavoitteisiin. Ihmisten käyttäytymisen muutos vaikuttaa 

organisaation kyvykkyyteen, kuten myös Youndt & Snell (2004, s. 353) totesivat. Lopulta 

sekä organisaatiossa työskentelevät ihmiset että organisaatio itsessään vaikuttaa siihen, 

miten organisaation suorituskyky kehittyy niin yksilön, tiimin kuin koko organisaation tasolla. 

 

 

Kuva 6. Nykyaikaisen suorituskykymittariston viitekehys (mukaillen Franco-Santos et al. 

2012, s. 84) 

 

Suorituskykymittaristolla on myös vaikutuksia yhteistyöhön, koordinaatioon ja 

sitoutumiseen sekä organisaation sisällä että ulkoisten sidosryhmien kanssa. Lisäksi 

suorituskykymittaristo vaikuttaa henkilöstön motivaatioon, joka edistää organisaation 

tehokkuutta ja tuotettua laatua. Mittaristot lisäävät organisaation viestintää ja ohjattavuutta, 

jotka antavat organisaatiolle mahdollisuuden keskittyä tärkeämpiin asioihin. Tämä lisää 

organisaation tuottavuutta. (Franco-Santos et al. 2012, s. 84–100) 
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Nykyaikaisissa suorituskykymittaristoissa on yhteistä tarkastella suorituskykyä monelta eri 

näkökulmalta. Lisäksi eri näkökulmien väliset syy-seuraussuhteet on kuvattava tarkasti, 

jotta ymmärretään mihin asioihin kannattaa kiinnittää eniten huomiota. Osa-alueet voivat 

pitää sisällään useita mittareita, jotta kyseisestä osa-alueesta saadaan kattava kuva. 

Kuitenkin mittaristoon on valittava vain olennaisimmat mittarit, jotta kehittäminen kohdistuu 

merkittävimpiin asioihin. Kirjallisuudessa esitetyissä viitekehyksissä on syy-seurausketjun 

pohjimmaisena tekijänä henkilöstön kyvykkyys, innovaatiot ja oppiminen. Tähän osa-

alueeseen panostamalla voidaan siis vaikuttaa eniten kokonaissuorituskykyyn, koska sen 

kehittäminen parantaa myös muita osa-alueita. 

 

2.3. Viitekehysten potentiaali henkilöstöpääoman kehittämiselle 

 

Kaikissa tässä tutkimuksessa esitetyissä viitekehyksissä on mitattavat osa-alueet jaettu 

erilaisiin näkökulmiin ja näkökulmien välille on pyritty kuvaamaan syy-seuraussuhteet. 

Viitekehykset esittävät, että aineeton pääoma vaikuttaa pitkällä aikavälillä taloudelliseen 

suorituskykyyn. Tämä kannustaa organisaatiota panostamaan aineettoman pääoman 

mittaamiseen ja sitä kautta sen arvon kehittämiseen. Esitetyt viitekehykset korostavat 

henkilöstöpääoman vaikutusta muihin aineettoman pääoman osa-alueisiin. Viitekehyksissä 

tulee siis ottaa huomioon henkilöstöön vaikuttavat asiat, jotka edesauttavat 

henkilöstöpääoman kehitystä. 

 

Nelson ja Winter (1982) kuvaavat henkilöstöpääomaa kaikeksi hiljaiseksi tiedoksi ja 

taidoksi, joilla organisaatio pystyy suorittamaan sille määritetyt tehtävät. Tähän osa-

alueeseen kuuluu vahvasti asiantuntijaorganisaation itseohjautuvuus. Edvinssonin ja 

Sullivanin (1996, s. 358) mukaan henkilöstöpääomaa ovat asiantuntijoiden tiedot, joilla 

pystytään ratkaisemaan asiakkaiden ongelmia. Asiantuntijatyötä ei voida johtaa samalla 

tavalla kuin esimerkiksi prosessiteollisuutta, jossa työntekijöiden tehtävät on määritelty 

etukäteen erittäin tarkasti ja tehtävien oikeaoppista noudattamista valvotaan. 

Asiantuntijatyössä on siis annettava riittävästi päätösvaltaa niille, joilla tietoa on, eli 

asiantuntijoille. 
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Esitetyissä viitekehyksissä syy-seuraussuhteet on johdettu pitkälti henkilöstöstä aina 

seuraaviin vaiheisiin ja lopulta markkina-arvoon. Henkilöstöä kehittämällä voidaan vaikuttaa 

siis koko organisaation suorituskykyyn. Muiden osa-alueiden osalta on pyrittävä 

tunnistamaan riittävä johdonmukaisuus ja prosessien epäkohdat (Kaplan & Norton 1996a, 

s. 66). Viitekehyksissä on tunnistettu monia yksittäisiä asioita, jotka vaikuttavat 

henkilöstöpääoman kehittymiseen. Franco-Santos et al. (2012, s. 84–100) esittävät 

viitekehyksessään, että johtaminen, motivaatio ja yhteistyö ovat keskeisiä tekijöitä koko 

organisaation suorituskyvyn parantumiselle. Näitä tekijöitä voidaan parantaa käyttämällä 

suorituskykymittaristoa ja Herzberg (1964) esittää nämä asiat tärkeiksi osiksi 

työtyytyväisyyttä. Kyseistä viitekehystä hyödyntämällä suorituskykymittariston laatimisessa 

voidaan saada aikaan sekä itseohjautuvuutta että työtyytyväisyyttä henkilöstön 

keskuudessa. 

 

Kaplan ja Norton (1996a, 1996b) nostavat esille, että nykyisten prosessien kehittämisen 

sijaan henkilöstön tulisi kehittää täysin uusia prosesseja suorituskyvyn parantamiseksi. Kun 

henkilöstö pääsee kehittämään itse omaa työtään ja saa vaikuttaa siihen, millä tavalla työtä 

on tehokkainta tehdä, työtyytyväisyys kasvaa (Herzberg 1964). Eli itseohjautuvuuden ja 

työtyytyväisyyden välillä vallitsee vahva riippuvuus. 

 

Sveibyn (1997) viitekehyksessä kasvu ja uudistuminen ovat vahvasti esillä kaikissa 

näkökulmissa sekä ulkoisissa ja sisäisissä rakenteissa että yksilöiden kyvykkyydessä. Hän 

antaa esimerkkejä, joissa henkilöstön työvälineiden, yrityskulttuurin ja henkilöstön 

osaamisen kehittäminen lisää suorituskykyä. Nämä asiat ovat keskeisiä lisäämään 

itseohjautuvuutta ja työtyytyväisyyttä. 
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3. SUORITUSKYKYMITTARISTON TAUSTATEKIJÄT 

 

Suorituskyvyllä tarkoitetaan kykyä saavuttaa tuloksia, joita verrataan tavoitteisiin tietyssä 

ulottuvuudessa. Suorituskyvyn määritelmä edellyttää siis, että määritetään ensin kohde, 

jonka suorituskykyä tarkastellaan. Lisäksi on valittava ulottuvuudet, joiden puitteissa 

tarkastelu tapahtuu ja määritettävä, mitkä ovat tavoitteet, joihin tuloksia verrataan. (Laitinen 

2002, s. 66). Myös Lönnqvist (2002, s. 14) määrittelee suorituskyvyn samalla tavalla. Hänen 

mukaansa suorituskyky on mitattavan kohteen kyky saavuttaa tuloksia tavoitteisiin 

suhteutettuna. 

 

Neely et al. (1995, s. 80) määrittelevät suorituskyvyn mittaamisen prosessiksi, jolla 

ilmaistaan määrällisesti toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus. Vaikuttavuudella voidaan 

tarkoittaa sitä, miten yritys pystyy tyydyttämään asiakastarpeensa eli miten tuloksellista 

toiminta on ja tehokkuudella sitä, miten kustannustehokkaasti se pystyy tarjoamaan 

asiakastyytyväisyyden. 

 

Perinteisesti yritysten suorituskykyä on tarkasteltu taloudellisesta näkökulmasta (Laitinen 

2002, s. 66). Tarkastelutapa on ymmärrettävää, koska yritystoiminnan perimmäinen 

tarkoitus on tuottaa voittoa omistajilleen. Nykypäivänä yritystoiminnalle on annettu 

taloudellisten tavoitteiden lisäksi paljon muitakin tavoitteita, kuten vastuullisuus, 

henkilöstöstä huolehtiminen, uudistumiskyky ja asiakasnäkökulman huomioiminen. 

Suorituskyvyn määritelmä on hyvin riippuvainen siitä, mitä näkökulmia halutaan tarkastella. 

Suorituskyvyn mittaamisen taustalla vaikuttavat siis arvot, yrityksen toiminnan tavoitteet ja 

analysoinnin motiivit. 

 

Suorituskyvyn määritelmä edellyttää valittavaksi ulottuvuudet, joiden osalta tarkastelu 

suorituskyvystä tapahtuu. Ulottuvuuksina voidaan pitää muun muassa suorituskyvyn osa-

alueita, tarkastelutasoja ja näkökulmia sekä tarkasteltavan toiminnan tai organisaation osa-

alueita. Ulottuvuutta valittaessa on vastattava kysymykseen: Mitä suorituskykyä 

analysoidaan? 
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3.1. Suorituskyvyn osa-alueet ja tarkastelutasot 

 

Suorituskyvyn osa-alueiden määrittelyssä on olemassa valtava määrä erilaisia tieteellisiä 

viitekehyksiä, joissa kussakin on oma tapansa määritellä osa-alueet. Osa-alueita voivat olla 

esimerkiksi talous, asiakas, prosessit, uudistuminen ja kehittyminen sekä 

henkilöstöpääoma (Bontis 2001, s. 42). Näiden osa-alueiden esimerkkimittareita voivat olla 

kannattavuus, asiakastyytyväisyys, tuottavuus, innovaatiot ja osaaminen. 

 

Kuvassa 7 on esitetty Hannu Rantasen näkemys suorituskyvyn osa-alueista ja niiden 

välisistä suhteista.  Rantanen esittää, että sisäisiä suorituskyvyn osa-alueita kehittämällä 

voidaan vaikuttaa ulkoisiin suorituskyvyn osa-alueisiin. Käytännössä siis syy-

seuraussuhteet menevät kuvan 7 mukaisesti alhaalta ylöspäin. Panostamalla henkilöstön 

tyytyväisyyteen ja osaamiseen sekä käytettävään teknologiaan, voidaan vaikuttaa koko 

yrityksen suorituskykyyn. Tästä pystytään johtamaan myös kehämalli - parantamalla 

yrityksen suorituskykyä kertyy yritykselle parempaa maksuvalmiutta, kannattavuutta ja 

vakavaraisuutta, joiden avulla yritys voi edelleen panostaa teknologiaan sekä henkilöstön 

osaamiseen ja tyytyväisyyteen. (Ukko et al. 2007, s. 7) 

 

 

Kuva 7. Suorituskyvyn osa-alueiden kenttä (Rantanen 2005, Ukko et al. 2007, s. 7 

mukaan) 
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Suorituskyvyn osa-alueiden määrittämisen lisäksi tarvitaan tarkastelutaso, jolla 

suorituskykyä arvioidaan. Uusi-Rauva (1996, s. 14) esittää tarkastelutasoiksi 

kansantaloustasoa, toimialatasoa, konsernitasoa ja organisaatiotasoa. Yrityksen sisäisiä 

tasoja voi lisäksi olla muun muassa tulosyksikkötaso, osasto- tai toimipistetaso, funktiotaso, 

tiimitaso tai yksilötaso. Valittava tarkastelutaso vaikuttaa merkittävästi 

suorituskykymittaristoon valittaviin mittareihin. Esimerkiksi yksilötasolla ei useinkaan ole 

kovinkaan relevanttia tarkastella taloudellisia mittareita. 

 

3.2. Suorituskyvyn näkökulmat 

 

Suorituskyvyn käsitteeseen ja mittaamiseen liittyvät näkökulmat ohjaavat voimakkaasti 

suorituskyvyn analysointia. Henkilön tausta vaikuttaa siihen, miten hän näkee 

suorituskyvyn. Taustatekijöitä ovat muun muassa koulutus, kulttuuri, kokemukset, asema 

organisaatiossa, organisaation koko ja toimiala. Suuren teollisuusyrityksen talousjohtaja 

tarkastelee suorituskykyä hyvin eri tavalla kuin pelialan kasvuyrityksen koodari. 

 

Näkökulmana suorituskyvyn mittaamisen vaikutukset 

 

Franco-Santos et al. (2012, s. 80─94) esittävät, että suorituskykyä voidaan tarkastella 

vaikutusten kautta. Heidän mukaansa suorituskyvyn mittaamisen vaikutukset voidaan jakaa 

kolmeen pääteemaan: ihmisten käyttäytyminen, organisaation kyvykkyydet ja suorituskyky. 

Ihmisten käyttäytymisellä tarkoitetaan muun muassa henkilöstön strategista fokusta, 

yhteistyötä sidosryhmien kanssa, motivaatiota ja sitoutumista tavoitteisiin, organisaation 

toimintatapoja ja työkulttuuria sekä oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä kaikessa 

toiminnassa. 

 

Organisaation kyvykkyyksillä tarkoitetaan muun muassa mittaamisen vaikutuksia 

strategiaprosessiin (Franco-Santos et al. 2012, s. 95). Suorituskykymittariston avulla 

voidaan arvioida toiminnan tilaa suhteessa strategisiin tavoitteisiin eli onko toiminta 

kehittymässä haluttuun suuntaan. Mittaristo voi myös paljastaa uusia strategisesti tärkeitä 

näkökulmia, joiden pohjalta tulee tarve muokata strategiaa. Suorituskyvyn mittaristo auttaa 

myös strategian toimeenpanon johtamisessa, sillä strategiasta on muodostettava selkeitä 
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mittareita, jotka konkretisoivat strategisia tavoitteita. Näin ollen strategia tulee pilkottua 

pienemmiksi tavoitteiksi ymmärrettävään muotoon. Lisäksi mittaristo auttaa muokkaamaan 

strategiasta jatkuvan prosessin kertaluontoisuuden sijaan, jolloin organisaation 

muutoskyvykkyys paranee.  

 

Strategiaprosessin lisäksi suorituskyvyn mittaamisella vaikutetaan muihinkin organisaation 

kyvykkyyksistä kertoviin osiin. Näitä osia ovat kommunikaatio ja strategiset kyvykkyydet, 

kuten yrittelijäisyys, innovatiivisuus, organisaatio-oppiminen ja markkinalähtöisyys. Myös 

organisaation johtamiskäytännöt sekä ohjausmallit ja -järjestelmät nähdään osana 

organisaation kyvykkyyksiä. (Franco-Santos et al. 2012, s. 95─96) 

 

Itse varsinaiseen suorituskykyyn Franco-Santos et al. (2012, s. 96) esittävät, että 

mittaamisella on vaikutusta kaikilla organisaatiotasoilla. Keskeinen viesti on jakaa 

suorituskyky kahteen osa-alueeseen: raportoitavaan suorituskykyyn ja koettuun 

suorituskykyyn. Perinteisesti on mitattu vain todellista suorituskykyä kuvaavia asioita niin 

sanottujen kovien mittareiden avulla ja jätetty ulkopuolelle ihmisten kokemus 

suorituskyvystä. Kuitenkin koettu suorituskyky on vahvasti yhteydessä työtyytyväisyyteen, 

joka taas vaikuttaa kokonaissuorituskykyyn (Ukko et al. 2007, s. 7). 

Suorituskykymittaristolla on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia tiimien ja johtamisen 

suorituskykyyn (Franco-Santos et al. 2012, s. 97). 

 

Nykyaikaisen suorituskykymittariston näkökulmat 

 

Nykyaikaisilla suorituskykymittaristoilla tarkoitetaan 1980-luvun jälkeen määriteltyjä 

viitekehyksiä suorituskyvyn mittaamiseen. Näissä viitekehyksissä esiintyy hyvin pitkälle 

samanlaisia ulottuvuuksia, joten niiden pohjalta Garengo et al. (2005, s. 30─35) ovat 

määritelleet keskeiset teemat nykyaikaisen suorituskykymittariston näkökulmille. He 

esittävät näkökulmiksi strategianmukaisuuden, strategian kehittämisen, sidosryhmien 

huomioinnin, tasapainon mittareiden välillä, nopean muunnettavuuden ja 

prosessikeskeisyyden. Lisäksi mittaristossa on huomioitava mittaamisen syvyyden ja 

laajuuden määrittäminen sekä syy-seuraussuhteiden tunnistaminen. Keskeistä kaikille 

mittareille on selkeys ja ymmärrettävyys. 
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Suorituskykymittariston on havaittu ohjaavan voimakkaasti ihmisen käyttäytymistä ja 

johtavan tuloksiin niillä osa-alueilla, joilla suorituskykyä on mitattu (Garengo et al. 2005, s. 

30). Strategianmukaisuudella voidaan varmistaa, että organisaatiossa keskitytään sen 

kannalta olennaisiin asioihin ja strategian toimeenpano toteutuu sekä eri toiminnoissa, 

organisaationosissa että yksilötasolla.  

 

Jatkuvan parantamisen kannalta on olennaista, että suorituskykymittaristo on 

strategianmukainen. Lisäksi pitää huomioida, että suorituskyvyn mittaaminen tukee 

strategian määrittelyä ja kehittämistä. (Garengo et al. 2005, s. 31) Suorituskyvyn 

mittaamisen tulisi siis olla vuorovaikutteista strategian kanssa. Suorituskykymittariston 

avulla voidaan tunnistaa muuttujia, jotka saattavat olla kriittisiä organisaation toiminnan 

kannalta ja organisaatiolla tulee olla kyky sopeuttaa omaa toimintaansa ja strategiaansa 

muuttuvaan ympäristöön.  

 

Suorituskykyä mitattaessa on vaarana sortua osaoptimointiin. Mikäli suorituskykyä 

tarkastellaan vain yhden toiminnon osalta, voidaan siinä tehdä päätöksiä, jotka eivät ole 

edullisia koko toiminnan kannalta, vaikka ne parantaisivat yksittäisen toiminnon tilaa. 

Sidosryhmien huomioimisen tärkeys suorituskykyä mitattaessa on noussut viimeisen 30 

vuoden aikana merkittävästi (Garengo et al. 2005, s. 31). Suorituskyky käsitteessä tulee 

siis huomioida kokonaisvaltaisuus ja sidosryhmien odotukset yksittäisen toiminnon 

toiminnalle.  

 

Laitisen (2002, s. 66) mukaan yritysten suorituskykyä tarkastellaan perinteisesti 

taloudelliselta näkökulmalta, mutta nykyaikaisissa suorituskykymittaristoissa ymmärretään 

asioiden väliset syy-seuraussuhteet, kuten Ukko et al. (2007, s. 7) kuvaavat aineettomien 

suorituskyvyn osatekijöiden vaikutuksia taloudellisiin mittareihin. Garengo et al. (2005, s. 

32) esittävätkin mittareiden välisen tasapainon tärkeäksi osaksi nykyaikaista 

suorituskykymittaristoa. Näin ollen suorituskykyä mitattaessa nähdään yhdessä sekä 

mahdollistavat tekijät että varsinaiset vaikutukset yrityksen toiminnassa. 
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Nykypäivän kansainvälistyvässä kilpailussa toimintaympäristö muuttuu nopeammin kuin 

koskaan aikaisemmin. Myös teknologian kehittyminen ajaa toimintaa jatkuvaan 

muutokseen. Suorituskyvyn mittaamisen on muututtava yhtä nopeasti kuin 

toimintaympäristönkin. Garengo et al. (2005, s. 32─33) korostavat, että 

suorituskykymittariston muunneltavuus on yksi sen tärkeimmistä ominaisuuksista.  

 

Taloudellisten tunnuslukujen seuraamista ja niiden pohjalta tehtäviä suorituskykyanalyyseja 

sitoo se tosiasia, että luvut perustuvat historiaan. Toiminnan ohjaaminen historiatiedon 

valossa ei takaa menestystä tulevaisuudessa. Garengo et al. (2005, s. 33) mukaan 

nykyaikaisessa suorituskykymittaristossa korostetaankin prosessikeskeisyyttä, jolloin 

voidaan tunnistaa asioita jo ennen kuin ne realisoituvat taloudellisissa tunnusluvuissa. He 

korostavat, että prosessikeskeisissä suorituskykymittaristoissa pystytään huomioimaan eri 

funktioiden tarpeet ja yhteistyön kannalta keskeiset asiat tehokkaammin, kuin 

toimintokohtaisissa suorituskykymittaristoissa ja näin ollen saavutetaan koko organisaation 

kannalta suurempaa läpinäkyvyyttä suorituskyvyn osalta. 

 

Kirjallisuudessa todetaan, että suorituskyvyn mittaamisen kaikista keskeisin asia on selkeys 

ja yksinkertaisuus. Siitä huolimatta, että nämä näkökannat ovat subjektiivisia, on niille 

annettava suuri painoarvo suorituskykyä mitattaessa. Garengo et al. (2005, s. 35) mukaan 

selkeyden ja yksinkertaisuuden osalta suorituskykymittaristossa on huomioitava seuraavat 

asiat: 

• Valittujen tavoitteiden selkeä määritelmä ja viestintä 

• Suorituskykymittareiden huolellinen valinta. Valitaan vain mittarit, jotka ovat 

välttämättömiä. 

