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Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää suorituskyvyn mittaamista ja johtamista 

elementtiteollisuudessa toimivan case-organisaation näkökulmasta. Päätavoitteena on 

suunnitella elementtiteollisuuden organisaatiolle suorituskyvyn mittausjärjestelmä johtamisen 

apuvälineeksi, jolla voidaan seurata ja kehittää yrityksen suorituskykyä. 

 

Tutkimuksen tutkimusstrategiaksi valittiin teoriapohjainen tapaustutkimus ja luonteeltaan se on 

pääosin kvalitatiivinen. Empiirisen aineiston keruu tehtiin haastatteluja käyttäen. Haastattelut 

koskivat yrityksen ylintä johtoa ja ne toteutettiin puolistrukturoituina haastatteluina. 

Haastattelukysymyksistä huolimatta haastattelut pidettiin mahdollisimman 

keskustelunomaisina kattavampien vastausten saamiseksi. 

 

Haastattelututkimuksen pohjalta tärkeimmät suorituskyvyn mittausjärjestelmän valintakriteerit 

olivat mittaristomallin selkeys, yksinkertaisuus ja helppo toteutettavuus. Suorituskyvyn 

analysointijärjestelmäksi valittiin organisaatiolle SAKE-sovellus. Seurattaviksi suorituskyvyn 

osa-alueiksi strategian, vision ja tavoitteiden pohjalta valittiin asiakas, myynti, projektitoiminta, 

tuotanto ja henkilöstö. Tämän tutkimuksen avulla organisaatiolla tulisi olla mahdollisuus 

suunnitella suorituskyvyn analysointijärjestelmä. 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
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Subject: Performance scorecard for the element industry 
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83 pages, 17 pictures, 1 table 
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The aim of the present study is to examine performance measurement and management from 

the perspective of a case organization operating in the element industry. The main objective 

of the study is to design a performance measurement system for the organization as a 

management tool for monitoring and developing the company's performance. 

 

The research strategy of this research is a theory-based case study using mostly qualitative 

research methods.  The data for the empirical section was collected using interviews. 

Interviews with management were conducted as semi-structured interviews. Despite the 

interview questions, the interviews were held as conversational as possible in order to get more 

comprehensive answers. 

 

The most important features of a performance measurement system based on an interview 

survey were clarity, simplicity, and ease of implementation. On this basis, the SAKE-system 

was chosen as a suitable performance analysis system. Customer, sales, project activity, 

production and personnel were selected as the monitored performance areas based on strategy, 

vision and goals. With this study, the organization should be able to design a performance 

analysis system. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 
 

Organisaatioiden johtaminen rakentuu usein toimitusjohtajan ja muiden johtajien näkemyksiin, 

kokemuksiin ja tietotaitoon. Tämä ei pelkästään riitä, vaan jos yritys haluaa menestyä ja 

kehittyä, tarvitsee se tietoa myös suorituskyvystään. Sanotaankin, että mitä et voi mitata, et voi 

johtaa. Lönnqvist et al. (2006, s.11) mukaan suorituskyvyn mittaamisella tarkoitetaan prosessia, 

jonka tarkoituksena on selvittää tai määrittää tunnuslukuja käyttäen jonkin liiketoiminnallisen 

tekijän tila. Prosessissa tunnistetaan tavoitteiden kannalta keskeisiä menestystekijöitä, mitataan 

niitä ja käytetään mittareista saatavaa informaatiota organisaation kehittämisen apuna. 

 

Tavallisesti suorituskykyä on tarkasteltu talouden kannalta, mutta jo pitkään suorituskykyä on 

tarkasteltu laajemmin. Laitisen mukaan (2003, s.366) suorituskyky voidaan määritellä yrityksen 

kykynä saada aikaan tuotoksia olemassa olevilla ulottuvuuksilla suhteessa asetettuihin 

tavoitteisiin. Suorituskyky voidaan määritellä myös mitattavana olevan kohteen kykynä päästä 

asetettuihin tavoitteisiin. Suorituskykyä tarkasteltaessa tulee kuitenkin muistaa yrityksen tärkein 

tehtävä: voiton tuottaminen omistajille. 

 

Suorituskyvyn mittaamiseen on erilaisia mittaristoja. Mittariston rakentamista voidaan pitää 

prosessina, jossa mittaristo suunnitellaan ja otetaan käyttöön yrityksessä. Mittariston 

rakentamisen kesto ja laajuus vaihtelee yrityksittäin. Lönnqvist et al. (2006, s.99) kuvaavat 

mittariston suunnittelua seuraavasti: ”Usein mittariston suunnittelu toteutetaan siten, että 

hankkeessa on esimerkiksi ulkopuolinen konsultti tai organisaation sisäinen vastuuhenkilö, joka 

suunnittelee ja ohjaa mittariston suunnitteluun liittyviä tapaamisia. Varsinaisen suunnittelutyön, 

eli mitattavien asioiden ja mittareiden valinnan, tekee yleensä organisaation henkilöstöstä valittu 

työryhmä.” 

 

Toimintaympäristö on muuttunut yritysten ympärillä viime vuosina merkittävästi. Muutokset 

ovat vaikuttaneet kaikkiin toimialoihin. Yrityksen suorituskyvyn kannalta on erityisen tärkeää 

tunnistaa tulevat trendit, jotta kilpailussa pysytään mukana. Tulee kuitenkin muista, että mittarit 

ja mittausmenetelmät eivät sovellu sellaisenaan kaikille yrityksille, vaan ne tulee mukauttaa 
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oman strategian ja toimintaympäristön mukaisesti. Oman alan ja toiminnan mittareiden 

tunnistaminen on erityisen tärkeää, jotta suorituskykyä ja liiketoimintaa voidaan johtaa 

tehokkaasti. 

 

Tässä tutkimuksessa case-organisaationa on rakennustuoteteollisuuden yritys, jonka päätehtävä 

on auttaa yrityksen asiakkaita kannattavaan ja tehokkaaseen toimintaan tuottamalla 

taloudellisesti ja teknisesti kilpailukykyisiä rakennusosia, ratkaisuja ja betonielementtejä sekä 

niihin liittyviä palveluja. Tässä onnistuminen edellyttää saumatonta yhteistyötä ja oikein 

kohdennettua johtamista organisaatioon kaikilla tasoilla. Aihealueena tässä tutkimuksessa on 

kehittää ja suunnitella case-organisaatiolle suorituskyvyn mittaus- ja analysointijärjestelmä 

johtamisen apuvälineeksi 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 
 

Tämän tutkimuksen ”Suorituskyvyn mittaristo elementtiteollisuuteen” tarkoituksena on 

selvittää elementtiteollisuuden suorituskyvyn mittaamisen ja sen johtamisen piirteitä.  Kun 

mittaristo on rakennettu ja menestystekijät valittu oikein, auttaa se johtoa keskittymään oikeisiin 

asioihin ja toimii päätöksenteon tukena. Työn päätavoitteena on suunnitella 

elementtiteollisuudessa toimivalle organisaatiolle mittausjärjestelmä johtamisen apuvälineeksi, 

jolla voidaan seurata ja kehittää yrityksen suorituskykyä. 

  

Tutkimuskysymykset ovat: 

 

• Millainen mittaristo sopii elementtiliiketoimintaa harjoittavalle organisaatiolle 

suorituskyvyn mittaamiseen? 

 

• Mitkä ovat suorituskyvyn johtamisen esteet ja haasteet elementtiliiketoiminnassa? 

 

• Mitä keskeisiä tekijöitä tulee huomioida suorituskyvyn mittausjärjestelmän 

suunnittelussa elementtiteollisuuteen? 
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Tutkimus rajataan suorituskykymittariston suunnitteluvaiheeseen, varsinainen implementointi 

jätetään tutkimuksen ulkopuolelle. Myöskään siihen, mikä olisi organisaation kannalta oikea 

raportointitapa, ei oteta kantaa. Empiirisessä osassa tehtävä mittausjärjestelmän suunnittelu 

toteutetaan case-yrityksen Suomen organisaatiolle ja tutkimuksen yhteydessä toteutettavat 

haastattelut rajataan koskemaan vain yrityksen ylintä johtoa. 

 

1.3 Tutkimusmetodologia 
 

Tutkimuksen alussa määritetään tutkimusstrategia ja tutkimusmetodologia. 

Tutkimusstrategialla tarkoitetaan tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen kokonaisuutta. 

Vastaavasti metodologialla tarkoitetaan tutkimusmenetelmää (Hirsjärvi & Hurme 2013, s.132). 

Käytettävän strategian ja metodin valintaan vaikuttavat tutkimuksen tutkimustehtävät tai 

tutkimuksen ongelmat. 

 

Tutkimuksen lähestymistapoina eli tutkimusstrategiana pidetään tyypillisesti esimerkiksi 

konstruktiivista tutkimusta, toimintatutkimusta ja tapaustutkimusta (Ojasalo et al. 2014, s. 58-

68). Ojasalo et al. (2014, s.58-68) mukaan konstruktiivisessa tutkimuksessa tärkeänä osana on 

käyttökelpoisen konstruktion aikaansaaminen ja testaaminen case-organisaatiossa. Vastaavasti 

toimintatutkimuksessa on tarkoituksena yhteistyössä ratkaista käytännön ongelmia ja saada 

aikaan muutosta. Toimintatutkimuksessa käytännöissä toimivien ihmisten osallistuttaminen 

tutkimukseen on erityisen tärkeää.  

 

Tämän tutkimuksen tutkimusstrategiaksi valittiin Ojansalo et al. (2014, s. 51-53) määritelmän 

mukainen tapaustutkimus, jossa tutkittavana kohteena voi heidän määritelmänsä mukaansa olla 

palvelu, toiminto, prosessi, yksilö tai organisaatio. Tapaustutkimus voi tyypillisesti myös 

kohdistua useampaan tapaukseen, jotka voidaan kuitenkin käsitellä yhtenä kokonaisuutena. 

Tapaustutkimusta käytetään yleisesti tutkimusstrategiana liiketaloustieteissä. Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta tapauksesta, joten 

tapaustutkimus sopii myös hyvin tämän tutkimuksen lähestymistavaksi. Lähestymistavan 

valintaa vaikutti myös se, että konstruktiiviselle tutkimukselle ominaisen piirteen, testaaminen 
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case-organisaatiossa, ei olisi ollut tässä tutkimuksessa mahdollista. Vastaavasti 

toimintatutkimukselle ominaisen piirteen, eli käytänteissä toimivien ihmisten mukaan 

ottaminen olisi ollut haasteellista.  

 

Tutkimusstrategian määrittämisen jälkeen on vuorossa tutkimusmetodologian määrittäminen. 

Valinta tehdään laadullisen eli kvalitatiivisen tai määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen 

välillä. Menetelmiä voidaan käyttää myös rinnakkain, eli ne eivät poissulje toisiaan (Hirsijärvi 

et al. 1997, s.136-137). Laadullinen tutkimus on menetelmäsuuntaus, jossa pyritään 

ymmärtämään kohteen tarkoitusta ja merkitystä kokonaisvaltaisesti. Laadullisen tutkimuksen 

toteutus voidaan tehdä usealla erilaisella menetelmällä, joissa yhteisenä ominaisuutena 

painottuvat kohteen merkitykseen ja tarkoitukseen, kieleen ja ilmaisuun, taustaan ja 

esiintymisympäristöön liittyvät näkökulmat. Määrällinen tutkimus on vastaavasti 

menetelmäsuuntaus, jossa kohdetta tulkitaan ja kuvataan numeroita ja tilastoja käyttäen. 

Menetelmäsuuntaukselle tyypillistä on kiinnostus syy- ja seuraussuhteita, vertailua, erilaista 

luokittelua ja numeerisiin tuloksiin perustuvaa ilmiön selittämistä kohtaan. Lisäksi 

menetelmäsuuntaukselle tyypillistä on käyttää erilaisia tilastollisia ja laskennallisia 

analyysimenetelmiä (Jyväskylän yliopisto, 2017). 

 

Tämä tutkimus on luonteeltaan pääosin kvalitatiivinen. Empiirisen aineiston keruu tehdään 

haastatteluja käyttäen. Haastattelut koskevat ylintä johtoa ja ne toteutetaan puolistrukturoituina 

haastatteluina. Haastattelukysymyksistä huolimatta haastattelut pyritään pitämään 

mahdollisimman keskustelunomaisina kattavampien vastauksien saamiseksi. Tutkittavasta 

aiheesta kerättiin eri näkökulmia muotoilemalla haastattelujen kysymykset tutkimuskysymyksiä 

tukeviksi. Tutkimuksen teoriaosuudessa käydään läpi rakennustuoteteollisuutta sekä 

suorituskyvyn mittaamista, sen johtamista ja mittaristomalleja. Teorian pohjalta määritetään 

suorituskykymittariston suunnitteluprosessi. 
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1.4 Tutkimuksen rakenne 
 

Tämä tutkimusraportti on jaettu seitsemään päälukuun. Tutkimus rakentuu Tuomi & Sarajärven 

(2009, s.151) esittämän mallin mukaisesti (kuva 1). Luvussa yksi käydään lävitse työn taustoja, 

tavoitteita ja määritellään työn kannalta tärkeimmät asiat. Lisäksi käydään läpi 

tutkimuskysymykset ja esitellään lyhyesti raportin toteutustapa. Luvussa kaksi käydään läpi 

rakentamisen merkitystä, rakennustuote- ja betonielementtiteollisuutta. Luvussa kolme 

rakennetaan pääosin tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Luvussa käsitellään 

organisaation suorituskyvyn mittaamista ja johtamista, erilaisia mittaristomalleja ja niiden 

suunnittelua. Luvussa neljä käsitellään suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisen erityispiirteitä 

teollisuudessa.   

 

Luvussa viisi esitellään case-organisaatio ja suunnitellaan organisaatiolle 

suorituskykymittaristo. Organisaation vision ja strategian selvittämistä sekä kriittisten 

menestystekijöiden määrittämistä varten haastatellaan organisaation ylintä johtoa. Lisäksi 

perehdytään yrityksen toimintajärjestelmään, visioon ja strategiaan. Luvussa kuusi käsitellään 

tutkimuksen johtopäätökset ja vastataan tutkimuskysymyksiin. Lisäksi pohditaan 

mahdollisuuksia jatkotutkimukseen. Viimeisessä luvussa tehdään yhteenveto tutkimuksesta. 
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Kuva 1. Tutkimuksen rakenne. (Mukailtu lähteestä Tuomi & Sarajärvi 2009, s.151) 
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2. RAKENNUSTEOLLISUUS 

2.1 Rakentaminen 
 

Rakennettua ympäristöä voidaan pitää suomalaisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perustana, 

sillä sen osuus kansallisvarallisuudestamme on yli 70 prosenttia. Rakennettu ympäristö ja 

rakentaminen tarjoavat töitä joka viidennelle Suomen työllisistä. Kansallisvarallisuudestamme 

565 miljardia euroa on kiinni rakennuksissa, infrarakenteissa ja rakennetuissa maa-alueissa. 

Asunnot ovatkin niin yksittäisten suomalaisten kuin koko kansakunnan suurin varallisuuserä 

(Rakennusteollisuus 2019). Rakentamisen ala on todella merkittävä työllistäjä, mutta samalla 

myös todella suhdanneherkkä. Maailmantaloudessa tapahtuvat muutokset heijastuvat nopeasti 

siihen näkyen tilauskannan ja työllisyyden muutoksina. Kuvassa 2 on esitetty rakentamisen ja 

rakennuksien ylläpidon osuus koko Suomen työllisyydestä, kansallisvarallisuudesta, päästöistä 

ja energiankulutuksesta. 

 

 

Kuva 2. Rakennetun ympäristön osuus. (Rakennusteollisuus RT 2019) 
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Rakentamisen sisältö voidaan jakaa maa- ja vesirakentamiseen sekä talonrakentamiseen. Lisäksi 

erotellaan vielä erikoisrakentaminen, joka liittyy sekä talonrakentamiseen että maa- ja 

vesirakentamiseen. Koko rakennustuotannon arvo vuonna 2017 oli yhteensä 33,7 miljardia 

euroa (Rakennusteollisuus RT 2019). 

 

2.2 Rakennustuoteteollisuus 
 

Rakennustuoteteollisuustoimiala jakaantuu neljään jaostoon, jotka ovat betoni-, 

pientaloteollisuus-, rakennusmateriaalit- ja teräsrakennejaosto. Rakennustuotteet tehdään 

yleensä tehtaissa tai tuotantolaitoksissa ja itse rakentaminen tapahtuu työmaalla. Kuvassa kolme 

on esitetty rakennustuoteteollisuuden jakautuminen tuoteryhmittäin (Rakennusteollisuus RT 

2019). Metallituotteet ovat näistä suurin tuoteryhmä 34 % osuudella. Toiseksi suurin tuoteryhmä 

oli puutuotteet 29 % osuudella ja kolmantena kivituotteet 20 % osuudella. Muiden tuotteiden 

osuus oli 17 %. 

