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Asiantuntijaorganisaatio ymmärretään usein synonyymina tietointensiiviselle 

organisaatiolle. Yritysten tuotannontekijänä tietointensiivisyys ja tiedon merkitys ovat 

nousseet asemaan, jolla voidaan yritykset jaotella korkeamman ja matalamman 

tietointensiivisyyden luokkaan. Aineettoman pääoman merkitys asiantuntijatyössä on 

korostunut viimeisen vuosikymmenen aikana digitalisaation ja globalisaation edetessä. 

Asiantuntijoiden määrä organisaatioissa kasvaa nopeasti ja aineettoman pääoman 

mittaaminen on noussut taloudellisten mittareiden rinnalle. 

Tutkimuksen tavoitteena oli suorituskykymittariston suunnitteleminen 

asiantuntijaorganisaation tiimitason suorituskyvyn mittaamiseen ja sen parantamiseen.  

Tutkimus oli teoriapohjainen ja luonteeltaan kvalitatiivinen. Tutkimusotteena 

sovellettiin konstruktiivista tutkimusotetta ja normatiivisesti pyrittiin selvittämään 

toimintamalli tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten ratkaisemiseen. Tutkimuksen 

empiirisessä osuudessa henkilöhaastatteluihin käytettiin puolistrukturoitua haastattelua 

ja teemahaastattelua. Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa sivuttiin asiantuntijatyön 

erityispiirteitä ja pohdittiin työn kuormittavuutta ja työssä jaksamista.  

Tutkimuksen tuloksena asiantuntijatyöhön löytyi useita toimivia suorituskyvyn 

mittaristomalleja. Teorian perusteella luotiin pilottihankkeinen projektikuvaus, jota 

soveltaen suunniteltiin kohdeorganisaatiolle suorituskyvyn mittaristo kohderyhmän 

erityistarpeet huomioiden. Suorituskyvyn mittausjärjestelmäksi valikoitui SAKE- 

suorituskyvyn analysointijärjestelmä. Kriteereinä olivat mittariston helppokäyttöisyys, 

muokattavuus ja helppo ymmärrettävyys.  Mittariston implementointi suoritetaan 

koekäytön jälkeen kokemusperäisten tulosten perusteella. 
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Expert organizations are often described as synonyms for knowledge oriented 

organizations. As a production factor for companies, knowledge intensity and the 

importance of knowledge have risen to the position of dividing companies into higher 

and lower levels of knowledge intensity. During the last decades the emphasis on 

intangible capital has grown hand in hand with advancing globalization and 

digitalization. The amount of expert personnel in organizations is expanding and the 

measurement of intangible capital has risen alongside economic measuring.  

The aim of this thesis was to find and implement a measuring model for performance 

quality in an expert organization. The aim was to monitor team-level in performance 

quality and also find how that would help to improve it.  

This study was theory based and qualitative in nature. The approach was constructive 

and the operating model for determining the research question was designed 

normatively. Semi-structured interview model with a frame of themes were used in 

personnel interviews.  

The literature review of the thesis touches on the characteristics of expert work and 

also considers management of work related stress. Several measuring tools for 

performance were found. A pilot project description was created based on theories and 

it was implemented to design a performance quality measurement tool to the 

organization, paying attention to special needs of the company. The chosen 

performance measuring tool was SAKE performance analyzing system. Important 

characteristics for the measurement tools were user-friendliness and adaptability of the 

system. The implementation of the SAKE tool will be carried after test use and 

feedback. 

 



Sisällys 

1 JOHDANTO .................................................................................................................. 6 

1.1 Asiantuntijatyö ja aineeton pääoma muutoksessa................................................... 6 

1.2 Tutkimustavoitteiden rajaaminen............................................................................ 8 

1.3 Tutkimusmetodologinen perusjako ......................................................................... 9 

1.4 Tutkimusrakenne yleisesti .................................................................................... 12 

2 ORGANISAATION SUORITUSKYKY .................................................................... 14 

2.1 Organisaation suorituskyvyn määritteleminen ..................................................... 14 

2.1.1 Sisäisen ja ulkoisen suorituskyvyn tarkastelu ............................................... 14 

2.1.2 Suorituskyvyn osa-alueiden vaikutus ............................................................ 15 

2.2 Suorituskyvyn mittausprosessi ............................................................................. 16 

2.2.1 Suorituskyvyn raportointi .............................................................................. 17 

2.2.2 Mittaamisen tarkoitus organisaatiossa ........................................................... 18 

2.3 Mittareiden valintakriteereitä ................................................................................ 19 

2.4 Taloudellisten ja ei-taloudellisten mittareiden määritelmät .................................. 21 

2.5 Mittaaminen ja palkitseminen ............................................................................... 22 

2.6 Suorituskyvyn mittaamisesta sen johtamiseen ..................................................... 23 

3 SUORITUSKYVYN MITTARISTOMALLEJA ........................................................ 26 

3.1 Suorituskykypyramidi ........................................................................................... 26 

3.2 Suorituskykyprisma .............................................................................................. 28 

3.3 Balanced Scorecad ................................................................................................ 31 

3.4 Suorituskykymatriisi ............................................................................................. 34 

3.5 Muita erilaisia mittaristomalleja ........................................................................... 35 

3.5.1 SAKE-mittaristomalli .................................................................................... 35 

3.5.2 Dynaaminen suorituskyvyn mittaristomalli .................................................. 36 

3.5.3 EFQM-mittaristomalli ................................................................................... 36 



3.5.4 Lean johtamisfilosofia ................................................................................... 37 

4 ASIANTUNTIJATYÖN ERITYISPIIRTEET JA MITTAAMINEN ......................... 39 

4.1 Asiantuntijatyön lisääntyminen organisaatioissa .................................................. 39 

4.2 Asiantuntijatyön erityispiirteitä ............................................................................ 40 

4.3 Työajan hallinta ja kuormittavuus asiantuntijatyössä ........................................... 40 

4.4 Asiantuntijatyössä jaksaminen .............................................................................. 41 

4.5 Asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaaminen ....................................................... 42 

5 MITTARISTOMALLI ASIANTUNTIJATYÖHÖN .................................................. 46 

5.1 Mittaristomallin suunnittelun pääkohdat .............................................................. 46 

5.2 Mittaristomallin valintatekijöitä ........................................................................... 47 

5.3 Mittaristomallit asiantuntijatyön näkökulmasta .................................................... 52 

5.4 Mittaristomallien soveltuvuus asiantuntijatyöhön ................................................ 56 

6 KOHDEORGANISAATION SUUNNITTELUTIIMIN MITTARISTOMALLI ...... 58 

6.1 Haastattelututkimus kohdeorganisaatiossa ........................................................... 60 

6.2 Yrityksen henkilöstön sitouttaminen .................................................................... 66 

6.3 Mittausjärjestelmän valinta kohdeorganisaatioon................................................. 67 

6.4 Mitattavat suorituskyvyn osa-alueet ..................................................................... 71 

6.5 Suorituskyvyn osa-alueiden mittarivalinnat ......................................................... 73 

6.6 Henkilöstön työhyvinvoinnin mittarit ................................................................... 75 

6.7 Henkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen ......................................................... 78 

6.8 Yrityksen suhdepääoma ........................................................................................ 80 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET ................................................................................................. 81 

8 YHTEENVETO .......................................................................................................... 85 

LÄHDELUETTELO ...................................................................................................... 86 



6 

 

1 JOHDANTO 

Suorituskyvyn mittaaminen nähdään prosessina, jossa tunnuslukuja hyödyntäen 

analysoidaan liiketoiminnallisten tekijöiden tilaa. Keskeiset menestystekijät tunnistetaan 

ja mitataan.  Saatua informaatiota käytetään organisaation kehittämisen apuna 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Suorituskyvyn mittaamisessa valitut mittarit kuvaavat 

organisaation kilpailuasetelmaan ja menestykseen vaikuttavia tekijöitä useasta eri 

näkökulmasta. Mittarit myös viestittävät henkilöstölle tärkeistä toiminnan osa-alueista ja 

kannustavat heitä valitsemaan oikeita toimintatapoja (Lönnqvist et al. 2006, s.11). 

Suorituskyvyn mittausta on pidetty ylimmän johdon johtamis- ja ohjaustyökaluna ja sitä 

on sovellettu perinteisiin tuotanto- ja palveluorganisaatioihin menestyksekkäästi. 

Mittaristojen käytön monipuolistuessa suuntauksena on nykyisin myös henkilöstön 

huomioiminen ja heidän päivittäisten toimintojensa johtaminen mittaristojen avulla. 

Taloudellisten mittareiden rinnalle ovat nousseet ei- taloudelliset mittarit aineettoman 

pääoman merkityksen kasvaessa ja niillä tuetaan taloudellisten tulosten saavuttamista. 

Suorituskyvyn mittauksen toteuttamiseen on lukuisia eri mittaristomalleja, valmiista 

malleista aina alan tunnetuimpaan, tasapainotetun tuloskortin-malliin. Mallin julkaisu 

tapahtui 1992 Robert Kaplanin ja David Nortonin toimesta (Kaplan & Norton 1992). 

Malmi et al. (2006, s.9) esittävät kuinka tasapainotetun tuloskortin-malli on edennyt 

yhdeksi alan tunnetuimmaksi vaikuttajaksi ja kuinka siitä on kehitetty lukuisia 

muunnelmia. Suosion taustalla vaikuttavat ominaisuudet, kuten moniulotteisuus 

tasapainoisuus ja kausaalisten tekijöiden huomioiminen. 

1.1 Asiantuntijatyö ja aineeton pääoma muutoksessa 

Lönnqvist et al. (2006, s.51) esittävät kuinka asiantuntijatyön mittaamisen haasteellisuus 

(kun asiantuntijatyö nähdään tietointensiivisenä toimintana) muodostuu työn 

tietointensiivisestä luonteesta ja tuloksien vaikeasta ja viiveellisestä toteamisesta. Täten 

varsinaisen työprosessin tuottavuuden mittaamista ei nähdä itseisarvona. Tärkeämpänä 

mittaus- ja kehitystapana pidetään välillisiä tekijöitä, joilla on vaikutusta asiantuntijatyön 

tuottavuuteen. Välillisten tekijöiden vaikutus asiantuntijatehtävissä on huomattavasti 

laajempi kuin periteisissä työtehtävissä.   
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 Asiantuntijatyö tapahtuu suurelta osin työntekijöiden ajatusmaailmassa, jolloin he itse 

omistavat työssään käytettävät resurssit, esimerkkinä oman osaamisensa. Organisaatio ei 

voi vaikuttaa suoraan työprosessiin mittaamalla yksinomaan tuottavuutta. Tällöin 

vaikutuskanavaksi muodostuvat välillisten tekijöiden tarkastelu ja olosuhteiden 

kehittäminen. Välillisten tekijöiden positiivinen kehitys vaikuttaa työntekijöiden 

motivaatioon ja sen seurauksena toimintakykyyn ja tehokkuuteen, joilla on ratkaiseva 

merkitys myös tuottavuuden kasvussa (Lönnqvist et al. 2006, s.79). 

Digitalisaatio ja tietointensiivisen aineettoman pääoman kasvu ovat globalisaation ohella 

muuttaneet työelämää viimeisen vuosikymmenen aikana.   Työelämän nopea ja 

maailmanlaajuinen muutos heijastuu organisaation tärkeimpään voimavaraan eli 

henkilökuntaan. Asiantuntijatyössä tämä korostuu entisestään, koska muutos ja uuden 

oppiminen ovat osa asiantuntijatyötä. Muutosprosessin hallitseminen vaatii uusia 

työtapoja ja yhteistyötä muiden funktioiden kanssa. 

Asiantuntijatyö on entistä enemmän digitaalista osaamista. Kokonaisuuden 

hahmottaminen ja oivaltaminen ovat työelämässä taitoja, joiden avulla henkilöllä on 

mahdollisuus kehittää itseään. Asiantuntijalta vaaditaan verkostotyöskentelyä ja 

itseohjautuvaa otetta työssään onnistumiselle. Työelämän nopea ja joskus 

hallitsematonkin muutos lisää luonnollisesti muutosvastarintaa yksilötasolla ja 

pahimmassa tapauksessa siitä kärsii koko työyhteisö. Tämä asettaa haasteita 

asiantuntijatyön johtamiselle organisaation sisällä ja henkilöstöhallinnolta vaaditaan 

erityistä panostamista ihmisiin ja kykyä uudistua muuttuvassa ympäristössä. 

Asiantuntijatyön suorituskyky on menestymisen avain tietotyöympäristössä. Johdon ja 

työntekijöiden keskeinen jatkuva vuoropuhelu yhdistettynä laadukkaaseen suorituskyvyn 

mittaukseen aikaansaavat tuloksia ja onnistumisia organisaatiossa.  

Viime vuosina organisaatioissa huomiota on kiinnitetty myös henkilöstön 

työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Uhmavaara et al.( 2005, s.9) määrittelevät 

työhyvinvoinnin tilaksi, jossa ihmisen ominaisuuksien, työolosuhteiden ja vapaa-ajan 

välinen tasapaino on optimaalinen suhteutettuna aktiiviseen työelämään. Työnteon 

vaatimustason kasvaminen, samoin kuin organisaation tehtävämuutokset ja mahdolliset 

henkilöstövähennykset, aiheuttavat työtehtävien jakautumista ja näin ollen työn 

kuormittavuuden ja stressitason lisääntymistä henkilöstössä. 
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1.2 Tutkimustavoitteiden rajaaminen 

Työn tutkimusaiheena on suorituskykymittariston suunnitteleminen kohdeorganisaation 

asiantuntijatiimin suorituskyvyn mittaamiseen. Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa 

taustoitetaan suorituskykyä yleisesti, sen mittaamista ja käytössä olevia mittaristomalleja. 

Tutkitaan asiantuntijatyön tietointensiivisestä luonteesta ja tuloksien viiveellisestä 

toteamisesta johtuvaan mittaamisvaikeuden dilemmaa. Työssä jaksaminen ja 

suorituskyky korreloivat keskenään. Työhyvinvoinnin osuutta asiantuntijoiden 

kokonaissuorituskykyyn sivutaan tutkimuksessa. Tutkimuksen tavoitteena on suunnitella 

asiantuntijatyöhön soveltuva mittaristomalli, jonka keskeisiä elementtejä ovat 

asiantuntijatyön välillisten tekijöiden ja työhyvinvoinnin huomioiminen 

asiantuntijaorganisaation suorituskyvyn mittaamisessa. 

Tässä tutkimuksessa etsitään vastauksia tutkimuskysymyksiin: 

- Millainen suorituskyvyn mittaristomalli sopii käytettäväksi tiimitason 

asiantuntijatyön mittaamisessa? 

- Mitä tekijöitä tulee huomioida asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaamisen 

haasteellisuudessa? 

- Miten valittu mittaristomalli tulee rakentaa ja implementoida, jotta se mittaa 

asiantuntijatiimin suorituskykyä oikein? 

Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä haetaan vastauksia tiimitason asiantuntijatyön 

suorituskyvyn mittaamiseen niin teorian kuin tutkimuskohteena olevan tiiminkin 

näkökulmasta. Toisella tutkimuskysymyksellä etsitään vastauksia 

asiantuntijaorganisaation suorituskyvyn mittauksen erityisongelmiin verrattuna muihin 

työtehtäviin. Kolmas kysymys etsii vastauksia varsinaiseen mittaristo suunnitteluun. 

Kysymyksessä kiinnitetään huomiota mittariston luotettavaan toimintaa siten, että tiimin 

ja organisaation resursseja ei rasiteta liikaa mahdollisessa tulevassa implementointi- ja 

käyttöönottovaiheessa. Tutkimus rajoittuu organisaation sisäisen suorituskyvyn 

mittaamiseen. Organisaatiossa on erilaisia funktioita, jotka ovat sidoksissa toisiinsa ja 

joissa asiantuntijoilla on suuri vaikutusmahdollisuus omaan työhönsä. 

Mittaristomallitutkimus koskee vain yhtä asiantuntijatiimiä pk-organisaatiossa ja 

ratkaisut pyritään spesifisesti löytämään vain yhdelle tiimille. 
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Näkökulmana pidetään suunnitteluasiantuntijoiden suorituskyvyn mittaamista. 

Varsinainen mittareiden ja soveltuvan mallin käytännön rakentaminen, implementointi, 

seuranta ja kehitys rajataan tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

1.3 Tutkimusmetodologinen perusjako 

Tieteellisessä tutkimuksessa tutkimusmenetelmien perusjako tehdään teoreettisen ja 

empiirisen tutkimuksien välillä. Teoreettinen tutkimus perustuu jonkin tieteenalan jo 

olemassa olevien teorioiden ja näkökulmien tarkasteluun. Empiirinen tutkimus tuo esille 

reaalimaailman ilmiöt, joissa eri menetelmin toteutetaan tiedonhankintaa (Uusitalo 1991, 

s.60).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Jako voidaan tyypillisesti tehdä myös aineistonkeräysmenetelmien avulla kvantitatiivisiin 

ja kvalitatiivisiin tutkimuksiin. Kuvan 1. mukaisesti kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 

perustuvat kyselyihin, haastatteluihin, systemaattisiin havaintoihin ja kokeellisiin 

tutkimuksiin. Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät puolestaan tyypillisesti keräävät 

tutkimusaineistoa henkilökohtaisista haastatteluista, valmiista dokumentaatiosta, 

ryhmähaastatteluista ja havainnoinnista (Heikkilä 2014, s. 13–19). 

                      

 

                        Kuva 1. Tutkimuksen jaottelua (Heikkilä 2014, s. 13) 
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Liiketaloustieteessä tutkimusotteiden jaottelu voi olla lisäksi deskriptiivistä eli 

kuvailevaa ja normatiivisiin eli ohjeita luovaa. Deskriptiivisessä tutkimuksessa 

tarkasteltavana oleva asiaa kuvaillaan, analysoidaan ja pyritään ymmärtämään. 

Normatiivinen tutkimusote pyrkii puolestaan mallintamaan ja ohjeistamaan (Olkkonen 

1994, s.59). Kuvassa 2. on Kasanen et al. (1991, s.317) näkemyksen mukainen 

liiketaloustieteellinen tutkimusoteasemointi, suhteessa toisiinsa nähden. 

 

Kuva 2. Tutkimusotteiden asemointi soveltaen (Kasanen et al. 1991, s. 317) 

Tämä tutkimus soveltaa konstruktiivista tutkimusotetta. Tutkimuksessa rakennetaan 

suorituskyvyn mittaristomallia tutkimuskohteena olevalle asiantuntijatiimille, perustuen 

empiiriseen havainnointiin. Normatiivisesti selvitetään toimintamalli tutkimusongelman 

ja tutkimuskysymysten ratkaisemiseen. Tämän tutkimuksen tutkimusotetta voidaan näin 

ollen pitää konstruktiivisena, koska tutkimusote yhdistää teoreettista ja empiiristä tietoa. 

Tutkimuksessa haetaan teoreettisesti perusteltua ja toimivaa ratkaisua empiiriseen 

ongelmaan.  
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Olkkosen (1994, s.76) mukaan konstruktiivinen tutkimusote lähestyy 

päätöksentekometodologista ja toiminta-analyyttistä tutkimusotetta. 

Ongelmanratkaisumenetelmiä luodaan konstruktiivisen tutkimusotteen avulla ja empirian 

avulla ne pidetään yhteydessä reaalimaailman käytäntöön. 

Tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä voidaan luokitella kvalitatiiviseksi 

menetelmäksi. Hirsjärvi et al. (2009, s. 135–137) mukaan tutkija hahmottaa itselleen 

läheisen tutkimusaiheen, josta on vakuuttunut. Aihe hahmotellaan tutkittavan aineiston 

syvällisen ja tarkan analysoinnin kautta ei niinkään teorian ja hypoteesin ehdoilla. 

Eskelinen & Karsikas (2014, s.87–88) mukaan tutkijan läheinen suhde 

tutkimuskohteeseen aiheuttaa kuitenkin mahdollisen reflektointiongelman eli kuinka 

saada ns. ”hiljainen tieto” tieteelliseen muotoon. Hiljaisen tiedon arvo tunnustetaan, 

mutta sen tieteellinen luotettavuus on voitava todentaa. Metodikuvaukseen on 

kiinnitettävä huomiota, jos tutkimuksessa hyödynnetään hiljaista tietoa. Kuvassa 3. 

hahmotetaan hiljaisen tiedon saamista näkyväksi toimintamalleilla. 

                          

Kuva 3. Hiljainen tiedon näkyvyys (Eskelinen & Karsikas 2014, s.88) 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa valitaan tarkoituksenmukaiset tutkimuskohteet. 

Tiedonkeruu tapahtuu tavallisesti ryhmäkeskusteluina tai henkilökohtaisina 

haastatteluina. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa mahdollistetaan myös tutkijan oma 

havainnointi (Hirsijärvi et al. 2009, s. 135–137).  
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Tutkimusstrategiana on tapaustutkimus. Tapaustutkimus käsitetään intensiivistä ja 

yksityiskohtaista tietoa sisältäväksi tutkimukseksi yksittäistapauksesta tai pienestä 

joukosta suhteessa toisiinsa olevia tapauksia (Hirsijärvi et al. 2009, s. 134). 

Metsämuurosen (2005, s. 206) mukaan tapaustutkimus luokitellaan empiiriseksi 

tutkimukseksi, jonka kohteet voivat olla melkein mitä tahansa. Tiedon keruu tapahtuu 

monipuolisesti eri kohteista. Tietoa hyödynnetään prosessien, yksilön sekä ympäristön 

vuorovaikutuksen kuvaamiseen. Tapaustutkimuksen epistemologinen kysymys: mitä 

voidaan oppia yhdestä tapauksesta? 

Tapaustutkimusta edeltävänä vaiheena on kirjallisuuskatsauksen tekeminen, jonka avulla 

löydetään aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia, joissa fokus on asiantuntijatyössä ja sen 

suorituskyvyn analysoinnissa. Uusia näkökulmia etsien tutkitaan suorituskyvyn 

mittaamista myös laajemmasta perspektiivistä. Kirjallisuudesta etsitään tietoa 

asiantuntijatyön erikoishaasteeseen eli työn tietointensiivisestä luonteesta ja tuloksien 

vaikeasta ja viiveellisestä toteamisesta johtuvaan mittausongelmaan. Suorituskyvyn 

mittaamista sovelletaan tutkimuskohteeseen, joka on pk-yrityksen asiantuntijatiimi. 

Tiimiä käytetään mittaristomallin kohderyhmänä. 

Tutkimukseen osallistujien haastatteluun käytetään puolistrukturoitua haastattelua ja 

teemahaastattelua. Haastattelumalleissa tutkimukseen osallistuvat henkilöt voivat 

vapaasti ja omintakeisesti kertoa aiheesta. Puolistrukturoitu haastattelu nähdään 

avoimena haastattelumuotona, joka lähestyy syvällistä haastattelumenetelmää (Tuomi et 

al. 2002, s.77). Teemahaastattelu etenee etukäteisteemojen ja tarkennettujen kysymysten 

kantamana. Teemahaastattelussa korostetaan metodologisesti haastateltavien tulkintoja ja 

merkityksiä asioista (Hirsjärvi et al. 2009, s.208). 