• Valittujen mittareiden määritelmien tulee olla yksiselitteisiä ja täydellisiä 

• Selkeä määritelmä, miten mittareiden aineisto kerätään 

• Selkeä määritelmä, miten mittareita tulkitaan 
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Näkökulmana vaikutukset työelämän laatuun 

 

Suorituskykymittariston pääkäyttötarkoituksena on yleisesti pidetty luotettavan informaation 

tuomista päätöksen teon tueksi. Kun henkilöstöön liittyviä päätöksiä tehdään 

suorituskykymittaristosta saatujen tietojen perusteella, pitää huomioida, miten mittaristo 

vaikuttaa henkilöstön työelämän laatuun. (Ukko et al. 2008, s. 87) 

 

Ukko et al. (2008, s. 87) esittävät työelämän laadun osalta kahdeksan näkökantaa, joihin 

suorituskykymittaristolla on vaikutuksia: 

1. Työmotivaatio 

2. Oppimismahdollisuudet 

3. Työtyytyväisyys 

4. Työilmapiiri 

5. Terveys ja turvallisuus 

6. Osallistuminen päätöksentekoon 

7. Tavoitteiden oivaltaminen 

8. Palkitseminen 

 

Suorituskyvyn mittaamista ja sen käyttötarkoitusta ajatellaan usein johtamisen työkaluna. 

Asioiden johtamista kuvaa hyvin englanninkielen termi ’Management’. Management asettaa 

tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Suorituskykymittaristoa ei perinteisesti ajatella 

johtajuuden näkökulmasta eli englanninkielen termin ’leadership’ kautta. Leadership 

voidaan käsittää strategisen ajattelun tukemisena, kommunikointitaitojen kehittämisenä, 

intohimon kasvattamisena, motivointina ja sitouttamisena sekä ihmisten johtamisena. 

Nykyaikaisessa suorituskykymittaristossa tulisi huomioida voimakkaammin myös 

leadership puoli. (Ukko et al. 2008, s. 89─90) 

 

Ukko et al. (2008, s. 95) tutkimuksen mukaan suorituskykymittaristolla on myönteisiä 

vaikutuksia henkilöstön motivaatioon etenkin, jos tavoitteet on asetettu tiimi- tai 

henkilötasolla. Suorituskykymittaristo lisäsi tutkimuksessa olleiden henkilöiden ymmärrystä 

työn odotuksia kohtaan, mikä selkeytti henkilökohtaisten työtehtävien tavoitteita. 

Motivaatiota lisäsi erityisesti ymmärrys omien tavoitteiden yhteydestä yrityksen tavoitteisiin. 
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Tutkimuksen keskeinen löydös on vuorovaikutuksen tärkeys johdon ja henkilöstön välillä 

suorituskykymittaristoa laadittaessa, kun mittaristoa käytetään operatiivisella tasolla, ja kun 

halutaan saada myönteisiä vaikutuksia työelämän laatuun.  
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4. SUORITUSKYVYN MITTAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 

 

Suorituskyvyn mittausjärjestelmän kehittämisessä on kriittisen tärkeää, että tehokkaan 

kehitysprosessin periaatteet ovat tiedossa ja käytössä. Ilman selkeää mittausjärjestelmän 

kehittämisen mallia liiketoimintahyödyt jäävät monesti saavuttamatta. Kirjallisuudessa on 

esitetty paljon erilaisia viitekehyksiä mittausjärjestelmien kehittämiselle ja käyttöönotolle. 

(Hudson et al. 2001, s. 1099) 

 

Hudson et al. (2001, s. 1100) kertovat, että kirjallisuudessa painotetaan voimakkaasti 

suorituskyvyn mittausjärjestelmän kehittämisen ensimmäiseksi vaiheeksi strategian 

tarkastelua. Suorituskykymittariston tulisi aina olla strategian mukainen, jolloin strategiasta 

pitäisi pystyä tunnistamaan ensimmäiseksi keskeiset tavoitteet. Tästä näkökulmasta 

suorituskyvyn mittausjärjestelmän kehittämiselle pitää olla ylimmän johdon tuki, koko 

organisaation mahdollisimman laaja osallistuminen, selkeät tavoitteet ja aikataulutettu 

projektihallinta.  

 

Kuten suorituskykymittariston taustatekijöissä luvussa 3 on kuvattu, pitää 

mittausjärjestelmän kehittämisessä olla selkeä näkemys ulottuvuuksista ja halutuista 

ominaisuuksista, jotta kehitysprosessille saadaan tuotettua tarvittavaa struktuuria ja 

olennainen sisältö. Tämä on erityisen tärkeää liiketoimintahyötyjen saavuttamisen kannalta 

(Hudson et al. 2001, s. 1100). 

 

4.1. Suorituskyvyn johtamisen tavoitteet 

 

Suorituskyvyn johtamiselle on asetettava selkeät tavoitteet. Määritetyt tavoitteet ohjaavat 

suorituskyvyn johtamista. Suorituskykyä voidaan mitata ja johtaa hyvin erilaisista 

lähtökohdista ja nämä ohjaavat toimintaa valittuun suuntaan. Ukko et al. (2007) esittävät 

erilaisia tavoitteita suorituskyvyn johtamiselle: 

• Toiminnan ohjaaminen 

• Tavoitteiden viestintä 

• Nykytilan analysointi 

• Strategian toimeenpanon seuranta ja pilkkominen pienemmiksi tavoitteiksi 

• Ongelmien havaitseminen 
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• Henkilöstön motivointi 

• Informaation tuottaminen päätöksenteon tueksi 

• Ennakointi 

• Palkitseminen 

 

Lisäksi syitä suorituskyvyn johtamiselle ovat taloudelliset syyt, kuten toiminnan 

tehostaminen, kustannusten pienentäminen ja voiton maksimointi. Tavoitteiden 

asettaminen ennen suorituskykymittariston laatimista onkin erittäin tärkeää, sillä ilman 

selkeitä tavoitteita suorituskyvyn mittaaminen on vain joukko irrallisia mittareita, jotka eivät 

muodosta haluttua kokonaiskuvaa ja siten ohjaa toimintaa. Kokonaisuuden hahmottaminen 

on tärkeä edellytys toimivalle suorituskykymittaristolle. (Laitinen 2003, s. 366─367) 

 

Suorituskyvyn mittaaminen mahdollistaa organisaation arvioinnin siitä, kuinka hyvin se 

etenee kohti etukäteen määriteltyjä tavoitteita, auttaa tunnistamaan vahvuuksia ja 

heikkouksia sekä helpottaa päätöksenteossa. Mittaaminen on siis työkalu tehokkaaseen 

asioiden johtamiseen. Mittaaminen itsessään kertoo, mitä on tapahtunut, muttei sitä, miksi 

on tapahtunut tai mitä asialle pitäisi tehdä. (Amaratunga & Baldry 2002, s. 218) 

 

Jotta mittaamisesta saataisiin liiketoiminnallisia hyötyjä, on siirryttävä suorituskyvyn 

mittaamisesta suorituskyvyn johtamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että suorituskyvyn 

mittaamisesta saatavaa informaatiota aletaan käyttää myönteisen muutoksen saamiseksi 

organisaatiokulttuurissa, järjestelmissä ja prosesseissa, resurssien jakamisessa ja 

priorisoinnissa sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Organisaatiossa on siis 

oltava muutoskyvykkyyttä saadun informaation hyödyntämiseksi. (Amaratunga & Baldry 

2002, s. 218) 
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Amaratunga & Baldry (2002, s. 219) esittävät suorituskyvyn johtamisen tavoitteiksi: 

• kääntää organisaation visio menestystekijöiksi, joista koko organisaatio, asiakkaat 

ja sidosryhmät ovat yhtä mieltä. 

• tarjota työkalu arvioimaan, hoitamaan ja parantamaan johtamisjärjestelmää 

• siirtyä jatkuvaan eteenpäin katsovaan strategian kehityksen työkaluun 

• yhdistää laadun, kustannukset, nopeuden, asiakaspalvelun, 

henkilöstötyytyväisyyden, motivaation ja osaamisen perusteelliseksi ennakoivaksi 

järjestelmäksi 

 

Suorituskyvyn mittausjärjestelmät toimivat informaation tuottajina. Vasta kun niitä käytetään 

ohjaustarkoituksiin, niistä syntyy johtamisjärjestelmiä. Ohjausjärjestelmät ovat 

informaatioon perustuvia rutiineja ja käytäntöjä, joiden avulla ylläpidetään tai muutetaan 

toimintoja. Simons (1994, s. 173) esittää viitekehyksen neljästä eri ohjausjärjestelmästä: 

uskomusjärjestelmät, rajoitejärjestelmät, diagnostiset ohjausjärjestelmät ja interaktiiviset 

ohjausjärjestelmät. 

 

Kuvassa 8 on esitetty Simonsin (1994) viitekehys johdon ohjausjärjestelmistä. Kaikki 

erityyppiset ohjausjärjestelmät rakentuvat liiketoimintastrategian ympärille. Organisaation 

arvojen ympärille rakentuu uskomusjärjestelmät, jotka antavat pohjaa toiminnan 

tarkoitukselle ja ohjaavat uusien mahdollisuuksien etsimisessä. Uskomusjärjestelmät 

inspiroivat organisaation jäseniä tavoittelemaan yhteisiä päämääriä. (Simons 1994) 

Uskomusjärjestelmillä voidaan vahvistaa osakkeenomistajien taloudellisia arvoja ja 

odotuksia sekä vaikuttaa myös asiakkaiden, henkilöstön ja yhteiskunnan arvoihin ja 

odotuksiin (Tuomela 2005, s. 300). 
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Kuva 8. Ohjausjärjestelmien viitekehys. (mukaillen Simons 1994, s. 173) 

 

Riskien välttämiseksi tarvitaan rajoitejärjestelmiä. Rajoitejärjestelmät antavat rajat, joiden 

puitteissa organisaatiossa on mahdollista etsiä uusia mahdollisuuksia ja näin vältetään 

turhan suurien riskien ottamista. Rajoitejärjestelmät ohjaavat organisaatiota kohdistamaan 

resurssinsa strategian mukaiseen toimintaan. (Simons 1994, Tuomela 2005) 

 

Strategiasta tunnistetaan kriittisiä menestystekijöitä, jotka ovat toiminnalle välttämättömiä. 

Näiden osalta tarvitaan diagnostisia ohjausjärjestelmiä, joilla seurataan strategian 

toteutumista. Diagnostiset ohjausjärjestelmät keskittyvät lopputuloksiin eikä prosesseihin ja 

mittaavat toteumaa suhteessa tavoitteisiin. Näiden ohjausjärjestelmien avulla on 

tarkoituksena myös tunnistaa merkittäviä poikkeamia strategian toteutumisen kannalta. 

(Simons 1994, Tuomela 2005) 

 

Interaktiiviset ohjausjärjestelmät keskittyvät strategisiin epävarmuustekijöihin. Niiden 

tarkoitus on haastaa olemassa olevia käytäntöjä ja tunnistaa uusia mahdollisuuksia muuttaa 

strategiaa oppimisen kautta. Nämä ohjausjärjestelmät perustuvat johdon ja henkilöstön 

vuorovaikutukseen koko organisaation osalta. (Simons 1994, Tuomela 2005) 

 

Widener (2007) laajentaa Simonsin esittämää ohjausjärjestelmien viitekehystä huomioiden 

tuotosten ja panosten suhteen vertaillen johdon käyttämää huomiota, oppimista ja 

organisaation suorituskykyä. Hänen mukaansa ohjausjärjestelmiä on järkevää rakentaa 

ainoastaan, jos hyödyt ylittävät ohjaukseen käytetyn panoksen. Kuvassa 9 on esitetty 
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Widenerin viitekehys ohjausjärjestelmien tuotosten ja panosten suhteeseen. Viitekehyksen 

lähtökohdat ovat siinä, että organisaatioilla on tarve ohjausjärjestelmille strategisten 

epävarmuuksien ja riskien hallintaa varten. 

 

 

Kuva 9. Ohjausjärjestelmien tuotosten ja panosten suhteen viitekehys. (mukaillen Widener 

2007) 

 

Widenerin (2007) tutkimuksen mukaan on havaittavissa, että ohjausjärjestelmiä on 

käytettävä sekä diagnostisissa tarkoituksissa mittaamaan saavutettuja tuloksia sekä 

interaktiivisissa tarkoituksissa lisäämään organisaation vuorovaikutusta, jos halutaan saada 

myönteistä kehitystä organisaation suorituskykyyn. Tutkimuksessa pystyttiin vetämään 

johtopäätös, että lähes aina kun käytetään ohjausjärjestelmien kaikkia neljää osa-aluetta, 

saavutetaan positiivinen tuotosten ja panosten suhde sekä oppimisaspekti kasvaa 

suuremmaksi kuin johdon käyttämän huomion määrä. (Widener 2007, s. 781─783) 

 

Tuomelan (2005, s. 298─299) mukaan eri ohjausjärjestelmillä on vahva vuorovaikutus 

keskenään. Kuvassa 10 on esitetty eri ohjausjärjestelmien väliset suhteet. Tuomela esittää, 

että suorituskykymittaristoa voidaan käyttää ohjausjärjestelmänä sekä diagnostisena että 

interaktiivisena järjestelmänä. Diagnostisena ohjausjärjestelmänä suorituskykymittaristo 

seuraa kriittisten menestystekijöiden tuloksia ja tukee sekä rajoitejärjestelmien että 

uskomusjärjestelmien perustaa. Diagnostisena seurantana on kuitenkin vaikea tunnistaa 
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muutostarpeiden syitä strategiasta tai ohjausjärjestelmistä. Interaktiivisena 

ohjausjärjestelmänä suorituskykymittaristo tukee vastavuoroisuutta muiden 

ohjausjärjestelmien kanssa. Suorituskykymittariston avulla voidaan tunnistaa tarpeita 

muuttaa strategiaa ja muita ohjausjärjestelmiä, mutta tämä syntyy vain sen interaktiivisen 

käytön seurauksena. Keskeistä on ymmärtää, että jos strategiaan tehdään muutoksia, niin 

myös ohjausjärjestelmät kaipaavat uuden tilanteen mukaisen päivityksen.  

 

 

Kuva 10. Suorituskyvyn mittausjärjestelmän rooli liiketoimintastrategian ohjaamisessa. 

(mukaillen Tuomela 2005, s. 299) 

 

Suorituskykymittaristolla voidaan vaikuttaa henkilöstön motivaatioon. Työelämässä 

motivaatio syntyy usein työn mielenkiinnosta, merkityksellisyydestä ja sopivasta 

haasteellisuudesta. Tätä saatetaan kutsua myös työn imuksi. Motivoitunut ihminen tarvitsee 

usein huomattavasti vähemmän ohjausta kuin henkilö, jolla ei ole motivaatiota 

suorittamaansa tehtävään. Tämän takia on tärkeää, että työ ja työnantaja motivoivat 

työntekijää. 

 

Työntekijän motivaatio kasvaa, kun hän saa omaa suorituskykyään vastaavaa palkkaa ja 

muita etuja (Swiss 2005, s. 595). Siksi suorituskykymittariston linkittäminen palkitsemiseen 
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nähdään tuovan myönteisiä vaikutuksia motivaatioon. Suorituskykymittariston tulee olla 

ymmärrettävä ja sen tavoitteiden realistisia, jos halutaan, että se vaikuttaa myönteisesti 

työmotivaatioon. Jos näin ei ole, mittaristolla voi olla täysin päinvastaiset vaikutukset 

työmotivaatioon (Ukko et al., 2007, s. 12).  

 

Spekle & Verbeeten (2014, s. 135) tuovat esille kirjallisuudessa esitettyjen 

käyttötarkoitusten kautta luokituksen suorituskykymittariston käytölle. Kuvassa 11 on 

esitetty Speklen & Verbeetenin näkemys käyttötarkoitusten luokittelusta kolmeen eri 

luokkaan. Suorituskykymittaristoa voidaan käyttää operatiivisessa käyttötarkoituksessa 

suunnittelussa ja valvonnassa. Mittaristoa voidaan käyttää myös kannustintarkoituksessa 

asettamaan tavoitteita, kannustamaan ja palkitsemaan. Kolmantena luokkana he esittävät 

tutkivan käyttötarkoituksen prioriteettien määrittelyssä, menettelytapojen kehittämisessä ja 

’kaksinkertaisen silmukan’ oppimismallin hyödyntämisessä. Kaksinkertaisella silmukalla 

tarkoitetaan mallia, jossa ensimmäinen silmukka antaa palautetta tavoitteille ja päätöksille 

ja toinen silmukka mahdollistaa niiden muokkaamisen.  

 

 

Kuva 11. Suorituskykymittariston käytön luokitukset. (mukaillen Spekle & Verbeeten 2014, 

s. 135) 
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4.2. Suorituskyvyn mittausjärjestelmän ominaisuudet 

 

Neely et al. (1995, s. 83) esittävät viisi tärkeää elementtiä suorituskykymittariston 

kehittämiselle. Ensimmäiseksi on varmistettava, että mittaaminen vahvistaa strategiaa. 

Toiseksi on varmistettava, että mittaaminen on yhteensopiva organisaatiokulttuurin kanssa. 

Kolmanneksi mittaamisen on tuettava olemassa olevaa tunnustus- ja 

palkitsemisrakennetta. Neljänneksi on varmistettava, että suorituskykymittaristo keskittyy 

asiakastyytyväisyyteen ja viimeiseksi on huomioitava myös kilpailijoiden toiminta.  

 

Hudson et al. (2001, s. 1101) summaavat kirjallisuudesta kriittiset ominaisuudet 

suorituskykymittaristolle. 

• Mittariston tulee olla johdettu organisaation strategiasta 

• Mittariston tulee olla selkeästi määritelty ja sillä pitää olla täsmällinen tarkoitus 

• Sen tulee pitää sisällään vain olennaisia asioita ja sen pitää olla helposti 

ylläpidettävissä 

• Mittariston tulee olla yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä 

• Sen pitää tuottaa tarkkaa tietoa nopeasti 

• Sen tulee stimuloida jatkuvaa parantamista 

 

Asiakaskysyntä muuttuu yhä kiihtyvällä tahdilla. Organisaatioiden tulee jatkossa kiinnittää 

huomiotaan entistä enemmän asiakkaiden ja markkinoiden tarpeisiin, joustaviin 

prosesseihin ja resurssien koordinointiin toimitusketjussa, jossa osapuolten lukumäärä on 

kasvusuunnassa. Johto tarvitsee tarkkaa ja ajantasaista suorituskykyinformaatiota, jotta 

näihin muutoksiin voidaan vastata ennakoivasti. Informaation tulee olla integroitua, 

dynaamista ja läpinäkyvää. Tämä mahdollistaa nopean ja ketterän 

päätöksentekomenettelyn. (Nudurupati et al. 2011, s. 279) 

 

Nykyaikaisen suorituskykymittariston tulee olla helposti muunneltavissa ja pitää sisällään 

tiettyä dynaamisuutta. Toimintaympäristö ja kilpailu muuttuvat jatkuvasti kiihtyvällä tahdilla, 

joten myös suorituskykymittariston on kyettävä muuntautumaan tilanteen edellyttämällä 

tavalla. Ghalayini et al. (1997, s. 209) korostavat, että suorituskykymittariston tulee olla 

dynaaminen ja sallia tarkastelemaan kriittisiä alueita jatkuvasti uudelleen. 
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Bititci et al. (1997, s. 522─523) esittävät, että suorituskykymittariston tärkeimpiä 

ominaisuuksia on sen integroituvuus kaikille organisaation tasoille ja niiden tavoitteille. 

Tavoitteet eivät saa olla keskenään ristiriidassa, vaan ylemmän tason tavoitteita 

konkretisoidaan alemmalle tasolle käytännönläheisempään muotoon. He esittävät myös, 

että taloudelliset ja ei-taloudelliset mittarit on saatava keskenään tasapainoon hyvässä 

suorituskyvyn mittausjärjestelmässä.  

 

Integroinnissa tärkeimpiä asioita on yhdistää organisaation strategia, kehitysprojektit ja 

suorituskykymittaristo. Suorituskyvyn johtaminen pitäisikin olla organisaatioiden 

ydinprosessi, jotta menestyminen tulevaisuudessa voidaan varmistaa. Suorituskyvyn 

mittausjärjestelmä on tiedonkeräysjärjestelmä, jonka pohjalta pitää luoda 

suorituskyvynjohtamisen prosessi. Tämän prosessin tavoitteena on toimeenpanna 

organisaation ja eri toimintojen strategiat kaikkiin liiketoimintaprosesseihin, tehtäviin ja 

henkilöstöön sekä mahdollistaa palautteen ja kokemusten huomiointi päätöksenteossa 

kaikilla organisaatiotasoilla. (Bititci et al. 1997, s. 524) 

 

Kuvassa 12 on esitetty, miten suorituskyvyn johtamisen mallissa tavoitteet asetetaan 

organisaation visiosta ja strategiasta johdettuina aina tarkemmalle tasolle siten, että lopulta 

suorituskykymittaristoon voidaan määritellä kriittisten tehtävien seurantamittarit. 

Palautemalli kulkee päinvastaisessa järjestyksessä suorituskykymittaristosta operatiiviselta 

tasolta taktiselle tasolle, josta tunnistetaan tarvittavia muutoksia strategiaan. (Bititci et al. 

1997, s. 524) 
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Kuva 12. Suorituskyvyn johtaminen käyttöönoton ja palautteen malli. (mukaillen Bititci et 

al. 1997, s. 524) 

 

Suorituskykymittariston pitää – saavuttaakseen sille asetetut tavoitteet – huomioida 

strategian ja toimintaympäristön lisäksi myös organisaatiorakenteet, liiketoimintaprosessit, 

toimintojen toimintatavat ja niiden väliset yhteydet (Bititci et al. 1997, s. 525). Hyvässä 

suorituskykymittaristossa on huomioitu pehmeitä arvoja kuten työkulttuuria, ihmisten 

käyttäytymistä ja asenteita sekä kovia arvoja kuten raportointivastuut ja rakenteet sekä 

tietotekniset järjestelmät. Suorituskyvyn mittausjärjestelmän rakenne onkin kriittisen 

tärkeää, jotta suorituskyvyn johtamisesta voidaan saada tehokasta.  