 

 

Kuva 3. Rakennustuoteteollisuuden jakautuminen. (Rakennusteollisuus RT 2019) 
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Rakennustuoteteollisuudessa ominaista on tuotantoprosessi ja sen keskeisyys organisaation 

toiminnassa. Viime aikoina tuotteeseen liittyvien palveluiden merkitys on kuitenkin kasvanut 

merkittävästi. Alalle olennaista on alkutuotannon raaka-aineiden jalostaminen korkeamman 

jalostusasteen tuotteiksi. 

 

2.3 Betonielementtiteollisuus 
 

Tunnetuin varhainen betonirakenne on Rooman Pantheon. Betonin käyttö uudelleen alkoi 1800-

luvulla Portland -sementin keksimisen jälkeen. Suomalaisessa rakentamisessa betonin käyttö 

alkoi 1800-luvun lopulla. Läpimurtonsa rakennusaineena täällä se teki ennen toista 

maailmansotaa, jolloin Helsinkiin rakennettiin aikakautensa uutta betonitekniikkaa ja -

arkkitehtuuria edustavia rakennuksia, mm. Eduskuntatalo, Rautatieasema, Taidehalli Helsingin 

Yliopiston Porthania-rakennus ja Stockmann (Hytönen & Seppänen 2009, s. 13-18). 

 

Asuinrakentamista varten Suomessa kehitettiin avoin BES- järjestelmä vuosina 1968-1970. 

Järjestelmä perustui kantavien pääty- ja väliseinien, ei-kantavien sandwich- ulkoseinien ja 

välipohjina käytettävien pitkälaattojen käyttöön. Pääseminen suuriin 1970-luvun alun 

asuntotuotantomääriin ei olisi ollut mahdollista ilman BES- järjestelmää. Elementtijärjestelmien 

standardointi jatkui 1980-luvulla teollisuus- ja toimitilarakentamisen puolelle, kun laadittiin 

Runko-BES -aineisto. Vastaavasti se perustui pilari-palkkirungolle kootun mittajärjestelmän, 

rakenneosien mitta- ja tyyppisuosituksien sekä liitosdetaljien käyttöön. 1990-luvulla kehitystä 

alkoivat ohjaamaan arkkitehtuuri, koko rakennuksen ominaisuudet, elinkaarikustannukset ja 

ympäristövaikutukset. 2000-luvulla julkisivuissa rappaustekniikat, graafinen betoni ja 

väribetonit lisäsivät suosiotaan (elementtisuunnittelu.fi). 

 

Elementtisuunnittelu.fi mukaan 1970-luvun puoliväliä voidaan pitää yhtenä taitekohtana 

betoniteknologian kehittämisessä, sillä silloin aloitettiin tehdä pakkasenkestävää betonia 

lisäaineita käyttäen. Tämän lisäksi muidenkin lisäaineiden, kuten kiihdyttimien, notkistimien ja 

hidastimien käyttäminen lisääntyivät tuolloin betoniresepteissä. Molemmat, sekä korkealujuus- 

että väribetoni, kehitettiin 1980-luvulla. Kehitystyö jatkui 1990-luvulla, jolloin kehitettiin 
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itsetiivistyvä betoni. Sen käytön myötä betonin täryytystarve tehtaissa poistui suurimmaksi osin. 

Lisäksi sillä saadaan siistit elementtipinnat. Betoniteollisuudessa kilpailuun vaikuttavat nyt 

tuotantolähtöisyyden sijaan uudet ominaisuudet, kuten kosteustekniikka, äänieristys, 

taloudellisuus, ympäristöystävällisyys ja ulkonäkö.  

 

Viennissä suomalainen rakentaminen on pohjautunut pitkälti teollisen elementtirakentamisen 

osaamiseen, erityisesti ontelolaattateknologiassa. Lisäksi Suomi on ollut myös vahvasti 

kehittämässä ja uranuurtajana mallintavien suunnitteluohjelmien ja nykyaikaisen suunnittelun 

tiedonsiirron (mm. IFC- standardi) kehittämisessä. 

 

Betonia käytetään maailmassa vuosittain noin 13 miljardia kuutiometriä. Suomessa käyttö on 

noin 5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Suomessa käytettävästä betonista noin puolet tehdään 

tehtaissa valmisosiksi kuten elementeiksi ja betonituotteiksi. Tästä saatavia etuja ovat muun 

muassa tuotteiden laatuun vaikuttavat tekijät. Lisäksi ympäristöhaitat saadaan 

tehdasvalmistuksessa minimoitua ja hoidettua keskitetysti tehokkaammin. Siirtämällä työ 

rakennustyömaalta tehtaaseen voidaan vähentää mm. ympäristöön leviävää pölyä ja melua sekä 

liikennehaittoja rakennuspaikalla. Lisäksi rakennusaikaa saadaan usein lyhennettyä 

(betoni.com). 

 

Kuvassa 4 on esitetty kotimaan betoniteollisuuden liikevaihto vuosina 2002-2017. Vuonna 2017 

koko betoniteollisuuden liikevaihto oli 1 036 miljoonaa euroa, josta betonielementtiteollisuuden 

osuus oli 692 miljoonaa euroa. Elementti- ja betonituotetehtaita on Suomessa noin 100 

(betoni.com). 
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Kuva 4. Betoniteollisuuden kotimaan liikevaihto. (Betoniteollisuus ry 2018) 
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3. SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN 

3.1 Taustaa suorituskyvyn mittaamiselle 
 

Suorituskyvyn mittaamisella tarkoitetaan prosessia, jonka tarkoituksena on selvittää tai 

määrittää tunnusluja käyttäen jonkin liiketoiminnallisen tekijän tila (Lönnqvist et al. 2006, s.11). 

Seuraavissa luvuissa käsitellään suorituskykyä, mittaamisen näkökulmia ja organisaation 

tavoitteita sekä mittaamisen menestystekijöitä. Lisäksi käydään lävitse suorituskyvyn 

mittaamisesta saatavia hyötyjä ja suorituskyvyn osa-alueita. 

 

3.1.1 Suorituskyky 
 

Suorituskyky voidaan määritellä mitattavan kohteen kykynä päästä asetettuihin tavoitteisiin 

(Lönnqvist et al. 2006, s.14). Eri organisaatioiden menestys, kilpailukyky ja toiminnan 

jatkuvuus perustuvat niiden suorituksiin, joita on pystyttävä mittaamaan. Näillä mitattavilla 

asioilla yritystä on mahdollista johtaa haluttuun suuntaan ja tehdä tarvittaessa muutoksia. Kun 

mitattavat osa-alueet ja mittarit on valittu oikein, voidaan niitä käyttää yrityksen johtamisessa 

päätöksenteon apuna. Tällöin saavutetaan liiketoiminnan kannalta sen tärkein päämäärä, eli 

kannattava toiminta. Tällä varmistetaan organisaation pitkän aikavälin taloudelliset 

toimintaedellytykset ja tämä mahdollistaa myös nopeamman reagoinnin lyhyen aikavälin 

muutoksiin. 

 

Yrityksen suorituskykyä on tarkasteltu usein pelkästään taloudelliselta kannalta, mutta jo 

pitemmän aikaa suorituskykyä on käsitelty laajempana kokonaisuutena. Pelkkä taloudellinen 

informaatio edustaa kuitenkin hyvin kapeaa näkökulmaa yrityksen toiminnasta ja sen 

edellytyksistä. Johtopäätösten tekeminen esimerkiksi pelkän kirjanpitoon pohjautuvan aineiston 

perusteella saattaa johtaa yrityksen tulevaisuuden kannalta hyvinkin kohtalokkaisiin 

virhearviointeihin ja vääriin valintoihin (Ukko et al. 2007, s.2). Tästä syystä myös muihin 

mittareihin, kuten tuottavuus, tehokkuus, laatu ja turvallisuus, tulee kiinnittää huomiota.  
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Käsiteltäessä organisaation suorituskykyä, tulee ottaa huomioon kaikki sen tärkeimmät 

sidosryhmät ja heidän tarpeensa. Lönnqvist et al. (2006, s.99) mukaan tärkeimmät sidosryhmät 

ovat yrityksen johto, työntekijät, asiakkaat ja viranomaiset. Tavoitteet ja näkemykset 

suorituskyvystä voivat olla hyvinkin erilaisia näiden eri sidosryhmien sisällä. Tästä syystä 

organisaation kaikkia yksiköitä ei voida mitata samoilla mittareilla, jos niillä on eri päämäärä 

tai strategia (Kankkunen et al. 2005, s.161). Mittariston rakentaminen onkin usein koko 

organisaation oppimisprosessi, jonka aikana tulee kirkastettua organisaation tavoitteita ja 

strategiaa. 

 

Kun mittaristo on toteutettu hyvin, on mahdollista, että se auttaa havainnoimaan kausaalisuhteita 

taustatekijöiden ja menestymisen välillä. Mittaamisesta saatavaa tietoa voidaan käyttää 

esimerkiksi henkilöstön palkitsemiseen ja tavoitteiden asetantaan. Tulee kuitenkin muistaa, että 

mittaristo tulee aina rakentaa organisaation kulttuuriin sopivaksi (Bititci et al. 2006, s.1325). 

Oikein toteutettuna mittaristo mahdollistaa koko organisaation kulttuurin muuttumisen 

osallistuvampaan ja neuvovampaan suuntaan. 

 

Niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä suorituskyvyn mittaamisen ja analysoinnin päätehtävä 

on yritysjohdon päätöksenteon tukeminen tuottamalla informaatiota halutuista kohteista 

(Rantanen 2001, s. 7). Organisaation on hyvin vaikeaa ja haastavaa tehdä oikeita 

pitkäntähtäimen päätöksiä, jos sillä ei ole riittävän luotettavaa mittaustietoa omasta 

toiminnastaan. Toisinsanottuna ilman suorituskyvyn mittaamista organisaation toimintaa onkin 

lähes mahdotonta johtaa ja kehittää.  Suorituskyvyn mittaaminen tulee nähdä osana yrityksen 

jokapäiväistä toimintaa, jolla pyritään tukemaan yrityksen toiminnan eri osa-alueita ja 

menestystä pitkällä aikavälillä (Ukko et al. 2007, s.65). 

 

3.1.2 Mittaamisen näkökulmat 
 

Perinteisesti suorituskykyä on tarkasteltu talouden kannalta. Kuitenkin rahamääreisiin 

tunnuslukuihin perustuvaa mittaamista on kritisoitu jo 1970-luvulta lähtien (Bourne et al. 2000, 

s. 755–756). On arvosteltu muun muassa seuraavia ongelmia: 
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• strategisen fokuksen kadottaminen 

• kannustaminen lyhytjänteisiin tavoitteisiin 

• kannustaminen vaihtelun minimointiin jatkuvan parantamisen sijan 

• puutteellinen fokusointi toimintaympäristöön 

• kannustaminen osaoptimointiin. 

 

On myös jopa sanottu, että perinteinen taloudellinen mittaaminen olisi heikentänyt 

teollisuustuotannon kilpailukykyä 1900-luvun lopulla Yhdysvalloissa (Bourne et al. 2000, s. 

755–756). Talouden mittarit ovat toki tärkeitä, mutta organisaation tulevaisuuden menestymisen 

mahdollisuuksista kertovat paremmin muut mittarit (Ukko et al. 2007, s. 4). Saadun kritiikin 

myötä tasapainotettujen mittaristomallien kehitys alkoi 1980-luvun lopulla. Ne pohjautuvat 

tasapainossa keskenään oleviin näkökulmiin ja niiden alle sijoittuviin mittareihin (Bourne et al. 

2000, s. 755–756).  

 

Suorituskyvyn mittaamisen kehityksen kannalta merkittävänä julkaisuna voidaan pitää 1992 

Kaplanin ja Nortonin julkaisemaa The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance 

artikkelia. Se perustuu tutkimushankkeeseen, jossa tavoitteena oli kehittää yritysten suoritusten 

mittaamista. Tämän hankkeen lopputuloksena syntyi neljään eri näkökulmaan perustuva 

mittaristomalli (Malmi et al. 2006, s. 24). Siinä suorituskykyä tarkastellaan tavallisesti 

seuraavista näkökulmista: 

 

• taloudellinen näkökulma 

• asiakkaan näkökulma 

• sisäisten prosessien näkökulma 

• oppimisen ja kehittymisen näkökulma. 

 

Jotta tulevaisuuden kilpailukyky mahdollistetaan, yrityksen toiminnan on oltava sellaista, että 

kaikissa neljässä osa-alueessa saavutetaan asetetut tavoitteet. Pelkästään onnistuminen sisäisissä 

prosesseissa tai taloudellisesti ei takaa menestystä tulevaisuudessa. Melko samoihin aikoihin 

BSC:n kanssa on kehitetty myös suorituskykypyramidi (Lynch & Cross 1991).  
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Tästä noin kymmenen vuotta myöhemmin kehitettiin suorituskykyprisma (Neely, Adams ja 

Kennerley 2002), jonka mallia he ovat kuvailleet toisen sukupolven suorituskykymittaristoksi. 

Näissä malleissa yrityksen suorituskyky jakautuu viiteen eri näkökulmaan eli organisaation 

suorituskykyä arvioidaan eri kriteereillä viidestä eri näkökulmasta katsottuna. Muita 

mittaristomalleja ovat muun muassa suorituskykymatriisi (Riggs 1984) ja SAKE-sovellus 

(Lappeenrannan teknillinen yliopisto). Yhteistä edellä mainituille malleille on se, että ne 

tarjoavat mahdollisuuden jakaa organisaation suorituskyvyn pienempiin osa-alueisiin, jolloin 

sitä on helpompi tarkastella, mitata ja johtaa Antikainen et al. (2006, s.21). Suorituskyvyn 

mittaamiseen ja operatiiviseen johtamiseen on useita eri malleja, nämä on esitetty aikajärjestyksessä 

kuvassa 5 (Taticchi et al. 2010, s.44). Mittaristomalleja käsitellään tarkemmin myöhemmin 

kappaleen Mittaristomallit yhteydessä. 

 

 

Kuva 5. Operatiivisen johtamisen ja suorituskyvyn mittaamisen mallit. (Taticchi et al. 2010, 

s.44 
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3.1.3 Tavoitteet ja menestystekijät 
 

Tulevaisuuden kannalta organisaation tekemistä ohjaavat tavoitteet ovat tärkeitä, koska ne 

antavat yritykselle suunnan sekä tiedon kaikille, mihin pyritään. Organisaation tavoitteet ovat 

eriasteisia. Visio ja strategia ovat yrityksen ylimmän johdon tavoitteita (Ukko et al. 2007, s. 24). 

Ymmärrettävyyden kannalta on tärkeää, että tavoitteet jaotellaan ja muotoillaan eri tasoilla 

ymmärrettävään muotoon. Kuvassa 6 on havainnollistettu, miten organisaation eri tasojen 

tavoitteet muotoillaan ja johdetaan ylimmän tason tavoitteista.  

 

 

Kuva 6. Tavoitteiden johtaminen. (Ukko et al. 2007, s.24) 

 

Lönnqvist et al. (2006, s.22) mukaan mitattavia asioita suorituskyvyn mittaamisessa kutsutaan 

menestystekijöiksi. Vastaavasti kriittiset menestystekijät ovat liiketoiminnan avainalueita, 

joissa erityisesti on saavutettava korkea suoritustaso, jos organisaatio haluaa menestyä. Ferreira 

& Otley (2009, s. 268–269) mukaan kriittiset menestystekijät voivat olla toimintoja, 

ominaisuuksia tai kykyjä, eli ne ovat organisaation visio ja missio lyhemmälle ajanjaksolle 

muunnettuna ja konkreettisemmaksi sovitettuna. Organisaatiotasolla menestystekijöillä 

tarkoitetaan strategian toteutumisen kannalta keskeisempiä prosesseja. Organisaation tulee siis 

onnistua menestystekijöiksi määritetyissä toiminnoissa saavuttaakseen strategiset tavoitteensa.  
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Menestystekijät on perinteisesti jaettu taloudellisiin ja ei-taloudellisiin tekijöihin. Lönnqvist et 

al. (2006, s.22) jakavat menestystekijät seuraavan mukaisesti (kuva 7). 

 

 

Kuva 7. Menestystekijöiden jaottelu. 

 

Ukko et al. (2007, s. 16-17) mukaan strategia voidaan ajatella joukoksi olettamuksia syistä ja 

seurauksista. Hyvän mittariston tulisi ilmentää strategiaa juuri tällaisten syy-seuraussuhteiden 

kautta. Eli jokaisen mittariin valitun mittarin tulisi olla osana tätä syy-seurausketjua, joka 

kuvantaa strategian merkitystä organisaatiolle. Sen käytettävyys ja informatiivisuus parantuu, 

kun se räätälöidään ja avataan esittämään yrityksen etenemistä kohti parempaa suorituskykyä. 

Se, käytetäänkö tällaista strategiakartta-ajattelua vai kriittisiä menestystekijöitä mittariston 

määrittämiseen, on makuasia. Ne sisältävät paljon samantyyppistä pohdintaa ja eroavat 

toisistaan lähinnä esitystavoiltaan. Tärkeintä on, että yritysjohto tunnistaa yrityksen toiminnan 

kannalta keskeisimmät toiminnot määritetyn strategian toteutumisen varmistamiseksi.  