1.4 Tutkimusrakenne yleisesti 

Raportin ensimmäisessä luvussa esitetään alustus suorituskyvyn johtamiseen ja 

mittaamiseen yleisellä tasolla. Taustoitetaan asiantuntijatyön mittaamisen erityispiirteitä, 

asetetaan ja rajataan tutkimusongelma ja esitetään tutkimuskysymykset ja käydään läpi 

tutkimuksen kulkua ja tavoitteita. Esitellään tutkimusmetodologia ja sen erilaisia 

ilmentymiä teoreettisesti. Samoin käsitellään tutkimuksen rakennetta ja sen eri luvuissa 

esiintyviä asiakokonaisuuksia. 
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Toisessa luvussa käsitellään suorituskykyä, sen mittaamista ja johtamista teoreettisena 

viitekehyksenä kirjallisuuden aikaisempien tutkimusten pohjalta. Tarkastellaan 

suorituskyvyn mittaamisen perusteita ja mittaristojen kriteereitä sekä tutkitaan 

palkitsemisen merkitystä suorituskyvyn mittauksessa. 

Kolmannessa luvussa syvennytään erilaisiin yleisemmässä käytössä oleviin 

mittaristomalleihin ja tutkitaan kirjallisuusviitteiden avulla niiden ominaisuuksia. 

Neljännessä luvussa keskitytään asiantuntijatyön tutkimiseen ja perehdytään 

asiantuntijatyön erityispiirteisiin ja käsitellään asiantuntijatyön mittaamista yleisesti. 

Samoin sivutaan asiantuntijatyössä jaksamista ja ajanhallintaa. Pohditaan, kuinka aihetta 

voidaan mitata, yhdistäen se kokonaissuorituskyvyn mittaamiseen.  

Viidennessä luvussa tutkitaan mittariston rakentamisen relevantteja kysymyksiä. Etsitään 

tekijät, joilla analysoidaan yrityksen tilaa ja joilla valitaan mittaristomalli asiantuntijatyön 

näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan eri mittaristomallien ominaisuuksia. Mallien 

ominaisuudet pyritään selvittämään lähtökohtaisesti niin, että pystytään valitsemaan 

kohdeorganisaation käyttöön soveltuva mittaristomalli. 

Kuudes luku käsittelee mitattavan asiantuntijatiimin näkökulmasta suorituskyvyn 

mittariston suunnittelemista, huomioiden organisaation kriteerit valinnalle. Perehdytään 

ja arvioidaan suorituskykymittariston toimivuus kohteena olevan tiimin 

erityislähtökohdat huomioiden. Etsitään tapoja, joilla mittariston mahdollinen tuleva 

implementointi suoritetaan. Implementointi ei saa kuormittaa organisaation tiimiä 

kohtuuttomasti. Suunnitelmissa on huomioitava mahdollinen muutosvastarinta 

mittariston kokeilu- ja implementointivaiheessa. 

Seitsemäs luku sisältää tulosten tutkimisen, tutkimuskysymyksiin saatujen vastausten 

pohdinnan ja saavutusten tarkastelun. Tehdään johtopäätöksiä ja annetaan suosituksia 

jatkoa silmällä pitäen. 

Kahdeksannessa luvussa suoritetaan yhteenveto tutkimuksesta. Käydään taustat ja 

tavoitteet läpi kerraten mitä ja kuinka tehtiin. Otetaan esille tulokset ja johtopäätökset. 
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2 ORGANISAATION SUORITUSKYKY 

Suorituskyvyllä, organisaation ja liiketoiminnan tasolla, ymmärretään kohteena olevan 

tulosyksikön (konsernin, yrityksen, liiketoimintayksikön, osaston, työryhmän tai yksilön) 

menestystä ja kykyä tehdä tulosta ennalta valituista näkökulmista. Organisaation 

suorituskyvyllä on käsitteenä moniulotteinen merkitys. Suorituskykyä tarkasteltaessa on 

huomioitava organisaatio avainsidosryhmät tarpeineen. Omistajien tarpeet ja niiden 

tyydyttäminen ei yksin riitä. Huomiota on kiinnitettävä myös organisaation johtoryhmän, 

henkilökunnan, asiakkaiden ja liike-elämässä myös viranomaistarpeisiin (Lönnqvist et al. 

2002, s.19). 

Lönnqvist et al. (2002, s.22) mukaan organisaation suorituskykyä voidaan tarkastella myös 

menestystekijöiden avulla. Menestystekijät ovat keskeisessä asemassa liiketoiminnallisen ja 

strategisen menestymisen näkökulmasta katsottaessa. Avainasemassa olevat menestystekijät 

ovat kriittisiä tekijöitä. Näiden tekijöiden suoritustason on oltava erityisen korkea, jos 

organisaatiolla on menestymisen tahtotila.  Organisaation menestystekijöiden jako 

suoritetaan yleisesti taloudellisiin ja ei-taloudellisiin menestystekijöihin.  

2.1 Organisaation suorituskyvyn määritteleminen 

Laitisen (2003, s.26) mukaan yrityksen suorituskyky määritellään omistajien hyödyn 

maksimoimiseksi. Samalla pitää riittävästi tyydyttää myös sidosryhmätarpeet kaikkien 

asianomaisten osalta. Yrityksen toimintaympäristön jatkuva muutos vaatii myös yritystä 

kehittämään ja uudistamaan suorituskykyään intensiivisesti.  

Organisaation suorituskykyä voidaan pitää moniulotteisen käsitteenä, jossa kaikkien 

sidosryhmien tarpeet on otettava huomioon. Pelkkä keskittyminen omistajien tarpeiden 

tyydyttämiseen ei yksinomaan riitä. On kiinnitettävä huomiota myös muihin 

sidosryhmiin, kuten työntekijöihin, asiakkaisiin, viranomaisiin jne. 

2.1.1 Sisäisen ja ulkoisen suorituskyvyn tarkastelu 

Rantasen (2001, s. 4) mukaan perinteinen tarkastelutapa yrityksen suorituskykyyn rajaa 

toiminnan usein käsittelemään talousprosessia ja sen tehokkuuteen liittyvää 

suorituskykyä. Organisaation suorituskykyä on aiemmin lähestytty 

talousprosessintehokkuuden ja suorituskyvyn näkökulmasta. Toimintaympäristön 
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jatkuva muutos on tuonut viime vuosina asiaan kuitenkin laajentuneen näkökulman. 

Tasapainoisen kokonaisuuden luominen yrityksestä ja sen menestymisestä pitkällä 

aikavälillä on todettu osaksi hyvää johtamista ja tavoiteltavaksi kilpailutekijäksi. 

Suorituskyvyn näkökulma on näin ollen laajentunut pelkästä talousprosessien 

tarkastelusta kokonaisuuksien huomioimiseen.                                                         

Laitisen (1998, s. 66–67) mukaan tarkasteltaessa ulkoista suorituskykyä keskitytään 

taloudellisen suorituskyvyn ja kilpailukyvyn tutkimiseen. Sisäinen suorituskyky sen 

sijaan fokusoituu traditionaalisiin kustannuskertymiin, tuotannontekijöiden 

suorituskykyyn, asiakaskannattavuuteen sekä toimintojen tehokkuuteen. 

Rantanen (2001, s. 5-6) näkee suorituskyvyn osa-alueet yrityksessä kahtena tekijänä, 

ulkoisena ja sisäisenä suorituskykynä. Jako perustuu analyysin näkökulmaan, painottuen 

jossain määrin tarkastelijaan ja hänen näkemykseensä. Tarkastelijan keskittyessä 

yrityksen toiminnallisten osien suorituskykyyn on kyseessä sisäinen suorituskyvyn 

analysointi. Sisäisen suorituskyvyn analysoinnissa on yrityksellä yleensä selvästi 

tarkempaa informaatiota käytettävissään kuin ulkopuolisella tarkastelijalla. 

Tarkasteltaessa yritystä ulkoapäin puhutaan ulkoisen suorituskyvyn analysoinnista. 

Ulkoisen suorituskyvyn termi kuvaa yrityksen kykyä suoriutua ympäröivässä 

yhteiskunnassa, kun yritystä tarkastellaan kokonaisuutena. Ulkoisen suorituskyvyn 

tarkastelun mittaristot ovat vakiintuneet käytössä, samoin rakentamiselle ja käytölle on 

saatavissa ohjeistusta. Sisäistä suorituskykyä analysoitaessa perustana ovat usein 

yksityiskohtaiset mittarit. Näiden mittareiden rakentamiselle ei löydy samassa määrin 

ohjeistusta ja vertailutietoa kuin ulkoisen suorituskyvyn analysointiin. 

2.1.2 Suorituskyvyn osa-alueiden vaikutus 

Yksikäsitteinen ja selvä esitys yrityksen suorituskyvyn useiden osa-alueiden, 

sidosryhmien ja tekijöiden keskinäisistä vaikutussuhteista on haastavaa. Tämä johtuu 

niiden kausaalisesta luonteesta. Esimerkiksi tuottavuuden kasvu aikaansaa 

yksikkökustannusten alenemista, joka korreloi kilpailukykyyn. Kannattavuuden kasvun 

myötä yritykselle kertyy varallisuutta, jolla voidaan kehittää yritystä ja henkilökuntaa, 

jolloin vaikutukset kohdistuvat tuottavuuden parantamisen edellytyksiin (Ukko et al. 

2007, s.6).  
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Lönnqvist & Mettänen (2003, s. 21) näkevät yrityksellä olevan useita erilaisia sidosryhmiä. 

Tärkeimpiä ovat omistajat, johto, alihankkijat, henkilökunta, asiakkaat ja toiminnan 

mahdollistavat viranomaiset. Kaikkien sidosryhmien tarpeiden huomioiminen on tärkeää 

suorituskyvystä puhuttaessa. Eri sidosryhmien tavoitteet eroavat toisistaan, joten 

suorituskykyäkin tarkastellaan erilaisista näkökulmista sidosryhmien sisällä. 

Yrityksen omistajille tärkeää on yritykseen sijoitetun pääoman tuotto, yrityksen kasvu ja 

kilpailukyky. Johdon fokus on keskittynyt asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja 

liiketoiminnan sujuvuuteen. Yrityksen työntekijät arvostavat pysyvää työsuhdetta, oman 

työpanoksensa huomioimista ja palkitsemista, samoin urakehitys ja työssä viihtyminen 

ovat tarkeitä henkilökunnalle. Asiakkaat haluavat rahoilleen vastinetta, jolloin yrityksen 

tarjoaman tuotteen tai palvelun arvon ylivertaisuus on määräävä tekijä. Viranomaisia 

kiinnostaa lakien ja normien noudattaminen, samoin kuin työllistämis- ja 

ympäristövaikutukset. Nykyisin myös ilmastonmuutos ja ilmastonsuojeluasiat 

kiinnostavat viranomaisia. 

2.2 Suorituskyvyn mittausprosessi 

Suorituskyvyn mittausprosessi on toimintaa, jossa tunnuslukujen avulla analysoidaan 

jonkin liiketoiminnallisen tekijän nykytila. Tärkeät menestystekijät tunnistetaan ja 

mitataan.  Todennettua informaatiota hyödynnetään organisaation kehittämisen apuna 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Mittaaminen kehitettiin alun perin tarkkailemaan 

organisaation tilaa ja ohjailemaan organisaatiota kohti sen strategisia tavoitteita. 

Toimintaympäristön jatkuvan muutoksen myötä kilpailuedun saavuttaminen pelkällä 

tarkkailulla hankaloituu. Mittaus on kehittynyt yksinkertaisesta tarkkailutyökalusta 

laajamittaiseksi kokonaisuudeksi johtamistoiminnassa. Mittaamisesta on muodostunut 

työväline tärkeiden asioiden viestinnässä. Mittaamisen avulla voidaan määritellä 

organisaation heikkoudet ja vahvuudet ja seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista 

organisaation johtamisessa (Amaratunga & Baldry 2002b, s. 217–218; Lönnqvist et al. 

2006, s.11)  

Thorpen & Hollowayn (2008. 2. 27–37) näkevät organisaatio suorituskykymittauksen 

kehitysprosessiin kuuluvan viisivaiheisen etenemisen (kuva 4). Ensimmäinen vaihe 

tarkastelee kohteena olevan yrityksen strategiaa. Tarkastelun perusteella määrätään 
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menestykseen vaikuttavat kriittiset tekijät. Näissä kohteissa yrityksen halu menestykseen 

on erityisen voimakas. Toinen vaihe määrittelee osa-alueet kriittisille menestystekijöille, 

joilla tavoitteisiin pyritään. Samoin märitellään osa-alueille mittarit, jotka mahdollistavat 

tavoitteiden seurannan. Kolmannessa vaiheessa määritellään mittareille tavoitetasot. 

Neljäs vaihe määrittelee, kuinka henkilöstöä kannustetaan pyrkimyksissään asetettuihin 

tavoitteisiin. Viides eli viimeinen vaihe määrittää tiedon tarpeen mittaamisessa ja kuinka 

oleellinen tieto saadaan. 

Kuva 4. Yrityksen suorituskyvyn mittauksen prosessi (Thorpe et al. 2008, s.28–37) 

2.2.1 Suorituskyvyn raportointi 

Radnor & Barnes (2007, s. 393) erottavat mittauksesta, samoin kuin johtamisestakin 

suorituskyvyn raportoinnin. Raportoinnissa esitellään mittauksen tulokset ja niihin 

perustuva analyysi. Samoin raportoinnissa tutkitaan toimintatasoa ja vertaillaan tulosta 

tavoitepäämääriin. 

Lönnqvist et al.(2002, s.134) mukaan tulosten raportointi on keskeinen osa suorituskyvyn 

mittaamista ja olennainen osa onnistuneen mittaamisen kokonaisuutta. Perustavia 

kysymyksiä raportoinnissa ovat miksi ja kenelle raportoidaan, koska raportoinnin avulla 

saadaan relevanttia tietoa mittaamisesta. Tästä johtuen raportointi toteutetaan seuraajiaan 

silmällä pitäen, esimerkiksi sijoittajille ja henkilöstölle tarkoitetut raportit eroavat 

toisistaan. Hyvän raportin ominaisuuksiin kuuluu tarjota tietoa käyttäjilleen mittareiden 

ominaisuuksista, esimerkiksi laskentaperusteista. Henkilöstölle kertominen mitattavista 

asioista ja mittaustuloksista on oleellinen osa kokonaisuutta silloin kun henkilöstön 

toimintaa pyritään ohjaamaan mittareiden avulla. Yksittäisen työntekijän on oltava 
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selvillä mihin asioihin hänen odotetaan panostavan laajemman strategian toteutumiseksi. 

Tällöin tavoitteiden ja mittareiden on oltava mahdollisimman konkreettisia asian 

seuraamiseksi. Usein työtekijän työmotivaatio paranee, jos tulospalkkio on otettu osaksi 

mitattavaa kokonaisuuta.                                                                         

Lönnqvist et al. (2006, s.135–136) jatkavat kuinka efektiivinen raportointi huomio 

seuraavat peruskäsitteet: 

 Tulokset esitetään havainnollisesti ja selkeästi numeroita ja kuvia hyödyntäen.  

 Tuloksien esittämisympäristö on tuttu ja yksinkertainen 

 Tuloksien tallentamisen on mahdollistettava jälkikatseleminen koska tahansa 

 Tietojen keräämisen ja esittämisen on oltava kustannustehokasta 

 2.2.2 Mittaamisen tarkoitus organisaatiossa  

Rantanen (2001, s. 7) näkee mittaamisen pääasiallisena tarkoituksena informaation 

tuottamisen yritysjohdolle halutuista kohteista, tukemaan yritysjohdon päätöksentekoa. 

Mittaaminen ja analysointi muodostavat tärkeän perustan organisaation ohjaukseen ja 

kehittämiseen. Organisaation johtamisessa ja kehittämisessä keskeisessä roolissa ovat 

kuitenkin ihmiset, joita on pystyttävä motivoimaan parhaaseen mahdolliseen tekemiseen 

yhteisen edun vuoksi. Mittareiden tarkoitus on muodostaa yrityksen suorituskyvyn ydin. 

Niiden tuottamaa informaatiota halutaan tavoitteiden asettelemiseen, tulosanalysointiin 

ja suoritusten palkitsemiseen. Mittariston pääideana pidetään kehityksen ja muutoksen 

seuraamista. Käyttötarkoituksia on kuitenkin useita ja mittaamiseen oleellisesti 

vaikuttava tekijä on näkökulman omistajuus. Kuka vaatii ja kenen toimesta toteutetaan? 

Valtonen et al. (2008, s. 5) kuvailevat mittaamista selkeimpänä tapana esitettäessä 

organisaation visio, strategia sekä tavoitteet läpi koko organisaation. Mittaamisen 

käyttötarkoituksia on useita: 

 Henkilöstötoimintojen ohjaaminen 

 Tavoite viestintä tärkeistä asioista 

 Nykytason arviointi toiminnassa 

 Yrityksen strategian kiteytys toteutettavaksi tavoitteeksi 

 Ongelmien havainnointi  
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 Henkilöstön motivaation lisääminen 

 Strategian toteutumisen havainnointi 

 Tulospalkkioiden mahdollistaminen  

 Palkkausjärjestelmän kehittäminen 

 Päätöksentekoa vahvistavan informaation tuottaminen 

 

Neilimo ja Uusi-Rauva (2005, s. 301) näkevät suorituskyvyn mittaamisen vaikutuksen 

yrityksen päivittäiseen toimintaan seuraavasti:  

 Motivoi kaikkia osapuolia 

 Mitattavan asian arvo korostuu 

 Ohjaa tekemään oikeita asioita 

 Tavoitteet selkeytyvät 

 Kommunikointi helpottuu 

 Aiheuttaa positiivista kilpailua 

 Toimii palkitsemisen edellytyksenä 

2.3 Mittareiden valintakriteereitä 

Suorituskyvyn mittauksessa keskeistä on sisäistää strategisen näkökulman lisäksi 

henkilöiden näkökulma. Mittarit välittävät tietoa ihmisten välisessä toiminnassa, joten 

mittariston käyttäjien on edettävä konsensus periaatteella mittareiden tavoiteasettelussa. 

Mittauksen moninaiset käyttötarkoitukset riippuvat mittauksen suorittajasta ja 

mittaustulosten tulkitsijasta. Mittareiden luotettavuus mahdollistaa viestinnän käyttäjien 

kesken.  

Määtän (2000, s. 105) mukaan luodaan yhteinen kieli, joka mahdollistaa 

yhteisymmärryksen ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Mittariston käyttäjien tulee 

saavuttaa yhteisymmärrys mittareiden tavoitteista.   

Mittareiden on oltava luotettavia, joka mahdollistaa myös luotettavan viestinnän 

käyttäjien kesken. Metsämuuronen (2005, s. 64) näkee luottavuuden kahtena käsitteenä 

reliabiliteettina ja validiteettina. Laitisen (2003, s. 506) mukaan mittareiden tärkeitä 

ominaisuuksia ovat lisäksi edullisuus, oleellisuus, tiedon arvo, uskottavuus, kattavuus, 

integroitavuus ja käyttökelpoisuus päätöksenteossa. 
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Seuraavassa Laitisen (2003, s.367, 148–161) mittareiden ominaisuuksien määritelmät: 

Reliabiliteetti on mittaamisessa tiedon tarkkuutta. Tarkkuus antaa mittareille 

luotettavuutta. Mittarien tarkkuus perustuu mittaustapoihin, mittauksen ohjeistukseen ja 

huolelliseen mittaajaan. Huolellisen mittaajan toiminta vaikuttaa mittariston 

luotettavuuteen, mutta jos häneltä puuttuvat tarkat menetelmät ovat tulokset vääristyneitä.            

Validiteetti tuo mittaamisen luottamiseen oikeellisuuden, jolloin mittaustieto koskee vain 

yhtä asiaa kerrallaan. Mittausarvon kuvatessa kohdettaan onnistuneesti, tällöin nähdään 

mittarin oikeellisuuden toteutuneen. Tämä korostuu tärkeänä prioriteettina mittaristoa 

rakennettaessa.                                                          

Edullisuus kuvaa mittarin tuottamaa arvoa ja sen kustannustehokkuutta. Mittarin arvoon 

panostamisen on oltava pienempää kuin saavutettu hyöty. Mittarin tuottaessa parhainta 

mahdollista tietoa voidaan miettiä riittääkö se päätöksenteon tueksi. Jos arvolla ei ole 

silloinkaan suurta merkitystä, niin panos on kannattamaton.                     

Oleellisuus (relevanttius) on kuvaaja mittarin tuottamasta arvosta päätöksenteon tueksi 

yritykselle. Yrityksen toiminnan ohjauksessa mittarin tuottamalla arvolla on oltava 

keskeinen merkityksellisyys. Yrityksen täytyy sisäistää tietämys mitkä mittarit ovat 

olennaisia toimintaympäristössä milläkin ajanhetkellä.                                                                

Tiedon arvolla ymmärretään oletuksena taloudellista tai aineetonta hyötyä, jota yritys 

hakee mittauksella. Hyödyt oletetaan saavutettavan nopeasti tai siten myöhemmin 

tulevaisuudessa.                                                           

Uskottavuus on mittarin käyttäjän kokemus ja tieto mittarista. Kokemuksen ollessa 

positiivinen ja mittari on määritelty onnistuneesti, sen toimiessa hyvin käyttäjän arvostus 

nousee. Tämä heijastuu vahvistuneena uskottavuuden kokemuksena.                     

Kattavuus sisältää mittauksen ulottuvuuksia, jolloin mittaaminen kattaa strategiassa 

määritellyt ulottuvuudet. Poikkeamat ulottuvuuksissa aiheuttavat epäselvyyksiä 

päätöksenteossa.                                                                                
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Integrointi eli mitattavat ulottuvuudet muodostavat rakenteeltaan yhteneväisiä 

kokonaisuuksia. Ulottuvuuksien mittaamisessa on keskityttävä mittaamaan vain annettua 

ulottuvuutta. 

Käyttökelpoisuus, jolloin mittariston päämääränä on yrityksen suorituskyvyn 

parantaminen. Sanoin mittariston tehtävänä on toimia yritysjohdon työkaluna, 

mahdollistaen tarkan ja analyyttisen päätöksenteon. 

2.4 Taloudellisten ja ei-taloudellisten mittareiden määritelmät 

Yrityksen suorituskyvyn mittareiden jako tehdään yleisellä tasolla taloudellisiin ja ei-

taloudellisiin mittareihin. Suorituskyvyn mittaamisessa taloudellisten mittareiden suosio 

on johtavassa asemassa. Taloudelliset mittarit ovat tosin joutuneet jossain määrin myös 

arvostelun kohteeksi, koska niiden on ajateltu keskittyvän liiaksi menneeseen, jo 

tapahtuneeseen historiatietoon.  

Taloudellisina mittareina voidaan pitää esimerkiksi yrityksen liikevaihtoa ja 

käyttökatetta. Taloudellisten mittareiden suosio on vankka yrityksissä, sillä mittareiden 

asema on tiedostettu ja laajalti hyväksytty. Niiden saatavuus on helppoa perustuen 

tilinpäätöstietoihin. Kritiikkiä mittarit ovat saaneet lähinnä vajavaisuudestaan ja lyhyt- 

näköisyydestään. Yksinomaan taloudellisten kohteiden mittaaminen on henkilöstön 

kannalta riittämätöntä (Lönnqvist et al. 2006, s. 29–30). 