 

Hudson et al. (2001, s. 1102) summaavat kirjallisuudessa esitetyt tärkeät osa-alueet, jotka 

hyvän suorituskyvyn mittausjärjestelmän tulisi sisältää. Nämä ovat laatu, aika, joustavuus, 

talous, asiakastyytyväisyys ja henkilöstö. Laadun osa-alueella tulisi mitata esimerkiksi 

toimitusvarmuutta, hukkaa ja tuotelaatua. Aika osa-alueella sopivia mittareita ovat muun 

muassa läpimenoaika, tuottavuus ja toimitusnopeus. Joustavuuden mittareiksi sopivat 

esimerkiksi resurssien kohdistaminen, volyymivaihteluiden hallinta ja uutuuksien 
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lanseeraus. Talouden mittareina hyviä ovat kassavirta, kannattavuus ja 

kustannustehokkuus. Asiakastyytyväisyyden osa-alueelta tulisi mitata muun muassa 

markkinaosuutta, palvelua, kilpailukykyä ja asiakkaiden mukaan ottamista 

innovaatioprosesseihin. Henkilöstön osalta hyviä mittauskohteita ovat osaaminen, 

oppiminen, työelämän laatu ja työtyytyväisyys.  

 

Kuten Hudson et al. (2001, s. 1100) toteavat, tarvitsee suorituskykymittariston kehittäminen 

ja käyttöönotto organisaation ylimmän johdon tuen. Silti monet suorituskykymittariston 

käyttöönotot kärsivät muutosjohtamisen puutteesta. Nudurupati et al. (2011, s. 286) 

summaavat, että muutosjohtamisen tarve suorituskykymittariston kehittämisessä ja 

käyttöönotossa on kirjallisuudessa vahvasti esitettynä. He esittävät kuvassa 13 

muutosjohtamisen roolia suorituskykymittariston elinkaaressa. Muutosjohtaminen on 

tärkeää jo suorituskyvyn mittausjärjestelmän suunnitteluvaiheessa, mutta käyttöönotossa 

ja varsinaisessa käytössä muutosjohtamisen rooli muuttuu erittäin merkittäväksi. Ilman tätä 

muutosjohtamista myös liiketoimintahyödyt jäävät saavuttamatta. 

 

 

Kuva 13. Muutosjohtamisen rooli suorituskyymittariston elinkaaressa. (mukaillen 

Nudurupati et al. 2011, s. 286)  
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5. SUORITUSKYKYMITTARISTON IMPLEMENTOINTI 

 

Suorituskykymittariston implementoinnilla tarkoitetaan prosessia, joka sisältää sekä 

mittariston suunnittelun että käyttöönoton. Osassa englanninkielisissä teoksissa 

implementoinnilla tarkoitetaan vain käyttöönottoprosessia ja suunnitteluprosessi käsitetään 

erillisenä kokonaisuutena. Tässä luvussa käsitellään molempia prosesseja 

kokonaisuutena. 

 

5.1. Suorituskyvyn mittareiden suunnittelukriteerit 

 

Kirjallisuudessa esitetään paljon erilaisia kriteereitä suorituskyvyn mittausjärjestelmään 

valittaville mittareille. Laitinen (2003, s. 506) listaa mittareiden kriteereiksi muun muassa 

olennaisuuden, luotettavuuden, tiedon tuottamisen kustannustehokkuuden, uskottavuuden, 

kattavuuden ja käyttökelpoisuuden. 

 

Olennaisuudella tarkoitetaan mittarin tuottaman tiedon merkityksellisyyttä 

päätöksenteossa. Tiedon olennaisuus on siis hyvin tapauskohtaista ja edellyttää huolellista 

mittariston pääkäyttötarkoituksen määrittämistä. Olennainen mittari tuottaa sellaista tietoa, 

josta organisaatiolle on hyötyä ja jota se tarvitsee päätöksenteon tueksi. Olennaisuus on 

myös aikasidonnaista, sillä toimintaympäristön ja toiminnan muuttuessa myös tiedon 

tarpeet muuttuvat. (Laitinen 2003, s. 148─151) 

 

Luotettavuudella tarkoitetaan mittarin tuottaman tiedon tarkkuutta ja oikeellisuutta. 

Tarkkuudessa on tärkeää, että mittaustavat ja mittareiden laskentasäännöt ovat 

perusteellisesti määritellyt, jotta esimerkiksi tulokset eivät vaihtele mittaajasta riippuen. 

Oikeellisuudessa on taas tärkeää, että mittari kuvaa mahdollisimman hyvin juuri haluttua 

asiaa ja sen käyttäytymistä. Mitä tarkemmin pystytään mittaamaan vain yhtä asiaa 

kerrallaan, sitä paremmin sitä voidaan myös kehittää. (Laitinen 2003, s. 158─161) 

 

Tiedon tuottamisen kustannustehokkuus on yksi tärkeimmistä mittarin kriteereistä. 

Mittarista saatavan tiedon hyödyllisyys pitää ylittää sen keräämiseen laitettavat panokset 

(Laitinen 2003, s. 155─157). Kustannustehokkuus liittyy siis myös mittarin olennaisuuteen, 

sillä vähemmän olennaiseen mittariin ei kannata käyttää juurikaan resursseja. Mittarien on 
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tarkoitus tukea liiketoimintaa ja auttaa päätöksenteossa, eikä mittaaminen itsessään saa 

muodostua liian isoksi osaksi liiketoiminnan pyörittämistä.  

 

Mittareiden on oltava uskottavia. Mikäli päätöksentekijät eivät voi luottaa mittareista 

saataviin arvoihin ja käyttää niitä osana päätöksentekoa, ei mittareista ole mitään hyötyä. 

Uskottavuutta lisää mittareiden tarkka määrittäminen ja testaaminen, jotta tulosten käyttäjät 

ymmärtävät ja siten myös uskovat mittarista saatuihin arvoihin. Uskottavuus liittyy siis 

vahvasti mittarin hyödyntäjien kokemukseen. 

 

Mittareiden ja etenkin laaditun mittariston kokonaisuuden tulee olla kattava. Kriteereissä jo 

esitelty mittareiden oikeellisuus painottaa, että yhdellä mittarilla pystyttäisiin mittaamaan 

mahdollisimman tarkasti vain yhtä asiaa, jotta toimenpiteet on helpompi kohdistaa oikeaan 

kohtaan. Kuitenkin mittariston on katettava päätöksenteossa kaikki tarvittavat ulottuvuudet, 

jotta mittareiden pohjalta ei johdeta toimintaa kohti osaoptimointia. Vähintäänkin mittareita 

ja mittaristoa rakennettaessa tulee tarkasti tunnistaa ja määritellä, mitä osia ei mitata ja millä 

tavoin nämä asiat pystytään huomioimaan päätöksenteossa mittaristosta saadun tiedon 

ohella. Osana kattavuutta voidaan nähdä myös mittareiden välinen integraatio eli miten 

hyvin mittariston muodostaa yhtenäisen loogisen kokonaisuuden. (Laitinen 2003, s. 367) 

 

Mittareiden ja mittariston käyttökelpoisuutta voidaan tarkastella monella tavalla. Osittain 

käyttökelpoisuuteen vaikuttavat jo edellä esitetyt kriteerit. Mittaamisen on oltava helppoa ja 

tehokasta ─ siis kustannustehokasta. Mittareiden on oltava helposti ymmärrettäviä ja 

mittauksen kohteena olevien henkilöiden tulee ymmärtää, miten mittaustuloksiin voi 

vaikuttaa omalla työllään. Käyttökelpoisuutta voidaan tarkastella myös sen kannalta, 

parantaako suorituskyvyn mittaus organisaation suorituskykyä. Mittariston tulee olla selkeä 

ja yksinkertainen, jotta sitä käytettäisiin mahdollisimman paljon. Mittariston pitää antaa 

tietoa oikeaan aikaan, jotta se tukisi päätöksentekoa. Suorituskyvyn mittaamisella pyritään 

mittaamaan kykyä parhaaseen mahdolliseen suorituskykyyn tulevaisuudessa, kun taas 

suorituksen mittaus perustuu jo toteutuneisiin suorituksiin (Laitinen 2003, s. 367). 
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5.2. Suorituskyvyn mittaamisen haasteet 

 

Suorituskyvyn mittaamisessa on useita haasteita. Tätä kuvaa hyvin se, että yli 

kaksikolmasosaa Balanced Scorecardin implementaatioista on väitetty epäonnistuvan 

(Neely & Bourne 2000, s. 3). Suurimpina syinä he näkevät sekä huonon suunnittelun ja 

vaikeudet käyttöönotossa. Huonoon suunnitteluun johtaa usein se, että organisaatiot eivät 

ole ensiksi määrittäneet kriittisiä menestystekijöitään, vaan lähtevät suoraan miettimään, 

mitä pitäisi mitata. Kirjallisuudessa viitataan laajasti suunnittelun ensimmäiseksi vaiheeksi 

strateginen tarkastelu (Hudson et al. 2001, s. 1100; Neely et al. 1995, s. 83; Bititci et al. 

1997, s. 524). Liian monet yritykset kuitenkin ohittavat strategisten tavoitteiden ja sitä kautta 

kriittisten menestystekijöiden määrittämisen ennen mittareiden suunnittelua. Yritykset 

kokevat, että on huomattavasti helpompaa hieman uudelleen muotoilla nykyiset jo 

olemassa olevat mittarit. (Neely & Bourne 2000, s. 5) 

 

Käyttöönoton vaikeudet voidaan jakaa Neelyn ja Bournen (2000, s. 5) mukaan kolmeen 

kategoriaan: poliittisiin, infrastruktuurisiin ja fokukseen. Poliittisilla vaikeuksilla tarkoitetaan 

tässä yhteydessä toimintakulttuurin sopimattomuutta ja henkilöstön huonoa suhtautumista 

suorituskyvyn mittaamiseen. Jos mittaaminen koetaan uhkaavana ja kyttäämisenä, ei silloin 

saavuteta hyötyjä organisaatio-oppimisesta ja toimintamallien kriittisestä tarkastelusta. 

Infrastruktuurisina vaikeuksina Neely & Bourne (2000, s. 5) tarkoittavat kerättävän tiedon 

sirpaleisuutta yrityksen järjestelmissä ja organisaatioissa. Hyvin harvassa yrityksessä kaikki 

tarvittava tieto on yhdessä samassa paikassa ja vielä siinä muodossa kuin sitä eri 

tarkoituksissa halutaan seurata. Käyttöönotto voi näissä tapauksissa kaatua tiedon 

tuottamisen kustannustehottomuuteen ja tiedon yhdistämisen hitauteen. Fokuksen osalta 

vaikeudet liittyvät myös pitkälti tiedon sirpaleisuuteen. Yrityksissä on valtava määrä dataa, 

josta osaa on hyvin vaikea kerätä. Neely & Bourne (2000, s. 6) esittävät ratkaisuksi mitata 

mahdollisimman vähän, mutta sellaisia asioita, joilla on suuri merkitys. Yrityksen johdon 

tulee olla sitoutunut pitkäjänteiseen työhön suorituskykymittariston käyttöönoton osalta, sillä 

usein tulokset syntyvät vasta pitkän ajan kuluessa ja henkilöstö väsyy mittaamisesta 

aiheutuvaan työmäärään. Kuten Laitinen (2003, s. 155─157) esittää, mittaaminen itsessään 

ei saa olla liian iso osa liiketoiminnan pyörittämistä, mutta mittaamisen kautta tehtävä 

suorituskyvyn johtamisen pitäisi olla. Vaikeudet fokuksessa voivat siis olla myös sitä, ettei 

mittaustulosten perusteella tehtävää kehitystyötä tukevia prosesseja ole olemassa (Neely 

& Bourne 2000, s. 6). 
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Rantanen et al. (2007, s. 419) nostavat haasteiksi esiin suunnittelu- ja 

implementointivaiheiden puutteellisuuden. Suunnittelu ja käyttöönotto ovat selvästi omat eri 

vaiheensa, mutta erittäin vahvasti sidoksissa toistensa kanssa. Suorituskykymittariston 

suunnittelutyö antaa vahvan perustan käyttöönottovaiheelle ja lopulta mittariston 

käyttöprosessille. Haasteet suunnitteluvaiheessa voivat johtaa vielä suurempiin haasteisiin 

myöhemmissä vaiheissa. Tietojen yhteensopivuuden lisäksi mittareiden 

yhteensovittaminen ja tasapainottaminen ovat suurimpia haasteita suunnitteluvaiheessa. 

 

Mittariston käyttövaiheessa haasteeksi voi nousta laadullisten tietojen yhdistäminen 

mittaristoon (Rantanen et al. 2007, s. 419). Mittaristolla pyritään mittaamaan määrällisessä 

muodossa asioita, jotta niitä voidaan arvottaa ja tarkastella siten kokonaisuutena. Varsinkin 

asiantuntijatyössä suorituskyvyn johtaminen perustuu pitkälti enemmän arviointiin kuin 

mittaamiseen. Käyttövaiheen ongelmia voivat olla myös prosessit, joilla suorituskykyä 

seurataan ja johdetaan. Mikäli esimerkiksi mittaustulosten formaattia tai esitystapaa ei olla 

sovittu riittävän tarkasti, työntekijät voivat turhautua näiden asioiden toistuvaan pohtimiseen 

(Rantanen et al. 2007, s. 420). 

 

Kasurinen (1999, s. 337─338) jakaa mittausjärjestelmän käyttöönoton haasteet kolmeen 

kategoriaan: hämmentäjät, turhauttajat ja viivästyttäjät. Hämmentäjiin voidaan listata muun 

muassa epävarmuus käyttöönotetun mallin tulevaisuudesta ja roolista organisaatiossa sekä 

erilaiset näkemykset muutoksesta. Johdon sitoutumisella ja viestinnällä on tähän osa-

alueeseen suuri vaikutus. Turhauttava toiminta on uusien ja vanhojen mittaustapojen 

yhteensovittamista, varsinkin jos vanhoista malleista ei olla valmiita luopumaan vaan 

tuodaan vain uusia tapoja rinnalle. Turhauttajiin kuuluu myös organisaatiokulttuurin 

yhteensopimattomuus suorituskyvyn mittaamisen kanssa. Viivästyttäjiä ovat muun muassa 

selväpiirteisen strategian puute tai puutteelliset tietojärjestelmät. Mikäli strategiset tavoitteet 

eivät ole riittävän tarkalla tasolla kuvattuna käytännön työssä, mittaaminen voidaan nähdä 

täysin irrallisena henkilöstön tekemisen kannalta. Puutteelliset tietojärjestelmät voivat taas 

tehdä tietojen keräämisestä mahdottoman tai ainakin erittäin työlään ja haasteellisen. 

 

Schneiderman (1999, s. 2) listaa kuusi näkökulmaa, joiden vuoksi tasapainotetun 

suorituskykymittariston implementointi epäonnistuu. Ensimmäisenä ongelmana hänen 

mukaansa on se, että mittaristoon valitut mittarit eivät tarkastele riittävästi tulevaisuuden 
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tavoitteita. Usein taloudelliset mittarit dominoivat painoarvoltaan suorituskykymittaristoa ja 

niihin kiinnitetty huomio jättää ei-taloudelliset mittarit varjoonsa. Ei-taloudellisilla mittareilla 

pystytään huomattavasti taloudellisia mittareita paremmin ennakoimaan tulevaisuuden 

menestystekijöitä, joten mittaristossa tulisi painottaa muita sidosryhmiä kuin omistajia. Näitä 

ovat muun muassa työntekijät, asiakkaat, tavarantoimittajat, yhteisöt ja jopa tulevat 

sukupolvet. 

 

Toisena kohtana Schneiderman (1999, s. 2) näkee huonosti suunnitellut mittarit. 

Kolmantena kohtana hän nostaa esille huonon kehitystavoitteiden määrittelyn. Nämä ovat 

usein organisaatioissa neuvoteltuja ja sovittuja asioita, eikä johdettu suoraan sidosryhmien 

vaatimuksista, kriittisten prosessien pullonkauloista tai kehitysprojektien määrällisestä 

kapasiteetista organisaatiossa. 

 

Neljäs kohta on Schneidermanin (1999, s. 2) mukaan se, ettei tavoitteita pilkota riittävän 

tarkalle tasolle, jotta käytännön kehitystoimenpiteitä voitaisiin suunnitella. Strategiset 

tavoitteet jäävät siis irrallisiksi käytännön tekemisestä. Viidentenä kohtana hän näkee 

nykytilan kehittämisjärjestelmän puuttumisen. Nykytilaa ei kehitetä järjestelmällisesti vaan 

irrallisina osina. Kuudentena kohtana Schneiderman (1999, s. 2) toteaa, että taloudellisilla 

mittareilla ei ole kvantitatiivista yhteyttä ei-taloudellisiin mittareihin ja tulevaisuuden 

taloudellisiin tuloksiin. Taloudelliset mittarit kertovat vain historiasta, joten niiden 

seuraaminen ei johda tulevaisuuden suorituskykyä. 

 

5.3. Suorituskyvyn mittausjärjestelmän implementoinnin prosessimallit 

 

Suunnitteluprosessi suorituskyvyn mittausjärjestelmälle on itsessään oppimisprosessi 

järjestelmää implementoivalle organisaatiolle. Suorituskyvyn mittaamisen tulee perustua 

organisaatiolle kriittisiin menestystekijöihin eli organisaation täytyy kirkastaa itselleen muun 

muassa sen missio, visio ja strategia. Usein isoissa organisaatioissa saattaa olla osastojen 

välisiä ristiriitaisia tavoitteita, joten suorituskykymittariston suunnittelussa tulee kirkastaa 

tavoitteet ja prioriteetit. 

 



48 
 

Suorituskyvyn mittausjärjestelmän implementointi ei ole vain joukko mekaanisia 

toimenpiteitä (Lönnqvist 2004, s. 207─208). Suorituskyvyn mittaamisella pyritään 

vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen, joten johtajuusnäkökulma on otettava vahvasti 

huomioon mittausjärjestelmää implementoitaessa. Tämä tarkoittaa sitä, että on 

määriteltävä tarkasti vastuut mittaustulosten päivittämisestä ja henkilöstölle on kerrottava, 

mitä mittaustulosten perusteella on tarkoitus tehdä. 

 

Mittariston implementointiin on esitelty paljon erilaisia malleja kirjallisuudessa. Neely & 

Bourne (2000, s. 3) esittävät käyttöönoton vaikeuden yhdeksi yleisimmistä syistä mittariston 

epäonnistumiselle, siksi on erittäin tärkeää suunnitella huolellisesti käyttöönottoprojekti. 

Implementointimallit ovat hyvä työväline käyttöönottoprojektin suunnittelun tueksi. 

 

Laitisen suorituskykymittariston rakentamismalli 

 

Suorituskykymittariston käyttöönotto todennäköisesti epäonnistuu, mikäli ei käytetä 

järjestelmällistä lähestymistapaa sen kehittämiseen. Systemaattinen vaihejako edesauttaa 

käyttöönottoprosessin onnistumisessa. Laitisen (2003, s. 436) mukaan tärkeintä 

suorituskykymittariston kehittämisessä on sen tarpeen tunnistaminen. Mikäli mittaristoa 

lähdetään suunnittelemaan vääristä lähtökohdista ja ilman johdon tukea, se todennäköisesti 

epäonnistuu. Suorituskykymittaristoa kehitettäessä on Laitisen (2003, s. 437) mukaan 

tehtävä kaksi tärkeää päätöstä: valita sopiva viitekehys mittaristolle ja valita sopivat 

yksittäiset mittarit. Suorituskykymittariston rakentamisen päävaiheet ovat Laitisen (2003, s. 

437) mukaan: 

 

1. Suorituskykymittariston tarpeen tiedostaminen ja viitekehyksen valinta 

2. Strategisen johdon sitouttaminen hankkeeseen 

3. Henkilökunnalle tiedottaminen ja sen sitouttaminen hankkeeseen 

4. Projektin laajapohjaisuuden varmistaminen 

5. Strategian selkiyttäminen mittarointia varten 

6. Strategian toteuttamiseen vaikuttavien avaintekijöiden selvittäminen 

7. Strategisen johdon haastattelut mittariehdotusten keräämiseksi 

8. Mittareiden karsinta ja täydentäminen kyselyn tai haastattelun avulla 

9. Alustavan ehdotuksen arvioittaminen yritysjohdolla 
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10. Kritiikkipalaverin järjestäminen 

11. Lopullisen ensimmäisen version kiinnittäminen 

12. Kannusteiden sitominen mittaristoon 

13. Mittariston käyttöönotto ja organisaation sitouttaminen 

14. Mittariston kehittäminen jatkuvan parantamisen periaatteella 

 

Kaplanin ja Nortonin prosessimalli 

 

Kaplan ja Norton (1996c, s.300─308) ovat luoneet prosessimallin Balanced Scorecardin 

implementointiin. Malli jakautuu neljään päävaiheeseen ja vaiheet pitävät sisällään 

useampia alakohtia. Malli etenee järjestelmällisesti istunto kerrallaan. Siinä strategisista 

tavoitteista johdetaan käytännöntason tavoitteita ja mittareita. Prosessimalli edellyttää sille 

selkeästi määritellyn vetäjän ja vahvan johdon tuen. Ensimmäinen päävaihe 

prosessimallista on mittausarkkitehtuurin määrittely. Tämä vaihe sisältää kaksi alakohtaa: 

sopivan organisaatioyksikön valinta sekä strategisten liiketoimintayksiköiden ja niiden 

välisten yhteyksien määrittely. 

