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The objective of this study was to build a performance measurement system to organization of 
knowledge and operative workers. The building and implementing of PMS was assessed to help 
in prioritizing and optimizing work tasks that have altered during previous years in the 
consequence of new demands. Based on the literary review, discussions and survey, a simple 
and  clear measurement model was built. Personnel are able to see the measurement results at 
a glance and also the change compared to previous measurement period. 
 
The measurement of knowledge worker is demanding because of its immaterial nature. The 
work done by knowledge workers have an effect to the result of an organization. But how to 
retrieve this by measuring performance? Based on literary review the performance of 
knowledge workers can be measured by using the same kinds of measurement models that are 
used in factories that manufacture concrete products. The elements and measures used in the 
measurement  model are just modified. When measuring the performance of knowledge worker 
the competence and knowledge, work conditions and autonomy of knowledge worker must be 
taken into consideration. The organization should have the ability to make use of the potential 
knowledge workers have by offering chances of training and promotion. Also the rewarding in 
different ways will increase the work motivation of knowledge workers in which case the 
productivity will increase and the performance of the organization. 
 
The successful performance management system will support the manager in his/her daily 
work. The system should give manager the kind of tools that the improved communication 
between manager and employees is accessible. Communication is about giving feedback, 
showing the respect and two way communication. The interactive communication decreases 
assumptions and minimizes the perspective differences  leading to common understanding 
about the  performance measurement and management system.



  

 

 

ALKUSANAT 
 

Opiskelu työn ohessa perheellisenä on ollut rankkaa, mutta myös antoisaa. Olen tutustunut 
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viikonloppuisin tekisin.   

 

Kiitän perhettäni saamastani tuesta. Olen saanut ymmärrystä ja ennen kaikkea aikaa opiskella. 

Mutta ilman motivaatiota ei opiskelustani olisi tullut mitään. Hakiessani ajattelin, että 

katsotaan, miten opiskelu sujuu, koska elämänvaiheeni ei ollut siihen paras mahdollinen, mutta 

milloin se sitä olisikaan. Menestymisen haluni on ollut kuitenkin niin kova, että päätin suorittaa 

opintoni kunnolla, kun kerran suorituskyvyn johtamista opiskelin. Haluan kiittää myös 

työnantajaani, joka on antanut minulle mahdollisuuden opiskella työni ohessa ja käyttää 

työaikaa opiskeluun. Se on ollut korvaamatonta. 

 

Suurin rajoite elämässämme on oma mielemme.  

- Amelia Boone - 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

 

Aineeton pääoma, asiantuntija, tietotyölainen ─ miten  mitata heidän tuottamaansa arvoa 

organisaatiolle? Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, kuinka hyvin yritys kykenee 

hyödyntämään aineettoman omaisuutensa, johon tietotyön tekijät eli asiantuntijat kuuluvat 

(Sanghani, 2009, s. 2). Asiantuntija on henkilö, jolla on muita enemmän tietoa tietystä asiasta 

ja kyky soveltaa sitä luovasti ongelman ratkaisuun (Hovila & Okkonen, 2005, s. 40). 

Asiantuntija myös tuottaa informaatiota, jota muut tietotyöläiset käyttävät työsuorituksissaan 

(Moon, 2009, s. 172).  

 

Yrityksissä, joissa valmistetaan konkreettisia, käsin kosketeltavia tuotteita, 

suorituskykymittariston rakentaminen on suhteellisen suoraviivaista, koska mittaristomalleja ja 

mittaristoon sopivia mittareita löytyy kirjallisuudesta useita. Asiantuntijatyön mittaaminen on 

haasteellisempaa, koska asiantuntijatyön ominaisuuksia ovat työn aineettomuus ja 

kontekstiriippuvuus. Suoraa mittaristomallia niiden mittaamiseksi ei löydy kirjallisuudesta. 

Miten mitata työtä, jossa tehdään muun muassa ajatustyötä, selvitetään asioita ja osallistutaan 

palavereihin? Asiantuntijatyöstä ei aina synny käsin kosketeltavia lopputuloksia, kuten 

raportteja, joiden määrää voitaisiin mittaroida. Kaikille töille ei myöskään ole aikarajaa, vaan 

ne on mahdollista tehdä omassa tahdissa. Esimerkiksi sähköposteihin vastaaminen on 

asiantuntijatyön osa-alue, joka vie yhtä lailla työaikaa kuin raportin kirjoittaminenkin.  

 

Mitä suorituskyky on? Suorituskyvylle ja suorituskyvyn mittaamiselle (engl. performance 

measurement) löytyy kirjallisuudesta useita erilaisia määritelmiä. Laitisen (1998, s. 279) 

määritelmän mukaan suorituskyky on kykyä saada aikaan tuotoksia asetetuilla ulottuvuuksilla 

suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Neely (1998, s. 5) puolestaan määrittelee suorituskyvyn 

mittauksen prosessina, jossa määrällistetään menneisyyden tapahtumat, jotka edelleen 

määrittävät nykyistä suorituskykyä. Suorituskyvyn mittaamisessa verrataan siis asetettuja 

tavoitteita saavutettuun tulokseen.  
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Asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaaminen on haastavaa juurikin sen aineettoman luonteen 

vuoksi. Kuinka mitata vaikeasti rajattavissa olevaa lopputulosta? Jääskeläinen ja Laihonen 

(2013, s. 351) ehdottavat artikkelissaan, että asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaamisessa ja 

johtamisessa pitää huomioida asiantuntijan suoritus ja hyvinvointi sekä kyky tuottaa asiakkaalle 

arvoa.  

 

Suorituskyvyn mittaamisella on todettu olevan selviä vaikutuksia henkilöstön työmotivaatioon 

ja toiminnan tehokkuuteen (Valtonen, 2007, s.1). Tästä syystä asiantuntijaorganisaationkin 

suorituskyvyn mittaaminen on yhtä lailla tärkeää kuin tuotanto-organisaation suorituskyvyn 

mittaaminen etenkin, jos mittaamiseen liitetään palkitsemisjärjestelmä. Kuinka palkitseminen 

voidaan kohdistaa oikein, jos työntekijöiden tuottavuutta ei kyetä mittaamaan (Iazzolino & 

Laise, 2018, s. 347)? Heidary Dahooie ja kumppanit (2018, s. 1771) esittelevät artikkelissaan 

mallin, jolla tietotyöläisen tuottavuutta voidaan mitata. Heidän mukaansa tietotyöläisen 

tuottavuus voidaan määritellä käsitteenä sen mukaan,  millä laajuudella tietotyöläinen tuottaa 

tulosta tai saavuttaa tavoitteensa tehokkaasti ja vaikuttavasti tarkoin määrätyllä ajanjaksolla. 

Heidän mukaansa on myös huomioitava tietotyöläisen pätevyys, jota vaaditaan työn 

suorittamiseksi. 

 

Suorituskyvyn johtaminen (engl. performance management)  tapahtuu mittaamisen kautta. 

Karhun (2005, s. 10) mukaan suorituskyvyn johtaminen on vaikuttamista, positiivisten tulosten 

tavoittelua ja saavuttamista sekä viestintää ihmisten kanssa. Johtamisessa on pyrittävä 

innostamaan ja kannustamaan. Suorituskyvyn mittaus ja johtaminen ovat prosesseja, joissa 

organisaation johtamista tehdään järjestelmällisesti määrittämällä organisaation missio, 

strategia ja tavoitteet (Waal ja Kourtit, 2013, s. 446). Tekemällä nämä mitattaviksi kriittisten 

menestystekijöiden (CFS, Critical Success Factor) ja avainsuorituskykyindikaattorien (KPI, 

Key Performance Indicator) kautta organisaation on mahdollista tehdä korjaavia toimenpiteitä 

pysyäkseen oikealla kurssilla (Waal ja Kourtit, 2013, s. 446). Sahoon ja Mishranin (2012, s. 3) 

mukaan suorituskyvyn johtaminen on prosessi, jossa luodaan sellaiset työolosuhteet, joissa 

ihmiset voivat suoriutua parhaalla mahdollisella tavalla heidän pätevyytensä huomioiden. 

 

Suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen koetaan eri tavalla esimiesten ja työntekijöiden 

keskuudessa (Ukko ym. 2007_2, s. 45).  Näitä eriäviä näkökulmia tutkitaan tässä työssä, jotta 



9 

 

 

 

niihin osataan varautua mittaristoa rakennettaessa. Myös mittariston käyttöönottoon liittyy 

paljon haasteita (Keathley & Van Akem, 2013, s. 845), jotka halutaan ottaa huomioon jo 

mittaristoa rakennettaessa mahdollisten negatiivisten vaikutusten pienentämiseksi. Tässä työssä 

kerätään erilaisia ohjeita onnistuneen suorituskyvyn mittausjärjestelmän rakentamiseksi ja 

implementoimiseksi. 

 

1.2 Tavoitteet, tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rajaus 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on rakentaa suorituskyvyn mittausjärjestelmämalli 

asiantuntijaorganisaatioon, jossa on myös operatiivista työtä tekeviä työntekijöitä. He yhdessä 

toteuttavat toiminnallaan yrityksen strategiaa. Työntekijöiden on hyvä olla tietoisia oman 

yrityksensä tavoitteista, joihin omat tai oman ryhmän tavoitteet pohjautuvat. Strategia on 

yrityksen ylimmän tason tavoite. Se on kuitenkin usein niin korkealentoinen, että se ei aukea 

tavallisille työntekijöille. Siksi yrityksen tavoitteet kannattaisikin pilkkoa yksinkertaisemmiksi 

ja konkreettisimmiksi tavoitteiksi (Ukko ym. 2007_1, s. 24).  Tässä työssä rakennetaan 

suorituskyvyn mittaristo tavoitteiden kautta asiantuntijuus ja ihmisläheisyys huomioiden. 

Vaikka mittaristo rakennetaan yrityksen yksittäiseen ryhmään, tavoitteena on kuitenkin 

rakentaa niin yleisellä tasolla oleva mittaristo, jota yrityksen muutkin ryhmät voivat tarvittaessa 

hyödyntää.  

 

Miten rakentaa mittaristo, joka ei lisää byrokratiaa, vaan olisi esimiesten työkalu, jolla voivat 

rakentaa luottamuksellisia suhteita alaisiinsa? Mittariston avulla esimiehet voivat nähdä 

puutteet toiminnassa ja sen, miten ne vodaan yhdessä korjata. Tärkeintä on, että työpaikalla 

viihdytään, mutta suoriudutaan myös työtehtävistä ilman turhia viivytyksiä. Onko se mahdoton 

yhtälö? Tutkimuskysymysten kautta pyritään selvittämään, miten rakennetaan onnistunut 

mittaristo ja minkälainen mittariston tulisi olla, jotta yrityksen suorituskyky olisi 

mahdollisimman tuloksellinen. 

 

Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä pyritään selvittämään, minkälaisia erityispiirteitä 

asiantuntijan suorituskyvyn mittaamiseen liittyy. Tutkimuskysymyksellä selvitetään, miten 

asiantuntijaorganisaatioita mittaroidaan ja minkälaisia mittareita siihen käytetään. 

Ensimmäinen tutkimuskysymys on: 
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TK 1. Kuinka mitata asiantuntijatyön suorituskykyä? 

 

Toinen tutkimuskysymys keskittyy työhyvinvointiin ja -motivaatioon. Vähentynyt 

työhyvinvointi vaikuttaa organisaation tehokkuuteen, tuottavuuteen, kannattavuuteen ja jopa 

osakehintoihin (Hosie & Sevastos, 2009, s. 153). Onko yrityksen suorituskykykin hyvä, jos 

työhyvinvointi ja -motivaatio ovat kohdillaan? Tutkimuskysymyksellä selvitetään, miten 

työmotivaatio ja -hyvinvointi vaikuttavat niin henkilön kuin yrityksenkin suorituskykyyn ja 

voidaanko suorituskyvyn mittauksella vaikuttaa näihin. 

 

TK 2. Miten työmotivaatio ja -hyvinvointi vaikuttavat suorituskykyyn? 

 

Jotta mittariston rakentaminen onnistuu alusta saakka mahdollisimman hyvin, kolmannella 

tutkimuskysymyksellä selvitetään, mitä suorituskyvyn mittaamisella yritetään saavuttaa. 

Suorituskyvyn mittaamisesta tulisi olla enemmän hyötyä kuin haittaa. Tutkimustulokset 

auttavat suorituskyvyn mittausjärjestelmän rakennus- ja implementointivaiheessa, kun 

suorituskyvyn mittauksen käyttöönottoa perustellaan työntekijöille. 

 

TK 3. Mitkä ovat suorituskyvyn mittauksesta ja johtamisesta saavutettavat hyödyt? 

 

Neljännessä tutkimuskysymyksessä keskitytään mittariston rakentamisen aikana huomioitaviin 

seikkoihin, jotta suorituskyvyn mittariston implementointivaihe onnistuisi mahdollisimman 

hyvin. Käyttöönoton tavoitteena on, että suoristuskyvyn mittaus otettaisiin kaikkien työryhmien 

keskuudessa hyvin vastaan. Tavoitteet, jotka on ajateltu saavutettavan suorituskyvyn 

mittaamisella, voivat poiketa täysin siitä, mitä niillä todellisuudessa saavutetaan. Esimerkiksi 

sädehoitajille osaamisen arviointiin rakennetun suorituskyvyn mittariston käyttöönotossa 

koettiin kulttuurisia ja organisatorisia haasteita. Työntekijöiden kesken koettiin epäluottamusta 

ja pelkoa siitä, että prosessi ei olisi oikeudenmukainen kaikkia kohtaan (Becker ym. 2017, s. 

326). Jotta näin ei tapahtuisi, neljäs tutkimuskysymys kuuluukin seuraavasti: 

 

TK 4. Mitä asioita on otettava huomioon jo mittaristoa rakennettaessa, jotta mittariston 

implementointi kohtaisi mahdollisimman vähän muutosvastarintaa? 

 



11 

 

 

 

Työn aikana käsiteltävät tutkimuskysymykset ja kysymysten tarkoitus on vedetty yhteen 

taulukossa 1. Tässä työssä rakennetaan mittaristomalli, joka esittää niin laitoksen tavoitteet kuin 

kohdeorganisaation mittarit visuaalisesti selkeällä tavalla. Tavoitteena on, että työn 

lopputuloksena syntyy oikeita asioita mittaroiva mittaristo, joka osataan ottaa käyttöön oikein 

ja jolla asioita johdetaan toivottuun suuntaan esimerkillisellä esimiestyöllä.  

 

Taulukko 1. Tutkimuskysymykset ja niiden tarkoitus 

Tutkimuskysymys Tarkoitus 

TK 1. Kuinka mitata asiantuntijatyön 

suorituskykyä? 

Koska työssä rakennetaan mittaristo 

asiantuntijaryhmälle, selvitetään 

kirjallisuuskatsauksen avulla, miten 

asiantuntijatyötä voidaan mitata.  

TK 2. Miten työmotivaatio ja -hyvinvointi 

vaikuttavat suorituskykyyn? 

Tutkimuskysymyksen tarkoituksena on 

selvittää, miten työmotivaatio ja -

hyvinvointi vaikuttavat työntekijän ja 

yrityksen suorituskykyyn ja miten 

työmotivaatioon ja -hyvinvointiin voidaan 

vaikuttaa. 

TK 3. Mitkä ovat suorituskyvyn 

mittauksesta ja johtamisesta saavutettavat 

hyödyt? 

Tutkimuskysymyksen tarkoituksena on 

tunnistaa, minkälaisia hyötyjä mittaroinnilla 

saavutetaan, jotta suorituskyvyn 

mittausjärjestelmän käyttöönotto voidaan 

perustella työntekijöille organisaatiossa.  

TK 4. Mitä asioita on otettava huomioon jo 

mittaristoa rakennettaessa, jotta mittariston 

implementointi kohtaisi mahdollisimman 

vähän muutosvastarintaa? 

Tutkimuskysymyksen tarkoituksena on 

selvittää, minkälaisia haasteita mittaamisen 

liittyy muun muassa esimiesten ja 

työntekijöiden näkökulmasta, ja välttää 

haasteet jo mittaristoa rakennettaessa. 

 

Mittaristoa ei ole tarkoitus ottaa käyttöön työn aikana, vaan muodostaa malli, jonka kohde- ja 

muut organisaatiot voivat halutessaan ottaa sellaisenaan käyttöön tai muokata sitä vielä 
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tarpeensa mukaan. Mittariston rakentamisessa tai muokkaamisessa ja käyttöönotossa 

huomiotaviin asioihin annetaan työkaluja tutkimuskysymyksien kolme ja neljä kautta. 

 

1.3 Metodologia 

 

On olemassa kolme lähestymistapaa toteuttaa tämä tutkimus: kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen 

menetelmä sekä näiden yhdistelmä. Vastatakseen tutkimuskysymykseen tutkija ennakoi, 

minkälaista tietoa hän tarvitsee ja valitsee sen perusteella tutkimusmenetelmänsä. 