Neelyn (1999, s.206) mukaan taloudellisten mittareita on arvosteltu koska: 

 mittarit edesauttavat lyhyen aikavälin suunnittelua investointien kustannuksella 

 mittareilta puuttuu strategisen näkökulma, jolloin informaatio laatuseikoista ja 

joustavasta toiminnasta jää vajaaksi. 

 mittaristo edesauttaa paikallista optimointia, esimerkkinä välivarastojen 

mahdollistaminen prosessin toiminnassa. 

 mittaristot eivät edistä tietämystä asiakastarpeista eivätkä informoi kilpailijoiden 

suorituksista 

 mittarit eivät rohkaise johtoa etsimään jatkuvan parantamisen keinoja 

toimintaansa  
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Tenhunen (2001, s. 19) korostaa taloudellisten mittareiden ja tunnuslukujen hyviä puolia. 

Määrättyjen tilinpäätös- ja tunnuslukujen laskentakaavojen avulla mahdollistetaan 

yritysten keskinäinen vertailu. Rahamääräiset mittarit kertovat lisäksi yrityksen 

toimintakyvystä ja sen mahdollisuudesta jatkaa toimintakykyisenä. 

Huolimatta ei-taloudellisen mittaamisen tarpeen tunnistamisesta aikaisin 1980-luvulla, 

selkeni niiden laajempi merkittävyys myöhemmässä vaiheessa. Mittaristojen 

perustuminen muihin kuin rahamääräisiin arvoihin auttaa työntekijöitä ymmärtämään 

niitä paremmin. Tällaisina mittareina mainittakoon asiakastyytyväisyys sekä varaston 

kiertonopeus. Ei-taloudellisten mittaristojen vajavuus on niille esitettävien 

vakiintuneiden laskentaperusteiden puuttuminen. Mittaustuloksissa esiintyykin paljon 

vaihtelevuutta, joka puolestaan lisää epävarmuutta luotettavuuden suhteen. Ei-

taloudelliset mittaristojen vertailukelpoisuus eri yritysten välillä ei ole toimivaa 

(Lönnqvist et al. 2006, s. 30–31). 

Tenhunen (2001, s. 20) jatkaa ei-taloudellisten mittareiden ongelmilla. Vaikka ei-

taloudellisten mittareiden tulokset parantuisivat huomattavasti, esimerkiksi laadun, 

läpimenoaikojen tai toimituskyvyn suhteen, niin tulokset eivät näy suoraan taloudellisesta 

näkökulmasta yrityksen suorituskyvyssä. Ei-taloudellisten mittausmenetelmien käytössä 

ongelmaksi muodostuu johdon vakuuttuminen parannuksista ja niiden positiivisista 

vaikutuksista lopulliseen tulokseen. 

2.5 Mittaaminen ja palkitseminen 

Kauhasen (2015, s. 106) mukaan palkitseminen luetaan johtamisen välineeksi, jolla 

tuetaan yrityksen menestystä, sekä kannustettaan henkilöstöä toimimaan strategian 

mukaisesti. Palkitseminen nähdään panostuksena, joka aikaansaa tuotoksen ja toiminnan 

kehityksen. Onnistuneen palkitsemisen edellytyksenä ovat oikeat palkitsemisperusteet, 

jotka koetaan tasapuolisiksi ja oikeudenmukaisiksi. 

Kokonaisuutena palkitseminen muodostuu aineellisista ja aineettomista tavoista palkita. 

Yritykset määrittelevät itse käytettävissään olevat tavat palkitsemiseen. Aineellisiksi 

tavoiksi palkitsemisessa määritellään rahalliset tai rahanarvoiset menetelmät. 

Aineettomien menetelmien palkitseminen perustuu työn sisällön ja jatkuvan työssä 

kehittymisen palkitsemiseen. Henkilöstön työmotivaatioon vaikuttavat esimerkiksi 
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vankka sitoutuminen työhön ja työnantajaan. Palkitseminen on esitetty kuvassa 5. 

Kokonaisuudessaan palkitseminen tarkoittaa yrityksen strategian tukemista (Hakonen & 

Nylander 2015, s.21–22). 

 

Kuva 5.  Palkitsemisen käytännöt soveltaen (Hakonen & Nylander 2015) 

Kaplan & Atkinson (1998, s. 674) näkevät palkitsemisen sisäisenä tai ulkoisena.  Sisäisen 

palkkion syntyä voidaan pitää ihmisen itsensä luomana sisäisenä positiivisena tunteena. 

Sen voi aikaansaada voimakas onnistumisen tunne omasta työtehtävästä. Sisäisen 

palkkion syntyyn ei vaikuta ulkopuolisen henkilön toimet. Kuitenkin yrityksen 

positiivinen ilmapiiri vahvistaa tuntemusta sisäisestä palkkiosta. Positiivisista sisäisen 

palkkion tunnetta vahvistavaa toimintaa voivat olla esimerkiksi selkeät työnkuvan 

suunnitelmat, organisaation toimintatapa, arvostava ja kannustava johtamistapa. 

Ulkoinen palkitseminen koostuu henkilölle annettavasta konkreettisesta palkinnosta. 

Palkintoina voivat olla tunnustus ja kiittäminen tehdystä työstä, erilaiset lahjat ja 

erityisesti rahalliset palkkiot. 

2.6 Suorituskyvyn mittaamisesta sen johtamiseen 

Suorituskyvyn mittaus itseisarvona ei tuo yritykselle lisähyötyä. Mittaaminen koostuu 

tuloksista, jotka auttavat näkemään, millä tasolla yksittäiset menestystekijät ovat. 
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Mekaanisen mittaamisen informaatio on rajallinen. Haluttaessa mittausanalysoinnista 

täysi hyöty organisaatiolle, on toimintaa laajennettava pelkästä suorituskykyanalyysista 

suorituskykyjohtamiseen. Tämän tarkoitus on toimia mittaustuloksiin perustuen 

(Amaratunga & Baldry 2002b, s.218; Brudan 2010, s.111). 

Johdettaessa yrityksen suorituskykyä tehokkaasti on otettava huomioon sekä menneisyys 

että tulevaisuus. Johtamisessa rajataan tavoitteet ja tunnistetaan onnistuneet suoritukset. 

Suorituskyvyn johtamiseen kuuluvat myös tulosten perusteella toiminen ja palautteen 

antaminen. Suorituskyvyn johtaminen vaatii operatiiviselta johdolta ymmärrystä 

yrityksen strategisesta linjasta ja tavoitteista (Aguinis et al. 2001, s 505). 

Radnor et al. (2007, s.39) mukaan suorituskyvyn johtaminen hyödyntää mittaustietoa 

johtamisen tukena. Siirtyminen suorituskyvyn mittauksesta sen johtamiseen vaaditaan 

informaation järjestelmällistä kokoamista ja käsittelemistä, jolloin yrityksen sisäinen 

toiminta mahdollistetaan. Toimintaan voivat kuulua esimerkiksi sisäisen 

kommunikaation kehittäminen, motivointi ja seuranta. Suorituskyvyn johtamista voidaan 

käsiteenä pitää moniulotteisena, jolloin yrityksen tuotosta verrataan määriteltyihin 

tavoitearvoihin, jotka johtavat korjaustoimenpiteisiin tavoitteiden ja tuotoksien 

ristiriitatilanteessa. Suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisenyhteys havainnollistetaan 

kuvassa 6. 

 

Kuva 6. Suorituskyvyn johtaminen ja mittaaminen (Radnor et al. 2007, s. 393). 

Suorituskykyjohtaminen hyödyntää myös henkilöstöjohtamista. Laadukas suorituskyvyn 

johtaminen varmistaa, että kaikki yrityksessä, niin yksilö- kuin tiimitasollakin, tietävät 
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toiminnan tarkoituksen. Heidän tulee tietää myös mitä tavoitteita yrityksellä on ja mitä 

niiden mittaamiseen liittyvät toimenpiteet sisältävät ja kuinka tavoitteet saavutetaan.  

Suorituskyky kehittyy hitaammin yrityksissä, jotka eivät hyödynnä johtamisessaan 

mittaamisesta saatavaa tietoa. Sen sijaan yritykset, jotka osaavat hyödyntää 

mittaustuloksia kehittyvät paremmin (Amaratunga & Baldry 2002b, s.218; Kauhanen 

2015, s.16). 

Thorpen & Hollowayn (2008, s. 26) mukaan yrityksien on pystyttävä vastaamaan joka 

hetki neljään peruskysymykseen, jos ne pitävät suorituskyvyn johtamista ylipäätään 

mahdollisena. Kysymyksien pysyessä samana organisaation on pyrittävä etsimään uusia 

vastauksia tilanteiden muuttuessa. Kysymykset ovat: 

1. Miten tunnistetaan kriittisiä menestystekijöitä, jotka edesauttavat menestymistä ja 

kuinka niitä mitataan? 

2. Mikä on se suorituskyvyn taso, johon organisaatio on tavoitteensa asettanut eri osa-

alueilla ja onko välitavoitteiden asetus linjassa päätavoitteeseen nähden? 

3. Mitkä ovat ne palkitsemismenetelmät, taloudelliset tai ei-taloudelliset, joita 

organisaatio käyttää tavoitteet saavuttaakseen ja kuinka menetellään, jos tavoitteet eivät 

täyty? 

4. Minkälaista informaatiota organisaatio tarvitsee suorituskyvyn seurantaan tilanteessa, 

jossa yrityksen toimintaa on muutettava ympäristön vaikutuksesta haluttuun suuntaan? 

Ukko et al. (2007a, s. 12) näkevät henkilöstön johtamisessa ja ohjaamisessa 

hyödynnettävän nykyisin entistä enemmän suorituskyvyn mittaamista, sillä ihmisten 

aikaansaannokset ovat nousseet etusijalle. Tällöin johtamisen on myös tapahduttava 

ihmiset huomioiden, jolloin puhutaan laadukkaasta henkilöstöjohtamisesta. 

Suorituskyvyn mittaamisessa on tärkeää selventää henkilöstölle yrityksen visio ja 

tavoitteet, jolloin suorituskyvyn johtamisesta muodostuu myös henkilöstöjohtamisen 

ulottuvuus. Henkilöstön johtamisessa käytettävien mittareiden valinta on tehtävä 

huolellisesti ja tavoitteiden on oltava realistisia, muussa tapauksessa henkilöstö saattaa 

kokea mittaamisen negatiivisena ja työmotivaatiota heikentävänä tekijänä. 
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3 SUORITUSKYVYN MITTARISTOMALLEJA 

Kirjallisuudessa esitellään lukuisia vaihtoehtoisia malleja suorituskyvyn mittaristojen 

valintaa. Tässä työssä ensisijaisen tarkastelun kohteena ovat neljä yleisintä 

mittaristomallia eli suorituskykypyramidi, suorituskykyprisma, Balanced Scoderecard ja 

suorituskykymatriisi. Suosituimman menetelmän statuksen on saavuttanut tasapainotetun 

tuloskortin malli. Mallin kehittivät v.1992 Robert Kaplan ja David Norton (Kaplan & 

Norton 1992) ja se on tuonut esille suorituskyvyn mittaamisen tärkeyden maailman 

laajuisesti. Paranjape et al. (2006, s. 5-6) esittävät kuinka mittaristomallin 

käyttökokemukset ovat edistäneet sen kehitystä. Mittaristomallien kehitys 2000-luvun 

puolivälin jälkeen korjasi edellisten mallivuosien ongelmia.                                

Merkittävänä pienempänä vaihtoehtona tarkastellaan lisäksi SAKE- suorituskyvyn 

analysointijärjestelmää, joka on kehitetty pk-yritysten käyttöön Lappeenrannan-Lahden 

yliopistossa. Exel-pohjaisena sovelluksena se on nopea ja tehokas (SAKE, 2000). 

Lisäksi paneudutaan muutamaan vähemmän tunnettuun vaihtoehtoon, joiden käyttöä 

voidaan hyödyntää soveltuvin osin suorituskyvyn mittaamisessa. Mielenkiitoisena lisänä 

käsitellään Lean johtamisopin näkökulmasta asiantuntijatyössä suorituskyvyn 

mittaamista. Sari Torkkola (2017) käsittelee aihetta kirjassaan. Lean filosofiaa ei voi 

suoraan pitää mittaristomallina. 

3.1 Suorituskykypyramidi 

Lynch & Cross kehittivät tuotantoprosessin parantamisprojektin tuloksena vuonna 1991 

ensimmäisen tunnetun ei-taloudellisia mittareita käyttävän suorituskykypyramidin. 

Kattavana ideana mallissa on strategian ja toimenpiteiden yhdistäminen tavalla, jossa 

tavoitteet ovat hierakkisesti visiosta alaspäin ja niihin liittyvät mittarit taas puolestaan 

alhaalta ylöspäin. Mallille tunnusomaista on pyramidimainen muoto. Lähtökohtaisessa 

visiossa tavoitteet johdetaan hierarkkisesti eri organisaatiotasoille. Menettelyä voidaan 

pitää tyypillisenä tavoitejohtamisessa käytettynä tavoitteiden ja keinojen hierarkiana. 
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Laitisen (2003, s. 385) mukaan suorituskykypyramidin tavoite on yrityksen vision ja 

operatiivisen toiminnon linkittäminen tavalla, missä sidosryhmän tavoitteiden suunta on 

visio mukaan lukien ylhäältä alas, mutta mittarit vastaavasti alhaalta ylös. 

Lynchin ja Crossin pyramidimallissa on neljä hierarkkista tavoitetasoa, joilla käsitellään 

ulkoista tehokkuutta ja sisäistä tehokkuutta. Kuva 7. esittää Lynchin ja Crossin 

pyramidin. 

 

Kuva 7. Suorituskykypyramidin toiminta (soveltaen Lynch & Cross 1995, s.65) 

Neilimo & Uusi-Rauva (2001, s. 274–275) kuvailevat pyramidin logiikkaa toteamalla, 

että ylimmällä tasolla yritysjohdon tehtävänä on määritellä kokonaisvisio. Seuraava taso 

pitää sisällään liiketoimintayksikkötason, jossa tapahtuu määritelmä talouden ja 

markkinoinnin tavoitteista. Kolmannessa tasossa ovat operatiiviset järjestelmät. Tasossa 

määritellään tavoite joustavuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Alin taso muuttaa tavoitteet 

operatiivisiksi. Alemman tason tavoitteet vaikuttavat seuraavan tason mittareihin, jota 

voidaan pitää pyramidimallin kattavana ideana. 
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3.2 Suorituskykyprisma 

Suorituskykyprisman tausta-ajatuksena on kokonaisuuden hallitsemisen ja mittaamisen 

toiminnan yhtenäisyys. Kokonaisuudella tarkoitetaan yhtenäistä toimintaa sidosryhmien, 

yritysstrategioiden, prosessien ja osaamisen suhteen. Malli ottaa sidosryhmät 

tasapainotettua tuloskorttia laajemmin huomioon, koska sidosryhmien halujen ja 

tarpeiden lisäksi malli huomioi myös niiden tuoman panoksen (Neely et al. 2001, s. 6-7). 

Neely et al. (2001, s. 6-7) kehittämässä kolmiulotteisessa mittausjärjestelmässä mittaus 

jaetaan viiteen alueeseen. Mittausalueissa huomioidaan sidosryhmien tarpeet ja otetaan 

huomioon myös sidosryhmien erilaisuudet. Saari (2004, s. 245–246) näkee osa-alueet alla 

olevan mukaisesti:  

 Sidosryhmien tyytyväisyys: Sidosryhmien halut ja tarpeet luokitellaan, mitä 

tarvitaan? Sidosryhmään kuuluvien tahojen selvittäminen, ketä kuuluu? 

 Sidosryhmien panos: Millaista positiivista vaikutusta yritys saa sidosryhmiltä? 

 Strategiat: Millaisia strategioita on noudatettava, jotta edellä mainitut 

sidosryhmien intressit toteutuvat? 

 Prosessit: Millaisia kriittisiä prosesseja täytyy noudattaa, jotta strategiat saadaan 

toteutettua? 

 Kyvykkyydet: Kyvykkyyksien analysointi, millaisia kyvykkyyksiä prosessin 

hoitaminen vaatii? 

 

Prisman yläpintojen ja alapintojen tehtävänä on seurata sidosryhmien tyytyväisyyttä ja 

niiltä saatavaa panosta. Sivupintojen tehtävänä on strategioiden ja prosessien 

määritteleminen (kuva 8). Mittaristo tunnistaa organisaation sidosryhmät ja aloittaa 

ensimmäiseksi määrittelemällä avainsidosryhmien tarpeet. Seuraavana tunnistetaan 

strategiat, joilla tyydytetään sidosryhmätarpeet. Kolmantena tiedostetaan kriittisimmät 

prosessit ja niiden tarvitsemat resurssit, jotka strategioiden toteuttaminen tarvitsee. 

Neljäntenä kohtana määritellään tärkeysjärjestys. Järjestykseen vaikuttavat resurssit ja 

niihin panostetut seikat (Neely et al. 2001, s. 6–11). 
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Kuva 8.  Soveltaen havainnollistettu suorituskykyprisma ( Neely et al. 2001, s.12). 

Saari (2004, s. 245–246) kuvailee prisman logiikan kolmea eri näkökulmaan. 

Ensimmäisenä kohtana kaikkien sidosryhmien huomioiminen mahdollisimman laajasti, 

ei rajoituta vain omistajien ja asiakkaiden tarpeisiin. Toinen kohta on organisaation 

strategiat, prosessit ja kyvykkyys, yhdistettynä tavalla, jolla saavutetaan tyytyväisyys 

sidosryhmissä. Kolmantena kohtana käsitellään organisaation ja sidosryhmien välistä 

vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Sidosryhmien panos jaotellaan erikseen sidosryhmien 

tyytyväisyydestä. 

Kuvassa 9. on suorituskykyprisma avattuna mallina. Siinä esitetään kuinka strategia, 

prosessi ja kyvykkyydet otetaan kuvaavasti prisman sivuina huomioon, tarkasteltaessa 

suorituskyvyn mittaamista sidosryhmien näkökulmasta. Avatusta mallista havaitaan 

kuinka sidosryhmien panostus virtautetaan prisman läpi. Virtauksen tarkastelua kuvataan 

strategian, prosessien ja kyvykkyyksien näkökulmasta. Oikeiden mittareiden löydyttyä 

mitataan sidosryhmille tärkeitä kohteita, jolloin aikaansaadaan sidosryhmien 

tyytyväisyyttä. Sidosryhmien ollessa tyytyväisiä voidaan puhua yrityksen suorituskyvyn 

onnistumisesta. 
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Kuva 9. Avattu suorituskykyprisma mukaillen (Neely et al. 2002, s. 240) 

Neely et al. (2002, s. 365–367) näkevät kuinka kymmenen askeleen ohjelman mukaisesti 

rakennetaan suorituskykymittaristo. Ohjelman noudattaminen, kuten kuvassa 10. 

esitetään, aikaansaa suorituskyky prisman mukaisen mittariston.  

 

Kuva 10. Suorituskykyprisman toteutus ja suunnittelu kaaviona. Neely et al. (2002, s. 

367) 
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3.3 Balanced Scorecad 

Tasapainotetun tuloskortin menetelmä, eli Balanced Scorecad esiteltiin Yhdysvalloissa 

vuonna 1992. Asiantuntijaorganisaatio KPMG:n rahoittama tutkimus ”Measuring 

Performance in the Organization of the Future” aloitettiin1990 (Kaplan & Norton 1992). 

Tutkimukseen osallistuivat 12 isoa yritystä eri toimialoilta (Malmi et al. 2002, s. 24).  

Niven (2014, s.1) mukaan tutkimusryhmän yhteisenä tavoitteena oli kokonaan uuden 

viitekehyksen luominen yrityksen suorituskyvyn mittaamiseen. Yksinomaan taloudelliset 

mittarit koettiin riittämättömiksi mitattaessa aineettoman pääoman aikaansaannosta. 

Lähtökohtaisesti tavoiteltiin mittaristoa, joka tehtävänä olisi esittää kuinka suorituskyky 

kehittyy aineettomien pääomatekijöiden suhteen. 

Mittariston käyttötarkoitus strategiseen johtamiseen korostui myöhemmässä vaiheessa, 

kun mittaristolla haluttiin yrityksen visio ja strategia muuttaa tavoitteiksi ja 

toimintasuunnitelmiksi. Strateginen mittaristo kehittyi käyttämällä ei-taloudellisia 

mittareita taloudellisten mittareiden rinnalla (Niven 2014, s.21). 

Kankkunen et al. (2005, s. 104) esittävät, kuinka Balanced Scorecard luokittelee 

mittariston neljäksi näkökulmaksi. Näkökulmina ovat talouden, asiakkaiden, prosessien, 

oppimisen ja kasvun näkökulmat. Kaplan ja Norton sen sijaan nimeävät oppimisen ja 

kasvun innovaation ja oppimisen näkökulmaksi. Yhteistä kaikille näkökulmille on 

yrityksen tarve määrittää päämäärät, mittarit ja tavoitearvot. Päämäärä kertoo yrityksen 

saavutettavissa olevan tavoitteet. Mittareiden tehtävänä on osoittaa, onko yritys menossa 

oikeaan suuntaan saavuttaakseen asetetun päämäärän. 

Olve et al. (1998, s. 57) esittää kuinka Kaplan ja Norton valitsevat neljä näkökulmaa 

perustuen heidän kokemukseensa (kuva 11). On kuitenkin hyvä muistaa, jos yritys on 

valinnut joitain toisia tavoitteita yrityksen strategiassa tärkeiksi, esimerkiksi toimittajat, 

työntekijät, yhteiskunta tai ympäristö, niin silloin on analysoitava niiden mukaan 

ottamista osaksi mittaristoa. 

Taloudellisen näkökulman mittaus kiinnostaa luonnollisesti yrityksen omistajia. Malmi 

et al. (2002, s. 24) luokittelevat niille kaksi tehtävää. Tekijät kertovat strategisten 

toimenpiteiden onnistumisesta taloudellisessa mielessä, samoin kuin ne määrittelevät 
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strategisia tavoitteita, joihin edetä. Taloudellisina mittareina voidaan mainita esimerkiksi 

myynnin kasvu, kannattavuus ja kassavirta. 

 

Kuva 11. Neljä näkökulmaa soveltaen (Kaplan & Norton 1996, s. 9) 

Asiakasnäkökulma lähtökohtaisesti luo edellytykset asiakastarpeiden tyydyttämiseen. 

Mittareina ovat esimerkiksi tuotteiden laatu, palvelu ja toimitusvarmuus. Mittareiden 

kehittämisessä ovat tärkeät kohderyhmät avainasemassa, jolloin mittareista saadaan juuri 

sellaisia, joita asiakkaat pitävät tärkeänä. Prosessien näkökulman tehtävänä on saattaa 

yhteen talous- ja asiakasnäkökulmien tavoitteet. Selvitetään prosessi, jossa on 

suoriuduttava kiitettävästi näkökulmien tyydyttämiseen. Yleisesti voidaan mainita 

esimerkiksi toimitusketjun optimoinnin lisäksi uusien palvelukonseptien kehittäminen, 

jälkimarkkinointi, ja asiakkaan kokonaisuuden huomioiminen. Nämä tehostavat ja 

ylläpitävät kilpailukykyä myös tulevaisuudessa. 

Tehokas oppimisen näkökulma varmistaa organisaation uudistumisen tulevaisuudessa. 

Toivanen (2001, s. 58) tulkitsee organisaation innovatiivisuuden kulminoituvan kahteen 

seikkaan: henkilöstön toimintatapoihin ja järjestelmiin organisaation sisällä. Mittareina 

pidetään esimerkiksi henkilöstön tyytyväisyyttä, sairauspoissaoloja, työntekijöiden 

vaihtuvuutta ja kolutukseen sijoitettuja resursseja. 
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Määttä (2000, s. 107) tähdentää kuinka mittaritiedossa historian lisäksi tulee kiinnittää 

huomiota nykyhetkeen ja myös huomiseen. Mittareiden odotetaan kerrottavan mitä on 

saatu aikaiseksi, kuinka edetään tällä ajanhetkellä ja mitä se vaikuttaa lopullisiin 

tuloksiin.  