 

3.1.4 Mittaamisen hyötyjä ja osa-alueet 
 

Mittaamisella korostetaan mitattavan asian arvoa ja se ohjaa tekemään oikeita asioita. Lisäksi 

se motivoi ja aiheuttaa tervettä kilpailua ja luo näin edellytykset palkitsemiselle. Muuttuvassa 

toimintaympäristössä suorituskyvyn mittaamiselle ja sen puutteelle on erilaisia syitä, joita ovat 

Ukko et al. (2007, s. 10) mukaan mm. seuraavat: 

 

• Kilpailun kiristyminen. 
 

• Työn luonteen muuttuminen (välittömien kustannusten osuus kokonaiskustannuksista 
on pienentynyt oleellisesti). 
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• Kansalliset ja kansainväliset laatupalkinnot. 
 

• Uudet ajattelumallit kuten kokonaislaatuajattelu (TQM) sekä benchmarking. 
 

• Muuttuneet ulkoiset vaatimukset. Esimerkiksi lainsäädännön avulla voidaan vaatia 
yrityksiä seuraamaan ja dokumentoimaan tiettyjä toimintoja. 

 
• Roolien muuttuminen yrityksessä: myös muut kuin laskentahenkilöstö osallistuvat 

suorituskyvyn mittaukseen ja tiedon keräämiseen. 
 

• Informaatioteknologian nopea kehittyminen. 
 
 
Mittaamisen tarkoitus on johdon tasolla korvata perinteiden intuitioon perustuva johtaminen 

tieteellisellä lähestymistavalla. Tällä tavoin vähennetään organisaation riippuvuutta korkeasti 

osaavista henkilöistä, kun asian hallinta voidaan siirtää alemmille organisaatiotasoille. 

Mittaaminen maksaa, mutta oikein kohdennetulla mittaamisella prosessien hallinta on 

tehokkaampaa ja mittaamisesta saatava hyöty on suurempi kuin siitä aiheutuneet kustannukset 

(Saari, 2006, s.34). 

 

Hyvin toteutetulla mittaamisella on henkilöstöön useita positiivisia vaikutuksia. Näitä ovat 

Neilimon ja Uusi-Rauvan (2005, s. 301) mukaan mm. mitattavan asian arvon korostuminen, 

motivointi, ohjaaminen tekemään oikeita asioita, tavoitteiden selkeytyminen, kommunikoinnin 

helpottuminen sekä kilpailun ja kilvoittelun aikaansaaminen. Tämän lisäksi mittaamisella 

voidaan myös raportoida parannusten tuloksia. Mittareista saatavaan tietoon nojaten yritysjohto 

voi tunnistaa mittauksen hyödyt ja näin ollen varmistaa alkaneen kehityksen jatkuvuuden. 

Gradyn (1991, s.51) mukaan suorituskyvyn mittaamista hyödyntävät mittaristot ovat johdon 

työkalu. Mittaristolla johdon on mahdollista seurata asetettujen tavoitteiden saavuttamista, 

organisaation strategian toteutumista ja millaisia toimenpiteitä mahdollisesti tarvitaan 

ongelmakohtien korjaamiseksi.  

 

Mittaristosta saatavat hyödyt ovat vahvasti sidoksissa käyttötapaan. Mittariston toteutusprosessi 

auttaa organisaatioita ymmärtämään paremmin oman liiketoiminnan luonteen ja kiinnittämään 

huomiota strategian kannalta tärkeisiin ja olennaisiin asioihin.  Malmi et al. (2006, s.49-50) 

listaavat mittaamisen syyt ja tavoitellut hyödyt seuraavasti: 
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• tuloskunnon parantaminen 

• tulosyksiköiden välinen vertailu 

• ennakoivan ja aktiviteettejä seuraavan johtamisjärjestelmän rakentaminen 

• budjetoinnista luopuminen 

• vaativan strategien toteuttamisen ja laajan sitoutumisen varmistaminen 

• johtamisjärjestelmän muuttaminen, jotta kyetään vastaamaan liiketoiminnan kohtaamiin 

muutostrendeihin nopeammin, joustavammin ja menestyksellisemmin 

• strategisen suunnittelun oppimisprosessin jämäköittäminen 

• suorituksen johtamisen kehittäminen 

• päätöksenteon tueksi kerättävän informaation jäsentäminen 

• tulevaisuuden haasteisiin valmistautuminen 

• tavoiteasettelun painopisteen laajentaminen talouden ja kvantitatiivisuuden 

ulkopuolelle. 

 

Laitisen (2003, s.279) mukaan organisaation suorituskyky voidaan määritellä sen kyvyksi saada 

aikaan tuotoksia asetetuilla ulottuvuuksilla suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Suorituskyky on 

jaettu kirjallisuudessa karkeasti sisäiseen ja ulkoiseen suorituskykyyn. Sinkin mukaan (1985, 

s.64) suorituskyky voidaan jakaa seitsemään eri osa-alueeseen: 

 

• tehokkuus 

• tuloksellisuus 

• kannattavuus 

• laatu 

• työelämän laatu 

• tuottavuus 

• uudistuminen. 

 

Suorituskyvyn osa-alueiden ja niitä kuvantavien mittareiden merkitys vaihtelee organisaation 

eri tasoilla. Tietyn suorituskyvyn osa-alueen mittaamisen tarpeellisuus riippuu organisaation 

luonteesta ja analysoitavan kohteen organisatorisesta tasosta. Mitä eri osa-alueita painotetaan 
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suorituskyvyn mittaamisessa, riippuu myös organisaation strategisesta tilasta. Eri tilanteissa 

korostuvat eri asiat (Rantanen & Holtari, 1999, s.8-10). 

 

Yleisesti voidaan sanoa, että analysoitaessa yritysten sisäistä suorituskykyä, käytettävissä on 

huomattavasti enemmän ja tarkempaa laskennan dataa kuin yritysten ulkoista suorituskykyä 

analysoitaessa. Oleellista on kuitenkin hahmottaa, että yrityksen suorituskyky on paljon 

muutakin kuin taloudellinen suorituskyky. Laitisen (2003, s.258) mukaan ydinmittareiden tulee 

kattaa päätöksenteon kallalta kaikki olennaiset ulottuvuudet, jotta päätöksenteko voi olla 

tehokasta. 

 

3.2 Mittaristomallit 
 

Suorituskyvyn analysointiin ja mittaamiseen on kehitetty monia eri mittaristomalleja. 

Rakenteeltaan eri mittaristot ovat hyvin samankaltaisia ja ne perustuvat organisaation 

strategiaan ja tavoitteisiin keskittymällä erityisesti niihin osa-alueisiin, joilla tavoitteet 

saavutetaan. Seuraavissa luvuissa esitellään yleisimpiä suorituskyvyn mittaus- ja 

analysointijärjestelmiä. 

 

3.2.1 Mittaristomallit käsitteenä 
 

Mittaus- ja analysointijärjestelmän valinta riippuu organisaatiosta ja tietysti sen strategiasta ja 

menestystekijöistä. Mittaristoon valitut mittarit eivät voi olla sattumanvaraisesti valittuja, vaan 

niillä tulisi olla luonteva keskinäinen yhteys (Hannula et al. 2002, s. 27.). Yksittäisten 

mittareiden määrä on pyrittävä pitämään riittävän alhaisena selkeän kokonaisuuden 

ylläpitämiseksi (Rantanen & Holtari, 1999, s.44). Organisaation tarvitsee mittaamiseen sekä 

tulosmittareita että niihin liittyviä selitysmittareita. Mittareista muodostuu hierarkkinen 

tunnuslukujärjestelmä. Mittareiden määrittäminen tehdään johtamalla strategian 

tulostavoitteista omat mittarit operatiivisen toiminnan tasolle pyrkien samalla mahdollisimman 

tasapainoiseen lopputuloksee (Neilimo ja Uusi-Rauva, 2007, s. 305).  
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Yrityksen strategiat ovat tärkeä perusta suorituskyvyn analysointijärjestelmille. Organisaation 

strategian viestittämiseen yrityksen henkilökunnalle sopii hyvin Kaplanin ja Nortonin kehittämä 

strategiakartta (1996). Pohjana strategiakartan rakentamiselle toimivat organisaation missio, 

visio, arvot ja strategia. Strategiakartan näkökulmat, taloudellinen näkökulma, asiakkaan 

näkökulma, prosessi näkökulma ja oppimisen ja kehittymisen näkökulma, ovat samat kuin 

tasapainotetussa tuloskortissa. Laitinen (2003, s.382) mukaan kartan tarkoituksena on 

organisaation liiketoiminnan syy- ja seuraussuhteiden kuvaaminen. Kartan tulee olla 

yksinkertainen ja selkeä, monimutkaisuutta tulee välttää. Kartan tulee viestittää koko 

organisaatiolle strateginen toiminta selkeästi. Kuvassa 8 on esimerkki strategiakartasta. 

Kuviossa havainnollistetaan nuolilla eri näkökulmiin luokiteltujen menestystekijöiden välisiä 

suhteita. Nimensä mukaisesti kartta on graafisesti havainnollistettu kuvaus organisaation 

strategisista tavoitteista ja niiden liitynnöistä. Kartasta on nähtävissä eri tekijöistä muodostuva 

polku, jota noudattamalla strategiset tavoitteet oletetaan voivan saavuttaa (Lönnqvist et al. 2006, 

s. 43). 

 



28 

 

 

Kuva 8. Esimerkki strategiakartasta. (Jungman 2000, s. 72) 

 

Eri organisaatioiden strategiakartat voivat olla hyvinkin erilaisia riippuen organisaation 

tavoitteista. Onnistunut ja tasapainoinen strategiakartta ottaa huomioon kaikki yrityksen 

strategiassa määritetyt näkökulmat. Strategiakartta on hyödyllinen, kun käydään lävitse eri 

menestystekijöiden välisiä yhteyksiä. Se voi toimia myös strategian onnistuneisuuden 

seurantavälineenä. Käytännössä tämä toteutetaan siten, että tarkastellaan kartan osoittaman 

polun mittaustuloksia. Jos oletettu polku (syy-seuraussuhteet) eivät toteudu suunnitellulla 

tavalla, voidaan suunniteltu strategia joutua kyseenalaistamaan (Lönnqvist et al. 2006, s.44). 

Strategiakartan tulee mahtua yhdelle paperille. Tästä syystä teemoja tulee olla rajallisesti. Hyvä 

karttaa kiteyttää muutaman teeman kuhunkin kartan ulottuvuuteen ja tavallisesti kartan sisältöä 
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avataan tarkemmin henkilökunnalle erillisessä koulutuksessa. Strategian toimeenpanemiseksi 

kartan sisältö pitää purkaa useammiksi hankkeiksi ja työntekijöiden henkilökohtaisiksi vastuiksi 

(Vuorinen 2013, s.84-85). Seuraavassa käsitellään mittaristomalleja tarkemmin. 

 

3.2.2 Balanced scorecard 
 

Tasapainotettu tuloskortti eli Balanced Scorecard (BSC) on Kaplanin ja Nortonin 1992 

kehittämä suorituskykymittaristo. Se on saanut todella suuren suosion ja on ehkä tunnetuin eri 

mittaristomalleista. Mittarit johdetaan organisaation visiosta ja strategiasta. Mittariston mittarit 

ovat jaettu neljään eri näkökulmaan: taloudellinen näkökulma, asiakkaan näkökulma, prosessi 

näkökulma ja oppimisen ja kehittymisen näkökulma (kuva 9). Riippuen tapauksesta näkökulmat 

ja niiden lukumäärät voivat kuitenkin vaihdella (Lönnqvist et al. 2006, s.35). 

 

 

Kuva 9. Tasapainotetun tuloskortin näkökulmat. (Kaplan & Norton 1992, s. 72) 
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Malmi et al. (2006, s. 25-29) käsittelevät tasapainotetun tuloskortin eri näkökulmia seuraavasti: 

 

- Taloudellisen näkökulman kohdalla puhutaan usein omistajanäkökulmasta, sillä siinä 

tavoitteena on mitata niitä tekijöitä, joista omistaja on kiinnostunut.  

 

- Asiakasnäkökulmassa mittarit voidaan jakaa kahteen ryhmään: perusmittareihin ja 

asiakaslupausten mittareihin. Perusmittareita ovat muun muassa asiakastyytyväisyys, 

markkinaosuus, asiakasuskollisuus, asiakaskannattavuus ja uusien asiakkaiden 

lukumäärä. Perusmittareiden voidaan ajatella kuvaavan onnistumisia 

asiakasrajapinnassa ja markkinoilla yrityksen näkökulmasta tarkasteltuna. Toisen 

ryhmän mittarit kuvaavat niitä ominaisuuksia, joita yrityksen tulisi asiakkailleen tarjota, 

jotta he olisivat uskollisia ja tyytyväisiä. Näitä ominaisuuksia ovat muun muassa 

palvelun tai tuotteen ominaisuudet, täsmällisyys, vasteaika, asiakaspalvelu ja myös 

yrityksen imago ja maine. Kiteytettynä asiakaslupausten mittareiden tulisi kertoa 

yrityksen kilpailustrategian keskeisin viesti.  

 

- Sisäisten prosessien näkökulman mittareilla mitataan niitä organisaation toimintoja, 

joissa sen tulee suoriutua erinomaisesti, jotta taloudellisessa ja asiakasnäkökulmassa 

asetetut tavoitteet saavutetaan. Mitattavat toiminnot vaihtelevat riippuen organisaation 

kilpailustrategiasta. Uusien palveluiden tai tuotteiden innovointiprosessi ja myynnin 

jälkeinen palveluprosessi voivat korostua kilpailuedun luojina tilaus-toimitusprosessin 

lisäksi. 

 
- Oppimisen ja kehittymisen näkökulman mittareiden tulisi ohjata organisaation toimintaa 

siten, että organisaatio pystyy kehittymään myös jatkossa ja luomaan arvoa 

omistajilleen. Yksinkertaistettuna voidaankin todeta, että yrityksen kasvu ja oppiminen 

syntyvät organisaation ihmisestä, järjestelmistä ja toimintatavoista  
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Vastaavasti Lönnqvist et al. (2006, s.36) tiivistävät kunkin näkökulman pääkohdat seuraavasti: 

 

- Taloudellisen näkökulman kohdalla mittarit määrittelevät strategian taloudellisen 

suoritustason ja niiden perusteella määräytyvät muiden näkökulmien tavoitteet ja 

mittarit. 

 

- Asiakasnäkökulman kohdalla organisaation on otettava huomioon sekä potentiaaliset 

että jo olemassa olevat asiakkaat. Tärkeimpiä mittauskohteita ovat asiakasuskollisuus, 

markkinaosuudet, asiakastyytyväisyys, asiakkaiden määrä, ja asiakkaiden kannattavuus.  

 

- Sisäisten prosessien kohdalla on tärkeää tunnistaa kriittisimmät sekä eliminoida arvoa 

tuottamattomat sisäiset prosessit. Mittauksen kannalta tulee keskittyä niihin 

prosesseihin, joilla on suurin vaikutus asiakastyytyväisyyteen ja sitä kautta taloudellisiin 

tavoitteisiin. 

 

- Oppimisen ja kehittymisen näkökulma pitää sisällään mittareita, jotka mittaavat 

organisaation oppimista ja kehittymistä. Näkökulman tavoitteet johdetaan kolmen muun 

näkökulman tavoitteista. 

 

Tasapainotettu tuloskortti rakennetaan aina tapauskohtaisesti. Lisäksi luotujen mittareiden tulee 

olla aina yhteydessä yrityksen strategiaan. Mittaristomalli ohjaa yritysjohdon keskittämään 

suorituskyvyn mittaamisessa muutamaan tärkeään mittariin, jolloin suorituskyky voidaan nähdä 

yhtenä kokonaisuutena eikä varaa osaoptimoinnille ole (Rantanen ja Holtari, 1999, s.46). 

 

3.2.3 Suorituskykypyramidi 
 

Suorituskykypyramidi on Lynchin ja Crossin vuonna 1991 kehittämä suorituskykymittaristo. 

Suorituskykypyramidi yhdistää organisaation strategian ja toiminnot muuntamalla tavoitteet 

hierarkkisesti ylhäältä alas ja vastaavasti niiden suorituskykymittarit alhaalta ylös (kuva 10) 

(Neilimo & Uusi-Rauva 2007, s. 308–309). Pyramidin kehittäminen aloitetaan määrittelemällä 
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yrityksen visio. Tämä muunnetaan liiketoimintayksiköiden talouteen ja markkinoihin liittyviksi 

tavoitteiksi. Tämän jälkeen muodostetaan strategia, jolla tavoitteen voidaan saavuttaa. 

Markkinoille ja taloudelle määritettyjen mittareiden avulla voidaan seurata, kuinka visio tulee 

toteutetuksi. Talouden ja markkinoiden tavoitteet ovat saavutettavissa prosessitason tavoitteet 

toteuttamalla. Näitä tavoitteita mallissa ovat asiakastyytyväisyys, joustavuus ja tuottavuus. 