Kvantitatiiviseen tutkimukseen liittyy numeerinen tai tilastollinen lähestymistapa. Tutkimus on 

riippumaton tutkijasta, jolloin tietoa käytetään objektiivisesti todellisuuden mittaamiseksi. 

Kvantitatiivinen tutkimus alkaa ongelmanasettelulla, ja se sisältää hypoteesin muodostamisen, 

kirjauskatsauksen ja kvantitatiivisen tiedon analysoinnin. (Williams, 2007, s. 65, 66). 

Kvalitatiiviselle tutkimusmenetelmälle on ominaista intensiivinen tutkimuskohteeseen 

perehtyminen, jossa muun muassa tavoitellaan kohderyhmän ajattelutavan yhdistämistä (Valli 

& Aaltola, 2015, s. 80). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tiedon ja havainnoijan välinen vahva 

korrelaatio, joka eroaa kvantitatiivisesta tutkimuksesta, jossa tutkija on tutkittavan ilmiön 

ulkopuolella. (Williams, 2007, s. 67). Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusmenetelmien 

yhdistelmässä tutkija käyttää joko tiedon keräämisessä tai analysoinnissa molempia 

tutkimusmenetelmiä yksittäisessä tutkimuskohteessa (Williams, 2007, s. 68). 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä, ja se on yleensä 

hypoteesiton (lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Laadullinen_tutkimus, luettu 10.12.2019). 

Laadullisessa tutkimuksessa on kaksi vaihetta, jotka ovat havaintojen pelkistäminen ja 

tutkimuskysymyksen ratkaiseminen. Ensimmäisessä vaiheessa kerätään aineistoa, ja toisessa 

vaiheessa tuloksia tulkitaan (Alasuutari, 2011). Tapaustutkimus soveltuu lähestymistavaksi 

silloin, kun halutaan syvällisesti ymmärtää kehittämisen kohdetta ja tuottaa uusia 

kehittämisehdotuksia. Tapaustutkimus vastaa kysymyksiin ”miten?” ja ”miksi?”. (lähde: 

https://oppariapu.wordpress.com/tapaustutkimus/, luettu 29.3.2020). Haastattelua käytetään 

tavallisimmin tapaustutkimuksessa (Lähde: https://metodix.fi/2014/05/19/aaltio-marjosola-

casetutkimus/, 23.1.2020).  
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Tapaustutkimuksessa tutkimusaineiston kokoamisessa tutkijan omat havainnot ja keskustelut 

ovat käytetympiä kuin välilliset mittaustavat. Tutkimuksen kohdejoukko valitaan 

tarkoituksenmukaisesti, tutkittavia tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa tulkitaan 

sen mukaisesti. Tutkimus toteutetaan joustavasti, ja suunnitelmia voidaan muuttaa 

tapaustutkimuksessa olosuhteiden muuttuessa, jolloin myös tutkimussuunnitelmaa voidaan 

muokata tutkimuksen edetessä. (Lähde: https://metodix.fi/2014/05/19/aaltio-marjosola-

casetutkimus/, 23.1.2020). 

 

Konstruktiivinen tutkimusote on yksi tapa case-tutkimuksen suorittamiseen (lähde: 

https://metodix.fi/2014/05/19/lukka-konstruktiivinen-tutkimusote/, luettu 29.3.2020). 

Konstruktiivinen tutkimus tarkoittaa suunnittelua, käsitteellistä mallintamista, mallien 

toteutusta ja testaamista. Konstruktiivinen tutkimus muistuttaa paljon innovaatioiden 

tuottamista ja palvelumuotoilua, ja se soveltuu konkreettisiin tuotoksiin kuten mittareiden, 

mallin tai suunnitelman tekoon. (lähde: https://oppariapu.wordpress.com/konstruktiivinen-

tutkimus/, luettu 29.3.2020). Konstruktiivisessa tutkimuksessa innovaatio toteutetaan ja 

testataan (lähde: https://metodix.fi/2014/05/19/lukka-konstruktiivinen-tutkimusote/, luettu 

29.3.2020). 

 

Työn tutkimusmenetelmäksi valittiin kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä, jossa käytetään 

tapaustutkimusta ja konstruktiivista tutkimusta. Tässä työssä rakennetaan suorituskyvyn 

mittaristomalli osittaiseen asiantuntijaorganisaatioon. Työ alkaa ongelman eli työn tavoitteen 

ja tutkimuskysymysten muodostamisella. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on paitsi saada 

vastaukset tutkimuskysymyksiin myös kerätä riittävästi taustatietoa muodostaa kyselyn 

kysymykset. Kirjallisuuskatsauksen, keskustelujen ja kyselyn avulla rakennetaan 

kohdeorganisaatiolle mittaristomalli.  

 

1.4 Raportin rakenne 

 

Raportin rakenne on kuvan 1 mukainen. Ensimmäisessä luvussa kuvataan työn tausta, 

tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset, tutkimuksen menetelmä ja rakenne. Toinen, 

kolmas ja neljäs luku ovat kirjallisuuskatsausta. Näissä luvuissa käsitellään 

tutkimuskysymyksiä 1 - 4.  Viides luku kuvaa tutkimuksen toteutusta. Se sisältää praktisen 
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tiedon eli yrityskuvauksen ja kuvauksen yrityksen strategiasta, tavoitteista ja mittareista. 

Lisäksi viidennessä luvussa esitellään kyselyn toteutusta ja tuloksia. Kuudennessa luvussa  

käsitellään ja analysoidaan kirjallisuuskatsauksen ja kyselyn tulokset. Seitsemännessä luvussa 

esitetään vastaukset tutkimuskysymyksiin ja esitetään mittaristomalli. Viimeinen eli kahdeksas 

luku on koko työn yhteenveto, jossa tiivistetysti esitetään, mitä työssä tehtiin ja mihin 

lopputulokseen päästiin. 

 

Kuva 1. Tutkimusraportin rakenne 
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2 ASIANTUNTIJAN SUORITUSKYVYN MITTAUS 

 

2.1 Suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen yleisesti 

 

Miksi suorituskykyä mitataan? Eivätkö tulokset puhu omasta puolestaan sen suhteen, onko 

työssä onnistuttu vai epäonnistuttu? Ennen näin olikin. Nykyään tuottavuuden tehostaminen ja 

jatkuva parantaminen ovat päällimmäisiä yrityksen tavoitteita. Yleensä yrityksen johto seuraa 

erilaisia tuloksen tekemiseen liittyviä lukuja, kun taas alemmilla tasoilla seurataan enemmän 

konkreettisia tuotoksia. Kuitenkin nykyisin on ryhdytty yhä enemmän huomioimaan henkilöstö 

yhtenä menestystekijänä, sillä henkilöstön hyvinvoinnilla, motivaatiolla ja osaamisella on 

merkitystä yrityksen menestymiseen (Pekkola, 2006, s. 1). 

 

Yleisimpiä mittaristoja suorituskyvyn mittaamiseksi on Balanced Scorecard (BSC), joka 

sisältää neljä ulottuvuutta, jotka ovat talous, asiakas, sisäiset prosessit sekä osaaminen ja kehitys 

(Kaplan & Norton, 2001, s. 89). Mittaristoon tulisi valita syy- ja seurausmittareita, joiden avulla 

voidaan arvioida mennyt  ja ennakoida tulevaisuutta (Ukko ym. 2007_1, s. 14). Taloudelliset 

mittarit, kuten liikevoitto, pääoman tuottoprosentti ja omavaraisuusaste, kertovat menneestä 

ajasta ja siitä, kuinka yritys on onnistunut esimerkiksi edellisellä neljänneksellä, eli ne ovat 

seurausta yrityksen aiemmasta toiminnasta.  Tasapainoisessa mittaristossa tulisi olla myös 

tulevaisuuteen liittyviä syymittareita, joilla yritys pystyy ennakoimaan tulevaa ja luotsaamaan 

yritystä niiden mukaan ─ mittareita, joilla mitataan yrityksen tuloksen kannalta oleellisia 

asioita. Tällaisia syymittareita ovat esimerkiksi tuotteiden laatu, työtyytyväisyys, 

asiakasuskollisuus ja henkilöstön osaaminen (Ukko ym. 2007_1, s. 14-15). 

 

Pelkkä mittaaminen ei kuitenkaan riitä, vaan mittaustuloksilla on johdettava ihmisiä. 

Johtaminen on ihmisten kautta vaikuttamista, positiivisten tulosten saavuttamista ja 

vuorovaikutusta ihmisten kanssa (Tenhunen & Ukko, 2001, s. 8). Se on keskeytymätön 

prosessi, jossa tunnistetaan, mitataan ja kehitetään henkilöiden ja tiimien suorituskykyä 

(Aguinis ym. 2011, s. 504). Suorituskyvyn mittaaminen kertoo organisaatiolle, mikä on 

olennaista ja kokonaisuuden kannalta tärkeää. Sen avulla voidaan ohjata yritystä haluttuun 

suuntaan (Tenhunen & Ukko, 2001, s. 8). Kuva 2 osoittaa suorituskyvyn mittaamisen ja 

ohjaamisen syklisyyttä.  
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Kuva 2. Suorituskyvyn mittauksen syklisyys (Lähde: Tenhunen & Ukko, 2001, s. 9) 

 

2.2 Asiantuntijaorganisaation suorituskyvyn mittaaminen 

 

Tietotyöympäristössä työskentely on abstraktimpaa kuin manuaalinen työ, koska se on 

luonteeltaan aineetonta.  Suorituskyvyn mittaamisessa pitäisi ottaa huomioon suhteelliset ja 

absoluuttiset kompetenssit. Absoluuttinen kompetenssi on ulkoista, mikä ilmenee ulospäin 

siten, että asiantuntijalla on enemmän osaamista kuin asiakkaalla. Suhteellinen kompetenssi on 

taas sisäistä, mikä ilmenee työntekijöiden keskinäisessä osaamisessa siten, että yksi asiantuntija 

on asiantuntija yhdellä alueella ja toinen toisella. (Hovila & Okkonen, 2005, s. 16) 

 

Aineettoman omaisuuden tarpeen mittaaminen on syntynyt siksi, että iso osa yrityksien arvosta 

voidaan johtaa aineettomasta pääomasta. Erilaisia menetelmiä mitata aineetonta omaisuutta on 

kehitetty, mutta aineettoman omaisuuden johtamiseen liittyvää kirjallisuutta ei ole juurikaan 

vielä saatavilla. (Sharma & Dharmi, 2016, s. 62).   

 

Bacoticin ja Bublen (2011, s. 126) tekemän empiirisen tutkimuksen mukaan asiantuntijan 

osallistumisella ja organisaation suorituskyvyn taloudellisilla indikaattoreilla on positiivinen 

korrelaatio, mikä tarkoittaa, että   asiantuntijoilla on merkittävä rooli organisaation tavoitteiden 

toteuttamisessa. Korrelaatio ei  kuitenkaan ole vahva, koska siihen vaikuttavat monet erilaiset 

tekijät, joten johtopäätöksen yleistämisessä tulisi olla maltillinen.  

 

Bacoticin ja Bublen (2011, s. 126) mukaan alhaisessa asiantuntijoiden tuottavuudessa ei ole 

kyse yksilöiden ponnistelusta tai sitoutumisesta, vaan se on seurausta huonoista 

organisatorisista olosuhteista ja organisaation kyvyttömyydestä hyödyntää asiantuntijoidensa 
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potentiaali. Jones ja kumppanit (2006, s. 32) käyttävät artikkelissaan termiä kognitiivinen 

vaihtuvuus (engl. cognitive turnover), mikä kuvaa asiantuntijoiden sitoutumattomuutta loppuun 

palamistilanteessa. Sitoutumaton käytös voi johtua työntekijän stressistä ja työuupumuksesta, 

mikä johtaa organisaation alhaiseen suorituskykyyn. Sitoutumaton työntekijä esimerkiksi tekee 

työajalla asioita, jotka kokee  mielekkääksi, mutta jotka eivät edistä hänen työtehtäviään. 

Asiantuntijan kognitiiviseen vaihtuvuuteen voi johtaa esimerkiksi depersonointi, mikä 

tarkoittaa etäisyyden ottamista muista ja työtehtävien eristäytyneisyyttä. 

 

Asiantuntijoiden tuottavuutta ja hyvinvointia voitaisiin parantaa kohdentamalla enemmän 

taloudellisia menoja asiantuntijoihin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi palkankorotuksia, bonuksia, 

erilaisia etuja ja koulutuksia. Panostamalla asiantuntijoihin taloudellisesti organisaation 

suorituskyky kohenisi (Bacotic & Buble, 2011, s. 126). Kognitiivisen vaihtuvuuden estämisessä 

esimiehillä on merkittävä rooli tarpeeksi haastavien tehtävien, saavutusten palkitsemisen ja 

ylennysmahdollisuuksien tarjoamisen muodossa (Jones ym. 2006, s. 37). Asiantuntijoiden 

tuottavuutta voidaan parantaa myös mahdollistamalla nykyaikaiset työtavat ja esimerkiksi 

etätyön tekeminen  (Ruostela ym. 2013, s. 382). Seuraavassa luvussa on kuvattu erilaisia 

keinoja mitata asiantuntijan tuottavuutta. 

 

2.2.1 Asiantuntijan tuottavuus 

 

Kuvassa 3 on havainnollistettu tuotannollisen työn ja ei-tuotannollisen työn lopputuloksen 

saavuttamiseen vaadittavaa työpanosta. Tuotannollisessa työssä työntekijä tuottaa taidollaan 

työn lopputuloksen. Saman työn voi tehdä useampi työntekijä, koska työ on standardisoitua. 

Taitotyön taustalla on prosessin parantamiseen sekä johtamiseen ja ohjaukseen liittyvää 

asiantuntijatyötä. Ei-tuotannollisessa työssä eli asiantuntijatyössä lopputuote on työntekijän 

oman osaamisen lopputulosta. Työn toteuttamiseksi ei ole olemassa yksityiskohtaisia ohjeita. 

Tuottavuus riippuu yksilön suorituksesta. Asiantuntijatyön taustalla on erilaisia ohjelmistoja ja 

prosesseja, joissa tarvitaan niin asiantuntijatyötä kuin taitotyötäkin. (Maruta, 2012, s. 36) 
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Kuva 3. Asiantuntijatyön sekä taitotyön erot (Lähde: Maruta, 2012, s. 37, suomennettu) 

  

Drucker (1999, s. 83) kirjoittaa artikkelissaan  seuraavista kuudesta tekijästä, jotka 

määrittelevät tietotyön tuottavuuden:  

1) asiantuntijan tuottavuus vaatii sen, että kysymme ensin kysymyksen: "Mikä tehtävä 

on?" 

2) asiantuntijan tulee ottaa vastuu oman työnsä tuottavuudesta 

3) jatkuva innovointi on osa työtä, ja asiantuntijalla on vastuu siitä 

4) asiantuntijatyö on jatkuvaa oppimista, mutta yhtälailla myös jatkuvaa opettamista 

5) asiantuntijan tuottavuudessa ei ensisijaisesti ole kyse työn tuloksen määrästä, vaan laatu 

on yhtä lailla tärkeää 

6) asiantuntijan tuottavuus vaatii sen, että tietotyöläisiä pidetään organisaation 

voimavarana eikä kuluna.  

 

Yleisesti tuottavuutta voidaan mitata tuotoksen ja panoksen suhteella.  Jos vähemmällä 

panoksella saadaan enemmän tuotosta, on tuottavuus tällöin parempi. Asiantuntijatyön 

tuottavuus perustuu tähän ajatukseen Heidary Dahooien  ja kumppaneiden mallissa (2018, s. 

1772), mikä ilmenee kuvasta 4. 
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Kuva 4. Asiantuntijatyön tuottavuuden mittaaminen (Lähde: Heidary Dahooie ym. 2018, s. 

1772, suomennettu) 

 

Iazzolino ja Laise (2018, s. 351) esittävät samankaltaisen asiantuntijan tuottavuuden 

lausekkeen, jossa tuotos jaetaan panoksella. Tuotos on henkisen pääoman investoinnin 

arvonlisäys (VA, Value Added) jaettuna henkisen pääoman investoinnilla (HC, Human Capital) 

(kuva 5). 