Tasapainotettujen tuloskortteja on rakennettu ajan saatossa vakioversioina, kuten myös 

muokattuina versioina, joissa on paneuduttu yrityksen tarpeisiin näkökulmien valinnassa 

tai niiden painotuksessa. Kuvassa 12. esitetään Jouko Toivasen kehittämä tasapainotetun 

tuloskortin malli. Projektimallissa on kymmenen kohtaa järjestelmän rakentamiseen. 

 

Kuva 12. BSC- projektimalli Toivasen mukaan soveltaen (Malmi et al. 2002, s. 94) 
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3.4 Suorituskykymatriisi 

Suorituskykymatriisissa tekemistä ohjataan matriisityökalulla. Yleisesti se tunnetaan 

nimellä tulosmatriisi. Suomalaisyritykset ovat hyödyntäneet mallia laajasti ajan mittaan. 

Suorituskykymatriisi etenee tuottavuus ja tulosmatriisin periaatteilla. Rantanen & Holtari 

(1999, s. 49) esittävät kuinka suorituskykymatriisi on käyttäjän muokattavissa 

suorituskykymittariston painoarvojen suhteen. Käytössä voi samaan aikaan olla useita 

eroavaisia suorituskykymittareita. 

Sink (1985, s. 189–209) esittää kuinka suorituskykymatriisi yhdistää erilaiset 

suorituskykymittaristot. Tulokseksi saadaan yksi luku, jonka avulla tehdään arvio 

kokonaissuorituskyvystä. Matriisissa voidaan määritellä tarvittavat suorituskyvyn 

mittarit. Mittareita voidaan priorisoida määrittelemällä niille erilaisia painoarvoja. 

Matriisin tulosta voidaan ohjata mittareiden painotuksella erilaisilla tavoilla ja eri aikoina. 

Mittareiden määrityksessä on kuitenkin otettava huomioon yrityksen strategiset 

tavoitteet. 

Rantanen & Holtari (1999, s. 49–51) esittävät suorituskykymatriisin räätälöintiä yrityksen 

tarpeen mukaan. Huomioitavaa on matriisin tulosten vertaileminen eri yritysten välillä, 

suoraan vertailu ei onnistu. Sen sijaan vertailu organisaation sisäisten tulosten välillä on 

mahdollista. Matriisissa voidaan rakentaa pää- ja alamatriiseja. Matriisiin rakennetaan 

yleensä eri osa-alueita, joille määritellään käytännölliset mittarit. Mittariston 

pistemäärien vaihteluasteikko on 0-10. Kaikille osa-alueille luodaan painoarvot. 

Painoarvojen tehtävänä on tärkeyden osoittaminen kokonaisuuteen verrattaessa. 

Yhteenlaskettu summa painoarvoissa on oltava 100. Yksittäisten pisteiden ja painotusten 

mukaan voidaan laskea kokonaispisteet (kuva 13). Tulosta vertaillaan tavoitteisiin tai 

aikaisempiin tuloksiin. 

Rantanen ja Holtari (1999, s. 51) tähdentävä kuinka matriisin rakentamisen yhteydessä 

on huomioitava henkilöstöryhmät, joiden toiminta on matriisiseurannan kohteena. 

Matriisia hyödynnetään esimerkiksi suorituskyvyn analysoinnissa, toiminnan 

kehittämisessä ja palkkauksen tukena. 
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Kuva 13. Esimerkki suorituskykymatriisista (Saari 2004, s. 135). 

3.5 Muita erilaisia mittaristomalleja 

Kirjallisuus ja käytäntö tuntevat muitakin mittausmalleja ja menetelmiä suorituskyvyn 

analysointiin. Seuraavassa tutkitaan neljää eri vaihtoehtoa. Malleja voidaan käyttää 

soveltaen kaikenkokoisissa yrityksissä. 

3.5.1 SAKE-mittaristomalli 

SAKE kehitettiin pk-yrityksille ja on Excel-alustainen työkalu. Työkalulla yritykset 

voivat räätälöidä juuri omiin tarpeisiinsa sopivan suorituskykymittariston. SAKE 

perustuu suorituskykymatriisin ominaisuuksiin. Tulokseksi saadaan yksi suorituskyky 

arvosana yrityksen toiminnasta. Sisältönä suorituskyvyn osa-alueita on 3-6. Osa-alueet 

on luotu visioon ja strategiaan pohjautuen.  Kaikki osa-alueet käsittävät enintään 6 
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mittaristoa. Työkalu voi näin käyttää yhteensä 36 mittaria. Yhteenvetona taulukossa 

esiintyy kaksitoista viimeisintä mittausarvoa. SAKE-työkalun huomattavia vahvuuksia 

ovat sen ilmainen käyttöliittymä ja yksinkertainen sekä helppo käyttäminen juuri 

käytännön tasolla. Automatisointi Visual Basicilla on tehnyt siitä hyvin 

käyttäjäystävällisen (SAKE, 2000). 

3.5.2 Dynaaminen suorituskyvyn mittaristomalli 

Laitinen (2003, s. 401–402) kuvaa mallin sisältävän kaksi ulkoista ja viisi sisäistä 

suorituskykyaluetta. Ulkoisiksi luokitellaan taloudellinen suorituskyky samoin 

kilpailukyky. Sisäistä suorituskykyaluetta ovat kulut, tuotannontekijät, tuote, toiminnot 

sekä tuotot. Mallin periaate muodostuu resurssien kulunseurannasta organisaation sisällä 

sekä tutkimisesta, kuinka ne muodostuvat tuotoksi valmistusprosessien aikana.   

Laitinen (2003, s. 405–406) kuvaa edelleen, kuinka mittauksen on oltava dynaamista. 

Tällöin yrityksen johdon on mahdollista oppia tunnistamaan syy-seuraussuhteet 

(peräkkäisten osa-alueiden vaikutus toistensa suorituskykyyn). Etuna mallissa on helppo 

muunneltavuus. Mittausmalli kehitettiin alun perin pienten yritysten tarpeisiin 

mittaamaan suorituskykyä. Malli soveltuu kuitenkin kaikenkokoisiin organisaatioiden 

tarpeisiin. 

3.5.3 EFQM-mittaristomalli 

EFQM (2012, s. 9−20) kuvailee yhdeksällä kriteerillä toimivan mallin. Viisi osa-aluetta 

tutkii toimintoja yrityksessä, jotka liittyvät johtajuuteen, strategioihin, henkilöstöön, 

yhteistyökumppaneihin ja prosesseihin. Neljä muuta kriteeriä tutkivat toimintaa ja sen 

tuloksia. Aihealueita ovat henkilöstön tulos, asiakkaisen tulos, yhteiskunnallisten 

toimintojen tulos ja suorituskyvyn tulos. Kaikkien edellä mainittujen kriteerien 

vaikutuksella organisaatio kykenee tekemään arvioita oman toimintansa 

erinomaisuudesta. Organisaatio ymmärtää myös visioidensa vahvuudet ja puutteet ja 

rakentaa kehyksen johtamisjärjestelmälleen. Arvoalueiden tarkennus tapahtuu 

väittämillä. Väittämät nähdään kysymyksinä ideaaliyrityksen toimintatavoista. 

Väittämien tulos on arvosanana yritykselle prosenttituloksena ilmaistuna väliltä 0−100 

%. Prosenttiluku perustetaan oma-arvioon verrattaessa sitä ideaaliseen yritystoimintaan.  
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Prosenttitulokset muunnetaan pisteiksi taulukossa ja yritys saa yhteispisteet asteikolla 0-

1000. Malli ei ehdota valmista ratkaisua, vaan tarkoituksena on ohjata toimintatavat 

strategian mukaiseksi, esittämällä kokonaiskuva senhetkisestä toiminnasta ja 

kehitysmahdollisuuksista. EFQM:n (European Foundation for Quality Management) 

perusti neljäntoista eurooppalaista yritystä vuonna 1988. 

3.5.4 Lean johtamisfilosofia 

Lean on johtamisfilosofia, jossa useat johtamisen työkalut kootaan yhdeksi toimivaksi 

malliksi. Perustehtävänä on asiakkaalle lisäarvon tuottaminen poistamalla toiminnasta 

hukkaa ja virheitä. Hukkien poistaminen luo asiakastyytyväisyyttä, pienentää 

kustannuksia, samoin tuotannon läpimenoajat lyhenevät. Yksiselitteisesti turhien 

vaiheiden karsiminen tuotannossa on tavoitteena. Lean tunnistaa kahdeksan hukkaa, jotka 

poistetaan filosofian mukaisesti. 

Lean mallissa suorituskyvyn ohjaus perustuu prosessin muuttamiseen. Mittaamista kuvaa 

SPC- käyrä, joka on esitetty kuvassa 14. Käyrään on määritelty yläraja sekä alaraja ja 

myös keskiarvo ohjearvoiksi helpottamaan käyrän tulkintaa. SPC- käyrän seuraaminen 

mahdollistaa prosessissa esiintyvän häiriön havainnoimisen, tällöin käyrän kuvaaja 

nousee tai laskee yllättävästi. Häiriötilanteessa esimies ja asiantuntija läpikäyvät edellisen 

mittausvälin prosessia, jolloin mahdollinen häiriötekijä löytyy ja sen uudelleen 

esiintyminen estetään, jotta mahdollinen häiriön aiheuttaja löydetään ja voidaan tehdä 

tarvittavat toimenpiteet häiriön toistumisen estämiseksi. Tärkeimpänä tekijänä 

prosessissa pidetään kysyntää ja sen vaihtelu tuotantoon on estettävä. Kuvasta 15. 

havaitaan sopeutuminen kysynnän vaihteluihin prosessimuutoksilla (Torkkola 2017, s. 

174). 
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Kuva 14. SPC- käyrän kuvanto (Torkkola 2017, s.158–161) 

 

Kuva 15. Lean suorituskyvyn ohjauskaavio (Torkkola 2017, s.156) 

Asiantuntijatyössä Lean suorituskykymittaus perustetaan prosessien mittaamiseen 

tulosten sijaan.  Mittaamalla prosesseja mitataan muutosten määrää tietyn ajanjakson 

aikana. Esimies yhdessä asiantuntijoiden kanssa tutkivat prosessia suorituskykydatan 

avulla, aloittaen korjaavat toimenpiteet tarvittaessa. 
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4 ASIANTUNTIJATYÖN ERITYISPIIRTEET JA MITTAAMINEN 

Lönnqvist et al. (2006, s. 49) mukaan asiantuntijatyön määritelmänä pidetään uutta tietoa 

tuottavaa, kehitystä ja soveltamista aikaansaavaa innovatiivista työtä. Ammattialoina 

voidaan pitää esimerkiksi suunnittelua ja konsultointia.  Asiantuntijaorganisaatio nähdään 

synonyyminä tietointensiiviselle organisaatiolle. Asiantuntijoina pidetään tyypillisesti 

asianajajia, konsultteja, suunnittelijoita ja tutkijoita. Asiantuntijaorganisaatio ja 

asiantuntijatyö eivät ole kuitenkaan termeinä yksiselitteisiä. Periaatteessa kaikissa 

työtehtävissä vaaditaan asiantuntemusta, kuten esimerkiksi automekaanikko, hitsaaja ja 

sairaanhoitaja, jotka ovat korkeaa ammattitaitoa vaativia tehtäviä. Näitä ammatteja ei voi 

harjoittaa ilman pätevää koulutusta ja osaamista. Usein niitä ei kuitenkaan mielletä 

asiantuntijatyöksi, vaikka ammattihenkilöiden asiantuntemusta ei kukaan kiistäkään. 

Työhön liittyvä tietointensiivisyys olisi parempi kriteeri erotella yritysten toimintaa ja 

organisaatioiden rakennetta. Yritysten tuotannontekijänä tiedon merkitys on noussut 

asemaan, jolla voidaan jaotella yritykset korkeamman ja matalamman 

tietointensiivisyyden luokkaan. 

4.1 Asiantuntijatyön lisääntyminen organisaatioissa 

Tietoyhteiskuntaan siirtyminen lisää asiantuntijaorganisaatioita, jolloin niiden merkitys 

yhteiskunnallisesti kasvaa. Yleisen käsityksen mukaan asiantuntijaorganisaatioiksi 

määritellään työyhteisöt, joiden henkilökunnasta vähintään puolet on ylempiä 

toimihenkilöitä tai vastaavissa tehtävissä työskenteleviä (Melin & Mamia 2006, s.15). 

Sutela & Lehto (2014, s.13–14) esittävät kuinka työolotutkimuksessa vuonna 2013 

todettiin ammattikoulutukseltaan asiantuntijoita tai erityisasiantuntijoita olevan kaikista 

palkansaajista noin 47 %. Ryhmien työympäristö ja sisältö käsittivät kuitenkin hyvin 

erilaisia työtehtäviä. Muutos ammattinimikkeissä ja tehtävissä näyttää suuntautuvan kohti 

toimihenkilöiden määrän kasvua. 

Ylempien toimihenkilöiden määrä on kasvanut palkansaajien keskuudessa. Vuonna 2013 

miespuolisista palkansaajista jo 33 % ja naispuolisista palkansaajista 28 % luokiteltiin 

ylemmiksi toimihenkilöiksi (Sutela & Lehto 2014, s.15). 
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4.2 Asiantuntijatyön erityispiirteitä 

Okkonen (2004, s. 65) kuvailee johdettavuuskuilua asiantuntijan ja esimiehen suhteessa. 

Periaatteessa asiantuntijoilla on mahdollisuudet määritellä omia tekemisiään, 

aikataulujaan ja kuinka tavoitteet saavutetaan. Erottavan kuilun syntyyn vaikuttaa tilanne, 

jossa esimies ei enää perinteisesti hallitse alaistensa työtä tai työaikaa, vaan painopiste on 

siirtynyt asiantuntijoille itselleen. 

Hovila & Okkonen (2005, s. 40) esittävät kuinka asiantuntijaorganisaatiot vaikuttavat niin 

yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Yhteisenä tekijänä näille organisaatioille on 

uuden tiedon ja ratkaisujen tuottaminen. Erilaiset työtehtävät sisältävät haasteellisia 

ongelmanratkaisu tilanteita. Asiantuntijaorganisaatiossa tietopääoma on asiantuntijoiden 

tärkeitä osaamisaluetta. Tämä muodostaa erityisen haasteen henkilöstöjohtamiselle ja 

tiedonhallinalle organisaation toiminnassa.                      

Okkonen (2004, s. 60) mukaan asiantuntijuuden määrittelyssä voidaan käyttää termejä 

absoluuttisuus ja suhteellisuus. Absoluuttisella asiantuntijuudella kuvataan asiantuntijan 

suhdetta maallikkoihin, kun taas suhteellisella asiantuntijuudella kuvataan 

asiantuntijoiden keskinäistä suhdetta asiantuntijaorganisaatiossa. Erilaiset intressit 

asiantuntijoiden keskuudessa, esimerkiksi urakehityksen suhteen, määrittelivät 

organisaation järjestäytymistä suhteellisen asiantuntijuuden perusteella. 

4.3 Työajan hallinta ja kuormittavuus asiantuntijatyössä 

Toivanen et al. (2016, s.94) näkevät kuinka asiantuntijatyön kantavaksi ominaisuudeksi 

määritellään työn itsenäisyys ja hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omaan työaikaansa ja 

työjärjestykseensä. Organisoinnin muutokset, verkostomaiset toiminnot sekä 

työntekijöiden ja organisaatioiden eri funktioiden keskinäiset riippuvuudet ovat kuitenkin 

muokanneet asiantuntijatyön ajallista käsitettä. Reaaliaikaiseen tekemiseen vahvasti 

fokusoitunut asiantuntijatyö vaatii välitöntä osallistumista suoritukseen. Toisaalta aikaa 

on oltava myös keskeytymättömään pitkäjännitteiseen tekemiseen. 

Toivanen et al. (2016, s.95) tutkimuksessa (haastateltavina yhteensä 2844 asiantuntijaa) 

mainitaan haastateltavien asiantuntijoiden arvioivan työtään sekä työaikaan ja sen 

hallitsemiseen liittyviä kysymyksiä. Asiantuntijat esittivät myös arvioita pyrkimyksistä, 
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motivaatioista, työnsä aiheuttamista velvoitteista sekä henkilökohtaisesta jaksamisestaan. 

Kehykset lomittuvat osittain toisiinsa ollen joltain osin keskenään päällekkäisiä. 

Kehykset kertovat asiantuntijatyöhön ja työntekoon liittyvistä mahdollisuuksista, mutta 

myös jännitteistä. Esimerkkinä voidaan mainita työn suuri innostavuus, joka voi 

samanaikaisesti koetella työssä jaksamista ja heikentää laadukasta tekemistä. Kehykset 

voidaan nimetä innostuneisuudeksi, työn laatutekemiseksi, vastuunkannoksi, 

osaamiseksi, oppimiseksi, jaksamiseksi ja hyvinvoinniksi. Kuvassa 16. on esitetty 

kehysanalyysi ajanhallinnasta. 

 

Kuva 16. Asiantuntijatyön ja ajanhallinnan kehyksiä (Toivanen et al. 2016, s.96) 

4.4 Asiantuntijatyössä jaksaminen 

Toivanen et al. (2016, s.106) tutkimuksen mukaan asiantuntijan työssä jaksaminen 

vaihtelee esimerkiksi eri työtehtävissä, työvaiheissa ja muuttuvissa työtehtävissä. 

Jaksamisen haasteiksi saattavat muodostua päällekkäiset projektit, yllättävät muutokset 

ja niiden hallinta. Aikaansaamattomuuden ja riittämättömyyden tunne ovat myös osana 

kuormituksen kokemusta lisäävinä tekijöinä. Työympäristö ja työpaikan 

toimintakulttuuri ovat isossa roolissa työhyvinvoinnin edistämisessä. Työpaikoilla, joissa 



42 

 

työnteko on hektistä, hälinän siivittämää kovaa puurtamista lisääntyy työn kuormittavuus 

merkittävästi. Organisaatiomuutokset ovat usein työkuormaa ja työtehtäviä lisäävä 

elementti, jotka vaikuttavat työn kuormittavuuteen. Organisaation sisällä voidaan 

kuitenkin tukea työhyvinvointia ja jaksamista lukuisilla eri menetelmillä. Puututaan 

ajoissa työn kuormittavuustilanteisiin ja luodaan yhteiset pelisäännöt ajankäytön 

hallintaan. 

4.5 Asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaaminen 

Asiantuntijatyön tietointensiivisestä luonteesta johtuen sen mittaaminen on 

poikkeuksellisesti haastavaa. Mittauksessa ei saada oikeaa kuvaa perinteisillä 

tuotantomittareilla mitattaessa, kun mitataan esimerkiksi tuotantokapasiteetin 

käyttöastetta tai kappalemääräisiä tavoitteita. Haasteellisena voidaan erityisesti pitää 

tuotosten arviointia ja panosten määrittämistä. Esimerkkinä voidaan mainita 

suunnitteluprosessin kuvaamisen vaikeus, koska prosessit tapahtuvat osittain 

suunnittelijoiden luovan ajattelun kautta (Lönnqvist et al. 2006, s. 51). 

Lönnqvist et al. (2006, s. 52) jatkavat kuinka haastetta lisäävät edelleen asiantuntijoiden 

laaja autonomia ja ymmärrys oman työnsä ja osaamisalueensa suhteen. Heidän 

asiantuntijuutensa työstään saattaa olla paljon esimiehiään syvällisempää, jolloin 

esimiehen rooli helposti kyseenalaistetaan. Tämä aikaansaa johtamisongelmia. 

Tietointensiivisessä työyhteisössä asiantuntijatyön merkitys tuotannon perustana on 

avainasemassa, kun tarkkaillaan koko organisaation menestystä. Suureen 

asiantuntijajoukkoon kiteytyy valtavasti henkilökohtaista, kokemuksen kautta opittua 

hiljaista tietoa. Tämän tiedon siirtäminen koko organisaation käyttöön oikeassa ja 

helposti lähestyttävässä muodossa on haasteellista. Usein vuosikymmenien kuluessa 

kertynyt hiljainen tieto häviää organisaatiosta eläköitymisen tai työpaikan vaihdoksen 

yhteydessä. Organisaation kitkattoman toiminnan kannalta on tärkeää tehdä suunnitelma 

hiljaisen tiedon siirtämiseksi nuoremmille sukupolville jatkuvana ja katkeamattomana. 

Hiljaisen tiedon muuntuminen voidaan esittää neljällä tavalla. Esimerkiksi Hovila & 

Okkonen esittävät sen kuvan 17. mukaisesti. 
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Kuva 17. Tiedon muuntuminen (Hovila & Okkonen 2005, s. 32 ) 

Hiljaisen tiedon muuntumisen prosessia voidaan kuvata henkilöiden ja heidän 

toimintojensa avulla. Kahden saman alan henkilön keskustellessa töistään ja 

toimintatavoistaan keskenään he jakavat tietojaan ja sosiaalistavat tietämystään. 

Tilanteessa, jossa toinen alansa tuntevista henkilöistä kirjoittaa kirjan työstään ja 

työtavoistaan, tapahtuu tietämyksen ulkoistaminen. Kolmas alan hyvin tunteva henkilö 

lukee kirjan, samalla yhdistellen ja vertaillen tietoja muuhun alan kirjallisuuteen, tällöin 

hän suorittaa tiedon yhdistämistä. Kun alalla ollut henkilö lukee kirjan ja ymmärtää sen 

sisällön aikaisemman alalta hankkimansa kokemuksen perusteella, puhutaan tiedon 

sisäistämisestä (Hovila & Okkonen 2005, s.32). 

Lönnqvist et al. (2006, s. 49–53) korostavat tietointensiivisyyttä ja aineettoman pääoman 

merkitystä asiaintuntijatyön suorituskyvyn mittaamista suunniteltaessa. Huomioon on 

otettava myös asiantuntijatyön tulosten vaikea määritettävyys ja muut aineettomat tekijät. 

Työprosessien selvittelemisen sijaan olisi keskityttävä aineettomien tekijöiden 

huomioimiseen. Näitä ovat esimerkiksi henkilöstön osaaminen, tiedonkulun 

varmistaminen, osaamis- ja yhteistyöverkkojen luominen ja jatkuva prosessien 

kehittäminen. 

Laitila (Lönnqvist et al. 2006, s. 53) listaa menestystekijöitä asiantuntijaorganisaatiolle: 

 Tuloksen laatu. Asiantuntijatyö kulkee laatu edellä, määrä ei saa hallita. 
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 Ajanhallinta ja ajankäytön tehokkuus. Ajankäytön hallinta on asiantuntijatyössä 

merkittävässä asemassa. Asiantuntijan tulee allokoida ja priorisoida tehtävänsä 

tehokkaasti turhia töitä välttäen, myös omaa jaksamistaan ajatellen. 

  

 Tiedon ja osaamisen merkitys. Asiantuntijan suurin pääoma on 

henkilökohtainen osaamistaso, josta on pidettävä huolta ja kehitettävä sitä 

johdonmukaisesti. 

 

 Työntekijän ja organisaation tarpeiden yhteensopivuus. Työn kiinnostavuus 

auttaa asiantuntijaa ja organisaatiota yhdistymään tehokkaalla tavalla. 