Vastaavasti määrittelemälle prosessitasolle mittarit voidaan seurata yksikkötason tavoitteiden 

toteutumista. Prosessitason tavoitteet ovat saavutettavissa, mikäli ryhmätason tavoitteet 

saavutetaan. Myös näille tekijöille määritetään omat mittarit prosessitason tavoitteiden 

saavuttamisen seuraamiseen (Lynch & Cross 1995, s. 66). 

 

 

Kuva 10. Suorituskykypyramidi. (Lynch & Cross, 1995, s. 65) 

 

Mallin mittarit räätälöidään aina yrityskohtaisesti liiketoimintaprosessin toimintaketjuihin. 

Suorituskykyä mallintaessa tulee erityishuomiota kiinnittää syy- ja seuraussuhteisiin.  
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Mittarimalli on käyttökelpoinen, kun kuvataan, miten yrityksen tavoitteet muunnetaan yrityksen 

ylimmältä, strategiselta tasolta lattiatasolle, ja miten vastaavasti mittarit muodostetaan 

alimmalta tasolta ylös (Rantanen & Holtari 1991, s.49). 

 

3.2.4 Suorituskykymatriisi 
 

Suorituskykymatriisi on James Riggsin 1984 kehittämä mittaristo, joka tunnetaan myös nimillä 

tavoitematriisi ja tuottavuusmatriisi. Mittaristoon kootaan organisaation tärkeimmät 

menestystekijät, joille määritetään tavoitteet ja mittarit. Menestystekijöitä on tavallisesti 

kolmesta seitsemään kappaletta. Jokaisesta mittariston tavoitteesta tehdään skaalattu pisteytys, 

jolla saadaan kunkin mittarin suorituskykyä kuvaava pistemäärä. Eri mittareille määritetään 

painoarvot ja pistemäärät kerrotaan näillä painoarvoilla. Laskutoimituksesta nähdään yrityksen 

kokonaissuorituskykyä kuvaava lukuarvo (Neilimo & Uusi-Rauva, 2010, s. 320). 

 

Matriisi räätälöidään aina kuhunkin tilanteeseen sopivaksi. Matriisin tuloksia ei ole mahdollista 

vertailla yritysten välillä, vaan vertailua voidaan tehdä ainoastaan sisäisesti. Matriisista voidaan 

rakentaa tarpeen mukaan pää- ja alamatriiseja (Rantanen & Holtari 1999, s. 49). Kuvassa 11 on 

esitetty esimerkki suorituskykymatriisista. 
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Kuva 11. Esimerkki suorituskykymatriisista. (Rantanen & Holtari 1999, s. 50) 

 

Suorituskykymatriisi toimii sekä mittaus että ohjausvälineenä. Mallissa ohjausprosessi jaetaan 

perättäisiin osaprosesseihin, jotka ovat sopiminen, yhteistoiminnan toteuttaminen, raportointi ja 

keskustelu sekä ylläpito ja kehittäminen. Sopimiseen kuuluu mittareista, menestystekijöistä, 

tulosvastuusta, menestymisen asteikosta sekä palkitsemisesta sopiminen. Sopimista voidaan 

pitää suorituskykymatriisin lähtökohtana, sillä malli perustuu eri osapuolten väliseen 

yhteisymmärrykseen (Saari 2004, s. 131-132).  
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3.2.5 Dynaamisen suorituskyvyn mittausjärjestelmä 
 

Dynaamisen suorituskyvyn mittausjärjestelmän on kehittänyt Erkki K. Laitinen vuonna 1996. 

Malli sisältää kaksi ulkoisen suorituskyvyn dimensiota: taloudellinen suorituskyky ja 

kilpailukyky sekä viisi sisäisen suorituskyvyn dimensiota: kustannukset, tuotantotekijät, 

toiminnot, tuotteet ja tuotot. Mallin periaate on se, että siinä seurataan resurssien kulkua 

yrityksen sisällä ja niiden muuntumista yritysprosessissa tuotoiksi (Laitinen 2003, s. 401-402).  

 

Mittaristomallissa pyritään ensimmäisessä vaiheessa mittaamaan sitä, kuinka tehokkaasti 

resurssit on allokoitu kustannuksina tuotantotekijöiden kesken. Toisessa vaiheessa tarkastellaan 

tuotantotekijöiden kuntoa ja kuinka tehokkaasti niitä on hyödynnetty yrityksen toiminnassa. 

Seuraavassa vaiheessa mitataan organisaation tehokkuutta sen avaintoiminnoissa, kuten 

tuotannon volyymimittarit. Neljännessä vaiheessa tarkastellaan organisaation palveluiden ja 

tuotteiden laatua nyt ja tulevaisuudessa. Viimeinen vaihe mittaa organisaation tuotteiden 

kannattavuutta tuottojen perusteella (Laitinen 2003, s. 402-404). 

 

Laitisen mukaan (2003, s. 406) malli soveltuu kaikenkokoisiin organisaatioihin. Lisäksi sitä on 

helppo muokata ja kehittää edelleen. Yksi yksinkertainen lisäys on esimerkiksi 

ympäristövaikutusten huomiointi ulkoisena dimensiona. Kuvassa 12 havainnollistetaan 

dynaamisen suorituskyvyn mittausjärjestelmää. 
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Kuva 12. Dynaaminen suorituskyvyn mittausjärjestelmä. (Laitinen 1996, s. 27) 

 

3.2.6 SAKE-sovellus 
 

Excel-pohjainen SAKE-sovellus on työkalu, jonka avulla yritykset voivat rakentaa itselleen 

laajan suorituskykymittariston. Sen on kehittänyt Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja se on 

kehitetty pääosin Kansallisen tuottavuusohjelman rahoituksella, mikä mahdollistaa sen jakelun 

maksutta. Työkalu on suunnattu pk-yrityksille ja sen voi muokata omiin tarpeisiinsa sopivaksi. 

Sovellus perustuu suorituskykymatriisiin. Järjestelmään on mahdollista sijoittaa kuusi mittaria 

kutakin kuutta suorituskyvyn osa-aluetta kohden. Yksittäisten mittareiden määrä on siis 
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maksimissaan 36 kappaletta. SAKE-sovellus soveltuu parhaiten pieniin ja keskisuuriin 

teollisuusyrityksiin, johon se on alun perin kehitettykin (Tenhunen et al. 2000, s. 1-5). 

 

Tenhunen et al. (2000, s. 27) mukaan mittaristo rakentuu hierarkkisesti kahteen eri tasoon 

järjestetyistä matriiseista. Alempien taulukoiden yksittäisten mittareiden arvosanoista lasketaan 

painotusten mukainen keskiarvo. Näin saadaan suorituskyvyn eri osa-alueiden arvosanat. 

Tämän jälkeen lasketaan päätaulukossa alempien taulukoiden painotusten mukainen keskiarvo 

ja saadaan koko yrityksen suorituskykyarvo. Laskenta perustuu siten varsin yksinkertaisesti 

kahdelle tasolle jaettuihin painotettuihin keskiarvoihin. Kuvaajien piirtäminen tapahtuu 

liukuvasti näistä painotetuista keskiarvoista siten, että seurannassa on 12 viimeisintä 

päivityskiertoa. Mittariston rakenne on selvitetty kuvassa 13. 

 

 

Kuva 13. SAKE-sovelluksen rakenne. (Tenhunen et al. 2000, s. 27) 

 

3.3 Mittariston kehitysprosessi 
 

Lönnqvist et al. (2006, s.99) mukaan mittaristohankkeella tarkoitetaan prosessia tai projektia, 

jossa mittaristo suunnitellaan ja otetaan käyttöön organisaatiossa. Hanke voi koostua eri 

vaiheista ja sen pituus vaihtelee tapauskohtaisesti. Se voi olla myös hyvin yksinkertainen ja 

nopea prosessi, kun taas toisissa tapauksissa hyvinkin haastava ja pitkäkestoinen. Bourne et al. 

(2000, s.757). mukaan mittariston kehittäminen voidaan jakaa eri osa-alueisiin, jotka ovat 

mittariston suunnittelu, käyttöönotto ja käyttö. Vastaavasti Neely et al. (2000, s.1143) jakavat 

kehitysprosessin neljään osaan (kuva 14), joita ovat mittariston suunnittelu, mittariston 

käyttöönotto, mittarin käyttö ja mittariston ylläpito. Seuraavissa luvuissa käydään tarkemmin 

lävitse näitä eri vaiheita. 
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Kuva 14. Suorituskykymittariston kehitysprosessi. (Neely et al. 2000) 

 

3.3.1 Suunnitteluprosessi 
 

Kirjallisuudesta löytyy useita eri malleja suorituskykymittariston suunnitteluun.  Lönnqvist et 

al. (2006, s. 105-118) mukaan mittariston suunnitteluvaiheessa määritetään tavoitteet ja 

mittausnäkökulmat, menestystekijät ja niiden mittarit sekä mittareiden käyttöperiaatteet. 

Vastaavasti Tenhusen (2001, s.3) mukaan suunnitteluvaihe alkaa yrityksen vision ja strategian 

määrittämisellä. Näiden pohjalta määritetään yrityksen kriittiset menestystekijät ja valitaan 

tärkeimmät mitattavat suorituskyvyn osa-alueet ja niiden mittarit. Kaplanin ja Nortonin mukaan 

(1996, s.300-310) mittariston kehitysprosessi seuraa alla olevan listan mukaista kaavaa: 
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• sopivan organisaatioyksikön valinta 

• liiketoimintayksikön ja yrityksen välisten yhteyksien määrittely 

• haastatteluiden ensimmäinen kierros 

• yhteenvetoistunto 

• johdon työistunto, ensimmäinen kierros 

• osatyöryhmien kokoukset 

• johdon työistunto, toinen kierros 

• käyttöönottosuunnitelman kehittäminen 

• johdon työistunto, kolmas kierros 

• käyttöönottosuunnitelman toteuttaminen 

• säännöllinen raportointi. 

 

Yksi tapa kuvata mittariston kehitysprosessia on suunniteltu lähinnä pk-yrityksille. Mittariston 

rakentaminen on tehty helpoksi ja siinä on huomioitu organisaatioiden rajalliset resurssit. Malli 

on esitetty kuvassa 15 (Tenhunen 2001, s.2). 
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Kuva 15. Mittariston rakentamisen vaiheet. (Tenhunen 2001, s.2) 

 

Visiolla tarkoitetaan organisaation julkista näkemystä siitä, millaiseksi se haluaa 

tulevaisuudessa tulla (Lindroos & Lohivesi 2004, s.26-24). Vastaavasti strategiallaan yritys 

viestii siitä, millä ja miten visio saavutetaan. Strategian tulee olla organisaation henkilökunnan 

ja tärkeimpien sidosryhmien tiedossa. Tällä varmistetaan, että henkilökunta ja sidosryhmät 



41 

 

tietävät mihin tulee pyrkiä ja mitä heiltä odotetaan.  Yhdessä organisaation visio ja strategia 

muodostavat yrityksen liiketoiminnan perustan ja suunnan tuleville vuosille. Vision ja strategian 

pohjalta määritetään seuraavaksi organisaation kriittiset menestystekijät ja ydintoiminnot. Jos 

yrityksen visio ja strategia ovat selkeitä, niistä voidaan johtaa suoraan mitattavat menestystekijät 

(Lönnqvist et al. 2006, s. 106). Tenhunen (2001, s.3) mukaan kriittiset menestystekijät ovat niitä 

liiketoiminnan alueita, joissa yritys on hyvä ja kykenee voittamaan kilpailijansa. Ydintoiminnot 

voivat olla esimerkiksi tuotantolinja, ostotoiminta, tuotesuunnittelu ja niin edelleen. 

Ydintoiminnot ja menestystekijät vaikuttavat merkittävästi vision saavuttamiseen  

 

Esimerkiksi Balanced Scorecard sisältää perusmuodossaan neljä kriittistä menestystekijää: 

asiakkaan perspektiivi, sisäinen perspektiivi, innovoivuuden ja oppimisen perspektiivi ja 

taloudellinen perspektiivi. Asiakaan perspektiivissä on kysymys yleisen asiakkaiden tarpeiden 

tyydyttämiseen perustuvan toiminta-ajatuksen muuntamisesta mittareiksi, jotka heijastelevat 

asiakkaille tärkeitä asioita. Tämän ulottuvuuden mittarit mittaavat usein nopeutta, tuotteiden 

laatua, palvelua ja kustannuksia asiakkaalle. Sisäisen perspektiivin mittarit mittaavat niiden 

sisäisten prosessien suorituskykyä, jotka vaikuttavat kriittisesti yrityksen kykyyn tyydyttää 

asiakkaiden tarpeet. Mittareita ovat muun muassa prosessien läpimenoajat, laatu, työntekijöiden 

taidot ja tuottavuus. Oppimisen ja innovoivuuden perspektiivi liittyy yrityksen kykyyn 

innovoida, oppia ja parantaa menetelmiä, joilla asiakkaiden tarpeet voidaan tyydyttää entistä 

paremmin ja laadukkaammin. Sopivat mittarit liittyvät siten esimerkiksi kykyyn kehittää uusia 

tuotteita tai kykyyn synnyttää asiakkaalle enemmän arvoa. Taloudellisessa perspektiivissä 

mitataan sitä, millä tavalla asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen näkyy yrityksen taloudellisessa 

suorituskyvyssä. Sopivia mittareita ovat esimerkiksi pääoman tuottoprosentti ja kasvunopeus 

(Laitinen 2003, s.376-377). 

 

Menestystekijät ovat organisaatiokohtaisia ja vaihtelevat sen mukaan, mitä yrityksessä halutaan 

painottaa. Ne voivat olla joko taloudellisia ja fyysisiä tai aineettomia menestystekijöitä. Monesti 

menestystekijät pyritään määrittämään kerralla, mutta usein niitä joudutaan tarkentamaan 

prosessin aikana (Lönnqvist et al. 2006, s.109-112). 
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Menestystekijöiden valinnan jälkeen kullekin menestystekijälle määritetään mittarit. Tämä on 

se vaihe, jossa mittaristoprosessi konkretisoituu. Ukko et al. (2007, s.60) mukaan juuri tämä 

vaihe koetaan erityisen tärkeäksi työntekijöiden näkökulmasta. Mittarikohtaisia tavoitteita 

määritettäessä työntekijöiden osallistuminen tai kuuleminen onkin toivottavaa.  

 

Mittarin valintaa vaikuttaa ensisijaisesti mittarin käyttötarkoitus. Jokaisen mittarin kohdalla 

tulee siis pohtia, mihin mittaria käytetään. Mittareita määrittäessä tulee kuitenkin muistaa, että 

täydellistä mittaria ei ole ja kaikki mittarit ovat kompromisseja eri tekijöiden kesken (Lönnqvist 

et al. 2006, s.112). Laitinen (2003, s. 147-169) listaa keskeisimmät mittareilta vaadittavat 

ominaisuudet seuraavasti: 

 
• Edullisuus: mittarin arvon pitää olla edullisesti tuotettavissa, toisin sanoen sen 

tuottaminen ei saa vaatia liikaa uhrauksia sen merkitykseen verrattuna. 

 

• Relevanttius eli oleellisuus: mittarin arvon pitää olla relevantti, toisin sanoen sillä pitää 

olla olennainen merkitys päätöksenteolle. 

 
• Reliabiliteetti eli tarkkuus: mittarin arvon pitää olla riittävän reliaabeli, toisin sanoen 

riittävän tarkka. 

 
• Validiteetti eli oikeellisuus: mittarin arvon pitää olla riittävän validi, toisin sanoen sen 

pitää mitata tarkoitettua mittauksen kohdetta riittävän harhattomasti. 

 

• Uskottavuus: mittarin arvon pitää olla uskottava, toisin sanoen päätöksentekijän on 

luotettava siihen. 

 

Mittariston yksittäisten ominaisuuksien jälkeen on tarpeen pohtia mittaristoa kokonaisuutena. 

Mittariston tulee linkittyä yrityksen strategiaan. Myös mittariston eri mittareiden syy-

seuraussuhteita on hyvä pohtia ja käydä lävitse. Näin saadaan hahmotettua se, kuinka 

organisaation perustason toiminnot linkittyvät strategiatason tavoitteisiin.  
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Mittariston tasapainoa voidaan käsitellä myös taloudellisten ja ei-taloudellisten mittareiden 

suhteen. Operatiivisen tason mittarit ovat tyypillisesti ei-taloudellisia ja ovat lähellä 

työntekijöitä. Vastaavasti ylimmän johdon päätöksenteon tueksi tarkoitetut mittarit ovat usein 

taloudellisia tai laajoja kokonaisuuksia käsitteleviä yhdistelmämittareita. Kun alustava 

mittarilista ja eri mittareiden tavoitteet on saatu määritettyä, on tärkeätä tiedottaa henkilöstöä 

mittaristohankkeen etenemisestä. Näin henkilöstö on koko ajan tietoinen hankkeen etenemisestä 

ja pystyy kommentoimaan mittareita ja niiden tavoitteita (Ukko et al. 2007, s.60-61). 

 

3.3.2 Mittariston käyttöönotto, käyttö ja ylläpito 
 

Mittariston suunnittelun jälkeen mittaristo implementoidaan eli otetaan käyttöön. 