 

 

Kuva 5. Asiantuntijan tuottavuuden mittaaminen tasapainotetun mittariston (Balanced 

Scorecard, BSC) neljän näkökulman tuotoksen ja panoksen suhteena (Lähde: Iazzolino & 

Laise, 2018, s. 351, suomennettu) 

 

Jääskeläinen ja Uusi-Rauva (2010, s. 260) kehittivät tuottavuuden mittauksen isoihin julkisiin 

organisaatioihin. Heidän tavoitteenaan oli mitata organisaation tuottavuutta alhaalta ylöspäin 

siten, että tuottavuuden laskeminen alkoi operatiivisesta tasosta ja päättyi ylimpään tasoon, 

jossa laskettiin koko organisaation yhdistetty tuottavuus. Tuottavuuden eri tasojen laskemista 

ja niiden yhdistämistä on havainnollistettu kuvassa 6.  Organisaation operatiivisten esimiesten 

vaatimukset menetelmän suhteen olivat, että mittausjärjestelmän: 

 on oltava hyödyllinen operatiivisen tason tuottavuuden johtamisessa 

 on huomioitava kaikki tuottavuuteen vaikuttavat tekijät  

 on oltava mahdollisuus verrata samanlaisia palveluita tuottavia yksiköitä 

 on oltava yksinkertainen (helppo ymmärtää) (Jääskeläinen & Uusi-Rauva, 2010, s. 258).  
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Aikaisemmin tuottavuuden mittauksessa ei oltu huomioitu asiantuntijatyötä sen 

haastavuuden takia, vaan asiantuntija- ja hallinnollinen työ oli nähty lähinnä panoksena eli 

kuluina. Menetelmän kehittämisessä kuitenkin nähtiin tärkeänä, että operatiivista työtä 

tekevien työntekijöiden tuottavuuden lisäksi myös esimiehien ja asiantuntijoiden 

tuottavuutta kyetään mittaamaan (Jääskeläinen & Uusi-Rauva, 2010, s. 258, 260). 

 

 

Kuva 6. Tuottavuuden mittaus alhaalta ylöspäin (Lähde: Jääskeläinen & Uusi-Rauva, 2010, s. 

260, suomennettu) 

 

Asiantuntijatyön tuottavuudessa on kyse työntekijän osaamisesta suhteessa työn vaativuuteen 

(Heidary Dahooie ym. 2018, s. 1771). Suorituskyvyn mittaus on kuitenkin muutakin kuin 

tuottavuuden mittausta. Jotta tuottavuuden mittauksesta saataisiin johdettua suorituskyvyn 

mittaus, tulee mittaroida muutakin kuin pelkästään työntekijän panosta ja tuotosta. 

Suorituskyvyn mittaamisessa tulisi keskittyä tulosten ohella myös tietotyön mahdollistaviin 

tekijöihin (Hovila & Okkonen, 2005, s. 22). Druckerin kuusikohtaisessa listassakin mainitaan, 

että asiantuntija pitäisi nähdä organisaatiossa voimavarana eikä kuluna. Vastuu sen 

mahdollistavista tekijöistä on yrityksen johdolla. 
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2.2.2 Asiantuntijan suorituskyvyn mittaristo- ja viitekehysmalleja 

 

Yin (2011, s. 2143) on esittänyt muokatun BSC-mallin asiantuntijoiden suorituskyvyn 

mittaamiseksi. Tässä muokatussa tasapainotetussa mittaristossa on myös neljä näkökulmaa, 

jotka ovat saavutus (achievement), tiimityö (team work), kommunikointi (communication) ja 

osaaminen (knowledge). Taulukossa 2 on esitetty näkökulmien vastaavuudet tasapainotetun 

mittariston näkökulmiin nähden. Vaikka asiantuntijaorganisaation suorituskyvyn mittauksesta 

on vielä vähän empiiristä tutkimustietoa, Jääskeläinen ja Laihonen (2013, s. 359) toteavat 

empiirisiin havaintoihin perustuen, että perinteinen tasapainotettu suorituskyvyn mittaus ei eroa 

olennaisesti asiantuntijaorganisaatioiden suorituskyvyn mittauksesta. Monet suorituskyvyn 

näkökulmat voitaisiin toteuttaa missä tahansa organisaatiossa. 

 

Taulukko 2. Asiantuntijatyön BSC:n näkökulmat (Lähde: Yin, 2011, s. 2143, muokattu, 

suomennettu) 

Alkuperäisen BSC:n näkökulmat Asiantuntijatyön BSC:n näkökulmat 

Taloudellinen Saavutus/Suoritus 

Asiakkaat Kommunikointi 

Sisäiset prosessit Tiimityö 

Oppiminen ja kasvu Osaaminen 

 

Palvalin ja kumppanit (2017, s. 480, 482, 484) kehittivät työkalun, jolla voidaan analysoida 

asiantuntijan suorituskykyä työssä, jossa on käytössä älykkäitä työtapoja 

(SmartWaysOfWorking). SmartWoW-käsite on kehitetty sanasta NewWoW, jonka ajatuksena 

on mahdollisuus työskennellä järkevämmin, ei kovemmin. NewWoW-ajatusmallissa asioita 

kyseenalaistetaan ja etsitään tapoja tehdä niitä toisin. SmartWow-ajatusmallissa yritetään 

muuttaa organisaation kulttuuria suuntaan, jossa asiantuntijat voivat itse päättää, miten he 

työtään tekevät. Työtavat, -aikataulu ja -paikka olisivat työntekijöiden kontrolloitavissa.  

Tällöin työntekijöiden käytössä olevien työkalujen (esimerkiksi nopeiden mobiili- ja IT-

työkalujen) on myös toimittava, jotta työntekijöiden tuottavuus parantuisi. Toimimattomat 

työkalut lisäävät stressiä ja turhautumista. 
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Kuvassa 7 on esitetty kolme osatekijää, joista Palvalin ja kumppaneiden asiantuntijan 

suorituskyky muodostuu. Kuvassa 8 työkalua on viety pidemmälle siten, että "Työn tulokset ja 

seuraukset" -laatikko on jaettu kahteen tekijään, jotka ovat "Hyvinvointi töissä" ja 

"Tuottavuus". Työntekijän hyvinvoinnin integroiminen suorituskyvyn mittaukseen tukee 

SmartWoW-ajattelua, joka tähtää niin tuottavuuteen kuin hyvinvointiinkin. (Palvalin ym. 2017, 

s. 485) 

 

 

Kuva 7. Asiantuntijan suorituskyvyn muodostuminen kolmesta elementistä (Lähde: Palvalin 

ym. 2017, s. 484, suomennettu) 

 

 

Kuva 8. Asiantuntijan suorituskyvyn muodostuminen neljästä elementistä (Lähde: Palvalin ym. 

2017, s. 485, suomennettu) 

 

Lönnqvist ja kumppanit (2008, s. 141) ovat tutkineet, minkälaisia työkaluja suomalaisissa 

yrityksissä käytetään aineettoman pääoman mittaamiseen. Taulukossa 3 seuraavalla sivulla on 

esitetty, minkälaisiin kategorioihin aineeton pääoma on jaettu ja miten sitä mitataan. 

Aineettoman omaisuuden mittaaminen jakaantuu kahden menetelmän välille: kvantitatiivinen 

ja kvalitatiivinen mittaus (Sharma ym. 2016, s. 62). Taulukosta 3 voidaan helposti löytää 

kvantitatiivisia mittareita, kuten patenttien määrä, sairauspoissaolot ja erilaiset kyselyt. 

Kvalitatiivisia mittareita löytyy myös, ja niitä ovat esimerkiksi kehityskeskustelut, 
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itsearvioinnit ja pätevyyden arvioinnit Arviointi objektiivisesti on vaikeaa varsinkin, kun 

itsearvioinnissa annetaan yleensä matalampia arvosanoja kuin vertaisarvioinnissa (Mann ym. 

2012, s. 151). Nielsenin ja kumppaneiden (2017, s. 114) mukaan taas suorituskyky on yleensä 

heikompi siinä tapauksessa, kun arviointi perustuu objektiivisen organisaation olemassa oleviin 

tuloksiin, kuin siinä tapauksessa, kun työntekijä itse arvioisi omaa suoritustaan. Myös 

esimiehen tai kolmannen osapuolen tekemä arviointi on nähty puolueellisena. 

 

Taulukko 3. Aineettoman pääoman määrittämisen viitekehys (Lähde: Lönnqvist ym. 2008, s. 

141, muokattu, suomennettu) 

Inhimillinen pääoma Käytetyt mittarit 

Osaaminen Kehityskeskustelut 

Henkilökohtaiset ominaisuudet 
(esimerkiksi luovuus, motivaatio) 

Itsearviointi, kehityskeskustelut 

Asenne Itsearviointi, kehityskeskustelut, tapaturmat, 
sairauspoissaolot, työntekijöiden vaihtuvuus 

Tietämys Kehityskeskustelut, intranetin käyttö 

Koulutustausta Pätevyyden arviointi, eri koulutustaustojen osuus 

Sosiaalinen pääoma Käytetyt mittarit 

Asiakassuhteet Asiakastyytyväisyyskysely, suhteiden kesto, 
toimitusten virheettömyys 

Suhteet muihin sidosryhmiin Palaute yhteistyöprojekteilta, toimittajien arviointi 

Organisaation imago Asiakastyytyväisyyskysely 

Brändit Brändikysely, asiakaspalaute 

Sopimukset sidosryhmien kanssa Asiakaspalaute, sopimuksien määrä, reklamaatiot 

Rakenteellinen pääoma Käytetyt mittarit 

Arvot ja kulttuuri Itsearviointi 

Työilmapiiri Työtyytyväisyyskysely,  työntekijöiden vaihtuvuus 

Prosessit ja järjestelmät Laatuauditointi, IT-investoinnit, asiakaspalaute 

Dokumentoitu tieto Auditointi, työtyytyväisyyskysely 

Aineeton omaisuus (esimerkiksi 
patentit, tekijänoikeudet) 

Patenttien määrä, patenttikustannukset 
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Ghezal Arsalan ja kumppanit (2014, s. 300, 304) esittävät viitekehyksen, jolla voidaan arvioida 

asiantuntijoita. Asiantuntijan arvo määritellään heidän osallistumisellaan organisaation 

arvontuotantoon. Viitekehyksen sisällä muun muassa tunnistetaan ydinprosessit, määritellään 

jokaisen prosessin oppimisaika, määritetään sopiva aikaväli  prosessin suorittamiseksi, 

lasketaan jokaisen prosessin arvontuotto, määritellään jokaisen asiantuntijan yleisen 

operatiivisen tietämyksen taso ja lasketaan arvontuotto. 

 

Takala ja kumppanit (2006, s. 651) esittävät MDMP-viitekehyksen (Multi-Dimension 

Measurement Process = moniulotteinen mittausprosessi) ylempien toimihenkilöiden 

suorituskyvyn mittaamiseksi. Viitekehys on esitetty kuvassa 9. MDMP-viitekehys yhdistää 

viiden eri mittaustekniikan (GRS, BARS, MBO, Zigon's, TMD) käytännön hyödyt. MDMP 

ottaa huomioon ylempien toimihenkilöiden työn luonteen, kuten ad hoc -projektit, teknologian 

roolin ja ulkopuolisten tekijöiden luoman epävarmuuden. (Lyhenteet: GRS = Graphic rating 

scale, BARS = Behavioral anchored rating scale, MBO = Management by objectives, Zigon’s 

=  Zigon’s measurement technique, TMD = Total measurement development) 

 

 

Kuva 9. MDMP-viitekehys (Lähde: Takala ym. 2016, s. 651, suomennettu) 

 

Sekä Palvalin ja kumppaneiden (2017) asiantuntijan suorituskyvyn analysoinnissa että Takalan 

ja kumppaneiden (2006) viitekehyksessä otetaan huomioon pitkän tähtäimen näkökulma 

(Palvali: kontekstuaaliset tekijät), vastuullisuus (tuottavuus) ja operationaalinen näkökulma 
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(hyvinvointi töissä & henkilökohtaiset tavat tehdä töitä). Monissa  malleissa esiintyy pehmeitä 

arvoja (työtyytyväisyys, hyvinvointi, psykologinen näkökulma) taloudellisen näkökulman 

lisäksi. Seuraavassa luvussa käsitelläänkin työhyvinvoinnin ja -motivaation vaikutusta 

suorituskykyyn. 
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3 SUORITUSKYVYN JA TYÖMOTIVAATION VÄLINEN YHTEYS 

 

3.1 Työmotivaatio ja -hyvinvointi 

 

Työmotivaatio ja -hyvinvointi ovat tärkeitä tekijöitä työtyytyväisyyden kannalta työntekijälle, 

mutta myös työnantajalle. Työtyytyväisyys tai sen puute ennustaa tulevaa työpaikan vaihtoa 

(Wnuk, 2017, s. 31). Tutkittaessa (Abate ym. 2018, s. 10) loppuun palamista (burnout), 

työtyytyväisyyttä, työkokemusta ja työntekijöiden vaihtuvuutta löydettiin työtyytyväisyyden ja 

loppuun palamisen välinen yhteys työntekijöiden vaihtuvuuteen. Työntekijät ovat yrityksen 

arvokkain omaisuus, joten työnantajien on hyvä ymmärtää työtyytyväisyyteen vaikuttavat 

tekijät.   

 

Matin ja kumppanit (2012, s. 58) ovat myös päätyneet samanlaiseen johtopäätökseen. Heidän 

mukaansa työntekijät, jotka kokevat loppuun palamisen, ovat vähemmän sitoutuneita 

työnantajaansa ja tyytymättömiä työhönsä. Loppuun palamisen vaikutukset käyvät kalliiksi 

työnantajille, koska työntekijöiden tuottavuus yrityksessä laskee. Työntekijöillä on paljon 

poissaoloja ja heidän taistelutahtonsa ja työtyytyväisyytensä heikkenevät. Intiassa IT-alalla, 

jossa suorituskyvyn mittausta käytetään palkitsemisen lisäksi rankaisuvälineenä, on pelon 

ilmapiiri, mikä myös heikentää työntekijöiden motivaatiota (Sanyal ym. 2014, s. 189). 

 

Hovila ja kumppanit (2005, s. 34) esittävät mukaillun kuvan Frostin ja Osterlohin laatimasta 

positiivisen kehityksen kehästä (kuva 10) henkilöstöhallinnon näkökulmasta. Positiivinen 

parannusten kehä alkaa päätöksentekoon osallistumisesta ja tavoitteiden asettamisesta. Tämä 

motivoi työntekijöitä saavuttamaan tavoitteet, mikä johtaa parempaan suoritukseen. Kun 

myönteiset tulokset kerrotaan työntekijöille, johtaa se korkeampaan työtyytyväisyyteen. Kun 

työntekijät ovat mukana päätöksenteossa ja ymmärtävät omat ja tiiminsä tavoitteet ja niiden 

yhteyden yrityksen liiketoimintaan ja kun suorituskyvyn mittaus on yhdistetty palkitsemiseen, 

työntekijät saavuttavat tavoitteensa paremmin (Ukko ym. 2008, s. 95). 
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Kuva 10.  Positiivisen kehityksen kehä henkilöstöhallinnon näkökulmasta (Lähde: Hovila ym. 

2005, s. 34) 

 

Karhun (2005, s. 72) tutkimuksessa eri palkitsemistavat motivoivat eri henkilöstöryhmiä. 

Työntekijät pitivät rahallista palkitsemista usein parhaimpana vaihtoehtona, kun taas johtavassa 

asemassa olevat pitivät kiitosta palkitsevampana vaihtoehtona. Työntekijät eivät kuitenkaan 

välttämättä pidä palkitsemista oikeudenmukaisena. Ukon ja kumppaneiden (2009, s. 13) 

tekemän tutkimuksen mukaan, työntekijät (blue-collar) eivät olleet tyytyväisiä palkitsemisen 

oikeudenmukaisuuteen, kohtuudenmukaisuuteen eivätkä palkitsemisen kriteereihin, kun taas 

johto oli näihin tyytyväinen. Ylemmät toimihenkilöt olivat neutraaleja asian suhteen. Yksi syy 

näkemyksien eriävyyteen saattaa olla palkitsemisen rahallisen suuruuden ero työntekijöiden ja 

johdon välillä. 

 

Palkitseminen voidaan tehdä henkilökohtaisen tai ryhmäkohtaisen suorituskyvyn perusteella 

(Ukko ym. 2007_1, s. 49). Ryhmäkohtaisessa palkitsemisessa on vaarana, että kaikki eivät 

osallistu tavoitteiden saavuttamiseen samalla tavalla, mikä saattaa aiheuttaa ristiriitoja 

työryhmässä. Henkilökohtaisen suorituskyvyn perusteella tapahtuva palkitseminen motivoi 

saavuttamaan asetetut tavoitteet, mutta tiimin tavoitteet voivat jäädä huomiotta kokonaiskuvan 

hämärtyessä (Ukko ym. 2007_1, s. 49).  

 

Työntekijät toimivat tehokkaasti ja tuottavasti, kun he ovat tyytyväisiä työhönsä ja tuntevat 

vastuuta työstään. Työntekijöiden sitouttaminen voidaan tehdä niin taloudellisesti kuin ilman 

rahakytköstäkin (Deepa ym. 2014, s. 77). Ramun ja kumppaneiden (2019, s. 156) mukaan 
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kuitenkin rahallisella palkitsemisella olisi merkittävin vaikutus työtyytyväisyyteen ja 

työolosuhteilla vähiten vaikutusta siihen. Bulton ja Markosin (2017, s. 33) tekemä 

korrelaatioanalyysi indikoi, että työntekijöiden asenne suorituskyvyn arviointia kohtaan on 

yhteydessä motivaatioon. Työntekijöiden asenteeseen voidaan vaikuttaa tekemällä 

suorituskyvyn arviointi mahdollisimman oikeudenmukaisesti, jolloin työtyytyväisyys ja 

suorituskin paranevat (Javidmehr & Ebrahimpour, 2015, s. 299). 