 

Kaplan ja Norton (1996c, s. 300─308) määrittelevät sopivan organisaatioyksikön olevan 

sellainen, joka toimii strategisessa liiketoimintaympäristössä ja jolla on toimintaa koko 

arvoketjussa. Lisäksi yksikön taloudelliset tulokset tulisi olla mitattavissa helposti. Toisessa 

vaiheessa tulisi kuvata valitun yksikön taloudelliset tavoitteet, yrityksen yleiset toimintamallit 

ja kaikkien strategisten yksiköiden väliset suhteet toisiinsa. Tällä varmistetaan, ettei 

yrityksen sisällä tehdä osaoptimointia vain yhden yksikön tavoitteiden kannalta vaan 

huomioidaan kokonaisuus. 

 

Toinen päävaihe koostuu yhteisymmärryksen rakentamisesta strategisten tavoitteiden 

osalta. Päävaihe jakautuu kolmeen istuntoon, joista ensimmäinen on haastattelukierros. 

Tässä istunnossa on tavoitteena tutustuttaa yrityksen johto Balanced Scorecardiin ja 

yritystasoisiin visioon, missioon ja strategiaan. Haastatteluissa kerätään lisäksi tietoa myös 

yksikön toimintaympäristöstä ja tavoista muuttaa strategiaa mittareiksi. Toisessa 

istunnossa, joka järjestetään yhteisenä koko johdolle, laaditaan tavoitteet kaikille neljälle 

tasapainotetun suorituskykymittariston osa-alueelle ja keskustellaan mahdollisista 

haasteista ja vastustuksesta organisaatiotasolla. Toisen päävaiheen viimeinen istunto on 
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johdon ensimmäinen työpaja, jossa saadaan laadittua jokaiselle mittariston osa-alueelle 

kolmesta neljään tavoitetta mittariehdotuksineen. Tavoitteet ovat tärkeää johtaa kriittisistä 

menestystekijöistä. (Kaplan & Norton 1996c, s. 300─308) 

 

Kolmas päävaihe on mittareiden valinta ja suunnittelu, jossa on kaksi alakohtaa. 

Ensimmäiseksi osatyöryhmät järjestävät kokouksia, joissa luodaan tarkemman tason 

tavoitteet kaikille seurattaville osa-alueille ja määritellään niille mittarit. Mittareiden väliset 

kytkennät tulee kuvata näissä istunnoissa. Toisessa vaiheessa järjestetään johdon toinen 

työpaja, jossa laajennettu johtoryhmä keskustelee strategiasta ja siitä johdetuista 

mittareista, sekä pyrkii luomaan viestintämateriaalin mittausjärjestelmästä. (Kaplan & 

Norton 1996c, s. 300─308) 

 

Neljäs päävaihe on käyttöönottosuunnitelman laatiminen, jossa ensimmäiseksi kehitetään 

suunnitelma. Tässä vaiheessa viimeistellään tavoitteet, kuvataan liittymät tietojärjestelmiin 

ja tarkennetaan viestintäsuunnitelmaa. Tämän jälkeen järjestetään kolmas johdon työpaja, 

jossa tarkennetaan käyttöönottosuunnitelmaa sisältäen nykyisen johtamisjärjestelmän 

huomioinnin ja lopuksi hyväksytään suunnitelma. Hyväksytyn suunnitelman myötä 

käynnistetään toteutusvaihe, jossa pyritään mahdollisimman nopeasti ottamaan 

suorituskykymittaristo ja uusi johtamisjärjestelmä käyttöön. Toteutusvaiheessa on tärkeää 

saada mallista jatkuva säännöllinen tapa toimia sekä tarkastella säännöllisin väliajoin 

mittareiden käyttökelpoisuutta. (Kaplan & Norton 1996c, s. 300–308) 

 

Olven et al. prosessimalli 

 

Olve et al. (1998, s. 40) painottavat omassa suorituskykymittariston käyttöönottomallissaan, 

että onnistumisen edellytyksenä on sopeuttaa sekä mittaristo että sen käyttöprosessi 

organisaation sisäisiin valmiuksiin ja voimassaolevaan markkinatilanteeseen. He 

korostavat myös lähtötilanteen kartoitusta, sillä ilman tarkkaa tietoa nykytilasta ei voida 

saavuttaa ketteryyttä tulevaisuuden kilpailukykyä varten. Kuten aikaisemmin esitetyissä 

prosessimalleissa kantavana ajatuksena heidän mallissaan on konkretisoida pitkän 

aikavälin tavoitteet päivittäiseen toimintaan. 
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Olven et al. malli lähtee liikkeelle Kaplanin ja Nortonin mallin pohjalta. Malli eroaa 

isoimmalta osin henkilökunnan vahvalla sitouttamiselle suunnitteluprosessiin. Heidän 

mukaansa se on ainut keino saada kattavasti kaikki näkökulmat huomioiva mittaristo 

suunniteltua ja myös helpotettua mittariston käyttöprosessia henkilöstön sitouttamisella 

aikaisessa vaiheessa. Olven et al. (1998, s. 50–71) prosessimalli koostuu yhdestätoista 

vaiheesta: 

 

1. Toimialan ja sen kehityksen sekä yrityksen aseman määrittäminen 

2. Yrityksen vision määrittäminen 

3. Näkökulmien valinta 

4. Vision suhteuttaminen eri näkökulmiin ja yleisten strategisten tavoitteiden muotoilu 

5. Kriittisten menestystekijöiden määrittely 

6. Mittareiden laatiminen, yhteyksien määrittäminen ja tasapainon etsiminen 

7. Koko yritystä koskevan mittariston määrittäminen 

8. Mittariston ja mittareiden sovittaminen organisaation eri osiin 

9. Tavoitteiden asettaminen 

10. Toimintasuunnitelman laatiminen 

11. Mittariston ylläpito 

 

Toivasen projektimalli 

 

Toivasen projektimalli (Malmi et al. 2006, s. 98─102) korostaa johdon sitouttamista 

suorituskykymittariston rakentamiseen. Tämän mallin ensimmäinen vaihe onkin tehdä 

selkeä päätös suorituskykymittariston käyttöönottoprojektista sisältäen perinteiset 

projektikriteerit eli projektin laajuuden päättämisen, resurssien kiinnittämisen, hyötyjen ja 

haittojen punnitsemisen. Johdon täytyy siis olla valmis panostamaan mittariston 

rakentamiseen ja käyttöön. Projektin asettamisen jälkeen mallissa keskitytään vision, 

strategian ja kriittisten menestystekijöiden määrittämiseen ja selkeyttämiseen. Nämä 

vaiheet on tehtävä perusteellisesti, jotta itse mittaristo palvelee mahdollisimman hyvin 

yrityksen toiminnan tarkoitusta. Kun tavoitteet ja näkökulmat mittaristolle on saatu johdettua 

aikaisemmista vaiheista, organisaatiota aletaan sitouttamaan käytännön kautta, ja 

mittaristoa muokataan saatujen havaintojen perusteella. Viimeisenä vaiheena Toivasen 

mallissa onkin mittariston kehittäminen jatkuvan parantamisen periaatteella.  
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Toivasen malli on kehitetty suomalaisessa teollisuusyrityksessä. Malli jatkojalostaa 

Kaplanin ja Nortonin mallia sekä muita suorituskykymittaristojen käyttöönottomalleja. 

Toivanen koki tarpeen uuden mallin luomiselle haastateltuaan suomalaisia tasapainotetun 

suorituskykymittariston edelläkävijäyrityksiä. Heidän toiminnassaan paljastui puutteita 

aikaisempien käyttöönottomallien soveltamisessa. Toivasen mallissa korostetaan 

onnistumisen avaintekijäksi myös suorituskykymittariston pilotointia, jonka aikana virheistä 

voidaan oppia ja siten helpottaa jatkototeuttamista. Toivasen malli (Malmi et al. 2006, s. 

102) koostuu kymmenestä eri vaiheesta: 

 

1. Selkeä päätös Balanced Scorecard -projektin käynnistämisestä 

2. Johdon aito sitoutuminen 

3. Yrityksen vision ja strategioiden selkeyttäminen 

4. Yrityksen kriittisten menestystekijöiden määrittäminen 

5. Tavoitteiden asettaminen ja mittareiden määrittäminen 

6. Organisaation sitouttaminen 

7. Mittariston karsinta ja täydentäminen 

8. Mittariston sovittaminen organisaation eri osiin 

9. Toimintasuunnitelmien laatiminen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 

10. Mittariston kehittäminen jatkuvan parantamisen periaatteella  



53 
 

6. SUORITUSKYKYMITTARISTON SUUNNITTELU JA KOEKÄYTTÖ 

KOHDEORGANISAATIOON 

 

Kohdeorganisaatio on suomalainen vähittäiskaupan alalla toimivan yritysverkoston 

keskusliikkeen yksikkö, jonka vastuulla on toimitusketjun ohjaaminen. Kyseisestä yksiköstä 

tämän tutkimuksen piiriin on valittu kaksi tiimiä, joiden vastuulla on myymälöiden 

täydennystilaamisen ohjaaminen ja kehittäminen. Tiimit varmistavat jatkuvan 

hyllysaatavuuden myymälöissä valvomalla ja ohjaamalla täydennystilausjärjestelmän 

päivittäin muodostamia tilauksia sekä kehittävät täydentämisen ja sen pohjalla toimivan 

menekinennustamisen logiikkaa. Lisäksi tiimien vastuulle kuuluvat myymälöistä saatavien 

palautteiden käsittely ja erilaiset toimitusketjun analysointitehtävät. 

 

Tiimeissä toimivien henkilöiden työ on syvällistä asiantuntijatyötä, jossa korostuvat 

tuoteryhmätuntemus, analysointikyvykkyys, toimitusketjun lainalaisuuksien ymmärtäminen 

ja päätöksentekokyky. Henkilöt vastaavat oman vastuualueensa työstä itsenäisesti 

sovittujen raamien puitteissa. Tiimeissä työskentelee henkilöitä kahdessa eri 

toimenkuvassa. Kehittävän asiantuntijan roolissa työskentelevät henkilöt vastaavat sekä 

kehityksestä että vaativista ohjaustoimenpiteistä operatiivisessa toiminnassa, kuten 

juhlapyhien täydentämisen ohjaamisesta. Operatiivisessa roolissa toimivat henkilöt 

vastaavat päivittäisen tuotannon sujuvuudesta ja poikkeusten käsittelystä.  Työn tuloksia 

on perinteisesti seurattu lopputulosten kautta eli myymälöissä toteutuvan hyllysaatavuuden 

perusteella. Työn luonteesta johtuen prosessien ja niiden toteuttamisen suorituskyvyn 

seuraaminen on haastavaa. Se onkin ollut pitkälti tiimien esimiesten havaintojen varassa. 

 

Tämän tutkimuksen piirin valitut tiimit on jaettu tuotealueittain täydentämisen vastuun 

osalta. Tiimeissä on erilaiset painotukset eri toimenkuvissa työskentelevien henkilöiden 

osalta. Toisessa tiimissä keskitytään vahvasti prosessiautomaation kasvattamiseen, joten 

siinä työskentelee enemmän kehittävän asiantuntijan roolissa olevia henkilöitä. Tiimin 

koostuu kahdeksasta kehittävästä asiantuntijasta ja neljästä operatiivisen tason henkilöstä. 

Toinen tiimi koostuu kolmesta kehittävästä asiantuntijasta ja seitsemästä operatiivisen 

tason henkilöstä. Tutkimuksen kohderyhmänä on siis 22 asiantuntijaa. 

 

Kohdeorganisaation vastuulla on tutkimuksen teon aikana useiden strategisten hankkeiden 

toimeenpano toimitusketjun alueella ja organisaatiossa onkin otettu käyttöön viimeisten 
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vuosien aikana kokonaan uusia toimintatapoja ja järjestelmiä tukemaan strategista 

kehitystä. Muutosohjelmat tulevat jatkumaan vielä useiden vuosien ajan, joten 

kohdeorganisaatiolla on tarve edistää jatkuvaa kehittymistä ja antaa esimiehille uusia 

työkaluja henkilöstön suorituskyvyn parantamiselle.  

 

Tämä tutkimus auttaa kohdeorganisaatiota ymmärtämään ja määrittämään, miten 

toimitusketjun ohjaamisen työn suorituskykyä voitaisiin mitata määrämuotoisesti ja osittain 

myös järjestelmistä saatavien tunnuslukujen valossa. Suorituskykymittaristo toimii tässä 

tutkimuksessa kohdeorganisaation johtamisen välineenä ja antaa arvokasta tietoa 

suorituskyvyn seurannasta. 

 

Kyseisessä organisaatiossa on käytössä erilaisia mittareita ja toimintatapoja seurata työtä 

ja sen tuloksia, mutta suorituskyky-termillä seurannasta ei puhuta. Seuranta ei myöskään 

ole ollut täysin määrämuotoista ja säännöllistä, eikä sitä ole tehty täysin samalla tavalla 

kaikissa tiimeissä. Organisaatiossa on kuitenkin hyvät valmiudet suorituskykymittariston 

rakentamiseen järjestelmien ja työkulttuurin näkökulmasta. 

 

Koko yritysverkostossa on otettu käyttöön johtamislupaukset: uskallan, arvostan ja 

toteutan. Tämä arvomaailma kannustaa koko henkilöstöä kehittämään suorituskykyä. 

Nämä määritellyt teemat liittyvät vahvasti henkilöstöpääomaan, joten ne kuvaavat hyvin 

organisaation arvopohjaa asiantuntijatyön suorituskyvyn kehittämiselle. Johtamislupaukset 

koskevat jokaista esimiestä, mutta myös kaikkia työntekijöitä itsensä johtamisessa. 

Kuvassa 14 on esitelty tarkemmin otsikoiden alle kootut johtamislupaukset. 
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Kuva 14. Kohdeyritysverkoston johtamislupaukset 

 

6.1. Tutkimuksen empiirisen osuuden toteutus 

 

Tukimuksen empiirinen osuus jakautui useampaan osaan. Empiirisen osuuden 

ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin tutkittavan organisaation nykytilaa ja tavoitteita. 

Tämä vaihe toteutettiin teemahaastattelulla kohdeorganisaation esimiesten kanssa. 

Ensimmäinen vaihe pohjusti suorituskykymittariston suunnittelua ja määritti suuntaviivat 

tarkemman tason suunnittelulle. Tutkimuksen empiirisen osuuden toisessa vaiheessa 

osallistettiin tiimien henkilöt mukaan suunnitteluun ja toteutettiin työpajoja mitattavien 

asioiden määrittelylle. Toisen vaiheen päätteeksi laadittiin ehdotus 

suorituskykymittaristosta tiimeille hyödyntäen teoriaosuuden havaintoja. 

 

Tutkimuksen empiirisen osuuden kolmannessa vaiheessa laadittu suorituskykymittaristo 

otettiin koekäyttöön. Mittaristoa koekäytettiin muutaman kuukauden ajan samalla 

analysoiden mittariston tarkoituksenmukaisuutta ja käyttöprosessin tehokkuutta. Koekäytön 

jälkeen toteutettiin lomakepohjainen kysely kaikille tutkimukseen osallistuneille henkilöille 

sekä teemahaastattelu tiimien esimiehille. Lopuksi suunnittelun ja koekäytön jälkeen 

johtopäätökset vedetiin yhteen ja annettiin ehdotukset jatkotutkimusaiheille. 
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6.2. Suorituskykymittariston suunnittelu 

 

Suorituskykymittariston suunnittelu aloitettiin pitämällä teemahaastatelut 

kohdeorganisaation esimiehille. Teemahaastatteluiden tavoitteena oli määrittää tavoitteet 

suorituskyvyn mittaamiselle ja määrittää keskeisimmät mittauskohteet. Myös 

toimintaympäristön määritys ja kuvaaminen tehtiin teemahaastatteluiden pohjalta. Lisäksi 

haastatteluissa käytiin läpi nykyiset mittarit ja mittaustavat sekä kartoitettiin tarpeita uusille 

näkökulmille mittaamisessa. 

 

Tutkimuksessa päädyttiin valitsemaan suorituskyvyn mittaamisen tarkastelutasoksi 

tiimikohtainen mittaristo, koska se palvelee paremmin asiantuntijatyön tarkoitusta tehdä 

yhdessä töitä yhteisten tavoitteiden eteen. Henkilökohtaisten mittaristojen rakentaminen 

olisi liian työlästä ja vaikeaa määrittää sekä niissä olisi myös riski osaoptimoinnista. 

Tiimitasoisessa mittaristossa tulisi kuitenkin olemaan mittreita, joista pääsee porautumaan 

henkilökohtaiselle tasolle. Tällöin kehitystoimenpiteet voidaan kohdistaa oikeisiin asioihin ja 

mahdollisesti tiettyjen henkilöiden toimintatapoihin. 

 

Teemahaastatteluissa nousi vahvasti esille toiminnan kehittämisen tarve kohti strategisia 

tavoitteita. Organisaatioiden esimiesten mielestä yksi tärkeimpiä ja strategiaankin sopivia 

kehityskohteita on uuden teknologian hyödyntäminen niin, että prosessit olisivat yhä 

enemmän automaattisia. Toimitusketjun ohjaamisen tarkkuusvaatimukset ovat kasvaneet 

ja tulevat todennäköisesti vielä kasvamaan selvästi, joten nykyisillä prosesseilla toimiminen 

ei ole mahdollista ilman valtavaa resurssipanostusta. Kuitenkaan resurssipanostusta ei 

nähdä realistiseksi vaihtoehdoksi, vaan prosessien kehittymisen kautta pyritään saamaan 

lisättyä tarkkuutta ja tehokkuutta samanaikaisesti. 

 

Tutkimuksessa suorituskykymittariston pääkäyttötarkoitukseksi määriteltiin toiminnan 

ohjaaminen ja johtamisen tukeminen. Kuten kirjallisuudessa esitetään syy-seuraussuhteet 

suorituskyvyn osa-alueiden välillä, pohjimmaisena nähdään henkilöstön tyytyväisyys ja 

motivaatio, osaaminen ja sidosryhmäyhteistyö. Suorituskykymittaristolla voidaan vaikuttaa 

näihin alueisiin siten, että henkilöstö itseohjautuvasti pyrkii edistämään toiminnan 

kehittymistä näillä alueilla ja johtamisen tueksi saataisiin tietoa mahdollisista esteistä 

ideaalitilanteen toteutumiselle. 
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Tutkimuksessa määriteltiin suorituskykymittariston halutut vaikutukset taulukon 1 

mukaisesti. Halutut vaikutukset ovat tutkimuksessa esitetyn teorian mukaisia ja niiden 

pohjalta suorituskyvyn kehittymisellä on hyvät edellytykset. 

 

Taulukko 1. Suorituskykymittariston halutut vaikutukset. 

Suorituskykymittariston halutut vaikutukset   

    

Mitä? Miksi? 

Korostaa tavoitteita ja tehdä selkeämmäksi, 

mitä omalta työltä odotetaan 

Korostaa työn merkitystä 

Tunnistaa osa-alueita, joissa tarvitaan lisää 

osaamista 

Moniosaamisen kasvattaminen 

Luoda uudistavampaa toimintakulttuuria: 

sallitaan ja rohkaistaan kokeilemaan ja 

ajattelemaan terveellä kriittisyydellä 

Kehittää toimintakulttuuria ja 

uudistumiskykyä 

Kirkastaa tavoitteita ja vastuita Parantaa itseohjautuvuutta ja 

vuorovaikutusta, sisältäen 

sidosryhmäyhteistyön 

Tehdä jokaisen työtehtävät läpinäkyviksi Työkuorman oikeudenmukaisuus 

Tunnistetaan epäkohtia nykyisessä 

toimintatavassa 

Kehittää nykyisiä prosesseja ja luo 

jopa kokonaan uusia tapoja toimia 

 

Tutkimuksessa määriteltiin suorituskykymittariston piiriin kuuluva toimintaympäristö. 

Keskeisimmäksi osaksi määriteltiin oman tiimin sisäiset tekemiset, koska 

suorituskykymittaristo olisi vain tiimien käytössä tutkimuksen aikana. Tällöin 

vaikutusmahdollisuudet oman toiminnan tehostamiseen suorituskykymittariston avulla 

olisivat selkeästi todennettavissa tässä tutkimuksessa. Lisäksi mittaristossa huomioitiin 

arvoketjussa olevat edelliset ja seuraavat sidosryhmät. Näitä ovat valikoimahallinta, 

hankinta, varastotäydentäminen, logistiikka ja myymälät. Myös asiakasnäkökulma 

huomioitaisiin mittaristossa, koska yritystoiminta perustuu asiakkaiden palvelemiseen. 
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Teemahaastateluissa nousi selkeästi esille, että tutkimus ei saisi työllistää liikaa tiimejä, 

vaikka asia koettiinkin tärkeäksi. Tutkimuksessa painotettiin erityisesti mittaamisen 

kustannustehokkuutta eli mittaamiseen käytettävät panokset eivät saa ylittää saavutettavia 

hyötyjä. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että mittaristo tulee koekäyttöön ja on siten vielä 

kehitysvaiheessa. 

 

Olemassa olevien mittareiden hyödyntäminen tukee kustannustehokkuutta ja mittariston 

ymmärrettävyyttä, kun kaikkia mittareita ei tarvitse opetella uusina. Tutkimukseen 

osallistuvissa tiimeissä käytettiin jo kahta mittaria, jotka nähtiin sopiviksi 

suorituskykymittaristoon. Nämä olivat myymälöiden tilausennusteen tarkkuus 

varastotäydentämiselle ja tilaamisen laatu tunnusluvuilla.  