Käyttöönottoon sisältyy esimerkiksi tietojärjestelmien muokkausta, henkilöstön kouluttamista 

ja mittareiden testaamista. Mittareiden testaamiseen kuuluu muun muassa datan keräämistä sekä 

tulosten laskemista, raportoimista ja analysointia. Yleensä mittariston käyttöönotto ei onnistu 

täydellisesti. Ei ole olemassa kuitenkaan mitään selkeitä ohjeita siitä, miten mittaristo otetaan 

käyttöön onnistuneesti. Eikä vastaavasti ole määritelty selkeitä syitä mittariston käyttöönoton 

epäonnistumiselle (Lönnqvist et al., 2006, s.118). Hannula & Lönnqvist (2002, s.) laatima 

listaus helpottaa asioiden muistamista mittareiden käyttöönottovaiheessa. 

 

• Mikä on mitattava menestystekijä? 

• Liittyykö tekijä muihin menestystekijöihin? 

• Mikä on mittarin laskukaava? 

• Miten mittarin luotettavauus on varmistettu? 

• Kuka vastaa mittarista? 

• Kuka laskee mittarin tuloksen? 

• Mikä on mittarille asetettu tavoitearvo? 

 

Ukko et al. (2007, s.37-38) korostavat viestinnän tärkeyttä mittariston käyttöönotossa. 

Mittaaminen ja sen aloittaminen organisaatiossa koetaan usein muutoksena ja siihen liittyy usein 

ongelmia. Vaikeudet ovat kuitenkin hallittavissa oikeanlaisella muutosviestinnällä. Viestintä 



44 

 

pitäisi olla sitä henkilökohtaisempaa, mitä lähemmäksi työntekijätasoa muutokset vaikuttavat. 

Tärkeää muutosviestinnässä on siis kasvokkaisuus ja myönteinen lopputulos, eikä 

muutosvastarinnan jatkuminen tulevaisuuteen. Toinen tärkeä tekijä on viestinnän ajankohta. 

Muutoksista viestiminen kannattaa siis aloittaa mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään. 

Lisäksi on perusteltava miksi, mitä ja miten mitataan ja mihin se vaikuttaa. Myös henkilöstön 

osallistuttaminen jo heti alussa on tärkeää. Se helpottaa viestintää, sitoutumista ja motivointia. 

 

Käyttöönoton tavoitteena on varmistaa mittariston tarkoituksenmukainen ja kokonaisvaltainen 

käyttö. Mittariston käyttöönotto on mittariston toteutuksen kriittisin vaihe ja siinä onnistuminen 

vaatii huolellista suunnittelua. Tällä varmistetaan, että viestinnän, koulutuksen ja muutokseen 

liittyvän esimiestyön sisältö kohdistuu organisaation toimintatapojen muutoksen kannalta 

oikeisiin asioihin. Mittariston käyttöönottovaiheessa käydään myös paljon keskustelua ja 

nostetaan esiin argumentteja, joita ei välttämättä aiemmassa suunnitteluprosessivaiheessa ole 

ollut mahdollista esittää. Aktiivisien osallistumisen kautta yrityksen johto saa erityisen paljon 

tietoa omaan ajatteluunsa ja toimintaansa. Mittariston käytössä tulee myös muistaa jatkuvan 

parantamisen käytäntö: mittaristo on tuskin koskaan heti valmis, vaan se vaatii aktiivista käyttöä 

ja parantamista toimiakseen vuodesta toiseen kehittyvän strategian tukena (Malmi et al., 2006, 

s.119-120). 

 

Kun organisaation toimintatapoja muutetaan, ylimmän johdon sitoutuminen muutoksen 

läpiviemiseen on todella tärkeää. Johdon on annettava kehitystyölle riittävä tuki, jotta 

mittariston käyttöönotto voidaan viedä onnistuneesti läpi. Mikäli johto ei sitoudu vahvasti 

prosessin suorittamiseen, myös organisaation alemmat portaat kyseenalaistavat koko 

mittausjärjestelmän käyttöönoton (Gunasekaran et al., 1999, s. 391). Myös Tenhunen & Ukko 

(2001, s.14) korostavat johdon sitoutumisen ja osallistumisen tärkeyttä: se toimii viestinä koko 

organisaatiolle, että yrityksen sisäinen suoritus on tärkeää ja sitä mitataan ja johdetaan 

tehokkaasti.  

 

Organisaation toiminnan kannalta mittariston ylläpito on todella tärkeää. Tavoitteiden 

muuttuessa myös mittarit tulee päivittää, sillä muuten ne voivat ohjata organisaation toimintaa 

ja resursseja väärään suuntaan. Mittariston ylläpito sisältää siis sekä uusien mittareiden 
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lisäämistä että vanhojen, turhiksi käyneiden mittareiden poistamisen. Nyrkkisääntönä voidaan 

pitää, että mittaristoa päivitetään aina organisaation liiketoiminnan tavoitteiden muuttuessa ja 

säännöllisin väliajoin. Mittariston päivittäminen etenee samoin kuin mittariston suunnittelu ja 

käyttöönotto. Aluksi tarkistetaan strategia, tavoitteet ja menestystekijät. Tämän jälkeen 

poistetaan mahdollisesti sellaiset menestystekijät, jotka eivät ole enää relevantteja. Tämän 

jälkeen uusille menestystekijöille suunnitellaan mittarit (Lönnqvist et al., 2006, s.142-144).  

 

Tulosten raportointi on tärkeä osa suorituskyvyn mittaamista. Tulosten raportoinnin kannalta 

tukee muistaa, miksi ja kenelle raportoidaan. Raportoinnin toteutustapa vaihtelee kohderyhmän 

mukaan. Raportoinnilla on tulosten esittämisen lisäksi viestinnällinen rooli. Raportti kertoo, 

mitkä ovat organisaation tärkeimmät arvot ja tavoitteet. Jotta raportointi olisi tehokasta, tulee 

ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat Lönnqvist et al. (2006, s.135-136): 

 

• Tulokset on esitettävä mahdollisimman havainnollisessa muodossa – numeroilla ja 

kuvilla. 

• Tuloksia on päästävä katsomaan milloin tahansa. 

• Tulokset esitetään käyttäjälle tutussa ja yksinkertaisessa ympäristössä. 

• Tietojen keräämisen ja esittämisen tulee tapahtua kustannustehokkaasti. 

 

Raportointia voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Perusvaihtoehtoina ovat manuaalisesti 

ylläpidettävät mittarit, taulukkolaskennalla tai muulla helposti opittavalla välineellä tehdyt omat 

sovellukset, kaupalliset sovellusohjelmat ja perustietojärjestelmiin integroidut ratkaisut 

(Andersin et al. 1994, s.98). Raportointitavan lisäksi tulee valita sopiva raportointitiheys. 

Raportointitiheydellä tarkoitetaan sitä, kuinka usein dataa kerätään, mittariston syöttöarvot 

päivitetään ja tulokset esitetään. Raportointitiheydelle ei ole mitään tiettyä yksikäsitteistä 

vastausta. Voidaan kuitenkin ajatella, että helposti saatavilla olevat mittaustiedot päivitetään 

järjestelmään kuukausittain ja hankalimmat mittarit harvemmin (Tenhunen & Ukko, 2001, 

s.17). Erilaisilla väreillä voidaan lisäksi havainnollistaa merkittäviä poikkeamia vertailutasosta, 

eli hälytysrajojen ylityksiä joko positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan. 
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3.3.3 Mittariston tärkeimmät ominaisuudet 

 

Laitisen (2003, s.445) mukaan tehokas kokonaisvaltainen mittaristo täyttää mittaristona 

yksittäisille mitoille asetettavat vaatimukset eli olennaisuuden, oikeellisuuden, tarkkuuden, 

edullisuuden ja uskottavuuden. Lisäksi mittaristo antaa johdonmukaisen signaalin 

suorituskyvyn kehittämiseksi ja tukee lyhyen tähtäyksen mittareiden antamilla signaaleilla 

pitkän tähtäyksen mittareiden tulkintaa. Vastaavasti Hudson et al. (2001, s.1102) listaavat 

kirjallisuudessa esitetyt tärkeät osa-alueet, jotka mittariston tulisi sisältää seuraavasti: 

 

• Laatu: osa-alueen mittareita ovat muun muassa tuotteen laatu ja toimitusvarmuus. 

• Aika: osa-alueen mittareita ovat muun muassa tuottavuus ja läpimenoaika. 

• Joustavuus: osa-alueen mittareita ovat muun muassa resurssit ja niiden kohdistaminen 

sekä volyymivaihteluiden hallinta. 

• Talous: osa-alueen mittareita ovat muun muassa kustannustehokkuus ja kannattavuus. 

• Asiakastyytyväisyys: osa-alueen mittareita ovat muun muassa markkinaosuus, palvelun 

laatu ja kilpailukyky. 

• Henkilöstö: osa-alueen mittareita ovat muun muassa oppiminen, osaaminen ja 

työtyytyväisyys. 

 

Mittaristo tulee laatia siten, että se kertoo kaiken oleellinen organisaation strategiasta. Lisäksi 

mittariston pääkäyttötarkoitus tulee aina määrittää. Mittariston yksittäisille mittareille on 

asetettu muun muassa seuraavia vaatimuksia (Lönnqvist et al. 2006, s112): 

 

• Niiden tulee olla sidoksissa organisaation strategiaan ja menestystekijöihin. 

• Niiden tulee olla yksiselitteisiä ja helposti ymmärrettävissä. 

• Niiden on huomioitava erityisesti pitkän aikavälin tavoitteet 

• Niiden tulee kuvata asioita, joihin voi vaikuttaa, ja oman työn vaikutus niihin tulisi olla 

selvä. 

• Niiden tulee olla helposti raportoitavissa ja muutettavissa. 

• Niiden tulee tarjota palautetta ja informaatiota. 
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3.3.4 Mahdollisia ongelmakohtia 

 

Mittaaminen ei aina välttämättä ole niin helppoa ja suoraviivaista kuin voisi olettaa. Siihen 

vaikuttavat monet tekijät. Hannula et al. (2002, s.172-173) mukaan järjestelmän suunnittelussa 

ilmenevät ongelmat ovat joko asialähtöisiä tai ihmislähtöisiä. Mittariston ominaisuuksista ja sen 

toteutuksen puutteista johtuvat ongelmat ovat asialähtöisiä. Ihmislähtöiset ongelmat johtuvat 

taas organisaation johtamisesta ja sen kulttuurista. Tenhunen & Ukko mukaan (2001, s.25-27) 

mittariston implementointivaiheessa tutkituissa yrityksissä on tullut ilmi seuraavia 

ongelmakohtia: 

 

• kiire ja puutteellinen suunnittelu 

• aikataulu venyy 

• suunnittelu ei etene 

• pohjatietoa puuttuu. 

 

Mittariston käyttöön liittyy monenlaisia ongelmakohtia. Usein ne ovat sidoksissa tiettyyn 

organisaatioon, mittariin tai ajankohtaan. Kyselytutkimusten mukaan mittariston käyttöä eniten 

haittaava tekijä suomalaisessa organisaatiossa on se, että joillekin yksittäisille asioille, kuten 

osaamiselle, ei löydetä sopivaa mittaria. Mittariston käyttöä haittaavat tekijät voidaan jaotella 

esimerkiksi seuraavasti (Lönnqvist et al. 2006, s.145-147): 

 

• Yleiset mittausteoreettiset ongelmat. 

o Mittareiden ominaisuuksiin ja yleisiin laskentatoimiin liittyvät ongelmat. 

• Käytössä olevat mittaristot ja mittarit 

o Väärät mittarit ja virheellinen mittareiden määrä sekä mittareiden 

tulkintavaikeudet. 

• Mittareiden käyttöperiaatteet. 

o Ristiriitaisuus käyttötarkoituksen kanssa, tai käyttöperiaatteiden epäselvyys. 

• Toimintaympäristön ja organisaation toiminnan luonne. 

o Kiire ja muutokset toimintaympäristössä. 
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• Tietojärjestelmien toiminta 

o Informaatiopuutteet ja käytön monimutkaisuus. 

• Organisaatiokulttuuri. 

o Johdon tuen puuttuminen ja väärät mittarit. 
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4. SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN ELEMENTTITEOLLISUUDESSA 

4.1 Taustaa 
 

Teollisuudessa ja kuin myös elementtiteollisuudessa yritysten ja organisaatioiden toiminnan ja 

tulosten suorituskyvyn mittaamiseen on tarjolla runsaasti erilaisia malleja ja mittaristoja. Yksi 

tapa (kuva 16) on erotella suorituskyky laatuun, nopeuteen, toimitusvarmuuteen, joustavuuteen 

ja kustannuksiin (Slack et al. 2001, s. 599).  

 

 

Kuva 16. Suorituskyvyn erottelu teollisuudessa. 
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Seuraavissa luvuissa käsitellään yleisesti elementtiteollisuuden suorituskyvyn mittaamisessa 

tarkasteltavaa työn tuottavuutta, pääoman hallintaa, kilpailukykyä ja yleisimpiä teollisuudessa 

käytettäviä suorituskykymittareita. Lisäksi käydään lävitse laatuun ja turvallisuuteen liittyviä 

asioita sekä alan toimintaympäristöä ja haasteita. 

 

4.2 Tuottavuus 
 

Tuottavuus kuuluu osaksi yrityksen sisäistä suorituskykyä ja sen määrittelyyn vaikuttaa se, 

mistä näkökulmasta ja asiayhteydestä asiaa tarkastellaan (Rantanen 2005, s.1-3). Rantanen & 

Holtari (1999, s. 9) määrittelevät tuottavuuden tuotantotulosten määrän suhteutettuna 

käytettyjen tuotantopanosten määrään. Eli se kuvaa organisaaton reaaliprosessin suorituskykyä 

tuotantopansoten muuttamisessa tuotannon tuloksiksi. Vastaavasti Sink (1985, s.3) määrittelee 

tuottavuuden järjestelmästä tietyssä rajatussa ajassa syntyvän tuotoksen ja tämän 

mahdollistavan panoksen väliseksi suhteeksi. 

 

Tuottavuutta voidaan tarkastella myös monella eri tasolla. Lähestymistapa riippuu paljon 

tarkastelijan taustasta ja siitä, miltä tasolta tuottavuutta tarkastellaan. Rantanen (2005, s. 10-14) 

jakaa tarkastelutasot seuraavasti: 

 

• Kansantalouden taso. 

o Tuottavuuden tarkastelu usein tuotantofunktioista lähtien. 

• Toimialan taso. 

o Tuottavuutta tarkastellaan yleensä indeksi, tuotantofunktio ja input-output-

lähestymistapa näkökulmasta (Sumanth 1984, s. 77). 

• Yrityksen taso. 

o Monia eri lähestymistapoja.  Tuottavuutta tarkastellaan yleisesti 

tuotantoprosessin tehokkuuden näkökulmasta.  

• Yksilön / yksittäisen toiminnan taso. 

o Tuottavuuden tieteellinen tarkastelu rajoittunut lähinnä työn tutkimukseen. 
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Yritystasolla ja sen alatasoilla on useita erilaisia lähestymistapoja tuottavuuteen. Yksi tapa 

jaotella yritystason tuottavuus ja sen mittaamisen lähestymiseen on Sumanth (1979, s. 2.54 ja 

1984, s. 98) mukainen jako ammattiryhmittäin: 

 

 Economist: Index approach. 

Production Function approach. 

Input-Output approach. 

 

 Engineers: Index approach. 

Utility approach. 

Servo-system approach. 

 Managers:  Array approach. 

Financial Ratios approach. 

 Accountants: Capital Budgeting approach. 

Unit Cost approach. 

 

Organisaatiot kilpailevat erityisesti tuotannon tuottavuudesta ja tehokkuudesta. 

Mahdollisimman tehokkaalla ja tuottavalla toiminnalla yritetään saada aikaan mahdollisimman 

paljon mahdollisimman pienillä resursseilla. Periaate on, että tuotannon tekemä lisäarvo on 

suurempi kuin tuotantoon käytetyt panokset. Liiketoiminta on sitä kannattavampaa, mitä 

tehokkaampi ja tuottavampi yrityksen tuotanto on. 

 

4.3 Pääoman hallinta ja kilpailukyky 
 

Pääoman tuottavuus on yksi tuotantotekijä, joten sitä voidaan tarkastella siinä missä työn 

tuottavuuttakin. Pääoman tuottavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka paljon tuotanto vaatii 

pääomaa eri muodoissa. Käyttöpääoman määrää valvotaan tehokkaalla myyntisaamisten, 

varastojen ja ostovelkojen hallinnalla ja tehokkaalla käyttöpääoman hallinnalla voidaankin 

vaikuttaa organisaation kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen (Kumar & Sharma, 2011, 159-

160). 
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Pääoman tuottavuus voidaan jakaa mittaamista varten eri osiin, jotka ovat käyttöpääoma, kiinteä 

pääoma ja maksuvalmius- ja sijoitusvaroihin sitoutunut pääoma. Käyttöpääomalla tarkoitetaan 

myyntisaamisia, varastoja ja ostovelkoja. Se on lyhytaikaista ja sillä ylläpidetään organisaation 

päivittäisen liiketoiminnan jatkuvuutta. Sen tuottavuutta voidaan käsitellä esimerkiksi 

käyttöpääoman ja liikevaihdon suhteena. Kiinteä pääoma on käytännössä koneita, laitteita, 

rakennuksia ja sen tuottavuutta voidaan ajatella tuotantomäärän ja kiinteän pääoman suhteena. 