 

Edellisessä luvussa esitelty Ghezel Arsalanin ja kumppaanien (2014, s. 314) viitekehys 

asiantuntijoiden arvioimiseksi on organisaatiolle hyödyllinen kahdella tavalla. Se muistuttaa 

johtajia siitä, että asiantuntijapainotteissa yrityksessä asiantuntijat eivät ole menoerä, vaan 

korvaamaton pääoma ja tärkein lisäarvon tuottaja.  Toiseksi viitekehyksen implementointi 

auttaa  esimiehiä muun muassa valitsemaan, kehittämään, ylentämään ja palkitsemaan 

asiantuntijoita.  

 

Ylennyksillä, valvonnalla, työolosuhteilla ja työn luonteella on suuri merkitys 

työtyytyväisyyteen ja sitä kautta suoritukseen (Valaei ja Jiroudin, 2015, s. 1000). Sen sijaan 

satunnaisilla tunnustuspalkinnoilla ei näyttäisi olevan yhteyttä työn suoritukseen. Vähentynyt 

työhyvinvointi vaikuttaa organisaation   tehokkuuteen, tuottavuuteen, kannattavuuteen ja jopa 

osakehintoihin (Hosie & Sevastos, 2009, s. 153). Nielsenin ja kumppaneiden (2017, s. 114) 

kirjallisuustutkimuksessa mainittiin asioita, joihin organisaation kannattaisi keskittyä. Näitä 

ovat ammattitaidon edistäminen, sosiaalinen tuki, esimiesten ja työntekijöiden väliset hyvät 

suhteet ja työn suunnittelu siten, että se mahdollistaa autonomisen työskentelytavan. Ukko ja 

kumppanit (2009_1, s. 13) kysyivät tutkimuksessaan eri tuotantolaitoksien työntekijöiltä 

palkitsemiseen liittyviä kysymyksiä. Vastaukset indikoivat sitä, että työntekijät, joilla on 

enemmän autonomiaa ja mahdollisuus osallistua päätöksentekoon, kokevat ne motivoivimpina 

palkitsemisvaihtoehtoina muihin keinoihin verrattuna.  

 

Cäkerin ja kumppaneiden (2018, s. 263) artikkelissa tutkittiin suorituskyvyn 

mittausjärjestelmän luomaa ristiriitaa esimiesten roolin selkeyteen ja hyvinvointiin. 

Tutkimusten mukaan autonomialla ja vertaistuella on suora yhteys työnkuvan selkeyteen ja 

hyvinvointiin, jotka ehkäisevät suorituskyvyn mittauksen negatiivisia vaikutuksia. Davenport 

ja kumppanit (2002, s. 26) esittävät artikkelissaan esimerkiksi Microsoftin käyttämän tavan 
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rekrytoida ihmisiä: "Hire smart people and leave them alone." Kun työntekijöillä on 

valinnanvapaus organisoida ja priorisoida omat toimintonsa, työn vaatimukset kohtaavat taidot 

ja tietämyksen, mikä edelleen johtaa toimintojen ja suorituksen yhteyden löytymiseen (Souza 

& Beuren, 2018, s. 208). 

 

Kuvassa 11 on esitetty Wnukin malli työtyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Tärkein 

työntekijöiden työtyytyväisyyteen vaikuttava tekijä on esimiehen tuki ja suhde (Wnuk, 2017, s. 

40). Esimiehellä on suuri vastuu työntekijöidensä työtyytyväisyydestä. Esimiehen tulee tarjota 

riittävän haastavia töitä työntekijöilleen, mutta ei liian haastavia tai liian paljon niitä, koska 

riskinä on loppuun palaminen. Esimiehen tulee myös luoda luottamuksellinen suhde alaisiinsa 

heitä tukeakseen ja riittävän itsenäisen työn sallimiseen.  

 

 

Kuva 11. Malli työtyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä (Lähde: Wnuk, 2017, s. 40 

suomennettu) 

 

Motivaatio on iso suorituskykyyn vaikuttava tekijä. Seuraavassa luvussa esitellään hyötyjä, 

joita suorituskyvyn mittauksen ja johtamisen kautta saavutettaisiin. Yksi hyödyistä on 

nimenomaan motivaation ja työtyytyväisyyden kasvu. 

 

3.2 Suoristuskyvyn mittauksen ja johtamisen avulla saavutettavat hyödyt 

 

Waalin ja Kourtitin (2013, s. 460) tekemän kirjallisuustutkimuksen perusteella suorituskyvyn 

mittaamisesta ja johtamisesta on enemmän hyötyjä kuin haittoja. Hyötyjä ovat muun muassa 
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parantunut viestintä strategiasta ja vahvempi näkemys siitä, mikä organisaatiossa on tärkeää. 

Mittaamisen haitoiksi koetaan Waalin ja Kourtitin (2013, s. 453) mukaan muun muassa se, että 

suorituskykyindikaattoreita on liikaa. 

 

Tehokas suorituskyvyn johtaminen on kestävän kilpailuedun perusta (Sahoon ja Mishran, 2012, 

s. 5). Sahoonin ja Mishranin mukaan suorituskyvyn johtamisjärjestelmää tulisi käyttää 

arviointi- ja dokumentointityökaluna ja strategiatyökaluna. Tällöin organisaation, prosessin ja 

työntekijöiden suorituskyvystä muodostuu kokonaisvaltainen analyysi, joka johtaa 

työntekijöiden tyytyväisyyteen, sitoutuneisuuteen ja tavoitteiden saavuttamiseen.  

 

Kourtitin ja Waalin (2008, s. 12) tekemän kirjallisen ja käytännön tutkimuksen perusteella on 

kaksi syytä implementoida strateginen suorituskyvyn mittaus ja neljä hyötyä ja kaksi haittaa 

käyttää strategista suorituskyvyn mittausta. Syyt implementoida suorituskyvyn mittaus ovat 

valvontaan ja strategiaan keskittyminen. Mittauksen etuja ovat korkeampi 

tulossuuntautuneisuus, parempi strategian ymmärrettävyys ja korkeampi työntekijöiden ja 

organisaation laatu. Haittapuolia ovat huonosti linjassa olevat järjestelmät ja matala 

informaation laatu. Informaation laatuun ja viestintään tulisi panostaa. Esimerkiksi Karhun 

(2005, s. 60) tekemässä tutkimuksessa viestintää on kehitettävä etenkin työntekijöiden 

suuntaan, koska he tarvitsevat tarkkaa, luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa yrityksen tavoitteista 

ja niiden toteutumisesta. 

 

Ukon ja kumppaneiden (2007_2, s. 47) mukaan suorituskyvyn mittaus on auttanut yrityksiä 

toteuttamaan strategiaansa ja saavuttamaan tavoitteensa paremmin. Mittauksen avulla yritysten 

tuottavuus ja tehokkuus ovat kasvaneet, kun resurssit on organisoitu uudestaan. Myös 

sitoutuminen organisaatioon koetaan vahvana, kun bonusjärjestelmä on osa 

mittausjärjestelmää. Kaikkia miellyttävän mittausjärjestelmän rakentaminen voi kuitenkin olla 

hankalaa, koska Karhun (2008, s. 72) mukaan palkitsemiskriteerien oikeudenmukaisuus riippuu 

ammattiasemasta. Oikeudenmukaisuus kuitenkin koetaan tärkeänä suorituskyvyn arviointia ja 

mittausta tehtäessä (Becker ym. 2017, s. 326 & Aguinis ym. 2011, s. 506).  
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Aguinis ja kumppanit (2011, s. 505) listaavat työntekijöiden, esimiehien ja organisaation 

näkökulmista esiin nousevia etuja, jotka ovat tulosta hyvin suunnitellusta ja toteutetusta 

suorituskyvyn johtamisjärjestelmästä. Lyhennetty lista on esitetty taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Suorituskyvyn mittaamisen edut eri näkökulmista (Lähde: Aguinis ym. 2011, s. 

505, muokattu, suomennettu) 

Työntekijät 

Työntekijät kokevat omanarvontunnon kasvavan 

Työntekijät ymmärtävät paremmin, minkälaista toimintaa ja tulosta heiltä vaaditaan 

Työntekijät tunnistavat paremmin keinoja, joilla maksimoida omat vahvuutensa ja 
minimoida omat heikkoutensa 

Esimiehet 

Esimiehet hyödyntävät työvoimaa, jonka motivaatio on kasvanut ja joka siksi suoriutuu 
paremmin 

Esimiehet saavat paremman näkemyksen työntekijöistään 

Esimiehet hyötyvät selkeämmästä työntekijän ja esimiehen välisestä kommunikaatiosta, 
joka liittyy työntekijän suoritukseen 

Organisaatio 

Organisaatio tekee hallinnollisia asioita, jotka ovat tarkoituksenmukaisempia 

Organisaatio esittää tavoitteensa selkeämmin esimiehille ja työntekijöille 

Organisaatio hyödyntää työntekijöidensä kasvanutta sitoutumista 

 

Singh ja Twalo (2015) ovat samoilla linjoilla Aguinisin ja kumppaneiden (2011) kanssa. Heidän 

mukaansa tehokas suorituskyvyn johtamisjärjestelmä auttaa työntekijöitä löytämään omat 

vahvuutensa, tunnistamaan omat heikkoutensa ja kehittämään osaamistaan, taitojaan sekä 

asennettaan. Tarkoituksenmukainen suorituskyvyn mittausjärjestelmä auttaa työnantajia 

tunnistamaan puutteet työntekijöiden toiminnassa, menettelyissä ja toimintatavoissa ja 

delegoimaan työntekijöille yksiselitteiset ja realistiset  vastuut (Singh ja Twalo, 2015, s. 92). 

 

Organisaatiot, jotka ovat implementoineet strategisen suorituskyvyn johtamiseen kokonaan, 

tuntuvat saavuttavan enemmän taloudellisia ja ei-taloudellisia etuja kuin organisaatiot, jotka 

ovat vasta implementoimassa kyseistä järjestelmää (Waal ym. 2009, s. 1258). Waalin ja 

kumppaneiden mukaan yritykset, jotka ovat melkein implementoineet strategisen 
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suorituskyvyn johtamisjärjestelmän, saavuttavat kvalitatiivisia eli laadullisia etuja, mutta 

vähemmän taloudellista hyötyä. Mittausjärjestelmän ei kuitenkaan tarvitse sisältää taloudellisia 

mittareita menestyäkseen. Tutkittaessa ei-taloudellisen suorituskyvyn mittausjärjestelmän 

vaikutusta yrityksen suorituskykyyn havaittiin, että sillä on merkittävä vaikutus (Ahmad & 

Zabri, 2016, s. 53). Ei-taloudellisia mittareita olivat muun muassa tuotteiden laatu, sisäinen 

tehokkuus, asiakkaat, työntekijät, tuotteen kehitys ja kasvu sekä yhtiön yhteiskuntavastuut 

(Ahmad & Zabri, 2016, s. 51). 

 

Selden ja Sowa (2011, s. 260) ovat löytäneet positiivisia yhteyksiä suoristuskyvyn johtamisen 

ja liikevaihdon, työtyytyväisyyden ja sitoutuneisuuden väliltä. Kourtit ja Waal (2008, s. 6) ovat 

löytäneet samankaltaisia etuja, kun he ovat keränneet artikkeliinsa kirjallista ja käytännön 

tutkimusta varten eri lähteistä suoristuskyvyn strategisen johtamisjärjestelmän etuja ja haittoja. 

Kyseiset tulokset on esitetty taulukossa 5. 
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Taulukko 5. Strategisen suorituskyvyn johtamisjärjestelmän edut ja haitat (Lähde: Kourtit ja 

Waal, 2008, s. 2, lyhennetty, suomennettu) 

Kvantitatiiviset edut 

Kasvanut liikevaihto 

Kasvanut liikevoitto 

Kulujen vähentyminen 

Kvalitatiiviset edut 

Parantunut kommunikaatio organisaation strategiasta 

Vahvempi näkemys siitä, mikä on organisaatiossa tärkeää  

Huomion kohdistaminen tulosten saavuttamiseen 

Informaation parempi laatu 

Parempi operatiivinen tehokkuus 

Organisaation jäsenien parempi strategian ymmärrys 

Parantunut päätöksentekoprosessi 

Organisaation jäsenien korkeampi sitoutuminen organisaatioon 

Organisaation jäsenten selkeämpi panos strategian ja tavoitteiden saavuttamiseen 

Korkeampilaatuiset tuotteet ja palvelut 

Korkeampi innovatiivisuus 

Organisaation tavoitteiden parempi saavuttaminen 

Organisaation jäsenten ennakoiva toiminta   

Organisaation jäsenten selkeämpi kuva rooleistaan ja saavutettavista tavoitteistaan 

Tehokkaampi valvonta 

Korkeampi työntekijöiden työtyytyväisyys 

Kvalitatiiviset haitat 

Johtaa liialliseen sisäiseen kilvoitteluun 

Liian kallis ja byrokraattinen 

Liian paljon taloudellista informaatiota 

Liian paljon suorituskykyindikaattoreita 

Informaatio suorituksesta on liian yhteen koottua 

Suoritusindikaattorit ovat liian subjektiivisia ja siksi epäluotettavia 
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Suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisen avulla saavutettavia hyötyjä on tunnistettu useita 

erilaisia, niin taloudellisia kuin ei-taloudellisia. Taloudellisia eli kvantitatiivisia etuja ovat 

muun muassa yritysten parempi tulossuuntautuneisuus sekä kasvanut tuottavuus ja tehokkuus. 

Ei-taloudellisia eli kvalitatiivisia etuja ovat muun muassa työntekijöiden parempi strateginen 

ymmärrys ja työtyytyväisyys sekä oikein kohdistetut resurssit. Jos mittaamiseen liitetään 

oikeudenmukainen palkitseminen, työntekijöiden sitoutuminen kasvaa entisestään. Hyötyjen 

konkretisoituminen vaatii kuitenkin, että suorituskyyn mittausjärjestelmä on rakennettu ja 

kohdistettu oikein. Jos hyötyjä ei kyetä saavuttamaan, mittausjärjestelmän rakentamiseen ja 

ylläpitoon on käytetty turhaan resursseja. 
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4 MITTARISTON RAKENTAMINEN JA IMPLEMENTOINTI 

 

4.1 Suorituskykymittariston rakentaminen 

 

Kirjallisuudessa annetaan neuvoja siitä, miten suorituskyvyn mittausjärjestelmät pitäisi laatia 

ja implementoida. Mittariston rakentamiseen ja käyttöönottoon vaikuttavat kuitenkin monet 

tekijät, jotka voivat johtaa onnistumiseen tai epäonnistumiseen (Martins & Prancic, 2011, s. 7). 

Tässä luvussa käydään läpi, mitä perusohjeita suorituskyvyn implementointiin löytyy, ja 

tekijöitä ja näkökulmia, jotka kannattaa huomioida mittariston rakentamisessa ja 

implementoinnissa. Sink (1985) on määritellyt kriteerit mittareille ja tavoitteille, jotka ovat 

vielä tänäkin päivänä valideja. Mittareita valittaessa kannattaa jokaisen mittarin kohdalla 

miettiä, täyttääkö se Sinkin kriteerit, ja esittää seuraavat kysymykset: 

- validiteetti: Mittaako tieto juuri tarkoitettua mittauksen kohdetta? 

- harhattomuus ja tarkkuus: Kasaantuvatko mittaustulokset pienelle alueelle 

mittauskohdetta?  

- kokonaisvaltaisuus, täydellisyys: Muodostavatko käytetyt mittarit yhdessä 

tasapainoisen kuvan toiminnasta? 

- ainutlaatuisuus: Kuvaako vain yksi mittari järjestelmässä tiettyä mitattavaa 

ominaisuutta? 

- luotettavuus: Ovatko tulokset luotettavia, eli mittausta toistettaessa virheet ovat 

yhdenmukaisia tai mahdollisimman pieniä? 

- ymmärrettävyys: Ovatko mittarit ja mittausjärjestelmä yksinkertaisia ja kaikkien 

ymmärrettävissä? 

- kvantifioitavuus: Pystyykö tuloksen esittämään ymmärrettävässä muodossa olevana 

suureena?  

- kontrolloitavuus: Ovatko mittarit ohjattavissa, eli voiko mitattaviin asioihin vaikuttaa? 

- kustannustehokkuus: Ylittävätkö mittareihin ja mittausjärjestelmään uhratut panokset 

niistä saatavan hyödyn? 

 

Kun toiminnalle asetetaan tavoitteita, joiden toteutumista suorituskyvyn mittauksella 

todennetaan, Sinkin (1985) neuvot tavoitteiden asettamiseen ovat seuraavat: 
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- tavoitteiden on oltava mitattavissa, ohjattavissa ja arvioitavissa 

- tavoitteet ovat haastavia, mutta saavutettavissa 

- tavoitteet motivoivat ihmisiä saavuttamaan ne 

- tavoitteella on oltava nimetty vastuuhenkilö 

- organisaatio tukee tavoitteita 

- tavoitteelle on asetettu määräaika 

- tavoitteella kohdistetaan huomio parantamiseen. 