 

 Hyvä työilmapiiri. Työssä viihtyminen auttaa panostamaan tekemiseen ja 

aikaansaa yhteistyötä, joka on asiantuntijatyössä tärkeää. 

 

 Kiinteä yhteistyö asiakkaiden kanssa. Vuorovaikutus asiantuntijan ja asiakkaan 

välillä mahdollistaa koko organisaatiota ymmärtämään asiakkaiden tarpeet. 

 

 Tiedon muunnosprosessien hyödyntäminen. Tiedon muunnosprosessien tulee 

tukea asiantuntijan innovatiivista työskentelyä. 

 

 Tiedon virtaus suhdeverkostoissa. Asiantuntijan henkilökohtainen 

verkostoituminen on tärkeää tiedon kasvattamisen kannalta. 

Roos & Roos (1997, s. 417–423) painottavat puolestaan tietopääoman mittaamista ja 

nostavat esille kymmenen huomioitavaa kohtaa tietopääomaa mittaavan järjestelmän 

suunnittelussa. 

 Organisaation kiinnostuksen on oltava taloudellisten näkökulmien mittaamisen 

lisäksi muuallakin. Liikeidea on tuotava selkeästi esille ja toiminnalle on oltava 

ylimmän johdon yksiselitteinen tuki. 
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 Mittaamisperustan lähtökohdan on löydyttävä yrityksen visiosta, strategiasta ja 

menestystekijöistä. Näin mahdollistetaan tietopääoman nousujen ja laskujen 

tarkka havainnointi pitkällä aikavälillä. 

 

 Mittausjärjestelmän on puhuttava yrityksen ja yksiköiden kanssa yhteistä kieltä 

 

 Tietopääoman jaotteleminen eri kategorioihin on välttämätöntä, jotta mittarointi 

onnistuu tarpeeksi selkeänä ja tarkkana. Yrityksen johto laatii kategoriat. 

 

 Kategoria sisältää tunnuslukuja, jotka mahdollistavat suorituskyvyn mittaamisen. 

Tunnuslukujen valinnan oltava henkilöiden hallussa, joita mitataan kyseisillä 

tunnusluvuilla. 

 

 Mittaaminen tapahtuu kategorioiden suhteena, eikä vain jollain tietyllä 

ajanhetkellä. Aikaväli mittaukselle perustuu yrityksen liiketoimintaprosessiin, 

näin saadaan kausaaliset tekijät selville pääomien virrasta. 

 

 Tunnuslukujen valinnassa on kolme mahdollisuutta: a) tunnusluvut perustuvat 

visioihin b) perustuvat valittuun luokitteluun c) perustuvat pääomavirtoihin 

 

 Haasteet muodostuvat tunnuslukujen valinnoista lukuisista eri vaihtoehdoista, 

samoin tunnuslukujen keskinäisestä tärkeysjärjestyksestä. Lisähaasteen tuo vielä 

toisiinsa epäselvästi vaikuttavien tunnuslukujen ja luontilogiikan käsitteleminen. 

 

 Tunnusluvuilla pitää olla siirrettävyys organisaation sisällä, jolloin 

mahdollistetaan vertailtavuus henkilöstötaso ja johtotaso mittauksen kesken. 

 

 Mittaamisjärjestelmän ja johtamisjärjestelmän yhdistäminen on ehdoton edellytys 

onnistumiselle. 

Asiantuntijaorganisaation suoristuskykyä analysoitaessa henkilöstön osaaminen, kuten 

muutkin aineettomat tekijät korostuvat. Tämä on tyypillistä tietointensiiviselle 

toiminnalle ja sillä on suuri merkitys suorituskykyä mitattaessa. 
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5 MITTARISTOMALLI ASIANTUNTIJATYÖHÖN 

Tämän tutkimuksen luvussa kolme esiteltiin yleisiä käytössä olevia suorituskyvyn 

mittauksen mittaristomalleja. Jokainen mittaristomalli on kykeneväinen omalla tavallaan 

asiantuntijasuorituskyvyn mittaamisen. Tässä viidennessä luvussa tarkastellaan 

mittariston rakentamisen tärkeimpiä kysymyksiä ja mitä organisaatioiden tulisi 

huomioida aloittaessaan mittauksen suunnittelun. Lisäksi tutkitaan mittaristomallien 

välisiä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia, tarkoituksena löytää parhaiten 

asiantuntijatyön mittaamiseen soveltuva mittaristomalli.  

Yleisellä tasolla organisaation mittausjärjestelmän rakentaminen on aikaa vievä prosessi. 

Kankkunen et al. (2005, s. 117) määrittelevät toimivan mittausjärjestelmän luomisen ja 

käyttöönottamisen päätöksenteon avuksi vievän aikaa jopa 12–18 kuukautta. 

Mittausjärjestelmää sisällytettäessä osaksi kokonaisvaltaista johtamisfilosofiaa, aikaa 

saattaa kulua vieläkin kauemmin. Suorituskykymittariston rakentamista pidetään sen 

ajallisen keston ja haastavuuden mukaisesti omana kokonaisvaltaisena projektinaan.  

5.1 Mittaristomallin suunnittelun pääkohdat 

Dvir et al.(1998, s. 921) listaavat neljä kohtaa mittariston suunnittelun tavoitteiksi: 

 määrittelyt toiminnallisuuden suhteen 

 määrittelyt teknillisten asioiden suhteen 

 määrittelyt aikataulun suhteen 

 määrittelyt budjettitavoitteiden suhteen 

Edellä määritellyt kohteet sisältävät käytännössä lukuisia alakohteita, mutta pääkohteiden 

hallitseminen projektissa merkitsee todennäköisesti parempaa onnistumista 

kokonaisuutta tarkasteltaessa. Mittariston rakentaminen vaatii huolellista suunnittelua, 

sitoutumista ja tinkimätöntä paneutumista asiaan koko organisaation tasolla. 

Hudson et al. (2001, s. 1100) ottavat esiin suorituskyvyn mittausjärjestelmän 

ensimmäisenä vaiheena strategian tarkastelun. Mittariston toimintaedellytysten kannalta 

on tärkeää, että mittaristo on strategian mukainen. Tämä näkökulma edellyttää ylimmän 

johdon sitoutumista ja koko organisaation vankkumatonta osallistumista. 
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Suorituskykymittariston strategianmukaisuus on jatkuvan parantamisen näkökulmasta 

olennaista. Mittauksen on myös tuettava strategian määrittelyä ja sen kehittymisen 

vaiheita. 

 Garengo et al. (2005, s. 31) näkee kuinka strategian ja suorituskyvyn mittauksen on 

oltava keskenään vuorovaikutteisia. Suorituskyvyn mittaristo voi tunnistaa tarvittaessa 

muuttujia, jotka uhkaavat tai ovat kriittisiä organisaation toiminnan kannalta, jolloin 

organisaatiolla on mahdollisuus sopeuttaa toimintansa ja strategiansa vallitsevan 

ympäristön mukaiseksi. 

Kirjallisuudessa tuodaan myös esille suorituskyvyn mittauksessa tärkeinä tekijöinä 

selkeyttä ja yksinkertaisuutta. Näkökantojen subjektiivisuudesta huolimatta, nämä 

painoarvot ovat merkittäviä suorituskyvyn mittauksessa. Garengo et al. (2005, s. 35) 

painottavat selkeyttä ja yksinkertaisuutta, joiden tulisi huomioida seuraavaa: 

 valittujen tavoitteiden viestintä ja määritteleminen selkeästi 

 panostaminen suorituskykymittareiden huolelliseen valintaan 

 ainoastaan välttämättömät mittarit valitaan 

 määritelmät oltava yksiselitteisiä 

 aineiston keräämiselle selkeät rajat 

 mittareiden tulkinnasta ei saa tulla epäselvyyksiä 

5.2 Mittaristomallin valintatekijöitä 

Neely et al. (2002, s. 367), Malmi et al. (2002, s. 94) ja Tenhunen (2001b, s. 2) listaavat 

seuraavia ominaispiirteitä, jotka ovat tärkeitä mittausprojektin menestymiselle: 

 tiedosta heräte 

 tiedosta pääkäyttötarkoitus 

 tiedosta nykytilateen kartoitus 

 tiedosta vision ja strategian merkitys 

 tiedosta menestystekijöiden vaikutus 

 tiedosta projektin resurssien merkitys 

 tiedosta toteutuksen laajuudet ja tasot 
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 tiedosta hyvien ja huonojen puolien vaikutus 

 tiedosta prosessien kokonaisuus 

 tiedosta sidosryhmien merkitys 

Seuraavassa käydään läpi edellä kuvatut käsitteet ja avataan hieman niiden sisältöä. 

Tiedosta heräte 

Joku herää yrityksessä ajatukseen suorituskyvyn mittaamisesta. Impulssi on saattanut 

tulla koulutuksen tuloksena tai sen on saattanut aikaansaada kilpailijan parantunut asema. 

Herätteen lähettiläänä on toiminut ehkä joku alan opiskelija tai yleinen ajatus 

suorituskyvystä ja pohdinta minkälaisella tasolla suorituskyky on omassa 

yrityksessämme. Samoin prosessien muutosvaiheessa saatetaan herätä suorituskyvyn 

mittaamiseen ja sen lähempään tarkasteluun. 

Tiedosta pääkäyttötarkoitus 

Pääkäyttötarkoituksen tiedostaminen heti suunnittelun aloitusvaiheessa on edellytys 

laadukkaan mittausprosessin onnistumiselle. Tenhunen (2001b, s.4) muistuttaa kuinka 

pääkäyttötarkoituksen merkitys unohdetaan useimmissa suorituskyvyn 

mittausjärjestelmissä. Tiedostamalla pääkäyttötarkoitus selvennetään mukana olevien 

henkilöiden roolit järjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa, jolloin resurssien 

allokointi on helpompaa. Pääkäyttötarkoituksen tärkeys tulee esille SAKE:n 

toteutuksessa ja siihen on viitattu usein myös alan kirjallisuudessa. Tenhusen (2001b, s.6) 

laatimassa SAKE:n implementointiohjeessa hyödynnetään pääkäyttötarkoitusta jo 

resurssien rajaamisvaiheessa. Lönnqvist et al. (2006, s.147–148) mukaan mittausta 

voidaan käyttää hyvinkin erilaisiin tarkoituksiin organisaatiossa, joten 

pääkäyttötarkoituksen määritteleminen on suotavaa. Organisaation strategialla, 

toimintatavoilla ja kulttuurilla on merkitystä kokonaisuuteen. Esimerkiksi mittaamisen 

tarkoituksia voivat olla: 

 toimintojen arviointi nykyisellä tasolla 

 varoittaminen ja hälyttäminen tarvittaessa 

 kilpailun edistäminen positiivisella tasolla 

 tulosennusteet tulevaisuuden suhteen 
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 osaamisresurssit henkilöstöllä 

 työntekijäohjaus 

 tavoitejohtaminen strategian mukaan 

 henkilöstöviestintä tavoitteista 

 valvonta suoritusten toteutumisesta 

 informaation tiivistäminen ja yksinkertaistaminen 

 positiivinen suhtautuminen oppimiseen 

 motivaation aikaansaaminen työntekijöissä 

 henkilöstö opetusvälineenä koulutuksessa 

 ulkopuolisten tekijöiden huomioiminen organisaatiossa 

 informaation tuottaminen päätöksentekoon 

 organisaation tavoitteiden yhdenmukaistaminen 

Tiedosta nykytilanteen kartoitus 

Nykytilanteen kartoitus varsinkin asiantuntijatyössä on tärkeää, sillä asiantuntijatyön 

tietointensiivisestä luonteesta johtuen esimiehet eivät välttämättä aina ole selvillä 

asiantuntijatyön kokonaiskuvasta (Okkonen 2004, s. 65). Laitinen (2003, s.60) näkee 

nykytilanteen vision näkökulmasta. Visio ei saa olla olotila kaukaisessa tulevaisuudessa, 

koska silloin toiminnan ohjaus kulkee väärän suuntaan ja sen ohjaaminen tulosmittareilla 

vaikeutuu.  

Tiedosta vision ja strategian merkitys 

Lönnqvist et al. (2006, s.103) esittävät kuinka vision ja strategian määritteleminen 

onnistuu selkeänä koko organisaation tasolla, puutteena on kuitenkin epäselvyys 

käytännön työn tasolla. Strategian epäselvyys korostuu varsinkin pienemmissä 

organisaatioyksiköissä. Mittaristomalleilla on eroavuuksia ja kaikki eivät lähde 

strategiasta liikkeelle. Valintoja tehtäessä on kuitenkin tiedettävä, päivitetäänkö 

ensimmäiseksi visio ja strategia, koska asia vaatii resursseja ja aikaa. 

Tiedosta menestystekijöiden vaikutus 

Yrityksen tärkeä määritelmä on sen menestystekijät. Niihin kulminoituu yrityksen 

liiketoimintayksikköjen, osastojen tai tuotteiden menestys.  
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Menestystekijöitä määriteltäessä käydään läpi kaikki yrityksen ydintoiminnot, samalla 

miettien mitkä ovat prosessien menestystekijöitä. SWOT- analyysin tekeminen selkeyttää 

tilannetta, tällöin tunnistetaan liiketoiminnan vahvuus, heikkous sekä mahdollisuuksien 

ja uhkien vaikutus (Malmi et al.2002, s.98–99). 

Lönnqvist et al. (2006, s.22) mukaan menestystekijät muodostavat keskenään kausaalisia 

suhteita. Menestystekijät voidaan jaotella syytekijöihin ja seuraustekojöihin. Esimerkkinä 

asiakasuskollisuutta voidaan pitää syynä myynnin määrälle ja henkilöstön osaamista 

puolestaan seurauksena tehokkaalle toiminnalle. 

 

Kuva 18. Menestystekijöiden suhteet (Lönnqvist et al. 2006, s.23) 

 

Tiedosta projektin resurssien merkitys 

Rakennusprojekti mittaristolle on pitkäjännitteisyyttä vaativaa toimintaa. Valintoja 

tehtäessä on varmistettava johdon sitoutuminen ja sovittava yhteisestä aikataulusta. 

Malmi et al. (2002, s. 98–99) mukaan johdon vastuulla ovat mittauskulttuurin muutokset, 

kun siirrytään esimerkiksi taloudellisista mittareista ei- taloudellisiin mittareihin.  

Mittariston rakentamiseen on varattava tarpeeksi henkilöresursseja ja huolehdittava 

resurssien tehokkaasta käytöstä. Tarvittaessa ei pidä epäillä esimerkiksi konsulttien 

käyttöä, jos organisaation tietotaito tai voimavarat eivät yksin riitä. Mittauksen 

kohdehenkilöistä on oltava edustaja mukana suunnittelu ja käyttöönottovaiheen aikana. 

Onnistunut pääkäyttötarkoituksen määritys ohjaa tiimin jäsenten määrää ja valintaa. 
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Tiedosta toteutuksen laajuudet ja tasot 

Mittariston suunnitteluvaiheessa on päätettävä, millaisella laajuudella mittaristo aiotaan 

toteuttaa. Laajuuden hahmottaminen auttaa ymmärtämään mittaristomallin 

toteutusmenetelmiä ja lopullisia tarkoitusperiä mittaamiseen. Toteutustapoina voidaan 

pitää yksinkertaistaen ylhäältä alas tai alhaalta ylös menetelmiä. Ensimmäisessä 

toteutumistavassa noudatetaan johdon strategian kautta asettamia kaikille tasoille 

ulottuvaa toteutumistapaa. Jälkimmäisessä toteutustavassa hyödynnetään henkilöstön 

tietotaitoa mittariston suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Tiedosta hyvät ja huonot puolet 

Mittaristomallien ominaisuuksia ja vertailuja on käsitelty kirjallisuudessa niiden hyviä ja 

huonoja puolia tutkien ja analysoiden. Striteska & Spickova (2012, s. 1) käsittelevät 

tasapainotetun tuloskortin ja suorituskykyprisman välisiä vahvuuksia ja heikkouksia 

kuvassa 19. Tasapainotetun tuloskortin vahvuuksia ovat strategiset osa-alueet ja 

heikkouksia puolestaan sidosryhmien ja työntekijöiden näkökulma. Suorituskykyprisma 

taas tuo vahvuutensa esille nimenomaan sidosryhmien tarpeissa mutta heikkoutena 

nähdään varsinaiset mittareihin liittyvät ominaisuudet.

 

Kuva 19. Striteska & Spickova (2012, s. 1) vertailu mittareiden välillä 
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Tiedosta prosessien kokonaisuus 

Neely et al. (2002, s. 173) mukaan prosessit ovat välttämättömiä katalyyttejä, joita 

organisaatio tarvitsee toimiakseen. Prosessien kuvaus ulottuu aina työohjetasolle saakka, 

joka on otettava huomioon suorituskyvyn mittauksessa. Prosessien mittaamisen vaiheet: 

 laadun mittaaminen (luotettavuuden, kestävyyden, tarkkuuden, tasapainoisuuden) 

 määrien mittaaminen (läpimenojen, valmiustasojen)  

 ajan mittaaminen (nopeuden, jakelujen, täsmällisyyden, aikataulujen) 

 helppokäyttöisyyden mittaamine (joustavuus, mukavuus, saatavilla, selkeys, tuki) 

 rahan mittaaminen (kustannusten, hinnan, arvon) 

  

Mitattaessa prosessien lopputuotosta mitataan tuottavuutta. Mitattaessa prosessien 

sisältöä ja lähtötietoja mitataan tehokkuutta. Mittauskohteita ovat lisäksi muutoksien 

laajuuden ja määrän kohteet, samoin kuin hukkatekijöiden mittaaminen (Neely et al. 

2002, s. 175). 

Tiedosta sidosryhmien merkitys 

Neely et al.(2002, s. 14) mukaan vain omistajan näkökulman mukaan ottaminen strategiaa 

tehtäessä ja sovellettaessa on virheellistä sidosryhmäajattelun kannalta katsottaessa. 

Sidosryhmien avulla saavutetaan yhteistyötilanne, jolloin kaikki hyötyvät toistensa 

tekemisistä ja näin ollen myös omistajalle tulee lisäarvoa. 

Suorituskyvyn mittausjärjestelmää valittaessa on syytä antaa tilaa sidosryhmälähtöiselle 

ajatusmallille, jos vaihtoehtona on yksinomaan strategialähtöinen malli. 

5.3 Mittaristomallit asiantuntijatyön näkökulmasta 

Asiantuntijoiden, kuten muidenkin ammattilaisten keskeinen motivaation lähde on työn 

arvostus. Arvostuksen puute johtaa mielikuvaan, että heitä ei kuunnella tai arvostus on 

vähättelevää. Tämä johtaa väistämättä tilanteeseen, joka heikentää työmotivaatiota. 

Suunniteltaessa suorituskyvyn mittausta, asiantuntijaorganisaatioon on tärkeää 

informoida asianomaisia. Varsinkin tapauksissa, jossa heidän oma työnsä tulee 
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suorituskykymittauksen kohteeksi. Asiantuntijatyön mittaamisen haasteellisuus vaatii 

oikeantyyppisen mittaristomallin oikein lanseerattuna. 

Herätteen ja pääkäyttötarkoituksen määritys mittaristomalleissa 

Heräte on ensimmäinen ja tärkeä asia suorituskyvyn mittauksessa. Silloin joku 

organisaatiossa on herännyt ajattelemaan suorituskyvyn mittauksen etuja organisaation 

kannalta. SAKE- suorituskyvyn analysointijärjestelmä ohjeissa heräte on rajattu omaksi 

vaiheekseen. Muissa yleisimmissä mittaristomalleissa sitä ei esiinny sellaisenaan. 

Tasapainotetun tuloskortin menetelmä asettaa tavoitteita, mutta sitä ei voida pitää 

varsinaisena pääkäyttötarkoituksen määritelmänä. 

 Mittauksen pääkäyttötarkoitus on myös sellaisenaan ainulaatuisena SAKE:ssa. 

Tenhunen (2001b, s.6) näkee pääkäyttötarkoituksen jo suunnittelun alkuvaiheessa 

resursseja hyödyntävänä tekijänä.  

Pääkäyttötarkoituksen määritteleminen asiantuntijatyön mittaamisessa on suotavaa, 

koska asiantuntijat ovat usein hyvin tietoisia omasta osaamisestaan ja saattavat olla myös 

kriittisiä, jos mitataan toisarvoisia asioita. Luottamuksen ilmapiiri mittauksen 

onnistumiseen on tavoiteltavaa. 

Vision strategian ja nykytilan määritys mittaristomalleissa 

Asiantuntijaorganisaation strategisten valintojen määritteleminen perustuu yrityksen 

kykyyn hahmottaa menestymisensä kannalta tärkeimmät tekijät. Menestystekijöitä 

tarkasteltaessa asiantuntijatyön näkökulmasta ne eroavat perinteisestä suorittavasta 

työstä. Asiantuntijatyön menestystekijät kuvaavat osaamisen, tiedon siirtymisen, 

viestinnän, arvostuksen ilmapiiriä ja yhteistyön hallintaa (Lönnqvist 2006, s. 49–50). 

Malmi et al. (2002, s. 98–99) näkevät kuinka erilaisilla mittaristomalleilla on 

luonnollisesti erilaiset lähestymiskohdat vision ja strategian suhteen. Tasapainoinen 

tuloskortti huomioi vision ja strategia hyvin perustuslaatuisesti. Lähtökohtana on 

ylimmän johdon strategian määritys ennen mittariston toteutusta.  

Suorituskyvyn mittauksen pääasia mallissa on viedä strategiassa asetetut menestystekijät 

ylhäältä alas, työtekijätasolle saakka.  
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Suorituskykyprisma huomioi eri tavalla vision ja strategian. Lähtökohtaisesti siinä 

sidosryhmien rooli on vallitsevat mittaristoa rakennettaessa. Sidosryhmät edellä 

etenemisessä strategia nähdään yhtenä vaiheena mittareiden rakentamisessa ja se 

huomioidaan jokaisen sidosryhmän kohdalla.  

SAKE määrittelee vision ja strategian oheen kriittiset menestystekijät, päämäärät ja 

ydintoiminnat. Organisaation johdon valitsema tiimi modifioi kohteista yhdistävän 

tuloksen (Tenhunen 2001b, s. 6-7). 

Suorituskykymatriisin, samoin kuin Lean-filosofian lähtökohtana on mittareiden 

pohjautuminen strategiaan. 

Kaikki mittaristomallit käsittelevät yrityksen nykytilaa jossain määrin, koska 

mittaristojen luominen on vaikeaa ilman nykytilan ymmärrystä. Lean-filosofia perustuu 

nykytilan ymmärtämiseen. Suorituskykyprisma ottaa myös nykytilan huomioon. 

Okkonen (2004, s. 65) näkee, kuinka asiantuntijatyössä asiantuntija itse on paras 

määrittelijä omalle ajankäytölleen ja tavoitteilleen. Ilmeistä on, että johtotasolla ei aina 

olla selvillä yksityiskohdista mitä asiantuntijat tekevät, jolloin nykytilan määritteleminen 

jää asiantuntijoille itselleen. 