Kiinteälle pääomalle ominaista on pitkäaikaisuus ja sen tuottavuutta voidaan parantaa 

esimerkiksi lisäämällä työn määrää (Uusi-Rauva 1997, s. 116-126). 

 

Organisaation kilpailukykyä voidaan kasvattaa parantamalla palvelun laatua ja prosessin 

tuottavuutta. Kilpailukyvyn kasvu vaikuttaa taas positiivisesti organisaation taloudelliseen 

menestykseen. Vastaavasti, jos palvelun laatu ja prosessin tuottavuus heikkenee, myös 

kilpailukyky heikkenee. Tämä puolestaan vaikuttaa heikentävästi myös taloudelliseen 

menestykseen.  

 

Tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun liittyy sekä sisäisiä, että ulkoisia tekijöitä (Lämsä ja 

Uusitalo 2005, s. 111). Ulkoisia tekijöitä ovat mm. markkinat, kysyntä, kilpailu ja muut 

ympäristötekijät. Vastaavasti sisäisiä tekijöitä ovat mm. hinnoittelun tavoitteet, kilpailukeinoja 

koskevat päätökset sekä kustannukset. Ulkoisiin tekijöihin yritys ei juurikaan pysty 

vaikuttamaan, mutta kuitenkin näiden kaikkien tekijöiden huomioon ottaminen, mittaaminen ja 

seuranta on tärkeää hinnoittelun kannalta. 

 

4.4 Laatu ja turvallisuus 
 

Eri tuotteiden ja palveluiden laatua on mahdollista mitata asiakkaalle lähetettävän 

kyselylomakkeen avulla. Kysely voidaan toteuttaa esimerkiksi aina projektin päättyessä tai 

säännöllisin väliajoin, vaikka puolivuosittain. Kyselyssä voidaan pyytää asiakasta arvioimaan 

sellaisia laatuun vaikuttavia tekijöitä, joiden uskotaan olevan tärkeimpiä. Näitä 

tapauskohtaisesti valittavia kriteereitä ovat esimerkiksi tuotteen tai palvelun toimivuus, 

saatavuus ja innovatiivisuus (Lönnqvist et al. 2006, s.59). 
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Työterveys ja -turvallisuus ovat keskeisiä seurattavia osa-alueita teollisuuden alalla. 

Turvallisuus käsittää niin tuoteturvallisuuden asiakkaille kuin työntekijöiden turvallisuuden 

toimipaikoilla. Laatu ja tuoteturvallisuus vaikuttavat yrityksen taloudelliseen menestykseen niin 

taloudellisesti, ympäristöllisesti kuin sosiaalisesti. Lisäksi laatu ja tuoteturvallisuus vaikuttavat 

merkittävästi eri sidosryhmien päätöksiin ja arviointeihin. 

 

Hannula et al. (1995, s.28-29) mukaan teollisuudessa tuotteen laatu ja pehmeät arvot koetaan 

tärkeäksi osaksi suorituskyvyn mittaamista. Mitattavia osa-alueita ovat muun muassa 

käyttöasteet, asiakastyytyväisyys, läpäisyajat toimitusvarmuus, reklamaatio- ja 

laatukustannukset. Pehmeistä arvoista seurataan muun muassa innovaatioita, poissaoloja, 

organisaation ilmapiiriä, sisäistä viestintää ja henkilöstön vaihtuvuutta. Pehmeät arvot, kuten 

poissaolot, käyttöaste ja ilmapiiri, ovat tärkeä osa suorituskyvyn mittaamista, sillä usein ne 

heijastelevat myös työn ja pääoman tuottavuutta. 

 

Huoli ilmastonmuutoksesta on korostanut ympäristövastuun merkitystä teollisuusyrityksissä 

vuosi vuodelta. Tämä on vaikuttanut myös lainsäädäntöön. Asiakkaat ja muut yritykset 

arvostavat myös kestäviä ja ekologiasia tuotteita ja ratkaisuja. Organisaatioissa panostetaankin 

nykyisin entistä enemmän ekologisiin tuotantomuotoihin, energiatehokkuuteen, jätteen määrän 

minimointiin sekä ympäristölle haitallisten aineiden käytön vähentämiseen. 

 

4.5 Toimintaympäristö 
 

Perinteisesti elementtiteollisuuden ala on ollut hyvin tuotekeskeinen. Viime aikoina tuotteeseen 

liittyvien palveluiden, kuten suunnittelun, asennuksen ja projektin hallinnan merkitys on 

kasvanut.  Asiakastarpeiden ymmärtäminen ja laajasti verkostoitunut tutkimus- ja 

tuotekehitystoiminta on ensisijaisen tärkeää niin taloudellisen kasvun kuin kilpailussa 

erottumisen kannalta. Laaja ja tehokas tuotekehitys vaikuttaa merkittävästi yrityksen 

kilpailukykyyn markkinoilla. Tällä edistetään prosessien tehokkuutta ja kannattavuutta. 

Erityisen tärkeää on ymmärtää asiakkaiden nykyisiä ja tulevia tarpeita, sekä markkinassa 

tapahtuvia muutoksia. Trendien ja muutosten tunnistaminen voi olla haastavaa, mutta alan 
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tapahtumista, lehdistä, asiakkailta ja kollegoilta saadun tiedon avulla voi muodostaa 

kokonaisuuksia, joiden avulla arvioida ja ymmärtää tulevaa. Ymmärryksen pohjalta pystytään 

innovoimaan ja kehittämään asiakkaiden tarpeita vastaavia tuotteita ja palveluita. 

 

4.6 Yleisesti käytetyt mittarit 
 

Suorituskyvyn mittaamista teollisuudessa ovat tutkineet muun muassa Carlos et al. (2011) data-

analyysin avulla. Tutkimuksessa tutkittiin 500 yrityksen satunnaisotantaa. Yritysten käyttämät 

mittarit jaettiin kahdeksaan eri osa-alueeseen, jotka ovat: taloudellinen, tuotteen laatu ja 

asiakastyytyväisyys, prosessin tehokkuus, tuote- ja prosessi-innovaatiot, kilpailuympäristö, 

johtamisen laatu ja itsenäisyys, henkilöstöjohtaminen ja sosiaalinen vastuu. Tutkimuksessa 

tutkittiin erityisesti mittareiden käytön yleisyyttä, hyötyä ja mittaamista varten tarvittavan 

tiedon keräämisen helppoutta. Seuraavassa on esitetty tutkimuksen yritysten yritysotannan 

käytetyimmät, hyödyllisimmät ja mittaamisen kannalta helpoimmat mittarit. Kaikissa 

kategorioissa toistuvat hyvin samat mittarit, erityisesti talouteen liittyvät. 

 

 Käytetyimmät mittarit: 

• liikevaihto 

• kassavirta 

• liikevoitto / liikevaihto 

• turvallisuusrekisteri 

• hylätyt tuotteet 

• poissaolot 

• asiakasreklamaatiot 

• henkilöstön koulutus 

• kirjanpidon laatu 

• myöhästyneet toimitukset 

• oman pääoman tuottoaste 

• valmistusjakson aika. 
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Hyödyllisimmät mittarit: 

• liikevaihto 

• liikevoitto / liikevaihto 

• henkilöstön koulutus 

• kassavirta 

• hylätyt tuotteet 

• myöhästyneet toimitukset 

• poissaolot 

• turvallisuusrekisteri 

• asiakasreklamaatiot 

• kapasiteetin käyttöaste 

• johtamisen kokemus/maine 

• asiakaskyselyt. 

 

Tiedonsaannin helppous: 

• liikevaihto 

• turvallisuusrekisteri 

• kassavirta 

• liikevoitto / liikevaihto 

• oma pääoma / varat yhteensä 

• hylätyt tuotteet 

• tuotto osaketta kohden 

• poissaolot 

• myyntisaamiset / liikevaihto 

• oman pääoman tuotto 

• työntekijän koulutus 

• myynti / liikevaihto. 
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4.7 Elementtiteollisuuden haasteet 

  

Alaan ja sitä kautta mittaamiseen vaikuttavat monet eri haasteet. Näistä merkittävimpiä ovat: 

• rakentamisen kausiluontoisuus 

• alan konservatiivisuus 

• projektikeskeisyys 

• toimialan suhdanneherkkyys. 

 

Kausivaihtelu on vähentynyt alan ja työmenetelmien kehittymisen myötä, mutta on edelleen 

suurta. Ala on myös melko konservatiivinen eli riskejä kartetaan ja innovaatioita ja kehitystä ei 

juuri tapahdu. Tosin tässä on viime vuosina ollut havaittavissa selvää muutosta. Projektit ovat 

usein myös hyvin uniikkeja, joten toistuvuutta ja sitä kautta kustannushyötyä ei juuri saada. Ala 

on myös todella suhdanneherkkä ja tätä kautta tuotteiden markkinahinta vaihtelee eri 

suhdanteissa merkittävästi. 

 

Digitalisaatio on vaikuttanut myös alaan merkittävästi. Muiden alojen kehittyessä myös 

elementtiteollisuus on siirtynyt hyödyntämään tietotekniikkaa ja digitalisaatiota. Tämä on myös 

mahdollisuus, sillä hyödyntämällä tätä tekniikkaa, voidaan erottua alan muista toimijoista. 

Liiketoimintaympäristö ja tilanteet yritysten ympärillä muuttuvat jatkuvasti, joten käytössä 

olevien mittareiden päivittäminen on erityisen tärkeää.  Kiristyvä ja kansainvälistyvä 

liiketoimintaympäristö luo yrityksille tarvetta jatkuvasti uudenlaiseen osaamiseen.  Ajan ja 

osaamisen puute, sekä resurssien vähyys ovat usein syynä siihen, että kaikki eivät ole valmiita 

hyväksymään uusia toimintamalleja ja työvälineitä. Nykyisin monet organisaatiot toimivat 

dynaamisessa toimintaympäristössä, jossa liiketoiminnan tavoitteet voivat muuttua nopeastikin. 

Jos suorituskyvyn mittaamisen avulla pyritään ohjaamaan henkilöstön toimintaa, mittareiden 

tulee olla jatkuvasti linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Jos tavoitteet muuttuvat mutta 

mittareita ei päivitetä, ne menettävät merkityksensä tai pahimmassa tapauksessa ohjaavat 

organisaation toimintaa ja resursseja väärään suuntaan. Tämän vuoksi mittariston ylläpito on 

hyvin tärkeää (Lönnqvist et al. 2006, s.142).  
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5. MITTARISTON RAKENTAMINEN  

5.1 Case-organisaation esittely ja nykyinen mittaristo 
 

Tässä luvussa käydään lävitse case-organisaatiota, empiirisen aineiston keruuta ja 

suorituskykymittariston suunnittelemista case-organisaatioon. Tutkimuksen ulkopuolelle 

rajattiin mittariston käyttöönotto, käyttö ja ylläpito. 

 

Case-organisaationa on rakennustuoteteollisuudessa toimiva yritys, joka on perustettu vuonna 

1988. Alkuvuosina yritys investoi merkittävästi uusiin koneisiin, laitteisiin ja tehdashankkeisiin. 

Yrityksen liikevaihto kasvoi merkittävästi ensimmäisten kymmenen vuoden aikana ja vuonna 

1998 se olikin alansa kolmanneksi suurin toimia noin 34,5 miljoonan euron liikevaihdolla. 

2000-luvun taitteessa toteutettiin yrityskaupat, jonka jälkeen toimintaa lähdettiin laajentamaan 

uusilla laajennusinvestoinneilla ja tehdashankinnoilla. 2000-luvulla yrityksellä oli 

tehdastoimintaa myös Ruotsissa, mutta vuonna 2012 yritys keskitti tuotannon osalta kaiken 

toimintansa Suomen tehtaille. Vuonna 2016 yritys tuli osakekauppojen myötä osaksi virolaista 

konsernia. Alkusyksystä 2018 kansainvälinen konserni ilmoitti virolaisen konsernin, johon 

myös case-organisaatio kuuluu, ostosta. Yrityskaupat vahvistuivat toukokuun alussa 2019. 

Organisaatio kartoitetaan ja analysoidaan kesän 2019 aikana ja tarvittavien toimenpiteiden ja 

muutosten vienti käytäntöön aloitetaan syksyn 2019 aikana. Tavoitteena on, että uuden 

yrityksen toiminta alkaa täysimittaisesti viimeistään vuoden 2020 alussa. Nykyisellään case-

organisaatiolla on kolme tuotantolaitosta Suomessa ja muutama konttori. Henkilökunnan määrä 

Suomessa on noin 200 henkilöä ja vuoden 2018 liikevaihto Suomen liiketoiminnan osalta oli 

noin 65 miljoonaa euroa. Yrityskauppojen myötä koko konsernin liikevaihto Suomessa on noin 

250 miljoonaa euroa ja se toimii 18 eri paikkakunnalla työllistäen noin 1 150 henkilöä.  

 

Organisaation päätehtävä on auttaa asiakkaitamme tehokkaaseen ja kannattavaan toimintaan 

tuottamalla teknisesti ja taloudellisesti kilpailukykyisiä ratkaisuja, rakennusosia ja 

betonielementtejä sekä niihin liittyviä palveluja. Yrityksen strategisen toiminnan ydin on 

määritelty seuraavasti: 
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• Missio: luomme menestyvää organisaatioryhmää, joka perustuu elinvoimaiseen 

yritykseen. Autamme asiakkaitamme hyvän yhteistyön kautta kannattavaan toimintaan. 

Parhaat pärjäävät aina. 

 
• Visio: yritys on innostava ja vetovoimainen yritysryhmä. Yritykset menestyvät 

Suomessa ja maailmalla. Yritys on edelläkävijä ja luotettava kumppani sekä haluttu ja 

turvallinen työpaikka ja yhteistyökumppani. 

 
• Arvot: asiakaslähtöisyys, turvallisuus, kannattavuus ja hiilijalanjälki. 

 

Nykyiset mittarit 

 

Organisaation laatukäsikirjan mukainen nykyinen mittaristo pitää sisällään muun muassa 

asiakkaisiin, henkilöstöön, prosesseihin ja talouteen liittyviä mittareita. Mittaristot löytyvät 

yrityksen intranetistä ja niiden ylläpito ja raportointivastuu on mitattavasta osa-alueesta 

vastaavalla johdolla. Seuraavassa on listattu nykyiset mittarit osa-alueittain: 

 

• Asiakas 

o asiakastyytyväisyys 

o reklamaatiot 

o asiakkaiden kannattavuus. 

• Talous 

o tulos 

o myyntikate. 

• Prosessit 

o työmenekin seuranta. 

• Henkilöstö 

o tapaturmien määrä 

o työtyytyväisyys 

o työsuhteen pituus. 
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5.2 Tutkimuksen toteutus 
 

Tutkimuksen empiirisen aineiston keruu toteutettiin käyttäen haastattelututkimusta. Ylintä 

johtoa koskevat haastattelut toteutettiin maaliskuun lopun ja huhtikuun alun 2019 välisenä 

aikana. Haastateltavina olivat yrityksen toimitusjohtaja, myyntijohtaja, hallintojohtaja, projekti- 

ja tuotantojohtaja, liiketoimintajohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Taulukossa 1 on esitetty 

haastateltavien asema, haastattelujen päivämäärä ja haastattelujen kestot. 

 

Taulukko 1. Haastateltavien asema, haastatteluiden päivämäärä ja kesto. 

 

 

Rakenteeltaan haastattelut olivat puolistrukturoituja haastatteluja, eli niissä kysyttiin samat tai 

likipitäen samat haastattelukysymykset (Hirsjärvi ja Hurme 2006, s. 47). 

Haastattelukysymyksistä huolimatta haastattelut pyrittiin pitämään mahdollisimman 

keskustelunomaisina, koska tavoitteena oli kerätä mahdollisimman paljon tietoa. 

Haastateltavilta kysyttiin haastatteluissa seuraavat kysymykset: 

 

• Nykyinen asema ja vastuualue? 

• Kuinka kauan olet ollut yrityksessä ja nykyisessä tehtävässä? 

• Kuvaile yrityksen visiota, strategiaa ja arvoja omin sanoin?  

• Entä miten nämä näkyvät jokapäiväisessä työskentelyssäsi? 

• Miten tärkeäksi koet suorituskyvyn johtamiseen liittyvän mittaamisen?  

• Miten toimintaa mitataan vastuualueellasi?  

• Mitä näistä seuraat aktiivisesti ja miten käytät niistä saatavaa tietoa? Entä mistä 

seuraamasi mittarit löytyvät? 
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• Mitkä ovat mielestäsi organisaation kriittiset menestystekijät (=mitattavat osa-alueet 

vision ja strategian pohjalta)? 

• Mitkä koet tärkeimmiksi menestystekijöiksi omalla vastuualueellasi (4-6)? Entä mikä 

olisi näiden keskinäinen painotus (yhteensä 100 %).  