 

Tavoitteiden asettamisessa auttaa myös SMART-sääntö. SMART tulee englanninkielisistä 

sanoista Specific, Measurable, Achievable, Realistic ja Time-Based (MacLeod, 2012, s. 70). 

Suomennettuna vastaavat sanat ovat Täsmällinen, Mitattava, Saavutettava, Realistinen ja 

Aikarajoitteinen. Reevesin ja Fullerin (2018, s. 1) mukaan tavoitteiden asettaminen sopii 

vakaisiin ja ennustettavissa oleviin toimintaympäristöihin, mutta dynaamisissa ja epävarmoissa 

toimintaympäristöissä SMART-tavoitteiden asettaminen on haasteellisempaa. Heidän 

mukaansa tavoitteet tulisi asettaa suhteessa kilpailevaan ympäristöön. SMART-lyhenteestä on 

myös johdettu lyhenne SMARTER, jossa huomioidaan sitoutuminen ja palkitseminen 

(Engaging & Rewarding) -tekijät (MacLeod, 2012, s 70), joiden tärkeys on tunnistettu 

edeltävissä luvuissa. 

 

Lisäksi Sink kumppaneineen (1986, s. 3) esittää artikkelissaan suorituskyvyn seitsemän 

kausaalisesti riippuvaa kriteeriä. Kriteerit on havainnollistettu kuvassa 12. Suorituskyvyn 

kriteerit ovat 

- tuloksellisuus, joka tarkoittaa oikeiden asioiden tekemistä ajallaan oikealla tavalla  

ottaen huomioon tavoitteet, toiminnot, tavarat, tuotteet, palvelut ja niin edelleen  

- tehokkuus kuvaa varattujen resurssien suhdetta toteutuneeseen resurssien käyttöön 

- laatu kuvaa käytön sopivuutta ja vaatimustenmukaisuutta spesifikaatioihin nähden 

- tuottavuus kuvaa tuotosten määrää suhteessa panosten määrään tietyllä ajanjaksolla 

- työelämän laatu kuvaa henkilöiden reaktiota työtehtäviin ja työelämään 

- innovaatio kuvaa tuotteiden, prosessin ja palvelun sopeutumisen luovaa  prosessia 

- kannattavuus on mittari tai sarja mittareita, joilla arvioidaan taloudellisen resurssin 

hyödyntämistä. 
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Kuva 12. Suorituskyvyn seitsemän kausaalisesti riippuvaa kriteeriä (Lähde: Sink ym. 1986, 

suomennettu) 

 

Aguinisin ja kumppaneiden (2011, s. 506) mukaan suorituskyvyn johtamisjärjestelmän pitäisi 

sisältää muutakin kuin työntekijän suorituskyvyn arvioinnin, jotta työntekijän suorituskyvyn 

johtamisesta seuraisi organisatorista menestystä. Aguinis kumppaneineen onkin listannut 

ideaalisen suorituskyvyn johtamisjärjestelmän ominaisuuksia. Suorituskyvyn 

johtamisjärjestelmän tulisi olla: 

- strategisesti yhdenmukainen, eli henkilökohtaiset tavoitteet ovat linjassa yksikön ja 

organisaation tavoitteiden kanssa 

- kontekstuaalisesti yhdenmukainen, eli järjestelmä on yhdenmukainen organisaation 

kulttuurin kanssa niin kuin myös laajemmin alueellisen ja maan kulttuurin kanssa 

- perusteellinen, eli kaikki työntekijät arvioidaan mukaan lukien johtajat, arviointi kattaa 

koko tarkasteluajanjakson ja palaute korostaa sekä positiivista että negatiivista 

suoritusta 

- toteuttamiskelpoinen, eli järjestelmästä saatavat hyödyt ovat suurempia kuin kulut 

- merkityksellinen, eli jokaisen työnkuvan arviointi on tärkeää ja relevanttia, jokaisen 

työntekijän arviointi kohdistuu vain tekijöihin, joihin työntekijä voi itse vaikuttaa,  

arvioinnit tehdään määrävälein, järjestelmä mahdollistaa jatkuvan taitojen kehittymisen 

ja tuloksia käytetään hallinnollisiin päätöksiin 
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- spesifinen, eli saatavilla on yksityiskohtainen ja konkreettinen ohjeistus, jossa kuvataan, 

mitä arvioijalta ja arvioitavalta edellytetään ja kuinka he voivat täyttää nämä odotukset  

- tunnistaa tehokkaan ja tehottoman suorituksen, eli järjestelmä tarjoaa informaatiota, 

joka mahdollistaa tehokkaan ja tehottoman toiminnan erottamisen ja tulokset ja siten 

mahdollistaa tunnistamaan työntekijät, jotka ovat tehokkuutensa suhteen eri tasoilla   

- luotettava, eli suorituskykypisteet ovat johdonmukaisia ja virheettömiä 

- voimassa oleva, eli suorituskyvyn mittarit sisältävät vain relevantteja näkökulmia 

- hyväksyttävä ja oikeudenmukainen, eli järjestelmä on hyväksyttävä, ja kaikki osapuolet 

pitävät prosesseja ja tuloksia oikeudenmukaisina  

- kattava, eli kaikki osallistujat antavat äänensä järjestelmän suunnitteluprosessin ja 

käyttöönoton aikana 

- avoin, eli hyvä järjestelmä ei sisällä salaisuuksia, suoritusta arvioidaan säännöllisesti, 

suorituksesta annetaan palautetta jatkuvasti, arviointipalaveri sisältää kaksisuuntaista 

kommunikointia, jossa tapahtuu tiedonvaihtoa niin esimiehen kuin työntekijänkin 

puolelta ja suorituskyvyn normit ovat selkeitä, ja niistä kommunikoidaan 

lähtökohtaisesti jatkuvasti    

- korjattavissa, koska mikään järjestelmä ei ole täysin virheetön, ja perustamalla 

muutoksenhakuprosessin työntekijät voivat haastaa mielestään epäoikeudenmukaisia 

päätöksiä, mikä on tärkeä näkökulma hyvässä suorituskyvyn johtamisjärjestelmässä. 

 

4.2 Suorituskyvyn implementointi 

 

Tehokkaaseen suorituskyvyn mittausjärjestelmään vaikuttavat kolme tekijää, jotka pitäisi 

integroida osaksi mittausjärjestelmää. Ensimmäinen tekijä on se, että osanottajat ovat erittäin 

sitoutuneita ja ymmärtävät suorituskyvyn indikaattorien olevan saavutettavia tavoitteita. 

Toinen tekijä on se, että organisaation työntekijöillä on korkea motivaatio saavuttaa tulokset, 

koska he ovat olleet mukana asettamassa suorituskykytavoitteita tai indikaattoreita ja tuntevat, 

että heille on annettu riittävä toimintavapaus saavuttaa tulokset. Kolmanneksi organisaatiossa 

on korkea tiedon hankinta- ja arviointikulttuuri, jolloin suorituskyvyn tuloksien palautetta 

todennäköisemmin käytetään toiminnan kehittämisessä. (Goh, 2012, s. 38) 
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Akbarin ja kumppaneiden (2015, s. 22) tekemien haastattelujen perusteella keskiportaassa ja 

alemmissa positioissa olevat työntekijät eivät olleet motivoituneita implementoimaan 

suorituskyvyn johtamisjärjestelmää, koska he eivät kokeneet saavansa riittävästi tukea johdolta 

eikä heillä ollut riittävästi tietämystä prosessin läpiviennistä. Suorituskykymittariston 

implementointi onkin kriittinen vaihe menestyneen suorituskyvyn mittausjärjestelmän 

rakentamisessa, ja siihen vaikuttaa useita tekijöitä, jotka voivat vähentää implementoinnin 

onnistumista ja rajoittaa mittauksen vaikutusten etuja (Keathley & Van Aken, 2013, s. 845). 

Keithley ja Van Aken löysivät 43 tekijää, jotka vaikuttavat implementointiin. Useimmiten 

mainitut tekijät ovat johdon sitoutuminen ja tuki sekä organisaation kulttuuri. Implementointiin 

vaikuttavat tekijät on esitetty kuvassa 13.  

 

Kuva 13. Implementointiin vaikuttavien tekijöiden määrä (Lähde: Keathley & Van Aken, 

2013, s. 844) 
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Taylor ja Taylor (2013, s. 856) löysivät kuusi tekijää, jotka vaikuttavat suorituskyvyn 

mittausjärjestelmän implementointiin. Nämä tekijät ovat strategian muotoiluprosessi, strategian 

implementointiprosessi, informaatiojärjestelmien tuki, ylimmän johdon johtamistyyli, 

organisatorinen oppimistaipumus ja laadunhallintakulttuuri. Mittaristoa rakennettaessa tulee 

ottaa huomioon, mikä suorituskyvyn johtamisen perimmäinen tarkoitus on ja miten 

mittaamisella saavutetaan nämä tavoitteet. Esimerkiksi Kallio ja Kallio (2014, s. 583) tutkivat, 

miten johtaminen tulosten kautta (MBR = management-by-results) vaikuttaa työmotivaatioon 

suomalaisissa yliopistoissa. Suorituskykytulosta mitattiin muun muassa julkaisujen määrällä. 

Hyviin tuloksiin pyrittiin jopa laiminlyömällä yliopistollista työtä. Julkaisujen laatu saattoi 

jäädä myös vajaaksi tavoiteltaessa vain mahdollisimman suurta julkaisujen lukumäärää. 

 

Suurin osa suorituskyvyn johtamisjärjestelmien käyttöönotoista kuitenkin epäonnistuu (Waal, 

2007, s. 9). Waalin tutkiessa epäonnistumisen syitä suurin ongelma ei ollut menestystekijöiden, 

avainsuorituskykyindikaattorien tai tasapainoisen mittariston määrittämisessä, vaan siinä, 

miten saada ihmiset oikeasti aloittamaan järjestelmän käyttö ja jatkamaan sitä. Siksi Waalin 

mukaan on tärkeää, että huomiota kiinnitetään käytettäviin työkaluihin ja suorituskyvyn 

johtamiskäyttäytymiseen.  Singh ja Twalo (2015, s. 89) tunnistivat tutkimuksessaan, miksi 

suorituskyvyn mittausjärjestelmä on huonosti implementoitu tutkimuskohteessaan. He ovat 

jakaneet syyt kolmeen kategoriaan, jotka ovat huonot johtamistaidot, työhön liittyvät 

oppimistaidot ja epäeettiset toiminnot. Tulokset on esitetty taulukossa 6. 
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Taulukko 6. Huonosti implementoidun suorituskyvyn mittausjärjestelmän syyt (Lähde: Singh 

ja Twalo, 2015, s. 89, suomennettu) 

Huonot johtamistaidot 

Erimielisyyksien ja konfliktien ratkaiseminen 

Muiden syyttäminen tekemättömistä töistä 

Työntekijän ja esimiehen välinen huono kommunikaatio 

Esimiehiltä puuttuvat relevantit pätevyydet johtaa osastoaan tehokkaasti 

Huonot seurantatyökalut arvioida työntekijöiden työn tuloksia 

Toistuvien arviointien ja palautteen puuttuminen 

Tehokkaan viestintäyhteyden puute: esimiehet ja työntekijät tulkitsevat työnkuvat eri tavalla 

Resurssien taitamaton johtaminen 

Suosiminen 

Työhön liittyvät oppimistaidot 

Työntekijöiden ja esimiesten osaamisen kehittämisohjelman puute 

Työntekijät eivät täysin tiedä, mitä heiltä odotetaan 

Riittämättömät resurssit suorittaa työ tehokkaasti 

Huono työntekijä/työn määrän suhteellinen osuus: riittämätön määrä työntekijöitä tekemään 
työt, mikä kuormittaa työntekijöitä 
Heikot johtamisrakenteet, jotka vaikuttavat negatiivisesti työnantajien ja työntekijöiden 
välisiin suhteisiin 
Esimiehiltä puuttuvat tarvittavat kognitiiviset taidot johtaa työntekijöitään 

Esimiehillä on liian vähän tunneälykkyyttä 

Epäeettiset toiminnot 

Työntekijöiden vajavainen suojelu, kun he tuovat ilmi hyvän tavan vastaista toimintaa 

Epäeettisten toimintojen sivuuttaminen 

Kyseenalainen organisatorinen kulttuuri ja ilmapiiri, jotka alentavat työntekijöiden 
motivaatiota 

 

Ukko ja kumppanit (2009_2, s. 329) esittävät artikkelissaan operatiivisen suorituskyvyn 

mittaamisen viitekehyksen, joka on esitetty kuvassa 14. Viitekehyksen avulla tunnistetaan 

kuusi tekijää, jotka vaikuttavat operatiivisen tason suorituskyvyn mittaukseen. Nämä tekijät 

ovat työntekijän ja organisaation tavoitteiden yhteyden ymmärtäminen, suorituskyvyn 
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mittaamisen linkittyminen palkitsemiseen, interaktiivinen kommunikointi, mahdollisuus 

osallistua päätöksentekoon, työnkuvien selkeys ja koulutus.  

 

 

Kuva 14. Tekijät, jotka vaikuttavat suorituskyvyn mittaamiseen (Lähde: Ukko ym. 2009_2, s. 

329, suomennettu, osittainen kuva) 

 

4.3 Viestinnän merkitys 

 

Mittaristoa rakennettaessa ja implementoitaessa tulee ymmärtää, miten johdon ja 

työntekijöiden ajatusmaailma eroaa suorituskyvyn mittaamiseen liittyvissä asioissa. Ukon ja 

kumppaneiden (2008, s. 96) mukaan johto ja työntekijät näkevät suorituskykymittariston 

implementoinnin eri tavalla. Heidän mukaansa työntekijät kokivat, että suorituskykymittariston 

käyttöönotosta informoitiin ja siitä pidettiin koulutuksia liian myöhään ja puutteellisesti. 

Informointia ja koulutusta pidettiin jopa tärkeämpinä kuin mukana olemista järjestelmän 

rakentamisessa. Esimiehet taas yliarvioivat työntekijöidensä omaksumiskyvyn. Esimiehille 

suorituskykymittaristo saattaa olla itsestäänselvyys varsinkin, jos he ovat olleet mukana 
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rakentamassa sitä ja olettavat, että muutkin ovat tietämyksen suhteen samalla viivalla. Näin ei 

kuitenkaan ole. Karhun (2005, s. 55) tekemän tutkimuksen mukaan tietämys yrityksen 

suorituskyvystä, sen mittaamisesta ja mittaustulosten hyödyntämisestä erosi sen mukaan, 

toimiko kyselyyn vastaaja esimiesasemassa vai ei. Esimiehet tiesivät paremmin, mitä yrityksen 

suorituskyky on. Samoin esimiehet tiesivät paremmin sen, miten oman yrityksen suorituskykyä 

mitataan. 

 

Selden ja Sowa (2011, s. 258) tutkivat voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden 

suorituskyvyn johtamista neljän erilaisen suorituskyvyn johtamisjärjestelmän kautta. Erilaisia 

tapoja johtaa suorituskykyä olivat suorituskyvyn arviointi, jatkuva epävirallinen palautteenanto 

ja valmennus, kehittämisfilosofia ja kohdennettu koulutus. Selden  ja Sowa (2011, s. 259) 

huomasivat kuitenkin, että henkilökunta ei kokenut suorituskyvyn johtamista 

merkityksellisenä. Jotta työntekijät ymmärtäisivät suorituskyvyn johtamisen merkityksen, 

sisällön ja sen, mitä sillä yritetään saavuttaa, johdon pitäisi kouluttaa yrityksen henkilökuntaa 

suorituskyvyn mittaukseen liittyvien tekijöiden osalta. Karhun (2015, s. 29) mukaan 

työntekijöille on kerrottava, mitä mitataan, mihin mittaustuloksia käytetään ja mitä 

toimenpiteitä mittaaminen työntekijöiden osalta edellyttää. 

 

Ukko ja kumppanit (2007_2, s. 49) tutkivat, missä asioissa työntekijät ja johto ymmärtävät 

suorituskyvyn mittaamisen eri tavalla. Tutkimuksen mukaan implementoinnin lisäksi 

näkemyseroja ilmeni suorituskyvyn mittaamisen vaikutuksessa johtamistyyliin. Työntekijät 

eivät kokeneet, että mittaus olisi tuonut uusia tapoja johtamistyyleihin, koska johtamistyylin 

nähtiin riippuvan enemmän organisaatiokulttuurista ja esimiesten yksilöllisistä 

luonteenpiirteistä.  Kuva 15 havainnollistaa hyvin työntekijöiden ja esimiesten näkemyseroja. 