 

Tutkimuksen empiirisen osuuden ensimmäisen vaiheen jälkeen tutkimuksen tekijä 

suunnitteli ehdotuksen työpajatyöskentelystä tiimeille, joissa tiimien jäsenet osallistettaisiin 

mukaan suorituskykymittariston suunnitteluun. Esimiesten hyväksynnän jälkeen pidettiin 

kaksi erillistä työpajaa – molemmille tiimeille omansa saman sisältöisenä. Työpajojen aluksi 

tutkimuksen tekijä piti luennon suorituskyvyn johtamisesta, jotta henkilöt saatiin 

orientoitumaan perusperiaatteisiin. 

 

Varsinainen työpajatyöskentely toteutettiin pilkkomalla seurattavien ja mitattavien asioiden 

pohtiminen toimintaympäristön osien mukaisesti. Päädyttiin pohtimaan pääpainoisesti 

operatiivista työtä, koska kehitystyö parantaa operatiivista työtä ja sitä mitataan silloin 

välillisesti. Pohdinnoissa painotettiin henkilöstölle sitä, ettei mietitä, voidaanko asiaa mitata 

nykyisillä työkaluilla vai ei, vaan pyritään nostamaan esille asioita, jotka ovat suorituskyvyn 

kannalta keskeisiä. 

 

Ensimmäisenä toimintaympäristön osana pohdittiin oman tiimin suorituskykyä. 

Näkökulmina pohdintaan nostettiin prosessien tarkkuus ja tehokkuus, automaatioaste, 

oikeat manuaaliset toimenpiteet ja työkuorman tasaisuus. Pohdinnoissa kehoitettiin 

tunnistamaan manuaalisia työvaiheita, tarkastelemaan vuorovaikutusta tiimin sisällä ja eri 

roolien tehtävien selkeyttä ja saumattomuutta toisiin rooleihin sekä työn priorisointia. 
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Molemmissa tiimeissä vuorovaikutus koettiin toimivan hyvin, etenkin ongelmatilanteissa 

apua oli saatavilla. Kaikki tiimien jäsenet olivat sitä mieltä, että tiimeissä on riittävän hyvät 

käytännöt tilannetiedon viestimiseksi, kuten tiimipalaverien säännöllisyys. Kuitenkin esiin 

nostettiin se seikka, että tulevista tekemisistä, esimerkiksi seuraavan kuukauden osalta, ei 

ollut yhteistä läpikäyntiä riittävällä tarkkuudella. Menekinennustamisen osalta kaivattiin lisää 

ymmärrystä ja selkeämpää runkoa ja vastuita tekemiselle. Myös työkuorman jakautumisen 

osalta ei koettu riittävää näkyvyyttä tiimin jäsenten kesken. 

 

Työpajoissa tehtiin molemmille tiimeille kattavat listat manuaalisista työvaiheista, jotka 

jaoteltiin kahteen osaan: tehtäviin, jotka voitaisiin automatisoida ainakin osittain ja tehtäviin, 

jotka pitää jatkossakin hoitaa manuaalisesti, mutta joihin voitaisiin rakentaa parempia 

työkaluja. Näitä listoja hyödynnettiin yhdessä mittariston mittarissa. 

 

Sidosryhmien osalta työpajoissa vastattiin kahteen kysymykseen: 

1. Mitä tiimimme tuottaa sidosryhmälle ja miten sen prosessin laatua seurataan? 

2. Mitä poikkeuksia sidosryhmä tekee, mihin joudumme reagoimaan jälkikäteen ja 

miten näistä saataisiin suunnitelmallisempia? 

 

Näihin kysymyksiin vastattiin kolmen eri sidosryhmäprosessin osalta, jotka olivat 

valikoimahallinta ja hankinta, varastotäydentäminen ja logistiikka sekä myymälätoiminnot. 

Suurimpana havaintona sidosryhmänäkökulman pohdinnassa nousi esille se, ettei 

prosessien laatua seurata juuri mitenkään ja että poikkeuksia ei myöskään kirjata mihinkään 

ylös, vaan toteutetaan vain muiden töiden ohella. Toki prosessien lopputuloksia kuvaavia 

mittareita oli olemassa, mutta prosessien suorittamisen osalta laatutason arviointi perustui 

täysin laadullisiin menetelmiin. 

 

Sidosryhmäyhteistyö koettiin yleisesti asiaksi, jossa olisi paljon parantamisen varaa. 

Tiimien jäsenet eivät mielestään tunteneet riittävän hyvin sidosryhmien prosesseja ja 

kokivat myös, etteivät sidosryhmät ymmärtäneet toimitusketjun ohjaamisen tiimien 

prosesseja riittävällä tarkkuudella. Tämä johti siihen, että omassa tekemisessään sekä tiimit 

että sidosryhmät eivät pystyneet huomioimaan vaikutuksia muiden työhön riittävän hyvin, 

mistä seurasi prosessien virhetilanteita, joita täytyy korjata jälkikäteen. 
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Myymälätoimintojen osalta molempien tiimien mielestä onnistumisia seurattiin ainoastaan 

lopputulosmittareiden osalta, eikä prosessien onnistumisesta saatu riittävästi tietoa. Tämän 

koettiin vaikeuttavan kehittämistä ja oikeisiin asioihin keskittymistä, sillä ei pystytty riittävän 

tarkasti mittareiden valossa kohdentamaan tekemistä prosessien epäkohtiin. Myöskään 

myymälätasoisista toimintaympäristön muutoksista tai merkittävistä kysynnän vaihteluista 

ei koettu saatavan riittävän aikaisin tietoa, vaan tilanteisiin reagoitiin usein jälkikäteen. 

 

Laatunäkökulman osalta tiimeiltä kysyttiin, mitä heidän mielestään pitäisi seurata, jotta he 

voivat varmistua työnsä laadukkaasta lopputuloksesta. Tiimeissä seurattiin jo entuudestaan 

saatavuutta asiakkaille sekä pilaantuvien tuotteiden osalta myös hävikkiä. Muita mittareita 

ei ollut käytössä. Molemmissa tiimeissä nostettiin vahvasti esille, että sekä 

asiakastyytyväisyys että myymälähenkilökunnan tyytyväisyys olisivat sellaisia asioita, jotka 

pitäisi olla läpinäkyviä tiimeille. Lisäksi taloudellisten mittareiden seuranta koettiin tärkeäksi, 

vaikka niihin ymmärrettiinkin vaikuttavan hyvin moni muukin asia. Erityisesti logistiikan 

kustannustehokkuus oli asia, joka taloudellisista mittareista nostettiin voimakkaimmin esille, 

koska siihen nähtiin olevan suuret vaikutusmahdollisuudet täydentämisen ohjaamisella. 

Työpajatyöskentelyiden jälkeen tutkimuksen tekijä sai hyvät lähtötiedot, jotka tukivat 

suorituskykymittariston suunnittelua. 

 

6.3. Määritelty suorituskykymittaristo 

 

Kohdeorganisaatiolle määriteltiin suorituskykymittaristo sekä teorian että 

kohdeorganisaation toiveiden mukaisesti. Lähtökohdaksi suunnittelulle otettiin se, että 

suorituskykymittaristo olisi mahdollisimman paljon teorian mukainen, mutta koska mittaristo 

tulisi tämän tutkimuksen piirissä vain koekäyttöön eikä varsinaiseen käyttöön, mittaristossa 

keskityttäisiin erityisesti asiasisältöihin ja pyrittäisiin saamaan koekäytön aikana 

mahdollisimman paljon tarkennuksia ja huomioita mitattavien asioiden oikeasta 

määrittelystä. Toisin sanottuna mittaristossa ei keskityttäisi niin paljon sen rakenteeseen ja 

esimerkiksi eri mittareiden välisten painoarvojen suunnitteluun ja mittareiden 

tavoitearvoihin. Nämä näkökulmat jätettiin tarkoituksella koekäytön jälkeiseksi tekemiseksi. 

Mittaristossa keskityttiin löytämään oikeita tapoja mitata vaikeasti mitattavan 

asiantuntijatyön suorituskykyä, ja tästä syystä osa mittareista suunniteltiinkin koekäyttöä 

varten otosluontoisiksi eikä tukemaan sellaisenaan pysyvää mittausjärjestelmää. Tästä 
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syystä kaikkia mittareita ei saatettu suunnitteluvaiheessa määrälliseen muotoon, vaan tämä 

jätettiin jatkotutkimusaiheeksi. Mittaristoa ei myöskään suunniteltu integroitavaksi tässä 

vaiheessa mihinkään kohdeorganisaation käytössä olevaan järjestelmään vaan tehtiin se 

mahdollisimman dynaamiseksi, jotta koekäytön havainnot voidaan huomioida varsinaisen 

suorituskykymittariston suunnittelu- ja implementointivaiheessa. 

 

Koska mittariston kaikkia mittareita ei saatettu tietoisesti numeeriseen muotoon vaan 

haluttiin selvittää asiasisältöjen mitattavuus, mittaristo ei tässä koekäyttövaiheessa 

tuottanut myöskään kokonaissuorituskyvyn osalta numeerista arvoa. Tutkimuksen 

mielekkyyden kannalta ei ollut järkevää määritellä etukäteen asioiden määrällistämistä 

kynnys- ja tavoitearvoineen, vaan nämä voitaisiin tehdä koekäytön jälkeen saatujen 

tulosten ja tehtävien tarkennuksien pohjalta. 

 

Määritelty mittaristo tehtiin pääsääntöisesti tiimitasoiseksi. Osa mittareista kertoi myös 

henkilökohtaisella tasolla tapahtuvia ilmiöitä, mutta mittaristolla haluttiin korostaa 

yhteisvastuuta prosessialueen hyvästä hoitamisesta. Tämä vaikuttaa merkittävästi 

yhteiseen tiimihenkeen ja osaamisen jakamiseen. 

  

Tutkimuksessa suunniteltu koekäyttöä varten oleva mittaristo sisälsi neljä eri osa-aluetta. 

Ensimmäinen osa-alue tarkasteli tiimien manuaalisesti tehtäviä töitä useammasta 

näkökulmasta. Tässä osa-aluessa tarkasteltiin töitä, joita voitaisiin automatisoida, sekä 

töitä, joita ei voida automatisoida, mutta työkaluja voitaisiin parantaa. Lisäksi tässä osa-

alueessa tarkasteltiin asiantuntijoiden tekemiä muutoksia toimitusketjun ohjaamiseen ja 

näiden muutosten vaikutuksia. Toinen osa-alue tarkasteli ennusteita. Osa-alue piti sisällään 

menekkiennusteiden tarkkuuden sekä tilausennusteiden tarkkuuden 

varastotäydentämiselle ja myymälöille. Ennusteet ovat pohjana sekä täydentämisen että 

myymälöiden työvuorosuunnittelun onnistumiselle. Kolmas osa-alue tarkasteli henkilöstön 

kyvykkyyttä ja yhteistyötaitoja. Henkilöstön kyvykkyyttä tarkasteltiin tässä tutkimuksessa 

vain kehittävän asiantuntijan toimenkuvassa työskenteleville henkilöille, koska heidän 

työssään painottuu vahvasti innovointi ja prosessikehittäminen. Yhteistyötaitoja tarkasteltiin 

läheisten sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön näkökulmasta. Neljäntenä osa-alueena 

suorituskykymittaristoon valittiin laatu, joka kuvaa sekä prosessien lopputulosta että 
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asiakasnäkökulmaa. Laatua tarkastellaan tilaamisen tunnuslukujen valossa. Kuvassa 15 on 

listattuna mittariston sisältämät osa-alueet. 

 

 

Kuva 15. Määritellyn suorituskykymittariston osa-alueet 

 

Tutkimuksessa toteutettuun suorituskykymittaristoon ei valittu taloudellisia mittareita, koska 

näiden osalta ei tunnistettu sellaista kuvaavaa mittaria, jonka voisi suoraan kytkeä 

tutkimuksen piirissä olevien tiimien suorituskykyyn. Tutkimuksessa rakennettuun 

suorituskykymittaristoon valitut mittarit on esitelty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Määritelty suorituskykymittaristo 

Osa-alue Mittarin 

numero 

Mittari 

Manuaalinen tekeminen 1 Manuaalisten työvaiheiden kehittäminen 

  2 Tilausehdotusten muutosmäärät 

  3 Lyhyen tähtäimen ennustekorjaukset 

  
 

  

Ennusteet 4 Menekkiennusteen tarkkuus 

  5 Tilausennusteen tarkkuus 

varastotäydentämiselle 

  6 Työmääräennusteen tarkkuuus myymälöille 

  
 

  

Henkilöstön kyvykkyys 

ja yhteistyötaidot 

7 Henkilöstöpääomamittari 

  8 Sidosryhmäyhteistyömittari 

  
 

  

Laatu 9 Tilaamisen laatu tunnusluvuilla: Saatavuus ja 

hävikki 

 

 

Manuaalinen tekeminen 

 

Ensimmäisen osa-alueen eli manuaalisen tekemisen osalta rakennettiin kolme mittaria. 

Tiimien manuaalisten työvaiheiden kehittämisen osalta rakennettiin otosluonteinen mittari. 

Työpajatyöskentelyissä oli tunnistettu ja listattu suuri joukko manuaalisia työvaiheita 

molempien tiimien osalta erikseen. Sekä tiimien että esimiesten osalta suorituskykyä nostaa 

se, että näihin työvaiheisiin saadaan parempaa järjestelmätukea joko automatisoimalla 

asioita tai rakentamalla parempia työkaluja. Molemmille tiimeille tuotettiin näistä asioista 

huoneentaulut, joissa asiat olivat listattuna. Tiimien tehtävänä oli mittariston koekäytön 

aikana käydä asiat läpi kohta kohdalta ja tehdä suunnitelma asian kehittämiseksi. Listan 

avulla tehtiin kehitystöiden priorisointia ja vastuuttamista sekä seurattiin asioiden 

edistymistä säännöllisesti. Otosluonteisen mittarin avulla saatiin tekemiselle läpinäkyvyys 

ja seuranta. Mittarin tarkoituksena on fokusoida tiimin tekemistä oman työnsä 
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kehittämisessä ja tuottavuuden parantamisessa. Usein myös pienet kehitystoimet 

unohtuvat ajan kuluessa, joten onnistumisten näkyväksi tekeminen motivoi tiimiä. 

 

Ensimmäisen mittarin haasteena on se, että sitä ei ole helppo saattaa numeeriseen 

muotoon, sillä eri kehitystoimet ovat työmäärältään eri kokoisia. Mittaria suunniteltaessa 

ajatuksena oli pisteyttää eri kehitystoimet ja antaa jokaiselle kuukaudelle tavoite tietyn 

pistemäärän saavuttamiseksi. Koekäytön ajaksi kuitenkin päädyttiin jättämään 

pisteyttäminen vielä tässä vaiheessa pois, jotta saadaan ensin käsitys siitä, miten uusi 

toimintatapa ja seuranta lähtee tiimeissä toimimaan. 

 

Mittarin vastuuhenkilöinä olivat kaikki tiimin jäsenet, sillä eri manuaaliset tekemiset 

kohdistuivat eri henkilöille. Kokonaiskoordinoinnista vastasi kuitenkin tiimin esimies. 

Tarkastelusykliksi valittiin jatkuva eli asioiden edistäminen tapahtui osana operatiivistä 

tekemistä, mutta varsinaiset katselmoinnit pidettiin kahden viikon välein pidetyissä 

tiimikokouksissa. 

 

Toinen mittari ensimmäiseen osa-alueeseen oli järjestelmän laskemien tilausehdotusten 

muutosmäärät. Järjestelmä tuottaa menekkiennusteeseen, myymäläsaldoihin ja erilaisiin 

tilaamisen säännöstöihin perustuen tilausehdotuksia, jotka tarkastellaan tiimeissä ennen 

varsinaisten tilausten muodostamista. Tarkastelu ja ehdotusten muokkaaminen on jaettu 

vastuualueittain. Mittarissa seurattiin eri vastuualueiden osalta muutosprosenttia verrattuna 

järjestelmän laskemiin ehdotuksiin. Tietyissä tilanteissa muutokset ovat hyvin perusteltuja 

ja eri vastuualueissa tarve on erilainen johtuen tuotteiden ominaisuuksista ja 

käyttäytymisestä toimitusketjussa. Esimerkiksi pilaantuvilla tuotteilla on omat tarpeensa. 

Mittarin avulla päästiin konkreettisesti näkemään sekä eri henkilöiden työskentelystä 

johtuvia poikkeavuuksia että eri tuotealueiden vaatimia muutostarpeita. Mittarin avulla 

voitiin siis sekä kehittää tilaamisen logiikkaa että opastaa työntekijöitä tekemään tarkastelua 

ja muokkaamista halutulla tavalla. 

 

Kolmantena mittarina tähän osa-alueeseen valittiin mittari, jossa tarkastellaan henkilöiden 

tekemiä lyhyen tähtäimen ennustekorjauksia. Vertailuna käytettiin vastuualueittain 

efektiivistä ennustetarkkuutta, jossa on mukana kaikki mahdolliset toimenpiteet. Sitä 

verrattiin järjestelmän laskemaan pohjaennusteeseen. Mittarin tarkoituksena oli tuoda 
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läpinäkyväksi tiimien tekemien ennustekorjausten vaikutus ennustetarkkuuteen. Tiimit 

tekevät ennustekorjauksia pääsääntöisesti operatiivisen tilaamisen aikaikkunan vaatimalla 

aikajänteellä, joten mittari kuvaa lyhyen tähtäimen ennustekorjausten vaikuttavuutta. 

Ennustamiseen yleisesti käytetty kehitystyö ei sisälly tähän mittariin, koska sillä on 

pidempikantoiset vaikutukset. 

 

Mittareiden kaksi ja kolme vastuuhenkilöiksi päätettiin tiimien esimiehet, sillä osa mittareista 

havaittavista asioista liittyisi henkilöstön toimintaan ja näin ollen esimiehen työn vastuulle 

saada kehitystä aikaiseksi. Mittareita tarkasteltiin kahden viikon välein järjestetyissä 

tiimikokouksissa ja esimiehet priorisoivat kehitystoimet vaikuttavuusarvioinnin perusteella. 

 

Ennusteet 

 

Toinen osa-alue suorituskykymittaristossa tarkasteli ennusteita. Osa-alueeseen määriteltiin 

kolme mittaria. Ensimmäinen tämän osa-alueen mittari tarkasteli menekkiennusteen 

tarkkuutta. Menekkiennuste on pohjana kaikelle täydentämiselle. Mitä korkeampi 

ennustustarkkuus on, sitä paremmin tilaukset muodostuvat kysyntään nähden. 

Ennustustarkkuuden avulla siis varmistetaan, että asiakkaat saavat haluamiaan tuotteita 

myymälässä. Mittari ei kuitenkaan ollut täysin yksinkertainen, sillä ennusteen merkitys 

vaihtelee tuoteryhmittäin merkittävästi. Kaikki tuotteet tai tuotealueet eivät voi saada yhtä 

suurta painoarvoa menekkiennusteen tarkkuuden laskennassa. Suurimman painoarvon 

ennustetarkkuuden osalta tuli saada sellaiset tuotteet, joissa ennusteen merkitys 

täydentämiselle on suurin. 

 

Täydentäminen perustuu menekkiennusteeseen, myymäläsaldoihin ja tilaamisen 

säännöstöön. Siksi pelkällä menekinennustamisella ei ole kaikissa tilanteissa merkitystä. 

Esimerkiksi hyvin pienimenekkiset tuotteet, joita myydään harvoin, ovat erittäin vaikeita 

ennustaa myynnin satunnaisuudesta johtuen. Tällaisten tuotteiden osalta 

menekkiennusteella ei ole suurta merkitystä. Tuotteille pidetään aina pientä 

varmuusvarastoa takaamaan saatavuus ennustevirheistä huolimatta, joten tällaisten 

tuotteiden osalta jo riittävän suuri varmuusvarasto takaa onnistumisen ilman tarkkaa 

ennustetta. 
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Molemmissa tiimeissä tehtiin tuotealueittain ja myös muuta logiikkaa hyödyntäen jopa 

tuotetasoisesti painotukset, joilla ennusteen merkitystä täydentämiselle pystyttiin 

arvottamaan. Mittarissa päädyttiin seuraamaan efektiivistä ennustetta, joka kertoo 

tilaamisessa käytettävästä ennusteesta, mutta jättää ulkopuolelle pidemmän aikavälin 

ennustetarkkuuden seurannan. Tästä syystä tilausennusteen tarkkuus 

varastotäydentämiselle ja työmääräennusteen tarkkuus myymälöille oli valittava 

mittaristoon omiksi mittareikseen. 

 

Koekäyttöä varten päätettiin seurata viikkotason ennustetta. Tällä ennusteella ei voida 

seurata päiväkohtaista vaihtelua, mutta se kertoo riittävällä tarkkuudella ennustamisen 

laatutasosta. Mittaria suunniteltaessa tunnistettiin, että sen avulla ei pystyisi porautumaan 

tarpeeksi syvälle tasolle tarkempaa tutkimusta varten. Mittarilla voitaisiin kuitenkin ottaa 

ensimmäiset askeleet prosessialueen seurannassa, aikaisemmin ei nimittäin oltu seurattu 

ennustetarkkuutta säännöllisesti.  

 

Molemmista tiimeistä valittiin yksi vastuuhenkilö, jonka toimenkuvassa ennustaminen oli 

pääpainona, tekemään seurantaa ja tuottamaan analyysin saaduista tuloksista kahden 

viikon välein pidettäviin tiimikokouksiin. Mittarin taustalla oli olennaista tietää, minkälaisia 

muutoksia ennustamisen logiikkaan oli tehty, jotta voitaisiin ymmärtää tuloksia paremmin. 

Tästä syystä mittarin seurantaan valjastettiin henkilöt, joilla oli paras asiantuntemus.  