• Mitkä ovat mielestäsi hyvän mittausjärjestelmän tärkeimmät ominaisuudet (3-5 

ominaisuutta)?  

• Mitkä tekijät/asiat koet haasteena suorituskyvyn johtamisessa omalla vastuualueellasi? 

• Koetko, että organisaation suorituskyky paranisi, jos käytössä olisi järjestelmä, jossa 

kaikki osa-alueet otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon? 

• Muita ajatuksia/unohtuiko jotakin sanoa? 

 

Haastattelujen aikana haastateltavilta kysyttiin myös tarkentavia kysymyksiä aihealueeseen 

liittyen. Tarkentavilla kysymyksillä haluttiin muun muassa lisätietoa yrityksen tämän hetkisestä 

mittaristosta. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja ne on jälkikäteen litteroitu. Litteroinnissa on 

tärkeää, että tutkija löytää haastatteluista olennaisimman sisällön (Hirsjärvi ja Hurme 2006, s. 

142). Hyödyntäen tätä ohjetta vain haastattelujen olennaisimmat löydökset on esitetty 

seuraavissa alaluvuissa.  

 

Litteroinnin jälkeen aineisto analysoitiin. Tarkoituksena sisältöanalyysissa on muodostaa 

tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus, joka kytkee tulokset ilmiön laajempaan kontekstiin ja 

aihetta koskeviin muihin tutkimustuloksiin (Tuomi ja Sarajärvi 2009, s. 108). Tämän 

tutkimuksen tavoitteena oli analyysin avulla tehtyjen haastattelujen perusteella saada vastaukset 

alussa määritettyihin tutkimuskysymyksiin. Löydökset analyysin perusteella on esitetty 

johtopäätöksissä luvussa kuusi.  

 

5.3 Haastatteluiden tulokset 
 

Seuraavassa käydään lävitse pääkohtia haastatteluiden tuloksista. Haastateltavina oli 

organisaation eri osa-aluista vastaavat johtajat sekä toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. 

Kaikilla haastatelluilla oli pitkä kokemus toimialalta ja yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta 
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kaikki olivat olleet yrityksen palveluksessa yli kymmenen vuotta tai enemmän. Yrityksen arvot, 

eli asiakaslähtöisyys, turvallisuus, kannattavuus ja hiilijalanjälki olivat hyvin tiedossa kaikilla 

haastateltavilla. Kaikki kokivat myös, että ne ohjaavat omaa jokapäiväistä toimintaa ja ovat 

myös hyvin henkilöstön tiedossa.  

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että yrityksen strategiaa ei ole kirjoitettu ulos. Taustalla on ajatus, että 

tieto valuu muille yrityksille ja kilpailijoille. Yrityksen visio oli johdolla hyvin tiedossa ja yksi 

haastateltavista kiteytti sen seuraavasti: ”Organisaatio on alansa paras ja kannattavin. Tämä 

on hyvin tiedossa meillä kaikilla johtoryhmäläisillä”. Strategisina painopistealueina 

haastatteluissa korostuivat asiakaslähtöisyys ja asiakasarvon tuottaminen, joustavuus ja 

tilanneherkkyys, matala hierarkiataso sekä kannattavuus. Yksi haastateltavista kommentoi 

strategiaa seuraavasti: ”Kumppanin ja asiakkaan kannalta meillä pitää olla ylivoimaista 

osaamista muihin verrattuna, jotta asiakas saa sen myötä ylivoimaisen asiakashyödyn.  Meillä 

ylivoimaista osaamista on muun muassa projektitoiminta”. 

 

Kaikki haastateltavat kokivat suorituskyvyn mittaamisen todella tärkeänä tai tärkeänä. 

Mittaamisesta kommentoitiin muun muassa seuraavasti: ”Mittaaminen on erittäin tärkeää, 

ilman mittaamista ei voida johtaa. Oikein toteutettuna se toimii päätöksenteon tukena. Tulee 

kuitenkin muistaa, että se perustuu menneeseen tietoon”. He kokivat myös, että organisaation 

suorituskyky voisi parantua, jos organisaatiolla olisi strategian ja vision mukainen yhtenäinen 

suorituskykymittaristo. Haastatteluissa selvisi, että organisaatiolla on mittareita käytössä jo tällä 

hetkellä paljon. Käytössä olevat mittarit poikkeavat jonkin verran laatukäsikirjan mukaisista 

mittareista. Mittarit löytyvät erityksen intranetistä ja ne ovat pääsääntöisesti Excel-muodossa. 

Seuraavassa on esitetty keskeisimmät ja seuratuimmat mittarit osa-alueittain: 

 

• Myynti 

o liikevaihto ja myyntikate 

o tarjouspyyntöjen lukumäärä ja hävityt / voitetut tarjoukset  

o kohteiden laskenta-aika 

o myynnin poikkeamat 

o suurimmat asiakkaat. 
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• Henkilöstö ja hallinto 

o sairaspoissaolot, tapaturmat, ikääntyminen 

o työtyytyväisyys, mittaaminen joka 3-vuosi 

o tulos ja tase. 

• Tuotanto 

o tuotannon tehokkuus 

o määrätiedot 

o reklamaatiot ja poikkeamat 

o työmenekkivertailu 

o tuotannon arvo. 

• Projektit 

o asiakastyytyväisyys 

o toimitusvarmuus 

o myötälaskennan tehokkuus (lisä- ja muutostyöt). 

 

Kriittisistä menestystekijöistä keskusteltaessa kaikki haastateltavat korostivat 

asiakaslähtöisyyttä ja henkilöstösuhteiden merkitystä. Myös projektitoiminta, tuotanto ja 

myynti koettiin erittäin tärkeäksi tai tärkeäksi. Menestystekijöistä sanottiin haastatteluissa 

muuan muassa seuraavaa: ”Koko ketjun, eli myynnin, tuotannon ja projektitoiminnan pitää olla 

kunnossa, jotta saadaan tuotettua asiakkaalle mahdollisimman hyvä palvelukokonaisuus. Ja 

tietysti vielä mahdollisimman kannattavasti”. Myös henkilöstöä ja toiminnan kehittämistä 

pidettiin tärkeänä. Eräs haastateltavista kuivaili henkilöstöä näin: Hyvä henkilöstö tuottaa 

kaiken. Se tuo meille parhaat asiakkaat ja vaikuttaa näin tulokseen”. Haastatteluiden perusteella 

organisaation kriittiset menestystekijät tärkeysjärjestyksessä ovat: 

• asiakas 

• myynti 

• projektitoiminta 

• tuotanto 

• henkilöstö. 
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Haastatteluissa haastateltavia pyydettiin määrittämään hyvän mittausjärjestelmän tärkeimmät 

ominaisuudet. Seuraavassa on listattu hyvän mittariston tärkeimmät ominaisuudet 

haastatteluiden perusteella: 

 

• Selkeys: mittariston tulee olla riittävän selkeä, ei saa olla tulkinnanvaraisuutta. 

• Yksinkertaisuus: mittariston tulee olla riittävän yksinkertainen, ei liian laaja. Vähemmän 

on enemmän. 

• Helppo toteutus: mittariston tulee olla riittävän helposti toteutettavissa. Ei tuoda lisää 

ylimääräistä työtä. 

• Kannustava: mittariston tulee olla kannustava ja ohjata työsuoritusta. 

• Hyöty: mittaristosta saatavilla tuloksilla on oltava todellista hyötyä ja merkitystä. 

 

Haastateltavilta kysyttiin myös, mitkä asiat he kokivat kaikkein haasteellisimpana 

suorituskyvyn johtamiseen liittyen. Esiin nousi muun muassa muutosvastarinta, viestintä ja 

miten vastaanottaja sen kokee, kriittisten menestystekijöiden ja niiden mittareiden 

määrittäminen, mittariston luotettavuus, henkilökohtaisten arvojen erilaisuus sukupolvien 

välillä, organisaation rakenne, resurssipula ja se, että varmasti oikeat avainhenkilöt ovat mukana 

mittaristoa kehittämässä.  

 

5.4 Mittariston pääkäyttötarkoitus 
 

Mittariston käytöllä eli sillä, mihin mittaamisella pyritään, voi olla monia eri käyttötarkoituksia. 

Usein mittaristo kehitetään johtamisen apuvälineeksi. Ukko et al. (2007, s.59) mukaan tulee 

päättää, toimiiko mittaristo valvontaan vai toiminnan ohjaamiseen haluttuun suuntaan oleva 

työkaluna. Tavallisesti valvontaan käytettävät mittaristot sisältävät suuremman määrän 

mittareita kuin ohjaukseen käytettävät mittaristot. Lönnqvist et al. (2006, s. 121-122) mukaan 

mittariston pääkäyttötarkoituksen määrittäminen on erityisen tärkeää, sillä se selkeyttää koko 

mittaristoprosessia. Tässä rakennettavan mallimittariston pääkäyttötarkoitus on toimia 

yritysjohdon työkaluna koko organisaation ohjaamisessa ja johtamisessa, joten se on 

käyttötarkoitukseltaan ohjaamiseen käytettävä mittaristo, 
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5.5 Mittaristomallin valinta 
 

Case-organisaatiolla on tällä hetkellä käytössä paljon erilaisia mittareita, mutta varsinaista 

vision ja strategian mukaista yhtenäistä suorituskyvyn kokonaisvaltaista analysointijärjestelmää 

ei ole käytössä. Haastattelujen perusteella organisaatio pitää suorituskyvyn mittaamista todella 

tärkeänä tai tärkeänä ja mittaristohankkeella on johdon tuki. Lähtökohdat mittaristohankkeelle 

ovat siis hyvät. Mittaristomallin valinta tapahtui pidettyjen haastattelujen pohjalta. 

Haastatteluissa korostuivat mittaristomallin selkeys, yksinkertaisuus ja helppo toteutettavuus. 

Case-organisaatiolle suorituskyvyn analysointijärjestelmäksi valittiin SAKE-sovellus. SAKE 

on alun perin pk-yrityksille kehitetty ilmainen Excel-pohjainen työkalu, mutta se soveltuu myös 

suuremmille yrityksille.  Sovelluksen avulla organisaatio voi rakentaa itselleen ymmärrettävän, 

helppokäyttöisen ja yksinkertaisen suorituskyvyn kokonaisvaltaisen analysointijärjestelmän. 

SAKE perustuu suorituskykymatriisiin ja järjestelmään on mahdollista sijoittaa kuusi mittaria 

kutakin kuutta suorituskyvyn osa-aluetta kohden. Yksittäisten mittareiden määrä on siis 

maksimissaan 36 kappaletta.  

 

SAKE-sovelluksen suunnitteluprosessi lähtee liikkeelle vision ja strategian määrittämisellä. 

Näiden pohjalta yritys määrittää mittariston osa-alueet ja niiden keskinäiset painoarvot. 

Seuraavaksi strategiasta määräytyvien kriittisten menestystekijöiden pohjalta eri osa-alueille 

määritetään sopivat mittarit. Kriittisillä menestystekijöillä tarkoitetaan niitä toimintoja, joissa 

yritys on hyvä ja kykenee voittavansa kilpailijansa. Olennaista on, että mittaristo ohjaa toimintaa 

oikeaan suuntaan ja on määritettyjen päämäärien ja tavoitteiden mukainen. Itse mittareiden tulee 

olla nopeita käyttää ja mitata toiminnan kannalta olennaisia asioita. Implementointivaiheessa on 

muistettava henkilöstön riittävä koulutus ja viestintä mittariston käyttöön. Myös mittariston 

ylläpito on tärkeää ja esimerkiksi kerran vuodessa tulee tarkistaa mittariston ajanmukaisuus ja 

tarvittaessa päivitetään se ajan tasalle. Kuvassa 17 on esitetty SAKE-mittaristoprosessin ei 

vaiheet. 
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Kuva 17. SAKE-mittaristoprosessin eri vaiheet. (Tenhunen 2009, s.9) 
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5.6 Menestystekijät ja seurattavat suorituskyvyn osa-alueet 
 

Mittariston rakentamisen lähtökohtana on yrityksen visio ja strategia ja niistä johdetut kriittiset 

menestystekijät. Case-yrityksen vision mukaan tärkeimpänä tavoitteena on olla innostava, 

vetovoimainen ja menestyvä yritysryhmä niin Suomessa kuin maailmalla. Yritys on myös 

edelläkävijä ja luotettava kumppani sekä haluttu ja turvallinen työpaikka ja yhteistyökumppani. 

Yrityksen strategisina tavoitteina korostuivat asiakaslähtöisyys, organisaation ketteryys ja 

tilanneherkkyys sekä kannattavuus. Haastatteluissa tuli esiin johdolla hyvin tiedossa oleva 

organisaation tärkein tavoite: olla alansa paras ja kannattavin. Case-organisaation kriittisiksi 

menestystekijöiksi määritettiin haastatteluiden perusteella seuraavat tekijät: 

 

• asiakas 

• myynti 

• projektitoiminta 

• tuotanto 

• henkilöstö. 

 

Kun yrityksen visio ja strategia on kirkastettu ja kriittiset menestystekijät sekä tavoitteet on 

määritetty, voidaan näiden pohjalta valita sopivimmat mitattavat suorituskyvyn osa-alueet. Osa-

alueiden tulee olla sellaisia, että ne ohjaavat organisaation toimintaa haluttuun suuntaan. 

Käytettäessä SAKE-sovellusta, jokaiselle osa-alueelle ja mittarille määritetään prosentuaaliset 

painoarvot niiden tärkeyden mukaan. Eri osa-alueiden prosentuaalisen painotuksen summan on 

oltava 100 %. Case-organisaation mitattavat osa-alueet määräytyivät suoraan haastattelujen 

pohjalta kriittisistä menestystekijöistä. Osa-alueet ovat asiakas, myynti, projektitoiminta, 

tuotanto ja henkilöstö. Näiden osa-alueiden katsottiin olevan organisaation toiminnan ja 

tavoitteiden kannalta kaikkein tärkeimmät. Taloutta ei valittu erikseen seurattavaksi 

suorituskyvyn osa-alueeksi, sillä myynnin mittareiden lisäksi case-organisaatiossa seurataan 

aktiivisesti kannattavuutta ja liikevaihtoa. Eri osa-alueiden prosentuaaliset painotukset 

määräytyivät seuraavasti: 
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• Asiakas osa-alue 25 %. 

• Myynti osa-alue 20 %. 

• Projektitoiminta osa-alue 20 %. 

• Tuotanto osa-alue 20 %. 

• Henkilöstö osa-alue 15 %. 

 

Yrityksen visio, strategia ja arvot viestivät asiakaslähtöisyydestä ja asiakkaan auttamisesta 

hyvällä yhteistyöllä kannattavaan toimintaan. Myös kriittisestä menestystekijöistä 

keskusteltaessa kaikki haastateltavat korostivat asiakaslähtöisyyttä ja henkilöstösuhteiden 

merkitystä. Myös myyntiä, tuotantoa ja projektitoimintaa korostettiin, mutta kokonaisuus 

painottuu kuitenkin asiakkaan tarpeiden tunnistamiseen ja tyydyttämiseen. Tästä syystä asiakas 

osa-alueen painoarvoksi määritettiin 25 %. 

 

Yrityksen työkanta on suoraan riippuvainen myynnin määrästä ja sen toimivuudesta. Jokainen 

kohde eli projekti on omanlaisensa kokonaisuus. Vuositasolla case-organisaation kymmenen 

suurimman asiakkaan vuosiostot ovat noin 65 % kokonaismyynnistä, joten kumppanuusajattelu 

ja asiakassuhteiden hoitaminen ovat myös myynnissä todella korkealla tasolla. Yrityksen visio 

ja strategia viestivät myös menestymisestä ja kannattavuudesta, joten myynnin tulee olla myös 

taloudellisesti mahdollisimman kannattavaa. Kannattava liiketoiminta vaikuttaa positiivisesti 

myös henkilöstön hyvinvointiin, joka on myös yksi mitattavista osa-alueista. Myynti osa-alueen 

painoarvoksi määritettiin 20 %. 

 

Organisaatio korostaa toiminnassaan projektiosaamista ja muutosvalmiutta. Organisaatiolla on 

jokaisessa kohteessa eli projektissa oma projektipäällikkö, joka tuntee kohteen ja aikataulut 

perinpohjaisesti. Projektipäällikkö vastaa projektin onnistumisesta ja asiakas voi kääntyä hänen 

puoleensa kaikissa mahdollisissa ongelmatilanteissa. Menestystekijöitä pohdittaessa kaikki 

haastateltavat kokivat projektitoiminnan tärkeänä tai erittäin tärkeänä.  Lisäksi se on toiminnan 

kannalta yksi strateginen painopistealue ja sitä kuvailtiin haastatteluissa asiakkaan kannalta 

ylivoimaiseksi asiakashyödyksi. Projektitoiminta osa-alueen painoarvoksi määritettiin 20 %. 
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Yrityksen tuotanto ja tuotantoprosessi on tärkeässä asemassa tavoitteiden saavuttamisen 

kannalta. Organisaation tuotannon tehokkuus vaikuttaa suoraan yrityksen tuottavuuteen ja näin 

ollen myös liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Tuotantoprosessi vaikuttaa myös 

toimitusvarmuuteen ja tuotteen laatuun sekä tätä kautta asiakastyytyväisyyteen. Kriittisiä 

menestystekijöitä pohdittaessa haastateltavat kokivat sen yhtenä viidestä tärkeimmästä 

menestystekijästä. Myös tuotanto osa-alueen painoarvoksi määritettiin 20 %. 