Keskimäärin alle puolet molempien tahojen perspektiivistä kohtaavat, eli he näkevät asiat 

samalla tavalla. Muutoin heidän näkemyksensä suorituskyvyn mittauksen vaikutuksista eroavat 

toisistaan. 
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Kuva 15. Suorituskyvyn mittaaminen työntekijöiden ja johdon näkökulmasta (Lähde: Ukko 

ym. 2007_2, s. 46) 

 

Anithan ja Saranyan (2014, s. 47) kirjallisuustutkimuksen mukaan työntekijät kokevat 

suorituskyvyn  seurantajärjestelmän järjestelmänä, jolla heitä vaaditaan työskentelemään 

kovemmin. Esimiehet taas näkevät järjestelmän lisääntyneenä paineena saada heidät 

tuottamaan enemmän tulosta. Jotta suorituskyvyn mittausta ei koettaisi näin negatiivisesti, 

onnistuneella viestinnällä on suuri merkitys. 

 

Karhu (2005, s. 60) tutki viestinnän onnistumista ja tapoja viestiä kyselyssään, jossa selvitettiin 

yritysten henkilökunnan suorituskyvyn mittaamiseen liittyvää tiedon tasoa. Kyselyn tulosten 

perusteella henkilökohtaiseen kanssakäymiseen perustuvat viestintätavat ovat käytetyimpiä ja 

myös halutuimpia. Tällaiset viestintätavat ovat esimiesten välityksellä tapahtuva viestintä, 

palaverit ja kokoukset ja yleiset keskustelu- ja tiedotustilaisuudet. Kyselyn perusteella tietoa 

tuli jakaa esimiesten välityksellä. Sähköisesti tapahtuvaa viestintää toivottiin enemmän 

korkeammin koulutettujen työntekijöiden osalta.  

 

  

Johdon näkökulma 

Suorituskyvyn mittaaminen 

Suorituskyvyn mittaaminen 

Työntekijöiden näkökulma 

Yhteinen näkemys 

Johdon näkökulma 

- Johtaminen 
- Ohjaaminen 

Työntekijöiden näkemys 
suorituskyvyn mittaamisen 
vaikutuksista  

Johdon näkemys 
suorituskyvyn mittaamisen 

vaikutuksista  

- Johtaminen 
- Ohjaaminen 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

5.1 Suorituskyvyn mittaristomallin rakentamisen tarve 

 

Tässä työssä rakennetaan suorituskyvyn mittaristomalli organisaatioon, jossa keskimäärin 

puolet työntekijöistä on asiantuntijoita ja puolet toimihenkilöitä. Organisaatio on operatiivinen, 

eli se toteuttaa omalla panoksellaan konsernin ja yrityksen tavoitteita. Työn määrä on muuttunut 

vuosien aikana. Enenevissä määrin kiinnitetään huomiota työn jäljitettävyyteen ja laatuun, mikä 

tarkoittaa asioiden parempaa dokumentoimista ja laadun tarkkailua. Osa töistä on helpottunut 

tietotekniikan, datayhteyksien ja automaation kautta. Vaikka toisaalta tietotekniikan käyttö on 

nopeuttanut työn tekemistä ja parantanut lopputuloksen laatua, siihen liittyvät ongelmat ja alati 

tihentyvät ohjelmapäivitykset sitovat resursseja. Tietotekniikan mahdollistaessa yhä enemmän 

tehtäviä, jotka eivät varsinaisesti liity ydintehtäviin, siirretään eri tahoilta työntekijöiden itse 

suoritettavaksi.  

 

Kysymykseen, onko työn kokonaismäärä kasvanut, ei löydy objektiivista vastausta, mutta 

työntekijät itse kokevat, että työn määrä on kasvanut vuosien saatossa. Henkilömäärissä ei 

kuitenkaan saisi tapahtua lisäystä, joten vaihtoehdoksi jää työn optimointi ja lisäarvoa 

tuottamattomien toimintojen karsiminen ja sitä kautta tuottavuuden kasvu. Organisaation 

resurssit tulisi kohdistaa oikein, jotta yrityksen käytettävyys ja turvallisuus eivät vaarannu. On 

osattava tehdä oikeita asioita eikä asioita, joita tehdään vain sen takia, että niin on ennenkin 

tehty. Suorituskykyjärjestelmän suunnittelu, implementointi ja suorituskyvyn mittaus ja 

johtaminen nähdään keinona optimoida töitä. 

 

Jos työn optimointia ei kyetä tekemään, asiantuntijoiden vastuulle jää saman työmäärän 

suorittaminen lyhyemmässä ajassa. Ihmiselle liian isoksi kasvava työkuorma voi pahimmassa 

tapauksessa johtaa työuupumukseen. Helsingin Sanomien artikkelia 8.10.2019 varten 

haastatellun Työterveyslaitoksen tutkijan Janne Kaltiaisen mukaan entistä enemmän ihmisiä jää 

mielenterveyssyistä pois työelämästä (Lähde: https://www.hs.fi/kotimaa/art-

2000006265763.html, luettu 9.10.2019). Tämän takia on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota 

myös työhyvinvointiin, työmotivaatioon sekä niiden vaikutusta työsuoritukseen. 
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5.2 Case-yritys 

 

Työ tehtiin Loviisan voimalaitoksen yksittäiselle ryhmälle. Loviisan voimalaitos kuuluu 

Fortum-konserniin. Hiilidioksidipäästöttömänä ydinvoima on yksi Fortumin keskeisistä 

energiantuotantomuodoista. Loviisassa tuotetaan keskimäärin 10 prosenttia koko Suomen 

sähköstä. Tuotetun sähkön määrä vastaa lähes koko Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien 

sähkönkulutusta. (Tervetuloa töihin Loviisan voimalaitokselle -info-esite, s. 6). 

 

Loviisan voimalaitoksen rakentamispäätös tehtiin 1960-luvulla. Laitos on Suomen 

ensimmäinen ydinvoimalaitos, ja se sijaitsee Hästholmenin saarella (kuva 16). Sen 

rakentaminen kesti kymmenen vuotta eli huomattavasti lyhyemmän ajan kuin nykypäivänä. 

Loviisa 1 otettiin käyttöön vuonna 1977 ja Loviisa 2 vuonna 1980. Laitokset ovat venäläisiä 

VVER-tyyppisiä painevesireaktoreita, joiden nykyinen sähköteho on tehonkorotusten jälkeen  

507 MW. Vaikka laitoksien suunnittelu ja pääkomponentit ovat venäläisiä, rakennettiin ne 

länsimaisten turvallisuusvaatimusten mukaan. Laitokset ovat yhdistelmä venäläistä, 

amerikkalaista, saksalaista ja suomalaista osaamista. Laitosten tämän hetkiset käyttöluvat ovat 

50 vuotta eli vuosiin 2027 ja 2030. (Loviisa_yleisesitys_2020 -esitys, diat 8-9 & Tervetuloa 

töihin Loviisan voimalaitokselle -info-esite, s. 6).  

 

Loviisassa on tehty vuosien saatossa useita muutostöitä, joilla on nostettu molempien reaktorien 

tehoja, parannettu turvallisuutta ja uusittu vanhenevaa kalustoa. Mikäli käyttölupia jatkettaisiin, 

Loviisan olisi jatkettava mittavien muutostöiden tekemistä. Suurien investointien on myös 

tuotettava tulosta, jotta ydinvoiman sähköntuotanto olisi edelleen kannattavaa menoihin 

verrattuna.  

 

Loviisan voimalaitoksen organisaatio on hierarkkinen linjaorganisaatio. Voimalaitosjohtajan 

alaisuudessa toimii kuusi yksikön päällikköä, joiden alaisuudessa toimii yksiköstä riippuen 

vaihteleva määrä ryhmäpäälliköitä ja joiden alaisuudessa voi ryhmästä riippuen olla vielä 

jaospäälliköitä. Päälliköiden alaisuudessa toimii ylempiä toimihenkilöitä, toimihenkilöitä ja 

työntekijöitä. Kohdeorganisaatiossa on kolme jaosta. Työntekijöitä ryhmässä on 20, joista 

kahdeksan on ylempiä toimihenkilöitä ja 12 toimihenkilöitä. 
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Kuva 16. Kuva Hästholmenin saarelta (Lähde: Loviisan voimalaitos, Loviisan voimalaitos 

ilmasta kuvattuna, kuvapankki, Fortum Power and Heat Oy) 

 

5.2.1 Laitoksen strategia, mittaristot ja tavoitteet 

 

Loviisan voimalaitoksella on pitkän tähtäimen strategia, joka ulottuu tämän hetkisten 

käyttölupien loppuun eli vuosille 2027 ja 2030. Strategia on esitetty visuaalisesti 

strategiatalona, ja sen pohjalta on luotu pääsuorituskykymittari eli KPI-mittaristo (Key 

Performance Indicator), jonka tulos lasketaan joka kuukausi. Tulokset ovat saatavissa Loviisan 

intranetistä. Laitoksen sisäisen ohjeen (MO-03-00009, s. 4) mukaan KPI-mittaristo kuvaa 

organisaation suorituskykyä ja sitä kautta johtamisjärjestelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta. 

Indikaattori määritellään vuosittain toiminnansuunnitteluprosessissa. KPI-mittaristossa 

lasketaan toteumaa erilaisille tavoitteille kuten tuotantokustannuksille, poissaoloon johtaneiden 

tapaturmien taajuuksille ja investointi-indeksille. Erilaisia tavoitteita KPI-mittaristossa oli 19 

vuonna 2019. 

 

Laitoksen sisäisen ohjeen (MO-03-00009, s. 3) mukaan konsernin tavoitteiden julkistamisen 

jälkeen divisioona asettaa omat tarkennetut tavoitteensa ja odotuksensa eri liiketoiminta-
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alueille, kuten Loviisalle. Näiden pohjalta esimerkiksi Loviisa määrittelee laitostason 

tavoitteensa, KPI-mittaristonsa, painopistealueensa ja bonusmatriisinsa ja päivittää pidemmän 

ajan toimintasuunnitelmansa. Bonusmatriisi sisältää divisioonan liiketoiminnan tuloksen lisäksi 

laitoksen tulokset ja erilaisia indeksejä. Esimerkiksi vuoden 2019 bonusmatriisi sisälsi 

ydinturvallisuusindeksin ja projektien projekti-indeksin. Kaikkia indeksejä ei ole kuvattu 

laitoksen dokumenttienhallintajärjestelmässä kohdassa "Toiminnan mittarit ja raportointi", 

mutta silti ne vaikuttavat henkilökunnan bonukseen.  

 

Laitostason tavoitteiden saavuttamiseksi laaditaan laitostason toimintasuunnitelma. Laitostason 

toimintasuunnitelman lisäksi yksiköt laativat omat toimintasuunnitelmansa, joiden on 

pohjauduttava laitostason toimintasuunnitelmaan. Joissakin yksiköissä yksiköiden omat 

toimintasuunnitelmat ja henkilökohtaiset tavoitteet ovat bonusmatriisissa 30 prosentin 

painotuksella. Yksikkö voi päättää, jakaako se 30 prosenttia esimerkiksi henkilökohtaiseen 

tavoitteeseen 15 prosentin osuudella ja yksikön tavoitteeseen 15 prosentin osuudella vai 

riippuuko bonusohjelman 30 prosenttia pelkästään oman yksikön tavoitteista. 

Kohdeorganisaatiossa henkilökohtaiset ja tiimin tavoitteet lasketaan koko yksikön 

toimintasuunnitelman toteumasta. 

 

Tavoitteet, toimintasuunnitelma, KPI-mittaristo ja bonusmatriisi eivät tunnu muodostavan 

kokonaisuutta, joka olisi helppo esitellä työntekijöille. Ohjeisto on esitetty yhdessä 

dokumentissa, mutta tavoitteet, mittaristot ja bonusmatriisi eivät ole saatavissa yhdestä 

lähteestä.  

 

Kokonaisuuden hallinnan lisäksi ongelmana on viestintä. KPI-mittariston tavoitteita tai 

toteumaa ei ole aktiivisesti esitelty henkilökunnalle. Toimintasuunnitelman ja bonusmatriisin 

esittäminen henkilöstölle riippuu yksikön ja ryhmän omasta aktiivisuudesta. Toki KPI-

mittariston toteuman ja bonusmatriisin voi käydä lukemassa intrasta, mutta luvut eivät loppujen 

lopuksi kerro työntekijöille sen enempää, koska niitä ei ole selitetty esityksissä.   

 

Vuoden 2019 aikana on toimintasuunnitelman laadinnassa otettu käyttöön ohjelma, jolla pystyy 

tekemään erilaisia linkityksiä. Esimerkiksi vuoden 2019 strategia ja toimintasuunnitelma ja sen 

toteuma erilaisine tilastokuvineen on nähtävissä kyseisessä ohjelmassa, mutta vain niille, joilla 
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on tunnukset ohjelmaan. Kokonaisuuden hallintaan on siis olemassa jo työkalut. Niiden 

käyttöönotto on kuitenkin vasta alussa. 

 

5.2.2 Kohdeorganisaation suorituskyvyn mittaus 

 

Laitostason ongelmina olivat kokonaisuuden hallinta sekä viestinnän puute.  Erilaisia mittareita 

ja indeksejä on olemassa Loviisan voimalaitoksella.  Mikä on niiden vaikutus kokonaisuuteen? 

Miten KPI-mittariston tulokset vaikuttavat johtamiseen, kun se kuvaa johtamisjärjestelmän 

toimivuutta ja vaikuttavuutta? Kokonaisuuden hahmottaminen on nykyjärjestelmässä todella 

vaikeaa. Kuitenkin kokonaisuuden pohjalta pitäisi rakentaa operatiivinen mittaristo 

kohdeorganisaatiolle siten, että jokainen ryhmän jäsen tietää, mihin omat tavoitteet ja mittarit 

pohjautuvat, miksi niitä mitataan ja miten niihin voi vaikuttaa.  

 

Kohdeorganisaatiossa ei ole tällä hetkellä suorituskyvyn mittausjärjestelmää. Vuosittaisessa 

bonusmatriisissakin on koko yksikön toimintasuunnitelma, joten omat vaikutusmahdollisuudet 

vuosibonukseen saatetaan kokea aika kaukaisiksi. Tässä työssä onkin tarkoitus koostaa 

laitoksen mittareista niin selkeä kuva kuin mahdollista, ja sitä kautta vyöryttää tavoitteet ja 

mittarit ryhmän tietoisuuteen. Samalla pyritään kiinnittämään huomiota viestintään ja siihen 

kuinka sitä voitaisiin parantaa työntekijöiden suuntaan.  

 
5.3 Kyselyn tulokset 

 

Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä. Kysely sisälsi niin vastausvaihtoehtoja kuin 

mahdollisuuden vapaaseen tekstin muodostamiseen.  Kysely on esitetty liitteessä 1. Kyselyn 

laadinnassa käytettiin hyväksi Juho Valtosen (2007) tutkimusraportin liitteessä 1 ollutta 

kyselypohjaa. Kysely lähetettiin kaikille työntekijöille kohdeorganisaatiossa (24 henkilöä) 

tammikuussa 2020. Kohdeorganisaatiossa oli tuolloin kaksi lopputyöntekijää ja kolme 

määräaikaista. Kyselyn vastausaika oli kaksi viikkoa.  

 

Kyselyn tarkoituksena oli tutkia, mitä suorituskyvyn mittausjärjestelmää rakennettaessa 

kannattaa huomioida ja miten suorituskyvyn mittausjärjestelmä kannattaa rakentaa. Kysely 

sisälsi ensin taustatietojen keräämisen ja sen jälkeen neljä kysymyskategoriaa. Alkuosan 
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kysymyksillä (Webropolin sivut 3-5) oli tarkoitus kartoittaa, minkälaisiin asioihin mittauksessa 

kannattaa keskittyä. Viimeisen sivun kysymykset keskittyivät itse mittariston rakentamiseen. 

Vastausasteikkona käytettiin Likertin viisiportaista asteikkoa. 

 

Vastausprosentti oli 67 prosenttia. Vastaajista oli toimihenkilöitä 56 prosenttia, ylempiä 

toimihenkilöitä 25 prosenttia ja esimiehiä 19 prosenttia. Kyselyn saaneista toimihenkilöistä 

kyselyyn vastasi 64 prosenttia, ylemmistä toimihenkilöistä 80 prosenttia ja esimiehistä vastasi 

100 prosenttia. Yhteenveto taustatiedoista on esitetty taulukossa 7. 