Menestystekijöiden rakentaminen mittaristomalleissa 

Vuorinen (2013, s.72) mukaan menestystekijät esiintyvät kaikissa mittaristomalleissa ja 

eri yhteyksissä juuri mittaristomallille ominaisella tavalla. Tasapainotetussa tuloskortissa 

neljä näkökulmaa edustavat mitattavia menestystekijöitä. Suorituskykymatriisi tuo esille 

menestystekijät kohteena olevissa kriteereissä ja niiden keskinäisissä painoarvoissa. Lean 

käsittelee menestystekijöitä prosessien sisäisinä tekijöinä, kahdeksana hukkana, joita 

seuraamalla ja analysoimalla voidaan kehittää ja parantaa prosesseja. Suorituskykyprisma 

käsittelee menestystekijöitä sidosryhmittäin. SAKE:n lähestymistavassa menestystekijät 

yhdistyvät päämäärän, ydintoimintojen ja strategian kanssa ja ne käsitellään yhdessä. 

Tämän pohjalta valitaan mitattavat suorituskyvyn osa-alueet. 

Malmi et al. (2002,s. 95–97) näkevät projektin resurssien eroja eri mittaristojen välillä. 

Tasapainotetun tuloskortin mittaristomalli nojaa yrityksen johdon laatimaan strategiaan, 
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jolloin yrityksen johdon on myös oltava hyvin aktiivinen mittariston luomisen suhteen. 

Ylimmän johdon toimet eivät yksin riitä, vaan tarvitaan myös sitoutunut tiimi, jonka 

kokoon puolestaan vaikuttaa mittariston laajuus ja tasot.  

Muut mittaristomalit eivät korosta ylimmän johdon ympärille rakentuvaa resurssien jakoa 

näin selvästi. Esimerkiksi SAKE-mallissa tiimin valintaa ohjaavana tekijänä on 

pääkäyttötarkoitus. Kaikille malleille yhteisenä nimittäjänä on kuitenkin mitattavan 

kohteen henkilöedustaja, joka on oltava toiminnassa mukana. 

Organisaatiossa asiantuntijat työskentelevät monesti hyvinkin erilaisilla tasoilla ja 

tehtävissä laajalla rintamalla. Asiantuntijatyön kannalta on tärkeää, että heidät otetaan 

mittariston suunnittelussa ja toteutuksessa alusta lähtien mukaan, vaikka mittaristo 

luotaisiinkin koko yrityksen kaikille tasoille ulottuvaksi. Tasapainotettu tuloskortti, 

suorituskykyprisma ja SAKE voivat käsittää laajuudellaan koko yritystä, mutta ne 

voidaan vaihtoehtoisesti räätälöidä koskemaan myös pientä osaa toimivaa organisaatiota. 

Malmi et al. (2002,s. 95) näkevät tasapainotetun tuloskortin mahdollisuudet 

laajennettavaan malliin. Suorituskykyprisma korostaa sidosryhmäkeskeisyyttä ja 

mahdollistaa tekemisen eri tasoille ja eri sidosryhmille, vaikka ryhmä kerrallaan. SAKE- 

mittariston luomisessa ovat suorituskyvyn osa-alueet edustettuina, joten sen 

laajentaminen yrityksen eri tasoille on mahdollista. Torkkolan (2017, s.163) mukaan 

Lean-mittariston edellytys on koko Lean-filosofian opetteleminen, jolloin sen 

implementointi vain yhdelle osastolle tai yksikköön tuottaa vaikeuksia, koska 

prosessihäiriöt saattavat tulla eri yksiköistä, jotka eivät toteuta Lean- ajatusta. 

Prosessien määritys mittaristomalleissa 

Torkkolan (2017, s.163) kuvaa kuinka lähtökohtaisesti kaikki yleisemmät mittaristomallit 

ottavat huomioon myös prosessien näkökulman. SAKE samoin kuin suorituskykymatriisi 

pystyvät tarvittaessa prosessitasoiseen mittaamiseen. Lean- mittaaminen perustuu tietyllä 

menetelmällä tehtyyn prosessin mittaamiseen. Kaplan & Norton (1996, s. 93–94) 

esittävät heidän tasapainotetun tuloskortin mallinsa sisältävän sisäisen prosessin 

avaamisen. Prosesseja avataan ennalta määrätyn strategian mukaan. Tällöin 

konventionaalisilla prosessienkuvauksilla ei voida lähestyä aihetta.  
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Sidosryhmien määritys mittaristomalleissa 

Neely et al. 2002, s. 14) kuvaavat sidosryhmien huomioimisen yhtenä tärkeimmistä 

menestystekijöistä. Asiantuntijan toimenkuva perustuu laajalti ongelmien ratkaisuun ja 

selvittelemiseen, jolloin sidosryhmien ja asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen on 

välttämätön ja olennainen osa toimenkuvaa. Suhteiden sidosryhmiin on oltava läheiset ja 

kiinteät, jolloin tarpeiden ymmärtäminen palvelee kokonaisuutta. 

Tasapainotetussa tuloskortissa yksi neljästä perusnäkökulmasta sisältää asiakkaat, jossa 

kokonaisuus kuitenkin hyödyntää vain omistajia (Kaplan &Norton 1996, s. 93). 

SAKE:ssa samoin kuin suorituskykymatriisissa on mahdollista ottaa sidosryhmät 

huomioon, jos niin halutaan. Torkkola (2017, s. 153) kuvailee kuinka Lean-mallissa 

prosesseja tarkkailemalla ja mittaamalla huomioidaan sidosryhmät ja se kuuluu 

menetelmän filosofiaan. Neely et al. (2002, s. 14) esittävät kuinka suorituskykyprisma 

perustuu sidosryhmien huomioimiseen. Suorituskykyprismassa perusajatuksena on juuri 

sidosryhmien tyytyväisyys ja niiden antama panos. 

5.4 Mittaristomallien soveltuvuus asiantuntijatyöhön 

Edellä kuvattujen kriteerien näkökulmasta mittaristomalleja tarkasteltaessa voidaan 

todeta, että kaikilla kriteereillä on merkitystä mittaristomallia valittaessa 

asiantuntijatyöhön. Samoin voidaan todeta, että kaikki mittaristomallit soveltuvat 

asiantuntijatyön mittaamiseen ainakin räätälöityinä versioina asiantuntijatyön 

haastavuudesta huolimatta.  

Suorituskykymatriisia voidaan pitää kelvollisena työkaluna asiantuntijatyön 

suorituskykymittaukseen. Edellytyksenä on kuitenkin, että strategiaa ja prosessien 

määrittelyä on lähdetty rakentamaan asiantuntijatyön kautta. Suorituskykymittaukseen 

kuusi mittariaihiota sisältävä työkalu riittää, kun kysymyksessä ovat asiantuntijatyön 

keskeiset näkökulmat. Pääkäyttötarkoitus ja menestystekijät nousevat tärkeään asemaan, 

jotta mitataan oikeita tekijöitä. Rakentamisessa asiantuntijalla on keskeinen rooli 

onnistuneen ja toimiva kokonaisuuden aikaansaamiseksi. 

Suorituskykyprisman etuna on vahvojen näkökulmien tarjonta. Sidosryhmien, strategian 

ja prosessien lisäksi tarjotaan kyvykkyyden näkökulma. Nämä yhdessä riittävät 
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asiantuntijatyön erityispiirteiden mittaamiseen. Nykytilan kartoitus luodaan toimivista 

mittareista. Vahvuutena voidaan pitää myös selkeyttä ja toimintaohjeita, joskin 

käytännön toteutuksessa on havaittavissa puutteita. Mittariston lopullinen toteutus vaatii 

runsaasti aikaa, sillä kymmenen kohdan toteutusohjelma sisältää lukuisia malleja ja 

toimintaa kuvaavaa ohjeistusta.   

Tasapainotettu tuloskortti on vahvasti strategiapainotteinen menetelmä, jolla 

asiantuntijatyön erikoispiirteet voidaan mitata. Valintakriteerit asiantuntijatyön 

mittaukseen ovat kattavia. Sidosryhmät ja niiden tarpeet rajoittuvat kuitenkin asiakas- ja 

omistajasektorille, mikä voidaan todeta selvänä puutteena. Samoin strategian 

toteuttamistapa voi ohittaa joskus asiantuntijanäkemykset. Malli on sisäisen 

suorituskykyanalysoinnin supertyökalu, josta on räätälöity useita eri näkökulmia 

huomioivia versioita. 

Lean- filosofia asiantuntijatyön mittaukseen perustuu erilaiseen lähestymistapaan 

verrattaessa sitä muihin yleisiin mittausmenetelmiin. Mallissa prosessit nousevat vahvasti 

esille ja strategia näyttäytyy taustatekijänä. Nykytilanteen seuranta on kaavamaista. 

Suorituskykyä käsitellään mallissa kapealla sektorilla verrattuna muihin malleihin ja 

asiantuntijatyön osuus on ikään kuin tukea järjestelmää. Vaikeutena Lean-mittaamisessa 

on kokonaisvaltaisen Lean-filosofian lanseeraaminen koko yrityksen laajuisena ja 

tasoisena. Vasta tällöin voidaan olettaa mittauksen täyttävän sille asetetut tavoitteet. 

Suorituskyvyn analysointijärjestelmä SAKE sisältää kaikki elementit, jotka ovat 

asiantuntijatyön mittauksessa olennaisia, joten se sopii hyvin asiantuntijatyön 

mittaamiseen. Analysointijärjestelmän implementointiohje on selkeä ja hyvin 

johdonmukainen verrattaessa sitä muihin mittaristomalleihin. SAKE huomioi 

asiantuntijatyön kannalta tärkeät näkökulmat, vaikka sidosryhmien ja prosessien kohdalla 

mainintoja ei löydy. SAKE:n excel-pohjainen käyttöalusta mahdollistaa nopean ja 

edullisen tavan saada ohjelmisto käyttöön nopeasti.  
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6 KOHDEORGANISAATION SUUNNITTELUTIIMIN MITTARISTOMALLI 

Tässä kuudennessa luvussa suunnitellaan kohdeorganisaatiolle suorituskyvyn 

mittaristomalli ja käydään läpi sen rakennusprosessia. Taustoitetaan lyhyesti kohteena 

olevaa organisaatiota sekä tutkimukseen tarvittavan tiedon keruumenetelmiä. 

Tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin yrityksen mittariston rakentaminen käytännössä, sen 

käyttöönotto, tulosten seuraaminen ja kehittäminen, jotka jäävät jatkotutkimuksen 

aiheiksi.  

Kohdeorganisaation taustaa 

Kohdeorganisaatio on koneenrakennusalalla toimiva osakeyhtiömuotoinen 

suunnittelutoimisto. Yritys luokitellaan pk-yritykseksi. Kaupallinen painopiste on 

projektikohtaisen suunnittelutyön markkinointi eri lähtökohdista koostuvalle 

asiakaskunnalle. Asiakaskunnassa on myös isoja koneenrakennusalan toimijoita, jotka 

käyttävät kohdeorganisaation palveluja. 

Kohdeorganisaationa olevan insinööritoimiston pääliiketoimintaan kuuluvat 

koneensuunnitteluprojektien lisäksi myös niiden asennusvalvonta. Toimisto työllistää 

omia asiantuntijoitaan suunnittelupalveluita ostaviin ulkopuolisiin yrityksiin myös 

henkilöstönvuokraus periaatteella. Asiantuntijoista koostuvaa tilapäistä 

suunnittelukapasiteettia tarvitsevat esimerkiksi isot toimijat ruuhkahuippujensa 

tasaamiseen tai vahvistamaan tuotekehityksensä suunnittelutiimejä.  

Suunnitteluasiantuntijat toimivat tällöin käyttäjäyrityksen työnjohdon ja valvonnan 

alaisina (direktio-oikeus). Asiantuntijat tekevät suunnittelutyötä enimmäkseen 

käyttäjäyrityksen tiloissa operoiden heidän suunnitteluohjelmistoillaan. 

Kohdeorganisaation johto koostuu toimitusjohtajasta, markkinointipäälliköstä, 

suunnittelupäälliköstä sekä henkilöstöpäälliköstä. Lisäksi suunnitteluasiantuntijoiden 

keskuudessa on omien suunnittelualojensa team leadereitä esimerkiksi sähkötekniikan, 

mekaniikan, mekatroniikan ja hydrauliikan suunnittelusegmenteistä. Yrityksellä ei ole 

tällä hetkellä toimivaa suorituskyvyn mittausjärjestelmää, vaan johtamista tukeva 

informaatio saadaan tilinpäätös- ja kirjanpitoraporteista. Työntekijöiden hyvinvointiin ja 

jaksamiseen liittyvää tietoa kerätään vuosittaisista kehityskeskusteluista. 
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Tutkimuskohteena olevassa suunnittelutiimissä toimivien suunnittelijoiden työ on 

haastavaa asiantuntijatyötä, jossa korostuvat teknisen tietämyksen ja osaamisen lisäksi 

myös asiakaspalvelutaidot. Suunnittelijat tapaavat asiakkaitaan henkilökohtaisesti 

projektien yhteydessä, jolloin yksilötason asiakaspalvelukyky korostuu. Suunnittelija 

edustaa tällöin itsensä lisäksi myös yritystään. 

Tässä tutkimuksessa keskitytään vain kohdeorganisaation tiloissa työskentelevään 

suunnittelutiimiin, sillä tutkimuskysymysten esittämistä tiimin ulkopuolella 

työskenteleville henkilöille ei nähty aiheelliseksi. 

Kuvassa 20. esitetään yrityksen strategiakuvauksen yksinkertaistettu versio. Strategiset 

toiminnot kulminoituvat insinööriosaamisen ja tyytyväisten asiakkaiden väliseksi 

yhteistyöksi. Tavoite on huippuosaamisen kautta saavutettava asiakasyhteistyö ja 

erottautuminen ylivertaisena ongelmanratkaisijana. Yhteistyö asiakkaan kanssa tuottaa 

liiketaloudellista menestystä kun asiakas huomioidaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

Asiakkaan huomioiminen on nostettu korkealle yrityksen strategiassa. 

 

Kuva 20. Kohdeorganisaation yksinkertaistettu strategiakuvaus. 
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6.1 Haastattelututkimus kohdeorganisaatiossa  

Tutkimuksen empiirisen aineiston keräämismenetelmät olivat käytännössä 

puolistrukturoituja haastatteluja ja teemahaastatteluja. Haastattelut suoritettiin yrityksen 

neljän henkilön johtoryhmälle sekä kuudelle asiantuntijalle. Asiantuntijoita haastateltiin 

puolistrukturoidun menetelmän mukaisesti ja yritysjohtoa haastateltiin teemahaastellun 

periaatteilla. 

 Yritysjohdon haastattelu ja tulokset 

Suunnittelutoimiston johdosta haastateltiin neljän henkilön johtoryhmää. Yrityksen 

johdon haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, jolloin haastattelut olivat 

vapaamuotoisia ja luonteeltaan keskustelunomaisia. Haastattelun tarkoituksena oli tiedon 

kerääminen, yrityksen strategian esille nostaminen, sen terävöittäminen ja siitä 

keskusteleminen. Haastatteluissa määriteltiin kohdeorganisaation menestystekijöiden 

yhteyttä strategiaan. Menestystekijöiksi yritysjohto määritteli tavanomaiset, mutta tärkeät 

osa-alueet. Niiden keskinäistä järjestystä pyydettiin painottamaan prosentteina eli 

merkityksellisin saa eniten painotusta.  Järjestykseksi muodostui seuraavaa: 

 projektien onnistuminen                                                               40% 

 yrityksen suhdepääoma                                                                25% 

 henkilöstön osaamine ja sen kehittäminen                                   20% 

 Henkilöstön työhyvinvointi                                                          15% 

 Ensimmäiseksi tekijäksi nostettiin projektien onnistuminen, joka on edellytys 

suunnittelutoimiston menestymiselle. Toiseksi tekijäksi nousivat verkostoitumiset ja 

suhteet eli yrityksen suhdepääoma. Yrityksen verkostoituminen, asiakassuhteet ja 

sidosryhmäyhteydet ovat tärkeitä menestystekijöitä kiristyvässä liiketoimintakilpailussa. 

Kolmanneksi tekijäksi nousivat henkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen. 

Suunnittelualalla henkilöstön ammattitaito ja jatkuva kouluttautuminen ovat tärkeitä 

menestystekijöitä. Neljäntenä tekijänä nähtiin henkilöstön työhyvinvointi. Henkilöstön 

työhyvinvointi on yrityksen tärkeimpiä voimavaroja ja siihen panostaminen kannattaa.  

Yritysjohdon näkemykset olivat selvästi projektien onnistumista painottavia ja samoin 

suhdepääomaa nostavia. Tekijät ovat yritysjohdon näkökulmasta merkityksellisiä. 
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Asiantuntijoiden haastattelut 

Asiantuntijoita ja team leadereitä haastateltiin puolistrukturoidusti, erikseen laadituilla 

kysymyksillä. Kaikilta haastateltavilta kysyttiin samat kysymykset samalla menetelmällä, 

mutta heille annettiin myös mahdollisuus mielipiteidensä vapaamuotoiseen esittämiseen.  

Tutkimuksessa haastateltiin kahta segmenttisuunnittelun team leader- suunnittelijaa ja 

neljää asiantuntijasuunnittelijaa. Otannalla katsottiin saavutettavan hyvä läpileikkaus 

tiimistä, koska team leader- suunnittelijat toimivat omien suunnittelusektoriensa 

esimiehinä ja näin ollen edustivat käytännön työnjohtoa. 

Heitä pyydettiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

1. Onko suorituskyvyn johtamisen mittaaminen mielestäsi tärkeää ja tarpeellista 

yrityksessäsi? 

 

2. Koetko aineettoman pääoma mittaamisen tarpeelliseksi, verrattuna talouslukujen 

mittaamiseen? 

 

3. Mikä aineettoman pääoman osa-alue on mielestäsi tärkein suunnittelutiimisi 

suorituskyvyn kannalta: inhimillinen pääoma, rakennepääoma vai suhdepääoma? 

 

4. Yrityksellä ei tällä hetkellä ole suorituskyvyn mittausjärjestelmää ja toiminta 

perustuu lähinnä kirjanpidollisiin raportteihin. Näetkö, että suunnittelutiimisi 

suorituskyky paranisi yhdellä mittausjärjestelmällä, joka huomioi kaikki 

toiminnan osa-alueet? 

 

5. Mainitse viisi (5) mielestäsi tärkeintä ominaisuutta mittausjärjestelmälle, jos 

yrityksenne aloittaisi suorituskyvyn mittausjärjestelmän käytön? 

 

6. Mikä on mielestäsi oikea painoarvoprosentti yrityksenne eri menestystekijöille 

(yhteensä 100 %)? 

 Projektien onnistuminen (laatu, onnistunut budjetointi, pitänyt aikataulu, 

ei takuukustannuksia, ei reklamaatioita) 
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 Henkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen (ammattiosaamisen ylläpito, 

koulutustausta, työkokemus, sitoutuneisuus, joustavuus, lisäkoulutuksesta 

huolehtiminen) 

 Henkilöstön työhyvinvointi (työssä jaksaminen, työilmapiiri, työpaikan 

henki, työntekijöiden keskinäiset suhteet, yhteiset 

virkistäytymistilaisuudet) 

 Yrityksen suhdepääoma (verkostoituminen, suhteet asiakkaisiin, suhteet 

alihankkijoihin, luottamus, yrityksen imago, maine) 

Vapaamuotoinen kommentointi esim. jos haluat kertoa jotain aiheesta, joita varsinaiset 

kysymykset eivät kata tai perustella tarkemmin vastauksiasi. 

Asiantuntijahaastattelun tuloksia 

Asiantuntijahaastattelun vastauksia tarkasteltiin alla olevassa avauksessa henkilöiden 

tiivistetyillä vastauspoiminnoilla: 

Onko suorituskyvyn johtamisen mittaaminen mielestäsi tärkeää ja tarpeellista 

yrityksessäsi? 

Ensimmäisen kysymyksen vastauspoimintoja: 

 ”selkeyttää nykytilannetta, auttaa tehostamaan toimintaa ” 

 ”tiedetään yrityksen tilanne, eli missä mennään” 

 ”ollaan kehityksessä mukana” 

 ”palkitaan hyvästä suorituksesta” 

 ”mittaus lisää stressiä, olenko tarpeeksi tehokas?” 

 ”kyttäämällä kaikki tehot irti suunnittelijasta” 

Ensimmäisen haastattelukysymyksen tuloksia tarkasteltaessa suorituskyvyn johtamiseen 

kohdistuvaa mittaamista pidettiin kohdeorganisaatiossa jokseenkin tärkeänä. 

Mittaamisen katsottiin selkeyttävän toimintaa ja kertovan yrityksen toiminnallisesta 

tilasta paremmin.  Mittaaminen ei saanut täysin varauksetonta kannatusta, sillä kaksi 

vastaajaa kuudesta vierasti mittaamista jossain määrin. He näkivät mittauksen 

valitettavasti askeleena kohti ”kyttäämistä”, mutta vapaamuotoisissa kommenteissa 
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perusteluita voitiin pitää heidänkin osaltaan ”varovaisen myönteisinä”. Positiivista 

kokemusta lisäsi mahdollisen palkitsemisen mukaan ottaminen mittaustoimintaan. 

Koetko aineettoman pääoma mittaamisen tarpeelliseksi, verrattuna talouslukujen 

mittaamiseen? 

Toisen kysymyksen vastauspoimintoja: 

 ”tämä työ tehdään pään sisällä, hyvä että mitataan näitäkin asioita” 

 ”ei kaikkea voi mitata vain rahassa ja tuloksessa, on muitakin arvoja ” 

 ”aineettomien asioiden mittaaminen muutenkin vähäistä, saa mitata jos osataan” 

 ”vaikea mitattava, joskin tarpeellista ja toivottavaa” 

 ”jos aineeton pääoma on kunnossa, yrityksellä myös talous on kunnossa” 

 ”ei taloutta ilman aineetonta pääomaa tällä alalla” 

Toinen haastattelukysymys aineettoman pääoman mittaamisesta oli kaikkien 

tutkimukseen osallistuvien asiantuntijoiden mielestä selvästi tärkeämpää, kuin pelkkien 

talouslukujen mittaaminen. Suunnittelutyössä aineettoman pääoman mittaaminen nähtiin 

tarpeellisena. Tutkimuskysymyksen vastauksista huomataan, että hyvä aineeton 

pääomakapasiteetti korreloi talouslukujen kanssa. Kysymys koettiin myönteisenä ja 

aineeton pääoma arvokkaana. 

Mikä aineettoman pääoman osa-alue on mielestäsi tärkein suunnittelutiimisi 

suorituskyvyn kannalta: inhimillinen pääoma, rakennepääoma vai suhdepääoma? 

Kolmannen kysymyksen vastauspoimintoja: 

 ”inhimillinen pääoma on henkilökohtaista omaisuutta” 

 ”inhimillinen pääoma on pankki takataskussa” 

 ”saadaan palkkaa sen käytöstä” 

 ”siitä on pidettävä huolta, ei saa polttaa itseään loppuun” 

 ”sitä voi kasvattaa opiskelemalla ja kehittymällä” 

 ”verkostoituminen myös tärkeää, auttaa ammatillisesti” 
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Kolmannessa haastattelukysymyksessä aineettoman pääoman osa-alueista nousi 

ensimmäiseksi inhimillinen pääoma ja sen arvot. Asiantuntijat pitivät inhimillistä 

pääomaa suuressa arvossa ja henkilökohtaisena omaisuutenaan. Nähtiin kuinka 

asiantuntija luovuttaa substanssiosaamisellaan inhimillistä pääomaansa työnantajan 

käyttöön, saaden siitä rahallisen korvauksen. Yksilön on pidettävä inhimillisestä 

pääomastaan huolta kouluttautumalla, huolehtimalla omasta hyvinvoinnistaan ja 

tarkkailemalla oman työnsä kuormittavuutta. Suhdepääomasta huolehtiminen nähtiin 

enemmän yritysjohdon tehtäväksi. Verkostoitumista pidetiin tärkeänä, niin yksilö- kuin 

yritystasollakin. Rakennepääoma nähtiin yrityksen perustoiminnaksi, joka takaa puitteet 

työskentelylle. 