 

Ennusteosa-alueen toinen mittari tarkasteli myymälätäydentämisen tuottamaa 

tilausennustetta varastotäydentämiselle. Tämä tilausennuste toimii syötteenä ja ohjaa 

varastotäydentämisen suunnittelua tulevasta myyntitilauskannasta sekä jatkossa 

järjestelmäintegraatioiden avulla pyritään muodostamaan varastotäydennykset suoraan 

perustuen myymälätilausennusteeseen. Edellytyksenä täydelle integraatiolle on riittävä 

tarkkuus tilausennusteessa ja erityisesti oikean aikajänteen hahmottaminen 

varastotäydentämisen näkökulmasta, vaikka myymälätäydentämisessä ei operatiivisesti 

olisikaan tarvetta tarkastella ennustetta pitkällä aikajänteellä. 

 

Tämän mittarin osalta molemmissa tutkimukseen osallistuneissa tiimeissä oli jo käytössä 

valmis mittari tilanteen seuraamiselle, joten uutta mittaria ei tarvinnut rakentaa. Mittarien 

seuranta liitettiin osaksi koko suorituskykymittariston seurantaa kahden viikon välein 
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järjestettävissä tiimikokouksissa. Mittarin säännöllisen seurannan avulla oli tarkoitus 

tunnistaa epäkohtia ja heikkouksia, huomata milloin tilausennusteessa on virhettä ja tutkia 

voidaanko prosessia tarkentamalla asiaan saada parannusta. Vastuuhenkilöinä mittarin 

läpikäynnissä toimivat tiimien esimiehet. 

 

Kolmas ennustemittari oli myymälöille tuotettavan työmääräennusteen tarkkuus. 

Keskitetysti ohjatussa täydentämisessä on mahdollisuudet tuottaa tulevista toimituksista 

ennusteet, jotka voidaan kääntää erillisen mittauksen perusteella saatujen arvojen avulla 

työmääräennusteiksi. Kohdeorganisaation tavoiteprosessina on, että myymälät 

suunnittelevat työvuoronsa perustuen tulevan tavaramäärän ennusteisiin, jotta tarvittavaan 

hyllytystyöhön on myymälöissä aina oikea määrä henkilöstöä käytettävissä. 

 

Tavaravirran ohjaaminen on keskeinen vastuualue tiimeille ja hyllytykseen käytettävät 

työtunnit ovat vuositasolla valtava kustannus koko yritysverkostossa. Optimaalinen 

tavaravirta ja sitä kautta suunnitellut työvuorot voivat tehostaa koko toimitusketjua useiden 

miljoonien eurojen osalta. Tiimien näkyvyys oman ohjaamisensa vaikutuksista on ollut 

aikaisemmin heikkoa ja mittarin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä sekä ennusteiden 

tarkkuudesta että toimitusvolyymin jakautumisesta ja hyllytystyön tehokkuudesta. 

 

Työmääräennusteen tarkkuuden osalta aikajänne on pidempi kuin mitä operatiivisessa 

tilaamisessa on tarve seurata. Työvuoroja suunnitellaan useita viikkoja etukäteen, joten 

työmääräennusteet tulee olla hyvissä ajoin myymälöiden työvuorosuunnittelusta vastaavan 

henkilön tiedossa. Kyseistä mittaria seurattiin kahden viikon välein järjestettävissä 

tiimikokouksissa ja vastuuhenkilönä mittarin analysoinnista toimivat tiimien esimiehet. 

 

Henkilöstön kyvykkyys ja yhteistyötaidot 

 

Kolmanteen osa-alueeseen määriteltiin kaksi mittaria: henkilöstöpääomamittari ja 

sidosryhmäyhteistyömittari. Henkilöstöpääoman osalta päädyttiin tekemään 

osaamiskartoitus niille asiantuntijoille, joiden toimenkuvaan kuului kehittäminen. 

Kartoituksen avulla voitaisiin kehittää osaamista sekä yksilötasolla että koko ryhmässä. 

Lisäksi kartoituksen avulla voidaan varmistaa, että kohdeorganisaatiolla on riittävän 
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monipuolisesti osaamista kaikilla kehittävän asiantuntijan toimenkuvan ydinalueilla. Tässä 

roolissa toimivilla henkilöillä toimenkuvien painotukset vaihtelevat henkilötasolla, joten on 

tärkeää, että tiimeissä on kattavasti erilaista osaamista. Lisäksi kartoitus auttaa 

organisaatiota tunnistamaan, mihin osaamiseen rekrytoinneissa ja sisäisessä 

kouluttamisessa kannattaa keskittyä. 

 

Kartoitus itsessään ei luo vielä mittaria, mutta säännöllisellä uusimisella pystytään 

tunnistamaan sekä henkilökohtaiset että tiimitasoiset osaamisen kehitykset. Tutkimuksessa 

kartoitus pystyttiin toteuttamaan vain kertalleen johtuen lyhyestä koekäyttöajasta, mutta itse 

mallin suunnittelu ja kertaluontoinen toteutus pystyttiin testaamaan tutkimuksen aikana. 

 

Kartoitusta varten määriteltiin tunnistetut ydinalueet kehittävän asiantuntijan osaamisessa. 

Nämä olivat myymälätoimintojen tuntemus, toimitusketjun yleinen tuntemus, sidosryhmien 

tuntemus, analyysikyvykkyys ja järjestelmäosaaminen. Jokaisen ydinalueen sisälle 

rakennettiin 5–6 väittämää, jotka kehittävien asiantuntijoiden roolissa toimivien henkilöiden 

tuli pisteyttää asteikoilla 0–3. Myös puolikkaat pisteet olivat mahdollisia. Nollataso vastasi 

osaamisen täydellistä puuttumista. 1-taso vastasi perusasioiden osaamista. Tällä tasolla 

henkilö tuntee keskeiset käsitteet, mutta tarvitsee apua aiheen soveltamisessa. Tällä tasolla 

henkilö selviää kuitenkin itsenäisesti selkeistä tehtävistä. 2-taso vastasi aihealueen taitajaa. 

Tällä tasolla henkilö hallitsi aiheeseen liittyvän tekemisen ja pystyi soveltamaan sitä 

itsenäisesti myös vaativammissakin tehtävissä. Tähän tasoon liittyen henkilön piti myös 

pystyä auttamaan muita kyseiseen alueeseen liittyvissä kysymyksissä. Opittavaa olisi 

kuitenkin vielä laajemman kokonaisuuden hahmottamisessa ja aiheeseen liittyvien 

erikoistilanteiden hallitsemisessa. 3-tason osaaminen vastasi aihealueen mestaria, jolloin 

henkilö kokee olevansa aihealueen paras asiantuntija koko organisaatiossa. Tällä tasolla 

olevalla henkilöllä on laaja ja syvällinen osaaminen ja hän osaa lisäksi kouluttaa muita 

aiheeseen liittyen sekä kehittää ja kyseenalaistaa vallitsevia toimintamalleja. 

 

Numeerisen arvioinnin lisäksi henkilöiden tuli antaa sanalliset arviot siitä, miksi hänellä on 

kyseistä osaamista ja myös perustelut siitä, miksi näissä asioissa tarvitaan vielä kehitystä. 

Sanalliset arviot olivat selvästi numeerisia arvioita tärkeämmät, sillä niiden pohjalta 

pystytään tunnistamaan eri henkilöiden käyttämät skaalat omalle osaamiselleen. 

Henkilöiden täytettyä kartoituslomakkeet, ne käytiin läpi yhdessä esimiehen kanssa ja 
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myöhemmässä vaiheessa kaikille kartoitukseen osallistuneille henkilöille pidettiin yhteinen 

yhteenvetotilaisuus. 

 

Sidosryhmäyhteistyömittari tarkasteli läheisimpien sidosryhmien tekemiä poikkeavuuksia 

prosesseissa, joihin täydentämisen tiimien tulee reagoida. Toimintakentässä tapahtuu 

jatkuvasti muutoksia, jotka vaativat reagointia yrityksen kaikilla prosessialueilla. Mikäli 

reagointi tapahtuu ennalta määriteltyjen periaatteiden mukaisesti yhteistyössä, niin tällaista 

tekemistä ei katsota prosessipoikkeavuudeksi. Tässä osa-alueessa tarkastellaan 

nimenomaan sellaisia poikkeuksia, jotka tulevat täydentämisen tiimien tietoon yllättäen 

ilman yhteistä suunnittelua ja periaatteessa jo myöhässä. Osa-alueesta on kuitenkin suljettu 

pois tuotteiden perustietovirheet, joihin yhteinen suunnittelu ei lisäisi tarkkuutta. 

 

Mittarissa tarkasteltiin valikoimatiimien, hankintaosaston ja tilanhallintatiimien tekemiä 

toimenpiteitä, jotka joudutaan korjaamaan jälkikäteen täydentämisen osalta. Mittari seurasi 

näiden poikkeuksien lukumäärää. Sen tavoitteena oli saada läpinäkyvyys sille, kuinka 

paljon tällaisia suunnittelemattomia poikkeuksia tehdään ja mitkä ovat tyypillisimmät 

tapaukset. Läpinäkyvyyden avulla muodostetaan kuva kehitystoimenpiteistä, joilla voidaan 

määrämuotoistaa poikkeusten hallintaa ja ehtiä tekemään toimenpiteet myös 

täydentämisen osalta ennen kuin muutos konkretisoituu. 

 

Määritelty mittari oli otosluonteinen. Jokainen tiimin jäsen oli velvollinen kirjaamaan ylös 

kaikki tapahtuneet poikkeukset ja kuvaamaan, millaista reagointia kyseinen poikkeus 

tarvitsi. Kahden viikon välein pidettävissä tiimikokouksissa käsiteltiin asiat ja listattiin ne 

yhteen. Jokaisen poikkeuksen osalta määriteltiin kehittämisideat, joiden avulla asiat 

voitaisiin käsitellä tehokkaammin, proaktiivisemmin ja hallitummin jatkossa. 

Kehitysideoiden toimeenpano määriteltäisiin erikseen. 

 

Kyseinen mittari tuotti siis listaa poikkeuksista, jotka voidaan tyypitellä tarvittavien 

toimenpiteiden mukaisesti. Samaan listaan kirjattiin ylös myös hyvin menneet muutokset, 

joissa toiminta on ollut jo halutun mukaista. Vastuuhenkilöinä toimivat kaikki tiimien jäsenet, 

jotka näihin poikkeuksiin reagoivat. Tiimien esimiehet vastasivat määrämuotoisen 

listauksen tuottamisesta. 
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Kyseisen mittarin numeeriseen muotoon saattaminen on haastellista ja sitä ei tämän 

tutkimuksen piirissä lähdetty ratkomaan. Mahdollisena vaihtoehtona nähtiin kuitenkin 

prosentuaalinen osuus reagoitavista poikkeuksista verrattuna hyvin menneisiin muutoksiin. 

 

Laatu 

 

Neljäs osa-alue käsitteli tilaamisen laatua tunnusluvuilla seurattuna. Kummallekin tiimille oli 

jo valmiiksi rakennettuna mittaristo tulospalkkiokriteereiksi, joten tutkimuksessa päädyttiin 

hyödyntämään tätä mittaristoa. Keskeisenä mittarina molempien tiimien osalta seurataan 

asiakkaan kokemaa saatavuutta myymälöissä, mikä perustuu hyllypuutemittauksiin. 

Myymälöissä siis kirjataan ne tuotteet, jotka ovat loppu niiden omalta myyntipaikaltaan. 

Lisäksi pilaantuvien tuotteiden osalta seurataan hävikkiä, joka jakautuu sekä 

poisheittohävikkiin että hinnan alennuksiin. 

 

Mittaristo on rakennettu tuotealueittain ja eri tuotealueet ovat saaneet erilaiset kynnysrajat 

ja tavoitearvot. Tiimien täydennysvastuulla on hyvin erilaisia tuotealueita, jotka käyttäytyvät 

toimitusketjussa eri tavoin. Tästä syystä kaikille tuotealueille ei voi olla samoja tavoitearvoja. 

Täydentämisessä huomioidaan saatavuuden lisäksi myös varastonarvoa sekä riittorajoja, 

joten operatiivisessä toiminnassa ei kuitenkaan täysin voida optimoida pelkkää saatavuutta. 

Tämä on huomioitu tuotealuekohtaisissa tavoitearvoissa, mutta erillisiä mittareita 

varastonarvoista ja riitoista ei rakennettu tämän tutkimuksen yhteydessä.  

 

Täydennysvastuut on jaettu tiimien kesken ja tiimeissä henkilöiden kesken. Tuotealueittain 

tehtävässä seurannassa pystytään siis huomioimaan osittain myös henkilökohtaista 

suoriutumista, vaikkakin toiminnassa painotetaan tiimien yhteistä vastuuta kaikista 

tuotealueista. Seuranta tehtiin tutkimuksen osalta kuukausitasolla, jolloin yksittäiset 

satunnaisvaihtelut eivät johda vääriin johtopäätöksiin. Samalla seurattiin myös 

kumulatiivista kehitystä vuoden osalta. 

 

Raportointi tapahtuu automaattisesti jo olemassa olevien mittareiden mukaisesti. 

Tutkimuksessa ei ollut tarvetta rakentaa näihin mitään päivityksiä. Uutena asiana tiimeille 

kuitenkin tuli mittareiden yhteinen ja säännöllinen läpikäynti, jossa yhdessä pohdittiin syitä 
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tunnuslukujen vaihtelulle. Tällä tavoiteltiin parempaa ymmärrystä ongelmien tunnistamiselle 

ja sitä kautta tunnuslukujen kehitykselle myönteiseen suuntaan. 

 

6.4. Suorituskykymittariston koekäyttö 

 

Ennen suorituskykymittariston koekäytön aloittamista järjestettiin tiimeille yhteinen 

läpikäynti mittaristokokonaisuudesta ja jokainen mittari esiteltiin yksityiskohtaisesti. Näin 

varmistettiin, että kaikki ymmärsivät mittareiden toiminnan ja sen, miten niihin voi omalla 

työllään vaikuttaa. Lisäksi aloituskokouksessa määriteltiin vastuut mittareiden seurannasta 

sekä mittaustiheydet. Myös koekäytön pituus käytiin yhdessä läpi ja tehtiin selväksi 

koekäytön tarkoitus ja tavoitteet. Mittariston koekäytön pituudeksi määriteltiin kolme 

kuukautta. 

 

Mittariston seuranta sovittiin tehtäväksi kahden viikon välein järjestettävissä 

tiimikokouksissa ja näihin määriteltiin vakio-otsikot käsittelyn helpottamiseksi. Havaintojen 

ja datan tallennuspaikka sovittiin yhteisesti ja määriteltiin vastuut tutkimuksen tekijän ja 

tiimien välillä. Tiimeille ilmoitettiin järjestettävän loppukysely suorituskykymittariston 

koekäytöstä sovitun aikajakson jälkeen. Tiimien esimiehille pidettäisiin koekäytön jälkeen 

keskusteluluontoinen haastattelu, jossa samojen kysymysten kautta saataisiin laajemmat 

vastaukset ja pohdinnat onnistumisista ja epäkohdista. 

 

Koekäytön aikana tiimit käsittelivät mittaristoa itsenäisesti ja mittaristomallissa ei havaittu 

puutteita. Mittariston aineisto ja havainnot saatiin dokumentoitua hyvällä tasolla sovittujen 

käytäntöjen mukaisesti. Tutkimuksen tekijän ei ollut tarvetta tehdä muutoksia määrittelyihin 

tai käyttöprosessiin koekäytön aikana. 

 

Koekäytön jälkeen tutkimuksen tekijä laati loppukyselyn tiimeille koko 

suunnitteluprosessista ja koekäytöstä. Loppukysely koostui neljästä osa-alueesta: 

mittaristomalli ja mittarit, mittariston käyttötapa, koetut vaikutukset suorituskykyyn ja yleinen 

palaute. Kyselyllä pyrittiin selvittämään, toteutuuko teorian mukaiset vaikutukset 

suorituskykyyn kohdeorganisaatiossa tehdyn suorituskykymittariston koekäytössä. 

Loppukysely sisälsi 34 väittämää, joita tiimien henkilöiden tuli arvostella seuraavalla 

asteikolla: 
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1. Täysin eri mieltä 

2. Hieman eri mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Melko samaa mieltä 

5. Täysin samaa mieltä 

 

Kyselyyn vastasi 18 henkilöä. Kaksi väittämistä koski henkilöstöpääomamittaria, joka 

toteutettiin vain kehittävän asiantuntijan toimenkuvassa työskenteleville henkilöille, joten 

näihin väittämiin saatiin vastaukset kymmeneltä henkilöltä. 

 

Mittaristomalli ja mittarit 

 

Ensimmäiset 14 väittämää koskivat mittaristomallia ja mittareita. Kuvassa 16 on esitelty 

loppukyselyn ensimmäisen osa-alueen väittämät vastauksineen. 

 

Ensimmäinen väittämä oli: Mielestäni mitattava kokonaisuus oli riittävän kattava oman tiimin 

työn näkökulmasta. Kaikki vastaajat olivat joko täysin tai melko samaa mieltä. Tätä tuki 

yhdessä tehty mittariston suunnittelu, jolloin jokaisella oli mahdollisuus kommentoida 

kokonaisuutta ja tuoda omat näkemyksensä mukaan laajuuden määrittämiseen. Esimiehille 

pidetyssä haastattelussa oltiin myös samaa mieltä siitä, että kokonaisuus oli riittävän 

kattava. Heidän mielestään mittareiden tarkkuus ja tarkastelumalli vaativat kuitenkin vielä 

jatkokehitystä.  

 

Toinen väittämä oli: Mitattavat asiat olivat mielestäni oikeita asioita tiimin suorituskyvyn 

kehittämisen kannalta. Tästä väittämästä 94 prosenttia vastaajista oli joko melko samaa tai 

täysin samaa mieltä. Myös esimiehet olivat haastattelussa samaa mieltä väittämän kanssa.  
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Kuva 16. Loppukyselyn ensimmäisen osan tulokset. 

0 5 10 15 20

Väittämä 14: Mielestäni mittareita tulisi tarkentaa selvästi
tarkemmalle tasolle, jotta niistä saataisiin enemmän

käytännön hyötyä.

Väittämä 13: Mittari 9 – tilaamisen laatu tunnusluvuilla 
mittari. Mielestäni oli tärkeää, että tiimissämme seurattiin 

kuukausittain tunnuslukujen kehitystä ja pohdittiin syitä 
arvojen vaihtelulle.

Väittämä 12: Mittari 8 – sidosryhmien tekemät 
poikkeukset, jotka edellyttävät reagointia täydentämisessä 
mittari antoi hyvän kuvan asioista, joita yhteistyössä tulisi 

parantaa toiminnan tehostamiseksi.

Väittämä 11: Mittari 7 – henkilöstöpääomamittari. Uskon, 
että tämän kartoituksen perusteella omaa ja tiimin 
osaamista saadaan kehitettyä paremmalle tasolle.

Väittämä 10: Mittari 7 – henkilöstöpääomamittari. 
Suunnittelijoiden osaamisprofiilikartoitus oli hyödyllinen ja 

auttoi tunnistamaan henkilökohtaisia kehityskohteita 
omassa osaamisessani.

Väittämä 9: Mittarit 5 & 6 – Tilausennusteen tarkkuus 
myymälöille ja varastotäydentämiseen oli riittävän tarkalla 

tasolla, jotta sain ymmärrystä millä tasolla tiimimme 
sidosryhmille tuotettava ennuste on.

Väittämä 8: Mittari 4 – myyntiennusteen tarkkuus mittari 
oli rakennettu riittävän tarkalla tasolla, jotta siitä oli helppo 

tunnistaa kehitystoimenpiteet ennustamiselle.

Väittämä 7: Mittari 4 – myyntiennusteen tarkkuus mittari 
antoi tiimille parempaa ymmärrystä ennusteen laadusta ja 

vaikutuksesta tilaamiseen.

Väittämä 6: Mittari 3 – lyhyen tähtäimen 
ennustekorjausten vaikutukset mittari kuvasti riittävän 

tarkasti ennustekorjausten vaikutusta tilaamiseen ja auttoi 
minua tekemään ennustekorjauksia tehokkaammin.

Väittämä 5: Mittari 2 – manuaalisesti tehtyjen 
tilausehdotusten muokkausmäärät mittari toi näkyväksi 
muutostarpeita eri tuotealueilla ja auttoi kehittämään 

automaatioastetta tilausehdotusten käsittelyssä.

Väittämä 4: Mittari 1 – tiimin manuaalisten tekemisten 
kehittäminen oli hyvä väline tunnistaa manuaalisia 

työvaiheita ja kehittää tiimin työtä mielekkäämmäksi ja 
tehokkaammaksi.

Väittämä 3: Mittaristo oli yksinkertainen ja helposti
ymmärrettävä.

Väittämä 2: Mitattavat asiat olivat mielestäni oikeita asioita
tiimin suorituskyvyn kehittämisen kannalta.

Väittämä 1: Mielestäni mitattava kokonaisuus oli riittävän
kattava oman tiimin työn näkökulmasta.

Mittaristomalli ja mittarit

Täysin eri mieltä Hieman eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä
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Teoriassa korostetaan, että suorituskykymittariston tulee olla helposti ymmärrettävä ja 

mahdollisimman selkeä. Kolmas väittämä olikin: Mittaristo oli yksinkertainen ja helposti 

ymmärrettävä. Yhtä vastaajaa lukuunottamatta kaikki olivat joko melko samaa tai täysin 

samaa mieltä. Esimiehet näkivät, että olemassa olevien mittareiden hyödyntäminen ja 

uusien mittareiden perusteellinen läpikäynti edesauttoi mittariston ymmärrettävyyttä. 