 

Taulukko 7. Kyselyn taustatiedot 

 Toimihenkilö Ylempi 
toimihenkilö 

Esimies Yhteensä 

Yhteensä 
organisaatiossa 

16 5 3 24 

Vastannut 9 4 3 16 

Vastausprosentti 
kaikkiin vastanneisiin 
verrattuna 

56 % 25 % 19 % 67 % 

Vastausprosentti 
positioon verrattuna 

56 % 80 % 100 %  

Ikä, vuotta  Alle 30  30 - 40 41 - 50 Yli 50 

Kpl 1 6 5 4 

Työvuodet Alle 5 5 - 10 11 - 20 Yli 20 

Kpl 5 0 6 5 

 

5.3.1 Mittarit asiantuntijaryhmän suorituskyvyn mittaamisessa 

 

Kyselyn yksi aihealue koski mittareita. Kyselyyn vastanneilta kysyttiin, minkälaisilla 

mittareilla kannattaisi mitata asiantuntijaryhmän suorituskykyä. Vaihtoehtoina olivat 

itsearviointi, pätevyyden arviointi, työntekijöiden vaihtuvuus, kehityskeskustelut, 

työtyytyväisyyskysely, laatu, tuottavuus, osaamisen monipuolisuus, osaamisen taso 

vaatimuksiin nähden, koulutuksiin osallistuminen, hyvinvointikysely, tapaturmien määrä, 

sairauspoissaolot ja budjettitoteuma.  
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Vastausten jakautuminen on esitetty taulukossa 8, ja sitä on havainnollistettu kuvassa 17. Eniten 

ääniä ovat saaneet osaamisen taso vaatimuksiin nähden, laatu, osaamisen monipuolisuus, 

tuottavuus ja työntekijöiden vaihtuvuus. Samoja asioita  ja niiden tärkeyttä työelämässä ja 

suorituskyvyn mittauksessa on käsitelty teoriaosuudessa. Koulutuksiin osallistuminen ei saanut 

yhtään ääntä. 

 
Taulukko 8. Mittareiden tärkeys asiantuntijaryhmän suorituskyvyn mittaamisessa kyselyn 

perusteella 

Mittarit ∑ % Toimihenkilö Ylempi 
toimihenkilö 

Esimies 

Itsearviointi 5 6,5 % 2 2 1 

Pätevyyden arviointi 5 6,5 % 3 1 1 

Työntekijöiden vaihtuvuus 7 9,1 % 3 3 1 

Kehityskeskustelut 4 5,2 % 1 2 1 

Työtyytyväisyyskysely 5 6,5 % 2 3 
 

Laatu 10 13,0 % 4 3 3 

Tuottavuus 8 10,4 % 3 3 2 

Osaamisen monipuolisuus 9 11,7 % 6 2 1 

Osaamisen taso vaatimuksiin 
nähden 

12 15,6 % 6 3 3 

Koulutuksiin osallistuminen 0 0,0 % 
   

Hyvinvointikysely 3 3,9 % 1 2 
 

Tapaturmien määrä 1 1,3 % 
  

1 

Sairauspoissaolot 4 5,2 % 2 1 1 

Budjettitoteuma 4 5,2 % 3 
 

1 

Yhteensä 77 
    

 

Kyselyyn vastaajille annettiin myös mahdollisuus kertoa omin sanoin, mitä muuta voitaisiin 

mittaroida. Tällaisia vastauksia tuli kaksi kappaletta: 

 

"Jos tuottavuutta haluttaisiin mitata, pitäisi myös kirjata ylös ja huomioida kaikki ylimääräinen tukipalvelu-

tyyppinen työ muille ryhmille/yksiköille. Tuottavuudessa pitäisi olla vain voimalaitoksen pyörimisen kannalta 

pakolliset raportit/työt. Minusta pitäisi myös huomioida kaikki poissaolot ja perehdytykset." 
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"Rästiin jääneiden tehtävien laatua tai määrää. Tehtävien määrän muutosta vs. aika ts. tehtäväkentän 

laajenemista." 

 

 

Kuva 17. Vastausten jakautuminen mittareiden osalta asiantuntijaorganisaation suorituskyvyn 

mittaamisessa  

 

5.3.2 Laitoksen toimintojen suorituskyvyn mittaus 

 

Ensimmäinen kysymysosio käsitteli laitoksen suorituskyvyn mittausta. Kysymykset käsittelivät 

laitoksen tavoitteisiin ja mittarointiin liittyvien asioiden tuntemista. Kuvassa 18 vastaukset on 

esitetty prosenttiosuuksina pinotussa pylväskaaviossa. Enemmistö vastaajista oli täysin samaa 

mieltä tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että he olivat tietoisia laitoksen strategiasta, tavoitteista 

ja toimintasuunnitelmasta. KPI-mittareiden tuntemus oli vähäisempää. Enemmistö ei osannut 

vastata KPI-mittareihin liittyviin kysymyksiin. Tästä voidaan päätellä, että KPI-mittareiden 

viestinnällinen puoli ei ole laitoksen mittakaavassa ollut täysin onnistunut. Puolet vastaajista 
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oli myös tietoisia siitä, mistä bonusjärjestelmä rakentuu, mutta vain yksi vastaajista oli sitä 

mieltä, että hän pystyy vaikuttamaan bonuksen lopputulokseen, mutta kuitenkin alle puolet 

vastaajista toivoi henkilökohtaisia tavoitteita bonusmatriisiin. Lähes kaikki vastaajat olivat sitä 

mieltä, että he tiesivät oman työnsä yhteyden laitoksen tavoitteisiin, mikä on tärkeää työn 

merkityksellisyyden kokemisen kannalta. 

 

 

Kuva 18. Laitoksen suorituskykyyn liittyvät väittämät ja vastaukset prosenttiosuuksina 

 

Kuvassa 19 vastaukset on esitetty keskiarvoina positioryhmittäin niin sanotussa tutkakaaviossa. 

Eri positioryhmien vastaukset eroavat lähinnä strategian, toimintasuunnitelman ja 

bonusjärjestelmän tuntemuksen osalta. Toimihenkilöt eivät ole yhtä tietoisia näistä kuin 

esimiehet. Vastausten perusteella näyttäisi myös siltä, että ylemmät toimihenkilöt tuntevat 

esimiehiään paremmin laitoksen tavoitteet, toimintasuunnitelman ja KPI-mittarit. Esimiehiä on 

kuitenkin huomattavasti vähemmän suhteessa ylempiin toimihenkilöihin, joten vastaajien 

hajonta voi hieman vääristää tuloksia. Kuvassa 20 vastaukset on esitetty keskiarvoina siten, että 

esimiehet ovat mukana ylempien toimihenkilöiden vastauksissa, koska esimiehet ovat myös 

ylempiä toimihenkilöitä ja asiantuntijoita esimiestyön lisäksi. Sama ilmiö on havaittavissa 

myös kuvasta 20 kuin kuvasta 19. Niin toimihenkilöt kuin ylemmät toimihenkilöt kokevat, että 

he eivät pysty vaikuttamaan bonuksen lopputulokseen, koska molempien positioiden vastausten 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Olen tietoinen laitoksen strategiasta

Olen tietoinen laitoksen tavoitteista

Olen tietoinen laitoksen toimintasuunnitelmasta

Olen tietoinen laitoksen KPI-mittareista

Tiedän, mistä vuosittainen bonusjärjestelmä rakentuu

Koen, että pystyn vaikuttamaan bonuksen…

Haluaisin, että minulla on henkilökohtaisia tavoitteita…

Ymmärrän oman työni yhteyden laitoksen tavoitteisiin

Laitoksen suorituskykyyn liittyvät väittämät

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä En osaa sanoa Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä
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keskiarvo on alle keskiarvon, mikä on kolme, mutta he eivät välttämättä halua henkilökohtaisia 

tavoitteita bonusmatriisiin. 

 

 

Kuva 19. Laitoksen suorituskykyyn liittyvät väittämät ja eri positioryhmien vastaukset 

keskiarvoina (vastanneiden määrä suluissa) 
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Kuva 20. Laitoksen suorituskykyyn liittyvät väittämät ja eri positioryhmien vastaukset 

keskiarvoina (esimiehet ovat mukana ylempien toimihenkilöiden luvuissa) 

 

Kyselyyn vastaajille annettiin myös mahdollisuus kommentoida laitoksen suorituskykyyn 

liittyviä asioita. Kommentteja tuli seitsemän kappaletta. Kommentit olivat seuraavat: 

 

"Henkilökohtainen tavoite bonusmatriisissa olisi siinä mielessä mielekkäämpi, jotta olisi selvempi yhteys 

tuloksella ja omalla työpanoksella. Nyt on mahdollista, että joku muu ei hoida hommiaan ja sen vuoksi tulos on 

huonompi, enkä pysty vaikuttamaan siten lopputulokseen. Ja toisaalta en voi vaikuttaa muiden asettamiin 

tavoitteisiin, jolloin tulokseni saattaa kärsiä epärealistisista tavoitteista." 

  

"Henkilökohtaisten tavoitteiden ongelmana on se, että henkilön toiminta saattaa fokusoitua liikaa juuri 

bonustavoitteen saavuttamiseen ja muut tehtävät jää hoitamatta. Monesti henkilökohtaiset tavoitteet ovat esim. 

kehitystehtäviä, jotka väkisinkin jää prioriteetissa vähemmälle laitostapahtumien tai resurssitilanteen vuoksi. 

Lisäksi ne ovat usein riippuvaisia muidenkin työpanoksesta. Eli lopputulos voi olla jälleen huono eikä asialle pysty 

itse mitään tekemään." 

 

"Mikäli löydetään sellaiset henkilökohtaiset tavoitteet/tavoite, joka kuvaa työtehtävän ydintekemistä ja 

lopputuloksessa on muitakin vaihtoehtoja kuin toteutui/ei toteutunut, olisin kiinnostunut henkilökohtaisesta 

tavoitteesta." 

 

"Bonuksella on näennäinen ja lyhytnäköinen vaikutus 8-vuotissyklissä pyörivällä laitoksella." 
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"Omalta osalta bonuksen lopputulokseen on hyvin pieni vaikutus, vaikka onnistuisi tekemään kaikki 

toimintasuunnitelmaan itselle kohdistetut rivit." 

 

"Se, mikä harmittaa on, että toimintasuunnitelmassa on rivejä, jotka ovat kehitystyötä normityön päälle. Joka 

vuosi tulee henkilöstövajausta (sairaslomia, työpaikan vaihtajia, vanh. vapaita), jolloin venytään ja tehdään 

pakolliset työt ja kehityshommat kärsii. Tarkoittaako tämä, että jäljelle jääneet emme ole tehneet hyvää työtä? 

Minusta ei tarkoita ja kuitenkin bonusmielessä tulee huonot lukemat." 

 

"Täytyy keskittyä olennaisiin asioihin laitoksen turvallisuuteen ja käytettävyyteen liittyen, esim. laitteet ja 

työntekijät." 

 

Yhteenvetona laitoksen suorituskykyyn liittyvien väittämien ja kommenttien perusteella 

voidaan todeta, että bonusjärjestelmän määrittelyyn halutaan joustavuutta. Pelkkä tavoitteen 

saavuttaminen tai saavuttamattomuus ei saisi määrittää lopputulosta, koska vuoden aikana 

tilanteet saattavat muuttua paljonkin tavoitteiden asetannan ajankohtaan verrattuna esimerkiksi 

prioriteettien ja resurssien suhteen. Vaikka bonusjärjestelmässä ei olisi henkilökohtaisia 

tavoitteita, toivotaan tavoitteita, joihin voisi omalla työllään vaikuttaa.  

 

5.3.3 Työnkuva ja hyvinvointi 

 

Kyselyn toisessa kysymysosiossa käsiteltiin työnkuvaan ja hyvinvointiin liittyviä väittämiä. 

Vastaukset on esitetty kuvassa 21. Suurin osa vastaajista oli sitä miltä, että työtehtävät ovat 

riittävän vaativia ja he ovat innostuneita työstään. Myöskään eri asemien välillä ei ollut suurta 

eroa (kuva 22). Väittämä ylikuormituksen tunteesta jakoi vastaukset eri positioiden välillä. 

Esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt tunsivat olevansa ylikuormitettuja, mutta toimihenkilöt 

eivät. Vaikka toimihenkilöt eivät tunteneet olevansa ylikuormitettuja, heillä oli kuitenkin tunne 

jatkuvasta kiireestä ylempien toimihenkilöiden ja esimiesten tapaan. Suurin osa kuitenkin 

pystyy asettamaan tärkeysjärjestykseen työtehtävänsä työkuorman hallitsemiseksi. Suurin osa 

vastaajista oli myös sitä mieltä, että on mahdollista työskennellä tehokkaasti ilman ongelmia. 

Esimiehet taas kokivat, että he eivät pysty työskentelemään tehokkaasti ilman ongelmia. Tähän 

saattaa olla syynä työn luonne, koska esimiesten oletetaan olevan aina saatavilla. Vastaajat 

kokivat myös, että he pystyvät työssään käyttämään osaamistaan ja taitojaan tehokkaasti, ja että 

heidän työnkuvansa ovat selkeitä. Vastauksissa ei ollut suurta eroa eri positioiden välillä. 
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Palautteen antaminen jakoi vastaukset. Yli puolet vastaajista ei saanut riittävästi palautetta tai 

ei osannut vastata siihen liittyvään kysymykseen. Vähän alle puolet vastaajista sai riittävästi 

palautetta. Esimiehet kokivat palautteenannon riittämättömimmiksi. Puolet vastaajista koki, 

että heidän työsuoritustaan arvostetaan, mutta puolet ei osannut vastata siihen tai oli eri mieltä 

siitä. Toimihenkilöt kokivat eniten arvostuksen puutetta. Suurin osa vastaajista koki, että pääsee 

vaikuttamaan työnsä sisältöön, ja oli tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa vaikuttaa 

päätöksentekoon. Näihin kahteen osa-alueeseen toimihenkilöt olivat tyytymättömämpiä kuin 

muut vastaajat. Tähän saattaa vaikuttaa toimihenkilöiden työn luonne, joka on hyvin 

säänneltyä. Tietyt asiat pitää saada tehtyä päivän aikana, ja niihin ei voi juurikaan vaikuttaa.  

 

 

Kuva 21. Työnkuvaan ja hyvinvointiin liittyvät väittämät ja vastaukset prosenttiosuuksina 

 

Vastaukset kolmeen viimeiseen väittämään, jotka koskivat tulevaisuuden mahdollisuuksia 

päästä vaikuttamaan enemmän työn sisältöön, oman työn tavoitteisiin ja ryhmän tavoitteisiin, 

olivat aika lailla hajanaisia. Suurin osa ei osannut vastata kyseisiin kysymyksiin. Näistä 

kolmesta väittämästä pidetiin tärkeimpänä mahdollisuutta vaikuttaa omiin tavoitteisiinsa. Jos 

vastaaja oli kolmen viimeisen väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä (4) tai täysin samaa 
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mieltä (5), pyydettiin häntä perustelemaan vastauksensa. Perustelut painottuivat oman työn 

tavoitteiden vaikutusmahdollisuuksiin, ja ne olivat seuraavanlaisia: 

 

"Tavoitteisiin sitoutuminen heikkenee jos ei ole mahdollisuutta vaikuttaa niihin." 

"Ettei tavoitteita asetettaisi liian optimistisesti resursseihin nähden." 

"Tiedän itse parhaiten työnkuvan ja työt." 

"Jos joku muu asettaa ryhmälle tavoitteet, aiheuttaa se riskin, että tavoitteet eivät ole relevantteja tai realistisia. 

Jos itse on mukana vaikuttamassa tavoitteisiin, johtaa se uskoakseni myös vahvempaan tahtoon saavuttaa niitä." 

 

 

Kuva 22. Työnkuvaan ja hyvinvointiin liittyvät väittämät ja eri positioryhmien vastaukset 

keskiarvoina (vastanneiden määrä suluissa) 

 

Omien tavoitteiden asettaminen nähdään tärkeänä edellisessä kappaleessa esitetyn perusteella. 

Kun työntekijä itse pääsee asettamaan itselleen tavoitteet, hänellä on todennäköisemmin myös 

suurempi tahtotila myös saavuttaa ne. Jotta työyhteisö voisi hyvin ja työntekijöiden vahvuuksia 

pystyttäisiin hyödyntämään paremmin, tunnetta siitä, että omaa työtä arvostetaan, tulisi saada 
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parannettua. Työn arvostaminen vaatii vuorovaikutusta, kiinnostusta ja ymmärrystä toisen 

työstä (Lähde: https://luontaisettaipumukset.fi/2016/12/12/arvostaminen-mahdoton-tehtava/, 

17.2.2020). Kommunikoimalla avoimesti ja kyselemällä arvostuksen tunne pitäisi kasvaa. 

Palautteen antaminen on yksi kommunikaation muodoista. Palautteen anto voidaan liittää 

esimerkiksi suorituskykymittariston tulosten tarkasteluun, mutta palautetta pitäisi muistaa antaa 

myös  reaaliaikaisesti. 

 

Vaikka kuvan 21 perusteella suurin osa kyselyyn vastaajista olivat tyytyväisiä 

mahdollisuuksiinsa vaikuttaa, kuvan 23 perusteella toimihenkilöt kokevat mahdollisuuksiensa 

olevan pienempiä kuin ylemmillä. Toimihenkilöillä tulosten keskiarvo on vain 3,22, kun 

ylemmillä vastaava luku on 4,17. 

 

 

Kuva 23. Työnkuvaan ja hyvinvointiin liittyvät väittämät ja eri positioryhmien vastaukset 

keskiarvoina (esimiehet ovat mukana ylempien toimihenkilöiden luvuissa) 
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Lisäksi väittämien jälkeen kysyttiin, kuinka työhyvinvointia voitaisiin parantaa. Vastauksia tuli 

useita, joista seuraavaksi esimerkkejä. 