 

Case-organisaatiossa henkilöstö koetaan yhtenä tärkeänä menestystekijänä. Tästä kertoo myös 

organisaation strategisen toiminnan viesti menestyvästä ja elinvoimaisesta yritysryhmästä. 

Osaavista, motivoituneista ja hyvistä työntekijöistä halutaan pitää kiinni ja vaihtuvuus pyritään 

pitämään mahdollisimman pienenä. Myös pidetyissä haastatteluissa henkilöstön tärkeys ja 

ammattitaito korostuivat asiakastyön ja tuloksen kannalta. Henkilöstön hyvinvoinnin ja 

työmotivaation painoarvoksi määritettiin 15 %. 

 

5.7 Mittareiden valinta ja analysointi 
 

Kun mitattavat osa-alueet on saatu määritettyä, valitaan näille sopivat ja keskenään tasapainossa 

olevat mittarit. Mittariston käytettävyyden ja muokattavuuden kannalta mittareiden määrä on 

pidettävä riittävän alhaisena, yleensä 10-20 avainmittaria on sopiva määrä Lönnqvist et al. 

(2006, s. 113). Avainmittareiden määrittämisessä tulee tunnistaa ne mittarit, jotka ovat 

tärkeimpiä suorituskyvyn johtamisen ja kehittämisen kannalta. Ukko et al. (2007, s.60) 

korostavat mittareiden linkittymisen tärkeyttä organisaation strategiaan ja mittariston 

käyttötarkoitusta avainmittareita pohdittaessa. Seuraavassa on esitetty eri osa-alueille valitut 

mittarit.  
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Mittareita määritettäessä otettiin huomioon aiemmin tässä työssä sivulla 40 Laitisen (2003, s. 

147-169) määrittämät hyvän mittarin tärkeimmät ominaisuudet: 

 

• oleellisuus 

• edullisuus 

• oikeellisuus 

• tarkkuus 

• uskottavuus. 

 

Asiakas osa-alueen mittarit: 

 

• Asiakastyytyväisyys: asiakastyytyväisyyttä seurataan asiakkaalle lähetettävällä 

asiakastyytyväisyyskyselyllä. Asiakastyytyväisyyskyselyn osa-alueina ovat niin myynti, 

tuotanto, projektinhoito kuin laatukin. Kysely lähetetään jokaisesta kohteesta eli 

projektista. Mittarin painoarvoksi asetettiin 40 %. 

 

• Asiakasreklamaatiot: asiakasreklamaatioita seurataan asiakkaan kirjallisesti lähettämistä 

reklamaatioista. Tällä saadaan tärkeää tietoa tuotannon ja palvelun laadusta, jotta 

tuotteita ja toimintaa voidaan kehittää edelleen. Asiakasreklamaatiot mittarin 

painoarvoksi määritettiin 30 %. 

 

• Asiakkuuksien kannattavuus: asiakaskannattavuuden tunteminen ja hallinta on 

kannattavuuden ja eri asiakkaitten arvon ja tärkeyden kannalta erityisen tärkeää. 

Asiakaskannattavuutta mitataan projektikohtaisesti. Asiakkuuksien kannattavuus 

mittarin painoarvoksi annettiin 30 %. 

 

Myynti osa-alueen valittiin mittarit: 

 

• Myynti vs. budjetti: myyntitavoitteisiin pääseminen on yrityksen liiketoiminnan 

kannalta erityisen tärkeää, sillä se vaikuttaa suoraan yrityksen työkantaan. Tästä syystä 
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myyntimääriä seurataan aktiivisesti, jotta tarvittaessa pystytään tekemään korjaavia 

toimenpiteitä. Mittarin painoarvoksi asetettiin 35 %.  

 

• Myyntikate: kannattavuuden kannalta oleellisin tekijä on myyntikate. Myyntikatetta 

seurataan projekti- ja myyjäkohtaisesti. Myyntikatteen painoarvoksi annettiin 30 %. 

 

• Laskennan tehokkuus: kohteiden laskenta- eli läpimenoaikaa seurataan tarjouslaskija 

kohtaisesti. Tällä saadaan seurattua laskennan tehokkuutta ja kohdennettua eri tyyppiset 

kohteet laskijoiden vahvuuksien mukaisesti. Mittarin painoarvoksi määritettiin 20 %. 

 

• Myynnin poikkeamat: myynnin poikkeamia seurataan kohdekohtaisesti. Tästä saadaan 

arvokasta tietoa niin myynnin onnistumisesta kuin tulevien kohteiden tarjouslaskentaa 

varten. Mittarin painoarvoksi määritettiin 15 %. 

 

Projektitoiminta osa-alueen mittarit: 

 

• Toimitusvarmuus: case-organisaation toiminnassa toimitusvarmuus on merkittävässä 

asemassa, sillä usein sovitusta aikataulusta myöhästymisellä on suorat vaikutukset 

projektin muihin aikatauluihin. Lisäksi jos tuote joudutaan valmistamaan uudestaan, sitä 

ei pystytä tekemään heti. Tämä johtuu siitä, että tuotteet tehdään tilauksesta, eikä 

valmisvarastoja ole. Toimitusvarmuus vaikuttaa merkittävästi myös 

asiakastyytyväisyyteen. Mittarin painoarvoksi määritettiin 40 %.  

 

• Myötälaskennan tehokkuus: case-yrityksessä jokaiselle projektille nimetään oma 

projektipäällikkö ja myötälaskija. Myötälaskija vertaa laskentavaiheen suunnitelmia 

valmistuspiirustuksiin ja tekee muutoksista lisä- ja muutostyötarjouksen. Syntyvien 

kustannusten takia asiakkaan kannalta on tärkeää, että muutokset saadaan käytyä läpi 

lähes reaaliajassa. Tämän mittarin painoarvoksi asetettiin 30 %. 

 
• Loppuselvityksien toteutumisaika: jokaisesta projektista tehdään taloudellinen 

loppuselvitys, jonka kohteen projektipäällikkö hoitaa. Lähes aina viimeinen maksuerä 
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saadaan laskutettua vasta loppuselvityksen jälkeen, joten niiden hoitaminen ajallaan on 

tärkeää. Myös tämän mittarin painoarvoksi annettiin 30 %. 

 

Tuotanto osa-alueen mittarit: 

 

• Tuotannon tehokkuus: tuotannon tehokkuus vaikuttaa suoraan tulokseen ja se koettiin 

tuotannon tärkeimmäksi mittariksi. Tehokkuutta seurataan niin tuotantomäärällisesti 

kuin ajallisestikin. Mittarin painoarvoksi määritettiin 35 %. 

 

• Työmenekkivertailu: työmenekkivertailussa verrataan toteutuneita työtunteja myynnin 

laskemiin tunteihin. Tästä saadaan tietoa niin tuotannosta kuin myös myynnille tulevien 

kohteiden laskentaa ja hinnoittelua varten. Mittarin painoarvoksi asetettiin 30 %. 

 

• Kapasiteetin käyttöaste: mittari kerto, kuinka tehokkaasti yrityksen kapasiteetti on 

käytössä. Kapasiteetin käyttöasteeseen vaikuttaa tuotannonsuunnittelu ja 

kuormitusprosessi. Tuottavuuden kannalta kapasiteetti tulisi olla mahdollisimman hyvin 

kuormitettuna. Kapasiteetin käyttöaste mittarin painoarvoksi asetettiin 20 %. 

 

• Tuotannon poikkeamat: tuotteiden laatu on merkittävässä asemassa, jotta 

tuotantoprosessi sujuisi ongelmitta ja tuotteiden toimitukset saadaan tehtyä ajallaan. 

Myös tämän mittarin painoarvoksi tuli 15 %. 

 

Henkilöstö osa-alueen mittarit: 

 

• Työtyytyväisyys: henkilöstön työtyytyväisyys koettiin tärkeäksi organisaation 

toiminnassa ja se vaikuttaa myös suoraan yrityksen tulokseen. Työtyytyväisyyttä 

mitataan henkilöstökyselyillä ja sen painoarvoksi määritettiin 30 %.  

 

• Tapaturmat: tapaturmien välttäminen koettiin myös todella tärkeäksi ja tavoitteena 

tapaturmien mittaamisessa on aina nolla. Tapaturmataajuutta mitataan sattuneiden 
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tapaturmien määrällä miljoonaa työtuntia kohden. Myös tapaturmat mittarin 

painoarvoksi tuli 30 %. 

 
• Sairaspoissaolot: yrityksen henkilöstön sairaspoissaolojen pitäminen mahdollisimman 

alhaisena on fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kannalta todella tärkeää. Mittarin 

painoarvoksi asetettiin 20 %. 

 
• Kouluttautuminen: henkilöstön kouluttautuminen ja osaaminen on erityisen tärkeää, 

jotta organisaatiolla on osaava henkilökunta myös tulevaisuudessa kilpailukyvyn 

varmistamiseksi. Kouluttautuminen mittarin painoarvoksi määritettiin 20 %. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli rakentaa suorituskykymittaristo johtamisen 

apuvälineeksi elementtiliiketoimintaa harjoittavalle organisaatiolle. Rakennettu mallimittaristo 

on ohjaamiseen käytettävä mittaristo, sillä sen pääkäyttötarkoitus on toimia yritysjohdon 

työkaluna koko organisaation johtamisessa ja ohjaamisessa. Tutkimuksen keskeisin tulos on 

mallimittariston suunnittelu case-organisaatiolle sekä johtopäätökset alussa esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin liittyen. Tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

 

• Millainen mittaristo sopii elementtiliiketoimintaa harjoittavalle organisaatiolle 

suorituskyvyn mittaamiseen? 

 

• Mitkä ovat suorituskyvyn johtamisen esteet ja haasteet elementtiliiketoiminnassa? 

 

• Mitä keskeisiä tekijöitä tulee huomioida suorituskyvyn mittausjärjestelmän 

suunnittelussa elementtiteollisuuteen? 

 

Kysymykset ja niiden vastaukset käydään seuraavassa yksitellen läpi. 

 

Millainen mittaristo sopii elementtiliiketoimintaa harjoittavalle organisaatiolle 

suorituskyvyn mittaamiseen? 

 

Elementtiliiketoimintaa harjoittavassa organisaatiossa mittariston tulee olla selkeä, 

yksinkertainen ja helposti toteutettavissa. Juuri tästä syystä case-organisaatiolle suorituskyvyn 

analysointijärjestelmäksi valittiin SAKE-sovellus. Sen avulla organisaatio voi rakentaa itselleen 

ymmärrettävän, helppokäyttöisen ja yksinkertaisen suorituskyvyn kokonaisvaltaisen 

analysointijärjestelmän. SAKE-sovelluksen suunnitteluprosessi lähtee liikkeelle vision ja 

strategian määrittämisellä. Näiden pohjalta yritys määrittää mittariston osa-alueet ja niiden 

keskinäiset painoarvot. Seuraavaksi strategiasta määräytyvien kriittisten menestystekijöiden 

pohjalta eri osa-alueille määritetään sopivat mittarit. Olennaista on, että mittaristo ohjaa 

toimintaa oikeaan suuntaan ja on määritettyjen päämäärien ja tavoitteiden mukainen. Itse 
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mittareiden tulee olla nopeita käyttää ja mitata toiminnan kannalta olennaisia asioita.  SAKE on 

kehitetty alun perin pienille ja keskisuurille yrityksille, mutta se soveltuu myös suuremmille 

organisaatioille. Mittariston ylläpito on myös tärkeää ja esimerkiksi kerran vuodessa tulee 

tarkistaa mittariston ajanmukaisuus ja tarvittaessa päivitetään se ajan tasalle. 

 

Mitkä ovat suorituskyvyn johtamisen esteet ja haasteet elementtiliiketoiminnassa? 

 

Tutkimuksen perusteella merkittävimpiä esteitä ja haasteita suorituskyvyn johtamisessa ovat 

seuraavat tekijät: 

 

• muutosvastarinta 

• yleinen viestintä ja miten vastaanottaja sen kokee 

• kriittisten menestystekijöiden ja niiden mittareiden määrittäminen.  

• mittariston luotettavuus 

• henkilökohtaisten arvojen erilaisuus sukupolvien välillä 

• organisaation rakenne  

• resurssipula 

• oikeiden avainhenkilöiden valinta mittariston kehittämiseen. 

 

Mitä keskeisiä tekijöitä tulee huomioida suorituskyvyn mittausjärjestelmän 

suunnittelussa elementtiteollisuuteen? 

 

Haastatteluiden perusteella mittausjärjestelmää suunniteltaessa tärkeimmät mittariston 

ominaisuudet ovat: 

 

• Selkeys: mittariston tulee olla riittävän selkeä, ei saa olla tulkinnanvaraisuutta. 

• Yksinkertaisuus: mittariston tulee olla riittävän yksinkertainen, ei liian laaja. Vähemmän 

on enemmän. 

• Helppo toteutus: mittariston tulee olla riittävän helposti toteutettavissa. Ei tuoda lisää 

ylimääräistä työtä. 
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• Kannustava: mittariston tulee olla kannustava ja ohjata työsuoritusta. 

• Hyöty: mittaristosta saatavilla tuloksilla on oltava todellista hyötyä ja merkitystä. 

 

Jatkokehitys 

 

Jatkokehityksenä tämän tutkimuksen pohjalta olisi mittariston implementointi ja ylläpito. 

Mittariston toimivuus ja kehitystoimenpiteet selviävät vasta koekäytön jälkeen. 

Pidempiaikaisella mittariston käytöllä voisi arvioida mittaamisen vaikutuksia organisaation 

suorituskykyyn.  
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7. YHTEENVETO 
 

Yritysten toimintaympäristö on muuttunut viime vuosina merkittävästi. Yrityksen 

suorituskyvyn ja sen johtamisen kannalta on erityisen tärkeää tunnistaa tulevat trendit, jotta 

kilpailussa pysytään mukana. Tämän lisäksi tulee muistaa, että samat mittarit ja 

mittausmenetelmät eivät välttämättä sovellu kaikille yrityksille, varsinkaan jos niillä on eri 

toimialat. Oman alan ja toiminnan avainmittareiden tunnistaminen on erityisen tärkeää, jotta 

suorituskykyä ja liiketoimintaa voidaan johtaa tehokkaasti. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää elementtiteollisuudessa toimivan case-organisaation 

suorituskyvyn mittaamista. Päätavoitteena oli suunnitella elementtiteollisuuden organisaatiolle 

suorituskyvyn mittausjärjestelmä johtamisen apuvälineeksi, jolla voidaan seurata ja kehittää 

yrityksen suorituskykyä. Tämän työn mallimittaristoa hyödyntämällä organisaatiolla tulisi olla 

mahdollisuus suunnitella suorituskyvyn analysointijärjestelmä. 

 

Raportin tutkimusstrategiaksi valittiin teoriapohjainen tapaustutkimus ja empiirisen aineiston 

keruu tehtiin haastatteluja käyttäen. Haastattelut koskivat yrityksen ylintä johtoa ja ne 

toteutettiin puolistrukturoituina haastatteluina. Haastattelut pyrittiin pitämään mahdollisimman 

keskustelunomaisina kattavampien vastausten saamiseksi. 

 

Case-organisaatiolla on tällä hetkellä käytössä paljon erilaisia mittareita, mutta varsinaista 

vision ja strategian mukaista yhtenäistä suorituskyvyn kokonaisvaltaista analysointijärjestelmää 

ei ole käytössä. Haastattelututkimuksessa korostuivat mittaristomallin selkeys, yksinkertaisuus 

ja helppo toteutettavuus. Organisaatiolle sopivaksi suorituskyvyn analysointijärjestelmäksi 

valittiin SAKE-sovellus. SAKE on alun perin pk-yrityksille kehitetty ilmainen Excel-pohjainen 

työkalu, mutta se soveltuu myös suuremmille yrityksille.  Sen avulla organisaatio voi rakentaa 

itselleen ymmärrettävän, helppokäyttöisen ja yksinkertaisen suorituskyvyn kokonaisvaltaisen 

analysointijärjestelmän 

 

Tutkimuksessa ilmeni, että merkittävimmät haasteet suorituskyvyn johtamiseen liittyen, ovat: 

muutosvastarinta, viestinnän haasteellisuus, kriittisten menestystekijöiden ja oikeiden 
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avainmittareiden määrittäminen, mittariston luotettavuus, arvojen erilaisuus, organisaation 

rakenne ja resurssipula. Lisäksi tutkimuksessa selvisi, että mittariston suunnitteluvaiheessa 

tärkeimmät mittaristolta vaadittavat ominaisuudet, ovat: selkeys, yksinkertaisuus, helppo 

toteutettavuus, hyödyllisyys ja mittariston kannustavuus.   
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