 

Väittämät 4–13 koskivat yksittäisiä mittareita. Neljäs väittämä koski mittaria 1: Tiimin 

manuaalisten tekemisten kehittäminen oli hyvä väline tunnistaa työvaiheita ja kehittää tiimin 

työtä mielekkäämmäksi ja tehokkaammaksi. 61 prosenttia vastaajista oli täysin samaa 

mieltä väittämän kanssa ja kokonaisuudessa mittariston osa-alueista tämä sai parhaimmat 

arviot vastaajilta keskiarvon ollessa 4,6 asteikoilla 1–5. Esimiehet nostivat haastattelussa 

esille, että mittarin avulla tunnistettiin muutamia asioita, joita saatiin edistettyä. Osaan 

asioista voitiin lisätä suoraan automaatiota ja osaan pystyttiin parantamaan ohjeistusta, joka 

helpottaa työskentelyä jatkossa.  

 

Viides väittämä koski mittaria 2: Manuaalisesti tehtyjen tilausehdotusten muokkausmäärät 

mittari toi näkyväksi muutostarpeita eri tuotealueilla ja auttoi kehittämään automaatioastetta 

tilausehdotusten käsittelyssä. 83 prosenttia vastaajista oli joko melko samaa tai täysin 

samaa mieltä, mutta myös yksi vastaajista oli väittämän kanssa hieman eri mieltä. 

Esimieshaastattelun pohjalta nousi esille, että lähtötilanteet olivat kahdessa tiimissä hyvin 

erilaiset. Toisessa tiimissä jo lähtötilanteessa muutosmäärät olivat hyvin pieniä ja siten 

mittarilla ei juurikaan saatu lisäarvoa, mutta toki tehtiin asia läpinäkyväksi. Toisessa tiimissä 

muokkausmäärät olivat lähtötilanteessa noin 13 prosentin luokkaa ja koekäytön aikana 

muokkausmäärät pienenivät noin 2 prosentin tasolle. Mittari otettiin tiimissä hyvin vastaan 

ja muutos saatiin nopeasti aikaiseksi. 

 

Kuudes väittämä koski mittaria 3: Lyhyen tähtäimen ennustekorjausten vaikutukset mittari 

kuvasi riittävän tarkasti ennustekorjausten vaikutusta tilaamiseen ja auttoi minua tekemään 

ennustekorjauksia tehokkaammin. Vain 11 prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä 

väittämän kanssa, mutta kuitenkin suurelta osin asia koettiin hyväksi. Esimiehet nostivat 

haastattelussa esille, että asia oli erittäin tärkeä ja hyödyllinen, mutta mittari ei ollut riittävän 

tarkka. Jatkokehityksenä mittausmallista pitäisi saada kuvaavampi ja ymmärrettävämpi. 
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Seitsemäs väittämä koski mittaria 4: Myyntiennusteen tarkkuus mittari antoi tiimille 

parempaa ymmärrystä ennusteen laadusta ja vaikutuksesta tilaamiseen. Tämän väittämän 

tulokset ovat hyvin samanlaisia kuin edellisen väittämän. Suurin osa vastaajista (72 

prosenttia) oli vähintään melko samaa mieltä asian kanssa, mutta esimieshaastattelussa 

kommentoitiin asian olevan liian vaikea mitattavaksi valitulla mittarilla. Asia nähtiin kuitenkin 

erittäin tärkeänä. Mittaria pitäisi kuitenkin kehittää oikeiden johtopäätösten 

muodostamiseksi. 

 

Kahdeksas väittämä koski myös mittaria 4: Myyntiennusteen tarkkuus mittari oli rakennettu 

riittävän tarkalla tasolla, jotta siitä oli helppo tunnistaa kehitystoimenpiteet ennustamiselle. 

Tutkimuksen tekijä oli jo loppukyselyä laatiessaan ennakoinut mittarin mahdollisen 

epätarkkuuden, joten tätä näkökulmaa haluttiin kyselyssä erikseen painottaa. Kukaan 

vastaajista ei ollut täysin samaa mieltä väittämän kanssa, mutta silti suurin osa oli melko 

samaa mieltä. Esimiehet olivat vahvasti eri mieltä väittämän kanssa. Heidän mielestään 

mittari ei ollut riittävän tarkka. Todennäköisesti tiimien henkilöt kokivat aiheen niin tärkeäksi, 

että väittämän kanssa haluttiin olla edes melko samaa mieltä, vaikka varsinainen ymmärrys 

saattoikin jäädä hieman heikolle tasolle. 

 

Yhdeksäs väittämä koski mittareita 5 ja 6: Tilausennusteen tarkkuus myymälöille ja 

varastotäydentämiselle oli riittävän tarkalla tasolla, jotta sain ymmärrystä, millä tasolla 

tiimimme sidosryhmille tuotettava ennuste on. Tästä 83 prosenttia vastaajista oli vähintään 

melko samaa mieltä. Esimiesten mielestä mittarit kertoivat ylätasolla tilanteesta hyvin, mutta 

kokivat, että toimenpiteiden kannalta tarvitaan tarkempaa tietoa. Tiimeissä oli oma-

aloitteisesti tehty tarkempaa tarkastelua ennusteiden suhteen ja havaittu selkeitä 

kehityskohteita, kuten se, että erilaiset jakotilaukset eivät näy ennusteissa. 

 

Kymmenes väittämä koski henkilöstöpääomamittaria (mittari 7): Suunnittelijoiden 

osaamisprofiilikartoitus oli hyödyllinen ja auttoi tunnistamaan henkilökohtaisia 

kehityskohteita omassa osaamisessani. Tätä väittämää edelsi kyselyssä roolin valinta, 

joten sellaiset henkilöt, jotka eivät toimineet tässä roolissa, eivät kysymykseen vastanneet. 

Yhtä vastaajaa lukuunottamatta väittämän kanssa oltiin vähintään melko samaa mieltä. 

Tähän jatkona oli yhdestoista väittämä: Uskon, että tämän kartoituksen perusteella omaa 

ja tiimin osaamista saadaan kehitettyä paremmalle tasolle. 80 prosenttia vastaajista uskoi 
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kehitystä tapahtuvan. Esimiehet korostivat molempien väittämien osalta syntynyttä 

keskustelua ja hyvän pohjan luomista kehitysalueiden kehittämiselle. 

 

Kahdestoista väittämä koski mittaria 8: Sidosryhmien tekemät poikkeukset, jotka 

edellyttävät reagointia täydentämisessä mittari antoi hyvän kuvan asioista, joita 

yhteistyössä tulisi parantaa toiminnan tehostamiseksi. Seurantamalli koettiin hyväksi (yli 80 

prosenttia) ja esimiehet olivat asiasta myös hyvin yksimielisiä. Esimiesten mielestä 

seurantaa tulisi kuitenkin jatkaa pidempään, jotta tunnistettaisiin riittävästi 

säännönmukaisuuksia ja kehitystoimet voitaisiin paremmin määritellä. 

 

Kolmastoista väittämä tarkasteli tilaamista tunnuslukujen valossa. Väittämä koski mittaria 

9, joka oli tilaamisen laatu tunnusluvuilla mittari: Mielestäni oli tärkeää, että tiimissämme 

seurattiin kuukausittain tunnuslukujen kehitystä ja pohdittiin syitä arvojen vaihtelulle. 

Vastaajista 44 prosenttia oli täysin samaa mieltä ja 44 prosenttia melko samaa mieltä 

väittämän kanssa. Esimiehet kokivat, että erityisesti tunnusluvuista käydyt keskustelut olivat 

hyvin tärkeitä ja johtivat toiminnan muuttamiseen parempien tunnuslukujen 

saavuttamiseksi. Yhteisissä pohdinnoissa saatiin esille myös paljon asioita, joihin oma tiimi 

ylipäätään voi vaikuttaa ja joihin puolestaan ei ole vaikutusmahdollisuutta. Esimerkiksi jos 

tuotteet ovat loppu tavarantoimittajalta, tilausmäärien ohjaaminen ei auta saatavuuden 

parantamiseksi. Esimiesten mielestä oli kuitenkin erityisen tärkeää, että tunnuslukuja 

seurataan myös tarkemmalla tasolla päivittäin tai viikottain osana operatiivista ohjaamista. 

 

Neljästoista väittämä koski mittariston mittareita yleisesti. Väittämä oli: Mielestäni mittareita 

tulisi tarkentaa selvästi tarkemmalle tasolle, jotta niistä saataisiin enemmän käytännön 

hyötyä. Tutkimuksen tekijä oli jo mittaristoa määritellessään aavistanut, että tarkkuustaso 

saattaisi olla liian karkea toiminnan muuttamisen kannalta. Vastaukset tukivat tätä 

hypoteesia. Vastaajista 66 prosenttia oli vähintään melko samaa mieltä, mutta 17 prosenttia 

vastaajista koki mittareiden olleen jo melko hyvällä tasolla koekäytössä. Esimiehet olivat 

täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Lisäksi he korostivat, että manuaalisesti kerättävää 

tietoa pitäisi varsinaisessa mittaristossa välttää ja saada seurantaan lisättyä automaatiota.  
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Mittariston käyttötapa 

 

Loppukyselyn toinen osa käsitteli mittariston käyttötapaa. Tähän aihealueeseen kuuluivat 

väittämät 15─23. Aihealueeseen sisältyy myös suunnitteluvaiheiden arviointia. Kuvassa 17 

on esitelty kaikki mittariston käyttötapaan liittyvät kysymykset tuloksineen. 

 

Väittämä 15 oli: Mielestäni oli tärkeää, että pääsin mukaan suunnittelemaan mittaristoa ja 

eri osa-alueita, joita tultaisiin mittaamaan. Tulokset tukevat täysin teoriaa, jossa korostetaan 

henkilöstön mukaanottamista suunnitteluvaiheeseen. 89 prosenttia vastaajista oli vähintään 

melko samaa mieltä. Myös esimiehet näkivät tämän seikan hyvin tärkeäksi. 

 

Väittämä 16 oli: Ymmärsin valittujen mittareiden perusteet, miksi niitä mitattiin ja seurattiin. 

Tämä näkökulma korostuu myös teoriassa, jossa kuvataan, että vaikutuksia syntyy vain 

hyvän ymmärryksen seurauksena (Ukko et al., 2007, s. 12). Yhtä vastaajaa lukuun 

ottamatta kaikki olivat vähintään melko samaa mieltä. Esimiehet samastuivat teorian 

käsitykseen ja kokivat ymmärryksen erittäin tärkeäksi. 

 

Väittämä 17 oli: Yhteinen mittareiden läpikäynti tiimipalavereissa oli hyvä tapa käydä läpi 

tuloksia. Kaikki vastaajat olivat vähintäänkin melko samaa mieltä ja jopa 56 prosenttia 

vastaajista täysin samaa mieltä. Esimiesten mukaan tiimikokouksissa syntyneet keskustelut 

olivat suorituskykymittariston paras anti ja säännöllinen läpikäynti toi asian tutuksi. Tätä 

asiaa tuki väittämän 18 vastaukset. Väittämä oli: Yhteinen mittareiden läpikäynti 

tiimipalavereissa sai aikaan hyvää pohdintaa ja kriittistä tarkastelua tiimin tekemisestä. 94 

prosenttia vastaajista oli tästä vähintään melko samaa mieltä. 

 

Väittämä 19 koski mittariston tarkastelutiheyttä. Väittämä oli: Mittareita käsiteltiin riittävän 

usein mittausjakson aikana. 11 prosenttia vastaajista oli hieman eri mieltä ja 72 prosenttia 

vähintään melko samaa mieltä asiasta. 
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Kuva 17. Loppukyselyn toisen osan tulokset. 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Väittämä 23: Mittaristo ja sen käyttötapa olivat
yhteensopivia toimintakulttuurimme kanssa.

Väittämä 22: Mielestäni tiimitasoinen mittaristo oli
parempi vaihtoehto tarkastella suorituskykyä kuin

henkilökohtaisen mittariston rakentaminen.

Väittämä 21: Mittariston koekäytön pituus oli sopivan
mittainen.

Väittämä 20: Mielestäni oli tärkeää, että mittaristoa
koekäytettiin ja eikä esimerkiksi suoraan kytketty

palkitsemiseen.

Väittämä 19: Mittareita käsiteltiin riittävän usein
mittausjakson aikana.

Väittämä 18: Yhteinen mittareiden läpikäynti
tiimipalavereissa sai aikaan hyvää pohdintaa ja kriittistä

tarkastelua tiimin tekemisestä

Väittämä 17: Yhteinen mittareiden läpikäynti
tiimipalavereissa oli hyvä tapa käydä läpi tuloksia

Väittämä 16: Ymmärsin valittujen mittareiden perusteet,
miksi niitä mitattiin ja seurattiin

Väittämä 15: Minusta oli tärkeää, että pääsin mukaan
suunnittelemaan mittaristoa ja eri osa-alueita, joita

tultaisiin mittaamaan.

Mittariston käyttötapa

Täysin eri mieltä Hieman eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä
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Kahdeskymmenes väittämä oli: Mielestäni oli tärkeää, että mittaristoa koekäytettiin ja eikä 

esimerkiksi suoraan kytketty palkitsemiseen. Kaikki vastaajat olivat vähintäänkin melko 

samaa mieltä ja 83 prosenttia täysin samaa mieltä. Myös esimiehet kokivat koekäytön 

tärkeäksi, mutta toivoivat, että tarkennusten avulla suorituskykymittaristo saataisiin 

palkitsemiseen mukaan ja sitä kautta vaikuttavuutta vielä nostettua. Väittämä 21 käsitteli 

koekäytön pituutta ja 72 prosenttia koki sen vähintään melko sopivan mittaiseksi. Esimiehet 

totesivat, että kolmen kuukauden mittainen koekäyttöjakso ei kohdeorganisaation 

toimintaympäristössä ole välttämättä riittävä, sillä kehitystoimenpiteillä on kokemukseen 

perustuen usein pidempää viivettä mittareiden tuloksissa. 

 

Väittämä 22 oli: Mielestäni tiimitasoinen mittaristo oli parempi vaihtoehto tarkastella 

suorituskykyä kuin henkilökohtaisen mittariston rakentaminen. Suurin osa oli samaa mieltä. 

Esimiehet totesivat, että henkilökohtaisten mittaristojen rakentaminen olisi hyvin vaikeaa ja 

vähintäänkin erittäin työllistävää. Niiden osalta ei saavutettaisi kustannustehokkuutta 

mittaamiseen. Kuitenkin koekäytetyssä mallissa osa mittareista oli johdettavissa 

henkilökohtaiselle tasolle ja se koettiin hyvänä. 

 

Viimeinen väittämä mittariston käyttötapaan liittyen koski toimintakulttuuria. Väittämä oli: 

Mittaristo ja sen käyttötapa olivat yhteensopivia toimintakulttuurimme kanssa. 89 prosenttia 

oli vähintään melko samaa mieltä. Avoimissa palautteissa korostui, että tiimien 

toimintakulttuuri koettiin jo ennen koekäyttöäkin uudistuksia edistäväksi. Myös esimiehet 

olivat samaa mieltä.  

 

Koetut vaikutukset suorituskykyyn 

 

Loppukyselyn kolmannessa osassa keskityttiin suorituskyvyn koettuihin vaikutuksiin. Tähän 

aihealueeseen kuuluivat väittämät 24–34. Teoriassa on esitetty, että koettu suorituskyky on 

muun muassa vahvasti yhteydessä työtyytyväisyyteen, joka vaikuttaa suoraan todelliseen 

suorituskykyyn (Ukko et al. 2007, s. 7; Franco-Santos et al. 2012, s. 97). Kuvassa 18 on 

esitelty loppukyselyn kolmannen osan väittämät tuloksineen. 
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Kuva 18. Loppukyselyn kolmannen osan tulokset. 
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Väittämä 24 oli: Suorituskykymittaristo lisäsi ymmärrystäni tiimin tavoitteista ja 

kehitysalueista. Koetut vaikutukset olivat suuret, sillä 94 prosentin mielestä ymmärrys 

lisääntyi vähintäänkin melko paljon. Esimiehet olivat samaa mieltä ja kokivat mittariston 

palvelleen tarkoitusta tässä mielessä hyvin. Seuraava väittämä kysyi, oliko 

suorituskykymittaristo kannustanut henkilöstöä kehittämään tiimin tekemisiä järkevämpään 

suuntaan. Kaikki vastaajat kokivat asian myönteisesti ja myös esimiehet olivat samaa 

mieltä. 

 

Väittämässä 26 kysyttiin, oliko suorituskykymittaristo kehittänyt tiimin toimintakulttuuria 

uudistavammaksi. Vastaajat kokivat tilanteen myönteisenä, sillä 89 prosenttia oli sitä mieltä, 

että kehitystä oli tapahtunut vähintään jonkin verran. Kuten jo väittämän 23 osalta 

kommentoitiin, toimintakulttuuria pidettiin jo entuudestaan uudistavana. 

 

Väittämä 27 oli: Suorituskykymittaristo lisäsi syy-seuraussuhteiden ymmärrystä 

läheisimpien sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön. 78 prosenttia vastaajista kertoi 

olevansa melko samaa mieltä, mutta yksikään ei ollut täysin samaa mieltä. Esimiesten 

mielestä koekäytön aikana tiimeissä syntyi pieniä oivalluksia, mutta suuria kehitysloikkia ei 

saavutettu. 

 

Suorituskyvyn mittaaminen ei yksinään paranna suorituskykyä, vaan sitä pitää myös johtaa 

(Bititci et al. 1997, s. 524). Väittämässä 28 tarkasteltiin tätä näkökulmaa. Väittämä oli: 

Mielestäni tiimin suorituskykyä aidosti johdettiin mittausjakson aikana (ei pelkästään käyty 

läpi tuloksia). 17 prosenttia oli täysin samaa mieltä, 61 prosenttia melko samaa mieltä, 11 

prosenttia ei ollut samaa eikä eri mieltä ja 11 prosenttia hieman eri mieltä. Tiimeittäin 

jakauma oli hyvin samanlainen, joten asia ei henkilöidy yksittäisen esimiehen 

toimintatapaan. Tutkimuksen tekijä ei saanut havainnoinnillaan selvyyttä, miksi asia koettiin 

eritavoin henkilöstön keskuudessa. 

 

Väittämä 29 oli: Suorituskykymittariston avulla saatiin aikaiseksi konkreettisia 

kehitystoimenpiteitä tiimin työskentelyyn. 94 prosenttia oli vähintäänkin melko samaa 

mieltä. Esimiesten kommenttien mukaan muutamia asioita saatiin työn alle heti, mutta osa 

asioista on pidemmän aikavälin kehityksessä, joten lyhyessä koekäytössä ei saatu vielä 
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täyttä hyötyä käyttöön. Suorituskykymittaristossa nähtiin kuitenkin potentiaalia 

konkreettisten kehitystoimenpiteiden tunnistamiseksi ja johtamiseksi. 

 

Väittämässä 30 tarkasteltiin suorituskykymittaristosta saatavaa informaatiota 

päätöksenteon tukena. Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta mittariston koettiin tuovan tärkeää 

tietoa päätöksenteon tueksi. Esimiehet olivat hieman kriittisempiä ja kokivat, että mittarit 

eivät välttämättä olleet riittävän tarkkoja tuottamaan päätöksenteossa tarvittavaa 

informaatiota. 

 

Väittämässä 31 kysyttiin, paraniko henkilöstön mielestä tiimin suorituskyky mittausjakson 

aikana. 67 prosenttia koki sen parantuneen edes hieman, 28 prosenttia ei osannut sanoa 

ja 6 prosentin mielestä suorituskyky ei parantunut. Väittämässä 32 kysyttiin vaikutusta 

motivaatioon. Väittämä oli: Työelämässä motivaatio syntyy usein työn mielenkiinnosta, 

merkityksellisyydestä ja sopivasta haasteellisuudesta. Mielestäni motivaationi kehittyi 

myönteisesti mittausjakson aikana. 22 prosenttia ei osannut vastata, mutta kaikki muut 

kokivat motivaation kehittyneen edes hieman. Väittämä 33 oli: Suorituskykymittaristo 

selvensi minulle tiimin töiden osa-alueita, joihin tarvittaisiin lisää osaamista ja kehitystyötä. 

Vastaajista 83 prosenttia oli vähintäänkin melko samaa mieltä.  

 

Viimeinen väittämä kysyi yleistä mielipidettä suorituskyvyn mittaamisesta. Väittämä 34 oli: 

Kaiken kaikkiaan suorituskyvyn mittaus oli mielestäni hyödyllistä ja toivoisin 

vastaavanlaisen mallin olevan jatkossa osa tiimin johtamista. Kaikki vastaajat olivat 

vähintäänkin melko samaa mieltä. Myös esimiesten mielestä tutkimus oli hyödyllinen.  

 

Yleinen palaute 

 

Loppukyselyssä oli viimeisenä osuutena avoimet kysymykset, joita tutkimukseen 

osallistuneet henkilöt saivat kommentoida vapaassa muodossa. Näissä vastauksissa 

korostui suorituskyvyn merkityksellisyyden kokeminen sekä myös mittareiden osittainen 

keskeneräisyys. Monet kommentoivat suorituskykymittariston koekäytön olleen hyvä alku, 

jolle toivottaisiin ehdottomasti jatkoa. Mittareista kommentoitiin erityisesti ennustelaadun 

tarkastelua, jota ei oltu aikaisemmin seurattu säännöllisesti koko tiimien kesken ollenkaan. 
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Tämä nähtiin hyvänä asiana, vaikka mittarien todettiin olevan vielä tarkennuksien 

tarpeessa. Mittaristo haluttaisiin saada järjestelmiin, jotta syvempi tarkastelu ja juurisyiden 

etsiminen olisi mahdollista. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

 

Asiantuntijatyön suorituskykyä on haastava mitata, koska se on tietointensiivistä. 