Näetkö, että suunnittelutiimisi suorituskyky paranisi yhdellä mittausjärjestelmällä, joka 

huomioi kaikki toiminnan osa-alueet? 

Neljännen kysymyksen vastauspoimintoja: 

 ”hyödyttää tiimiä, yksinkertainen ja toimiva järjestelmä, parantaa suoritusta” 

 ”tuntuu helpolta ylläpidettävältä, jos oikeaa dataa kerätään, suoritus paranee” 

 ”järjestelmän mitattava aineettomia asioita oikein” 

 ”mitattava suunnittelussa tärkeitä asioita, jolloin on toimiva systeemi ” 

 ”kuormitetaan suunnittelijaa, hyötyä vain yritykselle” 

 ”painottuu ilmeisesti talouteen kuten yleisesti, yksilön kuormitus kasvaa” 

 Neljännen haastattelukysymyksen sisältö yhden mittausjärjestelmän menetelmästä 

suorituskykyä parantavana tekijänä herätti hivenen epäilyksiä. Kyselytulos jakautui siten, 

että neljä vastaajaa näki asian myönteisenä ja kaksi epäili varsinaista suorituskyvyn 

nousua. Suorituskyvyn nousua pidettiin epäilijöiden keskuudessa taloudellisena hyötynä 

suoraan yritykselle, ei niinkään työntekijää hyödyntävänä. Epäilijöiden mielestä 

suunnittelijaa voidaan kuormittaa mittaamisella, jolloin mahdollinen hyöty näkyisi 

lähinnä yrityksen tuloksessa. Mittareiden ominaisuudet olisivat epäilijöiden mielestä 

todennäköisesti liian talouskeskeisiä. Myönteisenä asian kokeneet uskoivat parantuneen 

suorituskyvyn koituvan koko tiimin hyödyksi. Yhden mittausjärjestelmän mallin tulisi 

kuitenkin mitata oikeita asioita ja olla suunnittelualalle soveltuva. Erään kommentin 

mukaan mittarien on oltava ”suunnittelijoiden näköisiä”. 
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Viidennessä haastattelukysymyksessä tarkasteltiin mittausjärjestelmän ominaisuuksia. 

Vastaajien keskuudessa tavanomaiset mittareihin liittyvät arvot nousivat esille. 

Vastauksien polveilevasta luonteesta huolimatta voidaan mittareiden viisi 

pääominaisuutta kirjata. Mittareiden ominaisuuksista oltiin melko yksimielisiä ja ne 

olivat hyvin tavanomaisia perusajatuksia onnistuneelle mittaukselle. 

 Merkityksellisyys: haastateltavat pitivät tärkeinä mittausten tuloksien merkitystä 

reaalimaailmaan sovellettuna. Turhaan ei kannata mitata.  

 

 Laadukas viestintä: yritysjohdon on osattava viestiä selkeästi ja 

ymmärrettävästi, mitä mitataan ja miksi. Onko mittauksella vaikutusta 

esimerkiksi työn sisältöön? Yksittäisen työntekijän on tiedettävä mitä häneltä 

odotetaan ja mihin hänen on panostettava. 

 

 Henkilöstön osallistuminen: henkilöstön on oltava mukana alusta alkaen niin 

mittariston suunnitteluvaiheessa kuin varsinaisessa lanseerausvaiheessakin. 

 

 Johdon sitoutuminen: johdon sitoutuminen nähtiin tärkeänä ja ilman johdon 

aktiivista otetta mittausprojekti on vaikeaa, ellei mahdotonta. Työntekijöiden on 

sitouduttava omalta osaltaan toimintaan. 

 Mittareiden ohjattavuus: mitattaviin asioihin vaikuttaminen nähtiin yhtenä 

ominaisuutena, joka kuuluu olennaisena osana mittaukseen. 

Kuudennessa haastattelukysymyksessä haastateltavia pyydettiin paneutumaan yrityksen 

menestystekijöihin, jotka johto on valinnut. Niiden keskinäistä järjestystä pyydettiin 

painottamaan prosentteina eli merkityksellisin saa eniten painotusta.  Järjestykseksi 

muodostui seuraavaa: 

 Projektien onnistuminen                                          30 %   

 Henkilöstön työhyvinvointi                                     30%    

 Henkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen            25%    

 Yrityksen suhdepääoma                                           15%   
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Asiantuntijat ja team leaderit pitivät projektien onnistumista ja työhyvinvointia 

tasavertaisina menestystekijöinä. Perusteluja olivat esimerkiksi: ”Jos henkilöstö voi 

huonosti, siltä ei voi odottaa täysipainoista suoritusta, mikä puolestaan näkyy projektien 

laadussa ja aikatauluissa”  

Henkilöstön osaaminen perustuu asiantuntijoiden mukaan myös työnantajan 

velvollisuuteen välittää uusinta alan tietoa ja antaa mahdollisuus sen opiskelemiseen. 

Todettiin, että asiantuntijat ovat loppujen lopuksi itse vastuussa omasta osaamisestaan, 

projektikohtaisia erikoistietoja lukuun ottamatta. 

Suhdepääoman hoitaminen koettiin vähemmän merkitykselliseksi ja se nähtiin yrityksen 

johdon erikoisalaksi. Yrityksen johto koki sen puolestaan painavampana tekijänä. 

6.2 Yrityksen henkilöstön sitouttaminen 

Yrityksen johdon teemahaastatteluissa mittaristojen ominaisuuksista keskusteltaessa 

havainnot olivat monelta osin samansuuntaisia kuin asiantuntijahaastattelussakin. 

Yritysjohto painotti taloudellisten mittareiden mukaan ottamista, koska heidän 

vastuullaan on yrityksen taloudellinen menestyminen. Johto piti omaa sitoutumistaan 

onnistuneen mittariston rakentamisessa tärkeänä. Teemahaastatteluissa tuli esille 

mahdollinen muutosvastarinta, jota asiantuntijoiden vastauksissa oli havaittavissa. 

Routamaa (1988, s. 77) kuvailee kuinka jopa pienetkin muutokset toiminnassa saattavat 

herättää muutosvastarintaa. Mittariston käyttöönoton tuodessa muutoksia rutinoituneisiin 

työtehtäviin, on joidenkin ryhmien vastustus väistämätöntä. Työntekijän iällä, 

koulutustasolla, ammatilla sekä asemalla on merkitystä asiassa. Nuoremmissa ikäpolvissa 

muutoksiin ollaan valmiimpia, koska nuoremmat ovat alttiimpia uuden oppimiselle ja 

heidän kynnyksensä muutoksiin on matalampi. Korkeamman koulutustason on todettu 

pienentävän muutosvastarintaa. Muutosvastarinnan ymmärtäminen yrityksen johdossa on 

tärkeää. Yksittäisen henkilön mielipiteiden kääntäminen häntä itseään vastaan ei 

kuitenkaan kuulu vastuullisesti toimivan yrityksen johtamiskulttuuriin.  

Ukko et al. (2007, s. 61) nostavat esille tiedottamisen tärkeyden mittarihankkeen 

etenemisestä. Henkilöstölle on tiedotettava aikaisessa vaiheessa tulevasta mittaamisesta, 

kun mittarit ja tavoitteet on määritelty.  
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 Malmi et al. (2002, s. 103) huomioivat henkilöstön oikeudenmukaiset odotukset 

prosessista johon heidät sitoutetaan. Henkilöstölle on selitettävä päätökset selvästi ja 

selkeytettävä myös mitä heiltä vaaditaan. Henkilöstölle on annettava mahdollisuus 

osallistua päätöksentekoprosessiin, jonka katsotaan liittyvän heidän omaan työhönsä. 

Sitoutuminen vaatii myös selkeää mittareiden omistajuuden määrittämistä. Kankkunen et 

al.  (2005, s. 181–182) painottavat kuinka mittareiden omistajien on seurattava tuloksia, 

mittareita kehittäen ja niistä raportoiden. Tilanteessa, jossa mittareille ei ole määrätty 

omistajaa ja vastuuhenkilöä, voi riskinä olla mittareiden aktiivikäytön väheneminen ja 

lopulta käytön loppuminen. 

Palkitseminen on yksi mittausjärjestelmän vahvimmista keinoista sitouttaa organisaatio 

saavuttamaan asetetut tavoitteet. Palkitsemisjärjestelmällä siirretään osa tehokkaamman 

toiminnan hyödyistä työntekijälle. Palkitsemisessa on myös ongelmia. Kankkunen et al. 

(2005, s. 184–186) painottavat kuinka mittareiden täytyy mitata vain oikeita asioita ja 

tulosten on oltava luotettavia. Tavoitteiden saavuttamisen menetelmät eivät saa tuottaa 

negatiivisia seurauksia yritykselle. Rahallisista palkkikoista saattaa palkittavalle syntyä 

virheellinen käsitys siitä mitä hänen kannattaa tehdä ja mitä jättää tekemättä. Tämä ei 

välttämättä ole optimaalisin keino yrityksen kannalta. 

6.3 Mittausjärjestelmän valinta kohdeorganisaatioon 

Kohdeorganisaatiolla ei ole tällä hetkellä kokonaisvaltaista suorituskyvyn 

analysointijärjestelmää ja johtamiseen tarvittava informaatio saadaan lähinnä tilinpäätös- 

ja kirjanpitoraporteista. Haastattelujen perusteella yrityksellä ja sen henkilöstöllä on 

halukuutta ja tarvetta suorituskyvyn analysointijärjestelmän käytölle. 

Mittauskokemuksen puuttuessa suunnitellaan mittaristoehdotus pilotointihankkeena 

huomioiden yrityksen määrittelemät menestystekijät. 

Yritykselle, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta suorituskyvyn mittausjärjestelmistä on 

tärkeää, että järjestelmä on helppokäyttöinen, muokattavissa, helposti ymmärrettävissä ja 

edullinen. Kohdeorganisaatio ei ole halukas sijoittamaan mittausjärjestelmään suuria 

summia, ennen kuin tiedetään mittausjärjestelmän toimivuudesta juuri heidän 

organisaatiossaan. Kohdeorganisaatiossa valittiin mittausjärjestelmäksi SAKE- 

suorituskyvyn analysointijärjestelmä. SAKE:n eduiksi nähtiin juuri edellä mainitut 
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kriteerit, jotka kohdeorganisaatio tunnisti omikseen. Erityisesti ilmainen käyttöliittymä 

tuntui kohdeorganisaation mielestä kokeilemisen arvoiselta. Samoin SAKE on todettu 

soveltuvan myös asiantuntijatyön mittaamiseen. 

SAKE on kehitetty erityisesti pk- yritysten tarpeisiin ja se on Excel-alustaisena helposti 

räätälöitävissä. Perustana ovat suorituskykymatriisin ominaisuudet. Analyysin tuloksena 

saadaan yksi suorituskyvyn arvosana yrityksen toiminnasta. Suorituskyvyn osa-alueita on 

3-6. Osa-alueiden luonnissa käytetään visioon ja strategiaan pohjautuvaa toimintaa. 

Kaikkien osa-alueiden mittaristojen määrä on enintään kuusi mittaristoa. Työkalu voi 

käyttää näin yhteensä 36 mittaria. SAKE-mittariston toimintakaavio on esitetty kuvassa 

21. 

 

Kuva 21. SAKE-mittariston toiminta (Tenhunen 2001 a) 

Kohdeorganisaatiolle suunnitellaan pilottihankkeinen suorituskykymittaristo 

organisaation käytännön toiveita silmällä pitäen, unohtamatta kuitenkaan teoreettista 

viitekehystä. Suunnitteluvaiheessa on tiedossa mittariston tuleminen koekäyttöön ennen 

varsinaista käyttöönottopäätöstä. Varsinainen käyttöönottopäätös tehdään seurannan 

perusteella. Suorituskykymittariston on tuettava enemmän yrityksen käytännön 

mittaamista ja olla asiasisällöltään mitattavien asioiden kaltainen. 
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SAKE- suunnitteluprosessi aloitetaan yrityksen vision ja strategian havainnoinnilla ja 

tunnistamisella. Tämän jälkeen organisaatio määrittelee ydintoimintonsa ja kriittiset 

menestystekijänsä. Ydintoiminnot ja menestystekijät ovat pohjana tärkeimmille 

mitattaville osa-alueille. Valintojen jälkeen osa-alueille määritellään soveltuvat mittarit. 

Implementointivaiheen koulutukset henkilöstölle ovat ratkaisevassa asemassa. Käyttö ja 

ylläpitovaihe sisältävät myös järjestelmän jatkuvaa kehittämistä, jolloin mittaristo on 

käytössä ajan tasalla. Kuvassa 22. on esitetty SAKE- prosessin vaiheet kaaviona.  

 

Kuva 22. SAKE- prosessin kuvaus (Tenhunen 2001 b, s. 2.) 
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Mittariston pääkäyttötarkoituksen määritteleminen 

SAKE suorituskyvyn analysointijärjestelmän prosessin ensimmäisenä kohteena on 

heräte, joka kohdeorganisaatiossa saatiin yrityksen ulkopuolelta tulleesta impulssista. 

Pääkäyttötarkoitus kuuluu myös oleellisena osana SAKE- järjestelmään. 

Kohdeorganisaatiossa suorituskyvyn analysointijärjestelmän tarkoituksena on tukea 

yrityksen johtoa uudella tavalla liiketoiminnan johtamisessa. Pääkäyttötarkoituksena 

pidetään yrityksen asiakaspainotteisten strategiatavoitteiden seurantaa ja niiden 

kehittämistä.  

Kohdeorganisaation tavoitteet ja menestystekijät 

Kohdeorganisaation vision ja strategian mukaiset tärkeimmät tavoitteet saavutetaan 

ylivertaisen asiakastyytyväisyyden avulla. Yritys on suppeassa strategiakuvauksessaan 

määritellyt tavoitteekseen ”teräksenlujaa osaamista- asiakkaan haasteisiin”. 

Suunnitteluyrityksen tavoitteita ohjaavat tyytyväinen asiakaskunta ja saavutettu 

luottamus. Projektien kokonaisvaltainen onnistuminen koetaan kaiken liiketoiminnan 

perustaksi. Yritys ei ole tietoisesti lähtenyt nopealle kasvun tielle. Strategiakartassaan 

yritys kuvailee ”kasvamme yhdessä-asiakkaidemme kanssa”. Yrityksen visio sisältää 

voimakkaan asiakasyhteyden. Kasvu sidotaan asiakkaan kanssa yhdessä etenemiseen ja 

sen myötä hallittuun kasvuun. Yrityksen kriittiset menestystekijät ovat keskeisiä 

toimintoja strategian kannalta.  Niiden painoarvo jakautui hieman kyselyssä, mutta 

kompromissina sovittiin yritysjohdon ja asiantuntijoiden kanssa seuraavasti: 

 Projektien onnistuminen (laatu, onnistunut budjetointi, pitänyt aikataulu, 

ei takuukustannuksia, ei reklamaatioita)                                                30% 

 Henkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen (ammattiosaamisen ylläpito, 

koulutustausta, työkokemus, sitoutuneisuus, joustavuus, lisäkoulutuksesta 

huolehtiminen)                                                                                       20% 

 Henkilöstön työhyvinvointi (työssä jaksaminen, työilmapiiri, työpaikan 

henki, työntekijöiden keskinäiset suhteet, yhteiset 

virkistäytymistilaisuudet)                                                                       30% 

 Yrityksen suhdepääoma (verkostoituminen, suhteet asiakkaisiin, suhteet 

alihankkijoihin, luottamus, yrityksen imago, maine)                           20% 
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6.4 Mitattavat suorituskyvyn osa-alueet 

Päädyttiin neljään suorituskyvyn osa-alueeseen. Suorituskyvyn osa-alueiden 

määritteleminen toteutettiin suoraan kriittisistä menestystekijöistä, joiden painoarvot 

sovittiin edellä kuvatun mukaisesti. Osa-alueiden paino-arvot on esitetty kuvassa 23. 

 

 

Kuva 23. Suorituskyvyn osa-alueet painoarvoineen 

Projektien onnistuminen 

Projektien kokonaisvaltainen onnistuminen on tärkeää suunnittelutoimiston 

menestymiselle. Projektien onnistumisen edellytyksinä ovat niiden huolellinen 

suunnitteleminen heti tarjousvaiheesta alkaen. Tarjousvaiheessa voidaan vaikuttaa 

kokonaisuuteen niin ajallisesti kuin laadullisestikin. Kohdeorganisaatiossa on pitkä 

kokemus onnistuneesta tarjouskaskennasta, joka on välttämätön perusta projektien 

onnistumiselle.  

Painoarvoksi osa-alueelle asetettiin 30 %. 
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Henkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen 

Kohdeorganisaatio huolehtii henkilöstönsä ammattiosaamisen ylläpidosta. Vuosittain 

henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua erilaisiin alan koulutuksiin ja seminaareihin. 

Yrityksellä on suunnitteluohjelmistojensa suhteen erilaisia virtuaalisia 

oppimisympäristöjä käytettävissään. Suunnittelualan haasteet lisääntyvät globalisaation 

ja digitalisuuden myötä ja lisäkoulutus on välttämätöntä. Rekrytointitilanteissa 

yrityksessä kiinnitetään huomiota hakijoiden perusosaamiseen, jolloin perehdytys 

onnistuu helpommin eikä sido ylimääräisiä henkilöresursseja. Henkilöstön sitoutuneisuus 

ja motivaatio ovat hyvällä tasolla.  

Painoarvoksi osa-alueelle asetettiin 20 %. 

Henkilöstön työhyvinvointi 

Kohdeorganisaatiossa henkilöstön työhyvinvointi nostettiin samalle painoarvotasolle 

kuin projektien onnistuminen. Yrityksessä nähdään henkilöstön työhyvinvoinnin olevan 

yleisen menestyksen takeena. Asiantuntijat itse nostivat henkilöstöhaastattelussa asian 

tärkeäksi tekijäksi. Työnantaja on panostanut työpaikan viihtyvyyteen ja rauhallisiin 

työtiloihin. Erityisesti työstressiä nostavaan meluun on kiinnitetty huomiota. 

Toimistokokonaisuus sisältää hiljaisia vetäytymistiloja. Yrityksellä on käytössään 

etätyömahdollisuus. Työpaikan henki ja työilmapiiri ovat hyviä. Työstä aiheutuvaa 

stressiä on havaittavissa, mutta sen ei ole todettu lisäävän sairauspoissaoloja. Stressaavat 

tilanteet käsitellään yrityksessä asianmukaisesti ja yksilön työkuormaa pyritään 

helpottamaan. Resilienssikoulutuksia on järjestetty erilaisten pulmatilanteiden varalle. 

Yrityksellä on henkilöstölle virkistäytymistilaisuuksia muutaman kerran vuodessa. 

Työnantaja tukee yhteisiä liikuntaharrastuksia ja kannustaa liikkumaan vapaa-ajalla.  

Painoarvoksi osa-alueelle asetetiin 30 %. 

Yrityksen suhdepääoma 

Asiantuntijat eivät nähneet haastattelussa suhdepääomaa kovin merkittävänä tekijänä, 

mutta yritysjohto sen sijaan arvosti sitä ymmärrettävistä syistä. Suhdepääoma on 

yritystoiminnan kannalta merkityksellistä. Kohdeorganisaatio on verkostoitunut alan 
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toimijoiden kanssa hyvin ja sillä on hyvät suhteet erilaisten järjestöjen kautta. Suhteet 

valmistavan teollisuuden alihankintaverkostoihin ovat laajat ja niitä pidetään yllä 

seminaareissa ja messutapaamisissa. Asiakassuhteet ovat erinomaisella tasolla koska se 

on olennainen osa yrityksen strategiaa. Asiakkaat pitävät yritystä maineeltaan ja 

imagoltaan luotettavana alan toimijana.  

Painoarvoksi osa-alueelle annettiin 20 %. 

6.5 Suorituskyvyn osa-alueiden mittarivalinnat 

Seurattaville osa-alueille valittiin soveltuvat mittarit, jotka parhaiten mittaavat yritykselle 

tärkeitä arvoja. Mittareiden on oltava helppokäyttöisiä ja niiden määrän on pysyttävä 

kohtuullisena selkeyden säilyttämiseksi. Suorituskykymittareita voi olla useampikin, 

mutta avainmittareita vain muutamia. Mittareiden tärkein tehtävä on yrityksen 

ohjaaminen haluttuun suuntaan, jolloin tasainen menestyminen osa-alueilla on menestys 

myös koko yrityksessä. Yritysjohdon tehtävä on ohjata yrityksen taloudellista toimintaa, 

joten mittarien on oltava linjassa myös strategian kanssa ja pääkäyttötarkoituksen 

mukaisia.  

Projektin onnistumisen osa-alueen mittarit 

Projektien onnistumisen osa-alueelle suunniteltiin kolme mittaria, jotka ovat yritysjohdon 

taloutta ja yrityksen menestymistä tukevia mittarikokonaisuuksia. Mittarien määrä 

rajoitetiin kolmeen, koska haluttiin mitata vain olennaisia asioita yrityksen suoritukseen 

liittyvissä toiminnoissa. Yritysjohdon mielestä näillä kolmella mittarilla saavutetaan 

tarvittava ohjaus johtamisen suunnassa ja mittareiden ylläpito katsotaan riittävän helpoksi 

aloittelevassa mittaustoiminnassa. Projektien onnistumisen mittarit ovat esiteltyinä 

kuvassa 24. 
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Kuva 24. Projektien onnistumisen mittarit ja painoarvot 

Aikataulussa pysyminen 

Projektien onnistumisessa sovitut aikataulut ja niissä pysyminen ovat keskeisessä 

asemassa. Osaprojektien viivästyminen aiheuttaa suuria ongelmia suunnittelutyötä 

tilaavalle asiakkaalle. Suunnittelutyön tilaus- ja budjetointivaiheessa on syytä tarkastella 

aikatauluja realistisesti. Tällöin niihin vaikuttaminen on vielä mahdollista, myöhemmin 

muutokset ovat vaikeita. Kireät aikataulut ilman puskureita ovat painajainen yritykselle 

ja sen työntekijöille. Suunnittelualalla tehtäessä uniikkeja ratkaisuja ilman referenssejä, 

saatetaan kohdata odottamattomia ja viivästyttäviä teknisiä ongelmia.  

Kohdeorganisaatiossa projektien aikataulut tulee esille viikoittain team leadereiden 

toimesta ja niitä seurataan viikkopalavereissa projektikohtaisesti.  

Painoarvoksi annettiin 40 %. 

Budjetin toteutuminen 

Asiakkaan tilaamalle suunnittelutyölle luodaan myyntivaiheessa kustannusennuste, joka 

myöhemmin vahvistetaan budjetiksi. Budjetoinnit ovat projektikohtaisia ja saattavat 
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sisältää pelkän suunnitteludokumentaation tai vaihtoehtoisesti kokonaisvaltaisen 

toimituksen. Toimitukseen sisältyvät suunnittelu, alihankintana toteutettava valmistus, 

asennus- ja laadunvalvonta sekä projektin dokumentaatio ja tarvittavat luvat. 

Budjetoinnin haasteita ovat tarkka kustannuslaskenta ja mahdollisiin yllätyksiin 

varautuminen. Budjetoinnin toteutumista projekteissa seurataan kuukausittain. 