Suorituskykyä on kuitenkin vaikea kehittää ilman sen mittaamista. Yrityksillä käytössä 

olevat johtamisjärjestelmät ja erilaiset mittausmallit tuottavat usein lukuja, jotka kertovat 

taloudellisesta tilanteesta tai koko yritystason suorituskyvystä. Tällaisten mallien kautta ei 

päästä kehittämään yksittäisten henkilöiden tai tiimien suorituskykyä. Tarvitaan tarkempaa 

käytännön tietoa, jotta kilpailuvaltteja voidaan edelleen korostaa ja kehitysalueita tukea. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten suunnitellaan oikeanlainen 

suorituskykymittaristo toimitusketjun ohjaamisesta vastaavalle asiantuntijaorganisaatiolle ja 

näyttää, millaisia vaikutuksia oikein suunnitellulla suorituskykymittaristolla on suuren 

yrityksen pienelle organisaation osalle. 

 

Tutkimuksessa selvitettiin aikaisempaa tutkimustietoa hyödyntäen asiantuntijatyöhön 

vaikuttavat suorituskyvyn osa-alueet, suorituskyvyn mittaamiseen esitetyt viitekehykset 

sekä suorituskykymittariston suunnittelun ja käyttöönoton parhaat käytännöt. Näiden 

pohjalta suunniteltiin suorituskykymittaristo vähittäiskaupanalalla toimivan yritysverkoston 

toimitusketjun ohjaus -organisaatiolle. Mittaristoa myös koekäytettiin ja tutkittiin, miten se 

vaikutti asiantuntijatyön suorituskykyyn. Tutkimuksessa selvitettiin, miten sekä 

asiantuntijatyön suorituskyvyn osa-alueiden mittaustavat että suorituskykymittariston 

suunnittelun ja käyttöönoton prosessi tulisi toteuttaa, jotta saataisiin myönteisiä vaikutuksia 

asiantuntijatyön suorituskykyyn.  

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli: 

Millaisia osa-alueita tulisi sisällyttää suorituskykymittaristoon, kun halutaan kehittää 

toimitusketjun ohjaamisesta vastaavan asiantuntijaorganisaation suorituskykyä? 
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Tutkimuksen teoriaosuudessa saatiin melko yksiselitteinen käsitys asiantuntijatyössä 

vaikuttavista suorituskyvyn osa-alueista ja niiden välisistä syy-seuraussuhteista. Aineeton 

pääoma korostuu merkittävästi tietointensiivisessä työssä ja erityisesti henkilöstöpääomaa 

kehittämällä voidaan vaikuttaa muihin aineettoman pääoman osa-alueisiin. 

Henkilöstöpääoma sisältää muun muassa henkilöstön tiedot ja taidot, motivaation ja 

työtyytyväisyyden sekä henkilöstön kyvykkyyden ja luovuuden. Teoriassa esitetään, että 

suorituskykymittaristolla voidaan vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja kokemukseen 

suorituskyvystä. Tämä puolestaan johtaa varsinaisen suorituskyvyn parantumiseen. 

 

Tutkimuksen empiirisessä osuudessa laadittiin teorianmukainen suorituskykymittaristo 

koekäyttöä varten kohdeorganisaatiolle ja todennettiin sen vaikutuksia suorituskykyyn. 

Laaditussa suorituskyymittaristossa painotettiin omien prosessien kehittämistä, 

sidosryhmien huomiointia sekä osaamisen ja ymmärryksen lisäämistä kokonaisuudessaan. 

Näiden lisäksi suorituskykymittaristoon valittiin toiminnan laatua kuvaavia mittareita. 

Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että toiminnan laatua kuvaavien mittareiden 

ei ole välttämätöntä olla taloudellisia mittareita, koska suorituskykymittariston piirissä oli 

vain ison yrityksen pieni asiantuntijajoukko. Taloudellisiin mittareihin vaikuttaa hyvin moni 

asia, joten niiden perusteella ei välttämättä voi tulkita, miten hyvin yksi yksikkö toimii. 

Mittariston pitää kuitenkin olla riittävän kattava, jotta se ei johda osaoptimointiin. 

 

Tutkimuksen empiirisen osuuden perusteella voidaan todeta, että toimitusketjun 

ohjaamisesta vastaavalle asiantuntijaorganisaatiolle määriteltävässä 

suorituskykymittaristossa tulee olla seuraavanlaiset osa-alueet: 

• prosessiautomaatiota ja henkilöstön tekemien toimitusketjun ohjaustoimenpiteiden 

vaikuttavuutta kuvaavat mittarit 

• Erilaisia ennustetarkkuutta käsitteleviä mittareita 

• Henkilöstöpääomaa ja yhteistyökyvykkyyttä käsittelevät mittarit 

• Prosessien laatua ja asiakasnäkökulmaa kuvaavat mittarit 
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Toinen tutkimuskysymys oli: 

Miten suorituskykymittariston suunnittelu ja käyttöönotto pitäisi toteuttaa toimitusketjun 

ohjaamisesta vastaavassa asiantuntijaorganisaatiossa, jotta sillä saadaan käytännön 

myönteisiä vaikutuksia suorituskykyyn? 

 

Tutkimuksessa selvitettiin aikaisempaa tutkimustietoa hyödyntäen suorituskykymittariston 

suunnittelun ja käyttöönoton parhaat käytännöt, joita sovellettiin tutkimuksen empiirisessä 

osuudessa toimitusketjun ohjaamisesta vastaavan asiantuntijaorganisaation 

suorituskykymittariston laatimiseen. Koska teorian mukaan henkilöstöpääoma vaikuttaa 

kokonaissuorituskykyyn, sitä painotettiin mittariston suunnittelussa. Koekäytön tuloksina 

voidaan todeta, että kohdeorganisaatiossa suorituskykymittaristo vaikutti henkilöstön 

toimintaan, kuitenkin huomioiden, että mittaristo vaatii vielä selvästi tarkennuksia. 

 

Suorituskykymittariston suunnittelun ja käyttöönoton osalta tutkimuksen empiirinen osuus 

tuki teoriaa. Suunnittelun pitää lähteä liikkeelle strategiasta ja kriittisistä menestystekijöistä, 

ja mittariston implementoinnilla on oltava johdon sitoutuminen. Prosessin läpivienti 

edellyttää resursseja organisaatiolta, joten sillä pitää olla aito halu johtaa suorituskykyä 

mittariston avulla. Asiantuntijatyössä henkilöstön mukaan ottaminen aikaisessa vaiheessa 

on oleellista, sillä asiantuntijatyössä korostuu vahvasti itsensä johtaminen. Mittariston 

suunnittelussa asiantuntijat pystyvät tuomaan esille ne seikat, joiden mittaaminen on oman 

työn kannalta keskeisintä suorituskyvyn parantamiseksi. Lisäksi henkilöstön aikaisella 

sitouttamisella on myönteisiä vaikutuksia mittariston käytön onnistumiseen. Jos mittaristo 

ei tunnu hyödylliseltä, siitä saatavaa tietoa ei myöskään käytetä työssä. Asiantuntijatyössä 

suorituskykymittaristo auttaa sekä johtoa että itse asiantuntijoita työnsä kehittämisessä. 

 

Suunnittelusta ja käyttöönotosta tulee käynnistää projekti, jotta kaikki etenee loogisesti ja 

mittaristosta on hyötyä. Tässä auttavat kirjallisuudessa esitetyt implementoinnin 

prosessimallit. Organisaatioiden pitää osata soveltaa erilaisia malleja omaan toimintaansa 

ja kulttuuriinsa. Tutkimuksessa nousi vahvasti esille suorituskykymittariston 

implementoinnin iteratiivisuus. Varsinkin tietointensiivisessä asiantuntijatyössä on hyvin 

haastavaa määritellä mittareita täydellisiksi ennen niiden pilotointia ja käytön kokemuksia. 
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Mittaristoa suunniteltaessa ison yrityksen yksittäiselle organisaatiolle on varmistettava, että 

se vie yrityksen toimintaa haluttuun suuntaan. Ennen mittaamisen osa-alueiden ja 

mittareiden suunnittelua on tärkeää kirkastaa sekä yrityksen että organisaatio-osan 

tavoitteet. Kun tavoitteet ovat selvät, voidaan varmistaa mittariston kattavuus, välttää 

osaoptimointi ja valita sellaiset mittarit, jotka ohjaavat toimintaa haluttuun suuntaan. 

Mittareiden määrittämisessä tulee huomioida teoriassa esitetyt asiat, kuten olennaisuus, 

luotettavuus, tiedon tuottamisen kustannustehokkuus, uskottavuus, kattavuus ja 

käyttökelpoisuus. Asiantuntijatyön osalta mittareiden suunnittelun pitää olla erityisen 

monipuolista, jotta hankalasti mitattavat asiat saadaan määrämuotoistettua toimintaa 

ohjaavaksi mittariksi. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että mittareiden koekäyttö 

on lähes välttämätöntä, jotta voidaan varmistua mittareiden oikeellisuudesta. 

 

Koska mitattavat asiat ovat hankala saada määrämuotoisiksi mittareiksi, niiden 

tavoitearvoihin ja painotuksiin ei kannata kiinnittää huomiota ennen kuin mittareiden 

oikeellisuus on varmistettu. Kun ollaan varmoja mittareiden oikeellisuudesta ja on saatu 

koekäytön aikana kerättyä informaatiota mittareiden tuottamista arvoista, on huomattavasti 

helpompi asettaa niille tavoitteet ja painotukset. Mikäli mittaristoa ei koeta 

oikeudenmukaisena, lopputulos saattaa olla ei-toivottu. Tästä syystä tavoitteet ja 

painotukset eivät saa perustua arvaukseen, vaan niille pitää löytää todistusaineistoa 

koekäytöstä. 

 

Käyttöönotossa on varmistettava kaikkien mittauksen kohteena olevien henkilöiden 

ymmärrys mittaamisen tarkoituksesta ja mittareiden toiminnasta. Henkilöstön pitää tietää, 

miten mittaustuloksiin voi vaikuttaa omalla työllä ja mitä mittaamisesta saatava informaatio 

kertoo. Jotta voidaan puhua suorituskyvyn johtamisesta, mittareista saatavasta 

informaatiosta pitää tehdä johtopäätöksiä ja toimenpiteitä. Toiminnan on oltava säännöllistä 

ja määrämuotoista. 

 

Kolmas tutkimuskysymys oli: 

Millä tarkkuudella suorituskykymittariston mittarit tulisi rakentaa, jotta niistä saatavan 

informaation pohjalta voidaan tehdä kehittämissuunnitelmia ja helpottaa 

päätöksentekoa toimitusketjun ohjaamisesta vastaavassa asiantuntijaorganisaatiossa? 
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Suorituskykymittariston pitää pystyä kuvaamaan suorituskykyä kokonaisuudessaan. Tässä 

tutkimuksessa ei määritelty mittareiden tavoitearvoja tai painotuksia, joten tutkimuksessa 

rakennettu ja koekäytetty mittaristo ei antanut yksittäistä arvoa suorituskyvystä. Mikäli 

varsinainen suorituskykymittaristo päätetään rakentaa kohdeorganisaatiossa, nämä asiat 

tulee määritellä jatkotutkimuksena. Kuitenkaan kokonaissuorituskyky ei kerro, miten 

suorituskykyä voidaan parantaa. Tästä syystä yksittäisten mittareiden pitää olla sillä tasolla, 

että niistä voidaan vetää johtopäätöksiä ja niiden perusteella voidaan tehdä toimenpiteitä. 

Mittaristo ei voi kuitenkaan olla liian yksityiskohtainen käytettävyytensä puolesta. Hyvässä 

suorituskykymittaristossa on oltava mahdollisuus analysoida seurantaan valittua tasoa 

tarkemmin yksittäisten asioiden käyttäytymistä. 

 

Suorituskykymittariston ja sen yksittäisten mittareiden analysoimiseksi tarvitaan 

järjestelmä. Tämä tukee mittariston kustannustehokkuutta, sillä mittaaminen voidaan näin 

ollen ainakin pitkälti automatisoida. Lisäksi järjestelmä tukee analysointia ja mahdollistaa 

porautumisen mittaustulosten syihin. Järjestelmä pystyy tekemään mittaristosta 

läpinäkyvän kaikille organisaation jäsenille ja edistää näin sen käyttöastetta. 

 

Toimitusketjun ohjaamisesta vastaavalle asiantuntijaorganisaatiolle laadittavassa 

suorituskykymittaristossa mittareiden tulee täyttää tarkkuustasoltaan seuraavat kriteerit: 

• Mittari antaa yksiselitteisen kuvan yleisellä tasolla mitattavan asian nykytilasta 

• Mittarin tuloksista on pystyttävä tekemään johtopäätökset siitä, millä toimenpiteillä 

sen tuloksia voidaan parantaa 

o Tämä saattaa edellyttää, että mittaria voidaan tarkastella tarkemmalla 

tasolla, kuin mikä on valittu seurantatasoksi varsinaiseen mittaristoon 

• Mittarin tuloksiin vaikuttavat asiat pitää pystyä osoittamaan luotettavasti, jotta 

voidaan olla varmoja siitä mistä tulos kertoo. Mittareiden laskentasäännöt pitää siis 

olla perusteellisesti määriteltyjä, jotta mittaustulokset eivät vaihtele esimerkiksi 

mittaajasta riippuen. 

• Mittarin tulisi kuvata mahdollisimman tarkasti vain yhtä asiaa kerrallaan, jotta 

johtopäätökset ja kehittämistoimenpiteet kohdistuvat varmasti oikeaan asiaan. 
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Asiantuntijatyön suorituskyvyn kehittämisestä suorituskykymittariston avulla ison yrityksen 

pienessä organisaatio-osassa on tehty melko vähän empiiristä tapaustutkimusta. Tässä 

tutkimuksessa tehdyt löydökset ovat arvokkaita koko tutkimusalueelle. 

Tutkimusnäkökulmasta uusina löydöksinä voidaan pitää sitä, ettei pienelle organisaation 

osalle rakennettuun suorituskykymittaristoon tarvitse sisällyttää kaikkia perinteisten 

suorituskykymittaristojen viitekehysten näkökulmia, kuten taloudellista näkökulmaa. 

Teoriassa esitetyt viitekehykset korostavat eri näkökulmien välisiä syy-seuraussuhteita, 

joista pohjimmaisena on henkilöstöpääoma. Asiantuntijatyön haastavasta mitattavuudesta 

johtuen voikin olla järkevää keskittyä suorituskykymittaristossa suurimmaksi osaksi vain 

henkilöstöpääomaan ja luottaa siihen, että tämän osa-alueen myönteinen kehitys parantaa 

kokonaissuorituskykyä. Tutkimuksessa rakennettu suorituskykymittaristo ei ollut kuitenkaan 

täysin kattava mittareiden otosluonteisuudesta johtuen ja koekäytön pituus oli 

tutkimuksellisesti melko lyhyt, joten tämä hypoteesi edellyttää jatkotutkimusta. 

 

Tämä tutkimus antaa jatkotutkimussuosituksina tutkimusalueelle seuraavat asia: 

• Suorituskykymittariston viitekehyksen muodostus ison yrityksen 

asiantuntijaorganisaation osalle 

• Laajempi ja pidempikestoinen tutkimus vaikutuksista kokonaissuorituskykyyn 

sellaisella suorituskykymittaristolla, jossa painotetaan voimakkaasti suorituskyvyn 

syy-seuraussuhteiden pohjimmaisena olevaa henkilöstöpääomaa 

 

Toimitusketjun ohjaamisesta vastaaville asiantuntijaorganisaatioille soveltuvia 

suorituskykymittareita ei ole juurikaan määritelty aiemmissa tutkimuksissa. Tässä 

tutkimuksessa koekäytetyt otosluonteiset mittarit auttavat sekä kohdeorganisaatiota että 

muita vastaavia organisaatioita määrittelemään suorituskykymittareita varsinaisiin 

mittaristoihin. Erityistä huomiota mittareiden suunnittelussa on kiinnitettävä mittareiden 

analysointimahdollisuuksiin eli siihen, miten mittaristoon valitulta tasolta voidaan porautua 

tarkemmalle tasolle selvittämään ilmentymien juurisyitä. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää 

ennustetarkkuusmittaria. Sitä pitää pystyä seuraamaan valitulta tasolta, mutta poikkeamia 

havaittaessa, sen avulla pitää pystyä myös selvittämään, mistä tuotejoukosta tai 

ohjausmekanismista poikkeamat johtuvat. Tämän tutkimuksen suosituksena 

kohdeorganisaatiolle on tehdä jatkotutkimusta mittareiden tarkkuuteen ja 

analysointimahdollisuuksiin ennen varsinaisen suorituskykymittariston rakentamista. 
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Kohdeorganisaatiossa voisikin olla hyvä jatkokehittää mittaristoa ja tehdä uusi 

koekäyttökierros tarkennetuilla mittareilla ennen varsinaista käyttöönottoa.  

 

Tutkimuksen validiteettia voidaan pitää hyvänä. Valitut tutkimusmenetelmät ja kohderyhmä 

tuottivat tutkimuksessa sellaista tietoa, jolla pystyttiin uskottavasti vastaamaan 

tutkimukselle asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen empiirisen osuuden tulokset 

vastaavat vallalla olevaa teoriaa ja tarkentavat sitä, joten tutkimustuloksia voidaan pitää 

validina. Tutkimustuloksia voidaan pitää myös reliaabelina. Saadut tulokset olivat hyvin 

yhdenmukaisia eikä poikkeamia juuri esiintynyt. Tutkimus on myös toistettavissa, mutta 

kohdeorganisaatiossa on huomioitava jo aikaisempi koekäyttökierros. Koekäyttöjakson 

ollessa verrattain lyhyt, voidaan olettaa, että tiimien suorituskyvyn kehittymiseen vaikutti 

suorituskykymittaristo muiden muuttujien sijaan.  
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8. YHTEENVETO 

 

Suorituskyvyn johtaminen on tärkeä osa yritystoimintaa nykypäivän kansainvälisessä ja 

digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Työn muuttuessa jatkuvasti entistä enemmän 

tietointensiivisen asiantuntijatyön suuntaan, pitää myös suorituskyvyn mittaamisen 

kehityttyä palvelemaan muuttuvan työn erityispiirteitä. Isoissa yrityksissä mitataan melko 

kattavasti taloudellista suorituskykyä ja nykypäivänä myös aineettoman pääoman 

mittaaminen on noussut entistä tärkeämpään rooliin. Kuitenkaan yritystasoinen mittarointi 

ei välttämättä kerro eri organisaation osien suorituskyvystä ja auta siten kehittämään 

toimintokohtaista suorituskykyä. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten suunnitellaan oikeanlainen 

suorituskykymittaristo toimitusketjun ohjaamisesta vastaavalle asiantuntijaorganisaatiolle ja 

näyttää, millaisia vaikutuksia oikein suunnitellulla suorituskykymittaristolla on suuren 

yrityksen pienelle organisaation osalle. 

 

Tutkimuksessa kartoitettiin kirjallisuudesta asiantuntijatyöhön vaikuttavat suorituskyvyn 

osa-alueet, tietointensiiviseen työhön sopivat suorituskykymittariston viitekehykset sekä 

suorituskykymittariston kehittämisen ja implementoinnin parhaat käytännöt. Lisäksi työssä 

suunniteltiin ja koekäytettiin teorian mukaista suorituskykymittaristoa vähittäiskaupan alalla 

toimivan yritysverkoston toimitusketjun ohjaus -organisaatiossa ja tutkittiin mittariston 

käytännön vaikutuksia suorituskykyyn. 

 

Asiantuntijatyön suorituskyvyn johtamisessa on tärkeää ymmärtää syy-seuraussuhteet eri 

osa-alueiden välillä. Tietointensiivisessä työssä aineeton pääoma ja erityisesti 

henkilöstöpääoma ovat tärkeimpiä osa-alueita suorituskyvyn kehittämisen kannalta, koska 

niitä parantamalla voidaan kehittää kokonaissuorituskykyä. 

 

Kohdeorganisaatiossa ei ollut aikaisemmin käytössä suorituskyvyn mittausjärjestelmää. 

Asiantuntijoiden suorituskyvyn johtaminen perustui esimiesten laadulliseen arviointiin ja 

johtopäätöksiin. Rakennettu ja koekäytetty mittaristo kehitti organisaation suorituskykyä, 

mutta tutkimuksessa kävi ilmi, että mittareiden rakentaminen vaatisi paljon tarkennuksia ja 
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jatkosuunnittelua. Tutkimuksessa saatiin kuitenkin kartoitettua osa-alueet, joita 

toimitusketjun ohjaamisesta vastaavassa asiantuntijaorganisaatiossa tulisi mitata. Nämä 

olivat prosessiautomaatio ja ohjaustoimenpiteiden vaikutukset, ennustetarkkuus, 

henkilöstöpääoma ja yhteistyökyvykkyys sekä prosessien laatu ja asiakasnäkökulma. 

Lisäksi tutkimuksessa todennettiin teoriassa esitettyjen suorituskykymittariston 

implementointimallien hyödyllisyys suunnittelussa ja käyttöönotossa. 

 

Asiantuntijatyön suorituskykymittariston olennaisimmat ominaisuudet ovat sen 

strategianmukaisuus, kattavuus ja riittävä tarkkuus porautumismahdollisuuksineen 

yksittäisten mittareiden osalta. Rakennettaessa suorituskykymittaristoa ison yrityksen 

organisaatio-osalle pitää ottaa huomioon sekä sidosryhmät että omien prosessien 

kehittäminen. Suunnittelussa ja käyttöönotossa on tärkeää johdon sitoutuminen ja 

henkilöstön mukaan ottaminen aikaisessa vaiheessa. 
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