Painoarvoksi annettiin 30 % 

Asiakasreklamaatiot ja laatupoikkeamat 

Kohdeorganisaation johto korosti strategiassakin tärkeäksi nostetun 

asiakastyytyväisyyden merkitystä myös teknisissä asioissa, kuten laatupoikkeamissa ja 

niistä mahdollisesti nousevissa asiakasreklamaatioissa. Poikkeaviin laatukustannuksiin 

voidaan yrityksen sisällä vaikuttaa suunnittelulla, materiaalivalinnoilla ja 

osakokonaisuuksien toimivuudella. Laatu edellä toimiminen on huomioitava jo 

kustannuslaskenta ja budjetointivaiheessa. Laatuongelmia aiheuttavat mahdolliset 

yrityksen ulkopuoliset tekijät kuten alihankintavalmistus ja materiaaliongelmat. 

Yrityksen lähtökohtaisena toimintamallina on avoin tiedottaminen asiakkaalle 

mahdollisista häiriöistä prosessissa. Asiakkaalla on oikeus tietää, jos jokin asia ei onnistu 

suunnitelmien mukaan. Laatupoikkeamiin johtaneet tilanteet analysoidaan myös 

asiakkaan kanssa, jotta luottamus säilyy asiakkaan ja yrityksen välillä. 

Asiakasreklamaatioiden ja laatupoikkeaman mittaria seurataan viikkopalaverien 

yhteydessä. 

 Painoarvoksi annettiin 30 % 

6.6 Henkilöstön työhyvinvoinnin mittarit 

Henkilöstön työhyvinvointi koetaan yrityksessä tärkeäksi ja sille suunniteltiin neljä 

mittaria.  Mittarien suunnittelussa etenkin työn kuormittavuutta haluttiin seurata, koska 

vaativassa asiantuntijatyössä työn kuormittavuus kasvaa huomaamatta liian korkeaksi 

aiheuttaen terveydellisiä haittoja henkilöstölle. Henkilöstön työhyvinvoinnin mittarit on 

esitetty kuvassa 25. 
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Kuva 25. Henkilöstön työhyvinvoinnin mittarit 

Työajan hallinta ja työn kuormittavuus 

Mittarin tarkoituksena on seurata asiantuntijatyön aineettomien tekijöiden tilaa 

kohdeorganisaatiossa. Asiantuntijatyön keskeinen tekijä on ajankäytön hallinta. 

Asiantuntijat usein päättävät omasta ajankäytöstään, jolloin työn tietointensiivisestä 

luonteesta johtuen työajan raja hämärtyy. Vaarana on ylikuormittuminen ja työuupumus. 

Työkuorman tasapuolisena jakajana kohdeorganisaatiossa ovat team leaderit ja 

suunnittelupäällikkö. Team leaderien tehtävänä on seurata alaistensa työaikaa, 

työkuormaa ja työhyvinvointia sekä suorittaa korjaavia toimenpiteitä tarvittaessa.   Mitata 

voidaan esimerkiksi projektikohtaista normaalityöajan ylitystä, jolloin saadaan viitteitä 

esimerkiksi budjetoinnin yhteydessä laskettujen suunnittelutuntien 

paikkansapitävyydestä. 

Työn kuormittavuutta lisää myös keskeytysten määrä työpäivän aikana. Keskeytykset ja 

niihin välitön reagointi aiheuttavat työkuormitusta ja keskittymisen heikentymistä. 
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Keskeytysten yleisyyden ja määrän tiedostaminen mittaamalla vähentävät työn 

kuormittavuutta. Mitataan kvartaaleittain kolmen kuukauden välein. 

Painoarvoksi annettiin 40 % 

Työilmapiiri ja motivaatio 

Tämän mittarin tarkoituksena on auttaa hahmottamaan yrityksen työntekijöiden 

motivoituneisuutta ja kuvaamaan työyhteisön ilmapiiriä. Näillä aineettomilla seikoilla on 

suuri merkitys asiantuntijoiden kokonaissuorituskykyyn, työssä jaksamiseen ja samalla 

projektien onnistumiseen. Hyvän työilmapiirin takeena on yritysjohdon kyky aistia 

muutokset ja reagoida tilanteisiin ajoissa. Selvä työmotivaation laskeminen kertoo 

joidenkin työhön liittyvien seikkojen puutteellisuudesta, jolloin johdon on selvitettävä 

juurisyy. Mitata voidaan erillisillä monivalintakysymyksillä. Mitataan kvartaaleittain 

kolmen kuukauden välein. 

Painoarvoksi annettiin 30 % 

Tiedonkulku ja ohjelmistotoiminnot 

Tietoinnovatiivista asiantuntijatyötä tehdään digitaalisilla työhön soveltuvilla 

ohjelmistoilla. Työn tekemiseen tarvitaan monia erilaisia ohjelmistoja, joiden toimivuus 

on tärkeää työn onnistumisen kannalta. Toimimattomat ja kaatuilevat ohjelmistot pilaavat 

työmotivaatiota ja aiheuttavat ylimääräistä stressiä työntekijöissä. Ohjelmistokuluissa ja 

päivityksissä säästäminen on säästöä väärässä paikassa. Mitata voidaan esimerkiksi 

käyttökatkojen ja ohjelmistojen kaatumisien aiheuttamia työajan menetyksiä. Yrityksen 

sisäisellä tiedottamisella, tiedonkululla ja sen oikeellisuudella on suuri merkitys 

asiantuntijoiden suorituskykyyn. Mitataan kvartaaleittain kolmen kuukauden välein. 

Painoarvoksi annettiin 20 % 

 

Sairauspoissaolot 

Kohdeorganisaatio tukee työntekijöiden liikuntaharrastuksia ja palkitsee hyvistä 

liikuntasuorituksista. Työterveyspalvelut ovat kattavia ja apua on saatavilla. 
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Sairauspoissaolot pyritään pitämään pieninä ja terveyspalveluihin panostetaan. Mitataan 

kvartaaleittain kolmen kuukauden välein.  

Painoarvoksi annettiin 10 % 

6.7 Henkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen 

Henkilöstön osaaminen on eräs merkittävin ominaisuus innovatiivisessa asiantuntijoista 

koostuvassa yrityksessä. Jatkuva kouluttautuminen ja alan seuranta ovat asioita johon 

yritysjohto haluaa panostaa. Henkilöstön osaamisen ja kehittämisen osa-alueelle 

suunniteltiin kolme mittaria. Kuvassa 26. henkilöstön osaamisen ja kehittämisen mittarit. 

 

Kuva 26. Henkilöstön osaamisen ja kehittämisen mittarit 

Moniosaaminen henkilöstötasolla 

Yrityksessä suunnittelutiimit on jaettu koneenrakennuksessa yleisesti esiintyvien 

segmenttien mukaisesti sähkötekniikan, mekaniikan, mekatroniikan ja hydrauliikan 

tiimeihin ja niitä ohjaaviin team leadereihin. Tiimien rajat ovat kuitenkin limittyviä, joten 
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yhteistyö eri tiimien kanssa on välttämätöntä. Palavereissa asiantuntijat tuovat tietoa 

oman alansa näkökulmasta ja saavat sitä oman tiiminsä ulkopuolelta ja näin heille kertyy 

tietämystä ja moniosaamista. Moniosaamista voidaan mitata esimerkiksi 

kohdeorganisaaton sisällä eri suunnittelualojen välisillä koulutustilaisuuksilla ja niiden 

tuntimäärillä. Samoin voidaan hyödyntää henkilöstön osaamismatriisia mittauksessa. 

Mitataan puolivuosittain. 

Panoarvoksi asetettiin 40 % 

Koulutustuentien määrä ohjelmistoissa 

Kohdeorganisaation työkaluina ovat suunnitteluohjelmistot ja muut digitaalista 

informaatiota tuottavat järjestelmät. Nykyiset suunnitteluohjelmistot ovat monimutkaisia 

ja niiden tehokas käyttö vaatii koulutusta parhaan suorituskyvyn aikaansaamiseksi. Myös 

sisäiseen ohjelmistojen tukitoimintaan on yrityksessä panostettu, eri ohjelmistoilla on 

omia keyusereita joiden tehtävänä on auttaa pulmatilanteissa muita asiantuntijoita. Mitata 

voidaan esimerkiksi keyusereiden kouluttautumistunteja ja koko organisaation 

kouluttautumista erilaisilla ohjelmistokursseilla. Mitataan puolivuosittain. 

Panoarvoksi asetettiin 30 % 

Koulutustuntien määrä suunnittelussa 

Menestyvä ja tehokas suunnittelutyö vaatii jatkuvaa kouluttautumista. Digitaalisuus on 

vallannut myös koneenrakennusalaa ja sen kehitys on huimaa tänä päivänä. 

Kohdeorganisaatiossa seurataan aikaa ja henkilöstölle järjestetään koulutusta ja 

kurssitusta tekniikan eri aloilta. Yrityksessä team leaderit ovat avain asemassa 

kartoittaessaan koulutuksen tarvetta. Koulutustilaisuuksia järjestetään heidän johdollaan 

ja he ovat vastuussa tiiminsä ajantasaisesta osaamisesta. Rekrytointitilanteissa 

kiinnitetään huomiota työnhakijoiden ammatilliseen osaamiseen. Uuden työntekijän 

laadukas ja ammattimainen perehdyttäminen on kuitenkin yksi tärkeimmistä toiminnoista 

kasvavassa henkilöstöosaamisessa. Mitataan puolivuosittain. 

Panoarvoksi asetettiin 30 % 
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6.8 Yrityksen suhdepääoma 

Suhdepääoma on yrityksen voimavara jolle toiminta ja liikesuhteet perustuvat. Asiakkaat 

ja heidän tarpeensa ovat kohdeorganisaatiossa nostettu korkealle tasolle. 

 

Kuva 27. Yrityksen suhdepääoman mittarit 

Asiakastyytyväisyys 

Kohdeorganisaatiossa asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus ovat tärkeässä asemassa 

yrityksen strategiakartalla. Yrityksessä on tehty työtä ja panostettu erinomaisiin 

asiakassuhteisiin, koska vain tyytyväinen asiakas on tae menestykselle. 

Asiakasuskollisuus on nostettu tasavertaiseksi tekijäksi asiakastyytyväisyyden kanssa. 

Mitataan puolivuosittain. 

Asiakasuskollisuus 

Kohdeorganisaatio on motivoitunut pitämään vanhat asiakkaansa tyytyväisinä ja 

kehittämään yhteistyötä heidän kanssaan. Mitataan asiakastyytyväisyyden ohessa 

puolivuosittain. 

Molemmille mittareille panoarvoksi asetettiin 50 % 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Asiantuntijatyön mittaaminen koetaan haastavampana kuin pelkkien talouslukujen 

mittaaminen, johtuen asiantuntijatyön tietointensiivisestä luonteesta. Asiantuntijatyön 

suorituskyvyn kehittäminen ja parantaminen on hankalaa ilman analyyttistä mittaamista. 

Yleisesti käytössä olevat johtamisjärjestelmät tuottavat pelkistettyjä talouslukuja, joiden 

tehtävänä on kertoa tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja koko yritystason 

suorituskyvystä. Tavanomaiset johtamisjärjestelmät eivät huomioi yksittäisten tiimien ja 

henkilöiden panosta suorituskyvyssä, jolloin syntyy tarve aineettoman pääoman 

mittaamiselle. 

Tutkimuksen tavoitteena oli toimivan suorituskykymittariston suunnitteleminen 

asiantuntijaorganisaation tiimitason suorituskyvyn mittaamiseen ja sen parantamiseen. 

Tutkimus rajoittuu organisaation sisäisen suorituskyvyn mittaamiseen. 

Mittaristomallitutkimus koskee vain yhtä asiantuntijatiimiä pk-organisaatiossa ja 

ratkaisut pyritään spesifisesti löytämään vain yhdelle tiimille. Varsinaisen mittariston 

käytännön rakentaminen ja implementointi jätetään tämän tutkimuksen ulkopuolelle 

jatkotutkimuksen aiheeksi. 

Tässä tutkimuksessa etsittiin vastauksia tutkimuskysymyksiin: 

 Millainen suorituskyvyn mittaristomalli sopii käytettäväksi tiimitason 

asiantuntijatyön mittaamisessa? 

 Mitä tekijöitä tulee huomioida asiantuntijatyön suorituskyvyn 

mittaamisen haasteellisuudessa? 

 Miten valittu mittaristomalli tulisi suunnitella ja implementoida, jotta sen 

käytettävyys ja luotettavuus palvelisivat parhaiten tiimiä ja organisaatiota? 

Tutkimus on teoriapohjainen ja luonteeltaan kvalitatiivinen. Tutkimusotteena sovellettiin 

konstruktiivista tutkimusotetta ja normatiivisesti pyrittiin selvittämään toimintamalli 

tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten ratkaisemiseen.  

Tutkimuksessa tehdyssä kirjallisuuskatsauksessa taustoitettiin organisaation 

suorituskykyä, sen mittaamista ja käytössä olevia mittaristomalleja. Tausta-aineistoa 
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hyödyntäen hahmoteltiin asiantuntijatyön erityispiirteitä ja käsiteltiin asiantuntijatyön 

kuormittavuutta ja työssä jaksamista.  

Tutkimuksen alussa kuvailtiin mittaristomallien valintaa yleisellä tasolla. Millaisia asioita 

on huomioitava mittaristoja valitessa ja mitä kriteereitä niiden tulee täyttää ja kuinka ne 

toimivat asiantuntijatyössä. Lopuksi päädyttiin mittaristojen analysointiin ja siihen miten 

mittarit soveltuvat asiantuntijatyön mittaamiseen. 

Tutkimuksen tuloksena asiantuntijatyöhön löytyi useita toimivia suorituskyvyn 

mittaristomalleja. Mittaristomallit olivat suorituskykypyramidi, suorituskykyprisma, 

tasapainotettu tuloskortti, suorituskykymatriisi ja SAKE- suorituskyvyn 

analysointijärjestelmä. Kaikki mittaristomallit soveltuvat omalla tavallaan myös 

asiantuntijatyön mittaamiseen, kun mittareiden ominaispiirteet huomioidaan. 

Tutkimuksen lopputulosta sovellettiin kohdeorganisaation suunnittelutiimiin, jolle 

suunniteltiin mittaristomalliksi SAKE- suorituskyvyn analysointijärjestelmää. 

Kohdeorganisaatio on pk-yritys koneenrakennusalalla ja mittaristo kohdenettiin yrityksen 

tiimitasolle. Mittaristo on pilottihanke, sillä yrityksellä ei ole kokemusta aikaisemmasta 

suorituskyvyn mittauksesta.  

Ensimmäinen tutkimuskysymys käsittelee mittaristomallia: 

 Millainen suorituskyvyn mittaristomalli sopii käytettäväksi tiimitason 

asiantuntijatyön mittaamisessa? 

Yrityksellä, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta suorituskyvyn mittauksesta, mittariston 

valinnan fokus kääntyy väistämättä yksinkertaisuuteen ja helppokäyttöisyyteen. 

Yrityksiä kiinnostavat myös kustannukset, joita mittaaminen tuo mukanaan niin 

henkilötyötunteina, kuin selvänä rahallisena menoeränäkin. Lisäksi tässä tutkimuksessa 

esitetty teoreettinen viitekehys tukee SAKE- järjestelmää pk-yrityksen tarpeet täyttäväksi 

ja sen ominaisuudet sopivat myös asiantuntijatyön ja aineettomien tekijöiden 

mittaamiseen. SAKE on Exel-alustaisena lisäksi ilmainen ja helposti muokattavissa. 

Kohdeorganisaatiossa päädyttiin SAKE- suorituskyvyn analysointijärjestelmään juuri 

edellä mainituista syistä, jotka yritys koki strategiaansa ja arvomaailmaansa sopivaksi. 
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Toinen tutkimuskysymys käsittelee asiantuntityön mittaamisen vaikeutta: 

 Mitä tekijöitä tulee huomioida asiantuntijatyön suorituskyvyn 

mittaamisen haasteellisuudessa? 

Tutkimuksessa todetaan asiantuntijatyön mittaamisen poikkeuksellinen haasteellisuus. 

Perinteiset tuotantomittarit eivät anna oikeaa kuvaa ja tulosten arviointi on vaikeaa. 

Varsinkin luovat tehtävät ja niiden tulokset koetaan hankaliksi mitata. Asiantuntijoilla on 

myös laaja autonomia omasta työstään ja heidän asiantuntemuksensa saattaa olla paljon 

omia esimiehiään syvällisempää. Tästä voi seurata johtamisongelma, joka vaikeuttaa 

mittaamista entisestään. Asiantuntijaorganisaatioissa on runsaasti myös kokemuksen 

kautta opittua hiljaista tietoa, jonka siirtäminen koko organisaation käyttöön helposti 

lähestyttävässä muodossa on vaikeaa. Osa hiljaisesta tiedosta voi kadota esimerkiksi 

eläköitymisen tai työpaikan vaihdoksen yhteydessä. Merkittäviä näkökulmia 

asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaamisessa on keskittyminen aineettomien tekijöiden 

huomioimiseen. Näitä ovat esimerkiksi henkilöstön osaaminen, tiedonkulun 

varmistaminen, osaamis- ja yhteistyöverkkojen luominen sekä jatkuva prosessien 

kehittäminen. Asiantuntijatyö koetaan usein kuormittavana, joten henkilöstön 

työhyvinvoinnin seuranta on merkittävä osa asiantuntijatyön mittausprosessia. 

Kolmas tutkimuskysymys käsittelee mittariston rakentamista ja implementointia: 

 Miten valittu mittaristomalli tulee rakentaa ja implementoida, jotta se 

mittaa asiantuntijatiimin suorituskykyä oikein? 

Mittariston toimintaedellytysten kannalta on olennaista, että mittaristo on organisaation 

strategian mukainen. Suorituskykymittariston strategianmukaisuus on jatkuvan 

parantamisen näkökulmasta tärkeää. Mittauksen on myös tuettava strategian määrittelyä 

ja sen kehittymisen vaiheita. Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa tuodaan esille 

suorituskyvyn mittaukseen lisäksi selkeys ja yksinkertaisuus. Mittareiden määrä on 

pidettävä kohtuullisena ja niiden on mitattava oikeita asioita.  

Pääkäyttötarkoituksen määritteleminen asiantuntijatyön mittaamisessa on suotavaa, 

koska asiantuntijat ovat usein hyvin tietoisia omasta osaamisestaan ja saattavat olla myös 

kriittisiä, jos mitataan toisarvoisia asioita. Luottamuksen ilmapiiri auttaa mittauksen 
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onnistumista. Suunniteltaessa suorituskyvyn mittausta asiantuntijaorganisaatioon on 

informoitava asianomaisia, varsinkin tapauksissa, jossa heidän oma työnsä tulee 

suorituskykymittauksen kohteeksi. Tämä korostaa viestinnän merkitystä. Tilanteessa, 

jossa mittareille ei ole määrätty omistajaa ja vastuuhenkilöä, voi riskinä olla mittareiden 

aktiivikäytön väheneminen ja lopulta käytön loppuminen. 

Palkitseminen on yksi mittausjärjestelmän vahvimmista keinoista sitouttaa organisaatio 

saavuttamaan asetetut tavoitteet. Palkitsemisjärjestelmällä siirretään osa tehokkaamman 

toiminnan hyödyistä työntekijälle. 

Implementointivaiheessa koekäyttö on suotavaa, jolloin mahdolliset suunnitteluvirheet 

mittaristossa havaitaan ajoissa. Implementointi työvaiheena on tehtävä mahdollisimman 

vähäisellä häirinnällä tiimille. Muutosvastarinta on todennäköisesti väistämätöntä ja sitä 

helpottaa avoin tiedottaminen koko prosessin ajan. Muutosvastarintaa käsiteltäessä ei 

voida yksittäisten henkilöiden mielipiteitä kääntää heitä itseään vastaan, vaan on 

keskusteltava asiasta laajemmin. Yritysjohdon on tuotava mittaamisen hyödyt esille 

tavalla, joka ymmärretään myös yksilötasolla.  

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tutkimuskysymyksiin löydettiin vastaukset 

tutkimuksen aikana. Kirjallisuuskatsauksessa etsittiin yleisiä mittaristomalleja, joita 

vertailemalla päädyttiin tutkimuskohteena olevan asiantuntijatiimin kriteerit täyttävään 

mittaristomalliin. Kaikki tutkimuskohteina olevat mittaristomallit soveltuvat omalla 

tavallaan asiantuntijatyön mittaamiseen. Mittaristomallin valintaan vaikuttavat enemmän 

yrityksen toimintatavat, globaalisuus ja koko. SAKE- suorituskyvyn 

analysointijärjestelmä palvelee pieniä ja keskisuuria yrityksiä ominaisuuksiensa puolesta 

hyvin, joten se sopii mainiosti myös kohdeorganisaation tarpeisiin.  
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8 YHTEENVETO 

Suorituskyvyn analysointi nähdään ylemmän johdon johtamis- ja ohjaustyökaluna. 

Mittaristojen monipuolisen käytön myötä ovat henkilöstön huomioiminen ja heidän 

johtamisensa yleistyneet organisaatioissa. Taloudellisten mittareiden rinnalle ovat 

nousseet ei- taloudelliset mittarit aineettoman pääoman merkityksen kasvaessa ja niillä 

tuetaan taloudellisten tulosten saavuttamista.  

Asiantuntijaorganisaatiota pidetään yleisesti tietointensiivisenä organisaationa, jossa 

aineeton pääoma on suuressa merkityksessä. Suunniteltaessa asiantuntijatyön 

suorituskyvyn mittaamista on keskityttävä aineettomien tekijöiden huomioimiseen. Näitä 

ovat esimerkiksi henkilöstön osaaminen, tiedonkulun varmistaminen, osaamis- ja 

yhteistyöverkkojen luominen ja jatkuva prosessien kehittäminen. Henkilöstön 

työhyvinvoinnin seuranta on merkittävä osa asiantuntijatyön mittausprosessia, koska 

asiantuntijatyö koetaan usein kuormittavana tekijänä. 

Tämä tutkimuksen tavoitteena oli toimivan suorituskykymittariston suunnitteleminen 

asiantuntijaorganisaation tiimitason suorituskyvyn mittaamiseen ja sen parantamiseen. 

Tutkimuksessa löydettiin vastaukset asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja tutkimuksen 

kohteena olevalle kohdeorganisaation tiimille suunniteltiin sen tarpeet täyttävä 

mittausjärjestelmä. Suorituskyvyn mittausjärjestelmäksi valikoitui SAKE- suorituskyvyn 

analysointijärjestelmä. Kriteereinä olivat mittariston helppokäyttöisyys, muokattavuus ja 

helppo ymmärrettävyys.  Mittaristo sisältää neljä suorituskyvyn osa-aluetta ja mittareita 

on yhteensä kaksitoista. Mittariston implementointi suoritetaan koekäytön jälkeen 

kokemusperäisten tulosten perusteella. 

Toimivan mittariston luominen yleisellä tasolla organisaatiolle on monivaiheinen 

prosessi ja siihen on varattava riittävästi aikaa ja henkilöresursseja. Onnistunut 

pääkäyttötarkoituksen määritteleminen ohjaa tiimin jäsenten tarvetta ja valintaa. 

Tämän tutkimuksen seuraava vaihe jatkokehitystä ajatellen on suorituskykymittariston 

käyttöönotto kohdeorganisaation suunnittelutiimissä. 
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