 

"Avointa kommunikointia koko ryhmässä. Erimielisyydet työasioista pitää osaa erottaa henkilökohtaisuuksista." 

 

"Kuunnellaan alaisten toiveita ja toteutetaan niitä mahdollisuuksien mukaan. Ei johdeta omien mieltymysten 

kautta ja pelätä mitä muut ajattelevat. Ei jätetä asioita leijumaan ilmaan vaan tuodaan asioita esille ja luodaan 

avoin keskusteluympäristö, missä kaikki voivat ja haluavat tuoda omat näkemyksensä esille." 

 

"Työilmapiiri ajoittain (ja aika usein) huono. Asiaan pitäisi puuttua aidosti ja tosissaan. Miten? En tiedä!" 

"Lisäämällä vaikutusmahdollisuuksia joka tasolla." 

 

"Loviisan voimalaitos voisi tukea henkilöstön vapaa-ajan liikuntaharrastuksissa rahallisesti. Sähköpöydät kaikille 

ja varsinkin heille, jotka kärsivät jatkuvista tuki- ja liikuntaelimien vaivoista, myös sairaslomia. Luulisi, että olisi 

työnantajan etu, mutta jostain syystä pyynnöt ovat kaikuneet kuuroille korville vuosikausia, tosin juuri tällä 

hetkellä näyttää positiivisemmalta asian eteneminen." 

 

"Riittävä määrä resursseja työn jatkuvuuden (tehtävämuutokset, poissaolot) takaamiseksi parantaa 

työhyvinvointia." 

 

"Tarpeeksi resursseja kaikkiin työtehtäviin, jolloin kenellekään ei tule liikaa kuormitusta." 

 

"Työnjako selkeäksi ja myös säännöt tulisi saada koko laitokselle samanlaisiksi, jolloin ei pääsisi tulemaan 

eriarvoisuuden tunnetta." 

 

"Avoimen keskusteluympäristön luominen; voisiko tähän auttaa positiivisen palautteenannon harjoitteleminen?" 

 

"Tasa-arvoinen palkkaus ja kohtelu kaikissa ryhmissä." 
 

"Paremmalla palkalla, suuremmilla vastuilla." 

 

"Tehdään työtehtävien kuvausta vastaavaa työtä. Johdonmukainen johtaminen." 

 

Työhyvinvointia voitaisiin siis parantaa johdonmukaisella ja tasa-arvoisella johtamisella 

kaikissa eri laitoksen ryhmissä, avoimella kommunikaatiolla, työilmapiirin parantamisella, 

riittävillä resursseilla, vaikutusmahdollisuuksien parantamisella ja työvälineitä parantamalla.  
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5.3.4 Palkitseminen 

 

Palkitsemiseen liittyvissä väittämissä tiedusteltiin eri palkitsemiskeinojen kannustavuutta. 

Palkitsemiskeinoina mainittiin raha, tavara, palkallinen vapaa-aika, kiitos esimieheltä ja kiitos 

työkaverilta. Raha oli kaikista palkitsevin kannustin. Kaikki vastaajat olivat joko täysin tai 

jokseenkin samaa mieltä siitä, että raha on kannustava palkitsemiskeino. Rahalla voidaan 

palkita esimerkiksi kilpailukykyisen kuukausipalkan, vuosibonuksen tai erillisen rahapalkkion 

muodossa.  

 

Palkitsemiskeinoista toiseksi sijoittui palkallinen vapaa. Vapaata arvostetaan yhä enemmän. 

Vapaa-ajan antaminen on suhteellisen helppo palkitsemiskeino. Eri palkitsemiskeinoista tavara 

sai vähiten kannatusta. Vastaukset on esitetty kuvassa 24. Kuvassa 25 vastaukset on eritelty eri 

vastaajaryhmien kesken. Eri positioiden välillä ei ollut suurta eroa lukuun ottamatta kiitoksen 

merkitystä kannustavana palkitsemiskeinona. Toimihenkilöt eivät juurikaan pitäneet kiitosta 

esimieheltä tai työkavereilta kannustavana, kun taas esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt pitivät 

kiitosta kannustavana palkitsemiskeinona. 

 

 

Kuva 24. Palkitsemiseen liittyvät väittämät ja vastaukset prosenttiosuuksina 
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Kuva 25. Palkitsemiseen liittyvät väittämät ja eri positioryhmien vastaukset keskiarvoina 

(vastanneiden määrä suluissa) 

 

Tässä kysymysosiossa annettiin myös mahdollisuus esittää muita palkitsemiskeinoja. Kyselyyn 

vastaajat ehdottivat seuraavanlaisia muita palkitsemiskeinoja. 

 

"Esimerkiksi yhteisiä retkiä tai muita vastaavia tapahtumia, jos oma organisaatio on onnistunut tavoitteissaan tai 

toiminut hyvin. Yhteiset palkitsemiskeinot voisivat parantaa tiimihenkeä." 

 

"Pullakahveja, tapahtumia" 

 

"Kulttuuriseteliä vastaava palkitseminen" 

 

Eri palkitsemiskeinoja olisi hyvä hyödyntää asiayhteydestä riippuen. Jos 

suorituskykymittariston liittää bonusjärjestelmään, palkitsemistapa on yleensä raha, joka oli 

motivoivin palkitsemiskeino, mutta tällöin palkitseminen tapahtuu vain kerran vuodessa. 

Hyvästä työstä kannattaa kyselyn perusteella palkita myös palkallisella vapaalla tai erillisellä 

rahapalkkiolla mahdollisimman reaaliaikaisesti. Yhteisten retkien tai tapahtumien 

järjestäminen nostattaa tiimihenkeä, joka liittyy palkitsemisen lisäksi niin työhyvinvointiin kuin 

-motivaatioonkin. 
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5.3.5 Motivaatio 

 

Motivaatioon liittyvissä väittämissä tiedusteltiin eri motivointikeinoista. Tulokset on esitetty 

kuvissa 26 ja 27. Eniten asteikon portaille 4 ja 5 ("Jokseenkin samaa mieltä" ja "Täysin samaa 

mieltä") on vastattu työn haastavuuteen, esimiehen luottamukseen, työn arvostukseen ja rahaan 

liittyvissä kohdissa. Myös ilmapiiri työpaikalla koetaan motivoivaksi tekijäksi. Kuvasta 26 

nähdään, että eri positioiden välillä ei ole juurikana eroa näiden väittämien suhteen. Raha tuntuu 

motivoivan eniten toimihenkilöitä, kun taas työn haastavuus motivoi ylempiä toimihenkilöitä 

ja esimiehiä. Vähiten motivoivia asioita olivat mahdollisuus tehdä etätöitä ja 

etenemismahdollisuudet uralla. Esimiehiä motivoi etätöiden tekeminen vähiten, kun taas 

tutkakuvaajasta (kuva 27) voidaan päätellä, että etätöiden tekeminen on yksi ylempien 

toimihenkilöiden motivointikeino. 

 

 

Kuva 26. Motivaatioon liittyvät väittämät ja vastaukset prosenttiosuuksina 

 

Toimihenkilöitä motivoi myös mahdollisuus työnkiertoon ja ylempiä toimihenkilöitä ja 

esimiehiä tavoitteellisuus. Suurimmaksi eroksi eri positioiden välillä nousi 

vaikutusmahdollisuuksien motivoivuus. Toimihenkilöitä vaikutusmahdollisuudet eivät 

motivoi, mutta esimiehiä ja ylempiä toimihenkilöitä motivoivat. Tutkakuvan (kuva 27) 

perusteella esimiehiä ja ylempiä toimihenkilöitä motivoivat suurin osa annetuista 

vaihtoehdoista, mikä ei tule esille kuvasta 26. Esimiehiä ja ylempiä toimihenkilöitä motivoivat 

työn haastavuuden, esimiehen luottamuksen, työn arvostuksen, rahan, työilmapiirin ja 
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vaikutusmahdollisuuksien lisäksi palaute ja mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn. Lisäksi 

ylempiä toimihenkilöitä motivoi mahdollisuus koulutukseen ja etätöiden tekemiseen. 

 

Kuvasta 28 havaitaan myös, että ylempiä toimihenkilöitä motivoivat (keskiarvo yli 3) kaikki 

vaihtoehdot, mutta mahdollisuudet etätöiden tekemiseen ja työnkiertoon motivoi vähiten. 

Toimihenkilöitä motivoivat myös kaikki annetut vaihtoehdot lukuun ottamatta mahdollisuutta 

vaikuttaa, koska kyseisen vaihtoehdon vastausten keskiarvo oli alle 3.  

 

 

 
Kuva 27. Motivaatioon liittyvät väittämät ja eri positioryhmien vastaukset keskiarvoina 

(vastanneiden määrä suluissa) 
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Kuva 28. Motivaatioon liittyvät väittämät ja eri positioryhmien vastaukset keskiarvoina 

(esimiehet ovat mukana ylempien toimihenkilöiden luvuissa) 

 

Motivointitekijöiden valitsemisen lisäksi kyselyyn vastaajilta kysyttiin, mikä vähentää heidän 

motivaatiotaan. Vastauksia tuli tähänkin kysymykseen runsaasti, ja näistä on esimerkkejä 

ohessa. 

 

"Kaikki edelliset käänteisinä. Tärkeimpinä kuitenkin turhan työn teko, epärealistiset tavoitteet, katteettomat 

lupaukset." 

 

"Huono työilmapiiri" 

 
"Huono ilmapiiri. Epätasa-arvoinen työyhteisö ja -kohtelu." 
 

"Laiskuus, asioiden pitkittyminen" 

 

"Jos ei tunne olevansa arvostettu osa työyhteisöä tai saa osakseen vähättelyä. Jos laitoksen ylin johto ei tiedä mitä 

tehdään ja miten venytään, vaikka laitos ei pyörisi ilman meitä. Onneksi pääsääntöisesti motivaatio ja arvostus 

on kohdallaan :)" 
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"Huono ilmapiiri, jatkuva stressi, työn liiallinen haastavuus, jos ei ole aikaa perehtyä syvemmin asiaan, kiire mikä 

estää tekemästä työtä mahdollisimman huolellisesti, epäsuhta palkka muihin yhtä vaativia tehtäviä tekevien 

palkkaan nähden." 

 

"Jos jotain asiaa yritetään kehittää aina aika-ajoin ja on itse mukana saman muutoksen kehittämisessä jo 

useammatta kertaa. Tulee mm. tunne, että on vain se henkilö, joka kertoo, miksi ehdotetut kehitysideat eivät onnistu 

:). Lisäksi motivaatiota voi vähentää se, ettei laitoksen yhteisiä sääntöjä saada luotua ns. yleisiin kysymyksiin vaan 

yksiköt tekevät omia linjauksiaan, jotka saattavat poiketa toisen yksikön linjauksesta. Tämä voi aiheuttaa turhaa 

harmia ja esimiehille asioiden aikaa vievää lisäselvittelyjä. Lisäksi voi aiheutua näiden sääntöjen noudattamisesta 

lipsumista ja eriarvoisuuden tunne lisääntyy edelleen." 

 

"Työtehtävien turha seuranta ja kyttäys "selän takana" 

 

"Kovan työpanoksen/pitkän työputken vähättely. "Sellaista se vain on välillä" 

 

"Huonon ilmapiirin lisääminen" 

 

Yhteenvetona väittämien ja kommenttien perusteella voidaan todeta, että lähes kaikkien 

kyselyssä ehdotettujen motivointikeinojen saatavuus tulisi varmistaa työpaikalla. Erityisesti 

tulisi kiinnittää huomiota arvostuksen näyttämiseen (ks. luku 5.3.3) ja työilmapiirin 

parantamiseen. Molemmissa tarvitaan avointa kommunikaatiota molempiin suuntiin. Huonon 

työilmapiirin parantamiseen voidaan tarvita kolmas osapuoli riippuen siitä, kuinka syvällä 

ongelma on. Mikään solmu ei kuitenkaan aukea, ellei siitä osata puhua avoimesti. Näiden 

elementtien (työilmapiiri ja työn arvostus) mukaan ottaminen suorituskykymittaristoon kertoo 

asian tärkeydestä, ja mittariston avulla voidaan todentaa mahdollinen kehitys asiassa. 

Mitattaville asioille pitää kuitenkin tehdä jotain. Pelkästään asian mittaaminen ei tätä paranna.  

 

Laitoksen yhteisiä pelisääntöjä toivottiin myös. Kun eri ryhmät tekevät asioita eri tavalla, toiset 

tiukemmin kuin toiset, seuraa eriarvoisuuden tunnetta ja harmitusta työyhteisössä. Linjaesimies 

on tällöin kahden tulen välissä. Hän joutuu noudattamaan hänelle annettuja ohjeita riippumatta 

siitä, mitä muissa ryhmissä tehdään. 
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5.3.6 Suorituskyvyn mittausjärjestelmän rakentaminen 

 

Viimeisessä kysymyssarjassa käsiteltiin suorituskykymittariston rakentamista ja siitä 

viestimistä. Vastaukset prosenttiosuuksina on esitetty pinotussa pylväskaaviossa kuvassa 29. 

Eri positioiden vastaukset keskiarvoina on esitetty  tutkakaaviossa kuvassa 30. Ensimmäinen 

kysymys liittyi haluun olla mukana rakentamassa suorituskykymittaristoa. Esimiehet ja 

ylemmät toimihenkilöt halusivat olla mukana rakentamisessa enemmän kuin toimihenkilöt. 

Yksilön suorituskyvyn mittauksen liittämistä palkitsemiseen kannattivat esimiehet ja ylemmät 

toimihenkilöt. Toimihenkilöt kannattivat enemmän ryhmän suorituskykyyn liittyvää 

palkitsemista. Vastaajien mielestä suorituskyvyn mittaus tulisi sitoa palkitsemiseen.  

 

Seuraavat kysymykset liittyivät siihen, kuinka usein mittariston tuloksia pitäisi käydä ryhmässä 

läpi. Vastausvaihtoehdot olivat kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Vastausten 

perusteella tuloksia pitäisi käydä läpi neljännesvuosittain ja vuosittain. Kuukausittaista 

läpikäymistä saatetaan pitää liian tiheänä, koska jokaisen position kohdalla kyseinen kysymys 

ei saanut korkeata kannatusta.  

 

Tämän jälkeen kysyttiin tapoja suorituskyvyn mittaustulosten läpikäyntiin. Suosituimmat 

keinot olivat esimiehen välityksellä, palavereissa ja intran kautta. Sähköpostin kannalla oli 

myös yli puolet vastaajista. Ilmoitustaulu sai vähiten kannatusta. Ylemmät toimihenkilöt 

kannattivat  eniten sähköpostin välityksellä tapahtuvaa viestintää. Suosituin vastausvaihtoehto 

oli viestiminen palavereissa.  Enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että mittausjärjestelmästä 

pitäisi ilmetä myös ylemmän tason mittarit ja tavoitteet ja siitä pitäisi pitää koulutuksia. 
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Kuva 29. Suorituskyvyn mittausjärjestelmän rakentaminen ja vastaukset prosenttiosuuksina 

 

Kyselyn lopussa oli kolme avointa kysymystä. Ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä 

tiedosteltiin mittausjärjestelmän visuaalisuutta. Vastaukset kysymykseen olivat 

seuraavanlaisia: 

 

"Helppotajuinen ja trendit heti nähtävissä" 

"Yksinkertainen. Helposti ymmärrettävä." 

"Helppolukuinen" 

"Liikennevalo-tyyppinen" 

"Vaikea sanoa, kun en tiedä millainen mittaristo olisi. Selkeä kuitenkin." 

"Mittausjärjestelmästä pitäisi nähdä muutos aikaisempaan sekä saavutettiinko tavoitteet." 

"Selkeä, esim. palkkimuodossa" 

"Selkeä. Jokaisella mittarilla pitäisi olla helposti saatavilla olevaa tietoa mihin se perustuu, mitä se sisältää, ja 

mistä lukemat tulevat. Datan pitäisi olla vapaasti saatavilla." 

"Selkeä, visuaalinen." 

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Haluan olla mukana rakentamassa suorituskykymittaristoa

Palkitseminen pitäisi tehdä ryhmän suorituskyvyn perusteella

Palkitseminen pitäisi tehdä yksilön suorituskyvyn perusteella

Palkitsemista ei pitäisi sitoa suorituskykyyn ollenkaan

Suorituskyvyn mittaustuloksia pitäisi käydä läpi kuukausittain

Suorituskyvyn mittaustuloksia pitäisi käydä läpi…

Suorituskyvyn mittaustuloksia pitäisi käydä läpi vuosittain

Suorituskyvyn mittaustuloksia pitäisi käydä läpi esimiehen…

Suorituskyvyn mittaustuloksia pitäisi käydä läpi palavereissa

Suorituskyvyn mittaustuloksia pitäisi käydä läpi ilmoitustaululla

Suorituskyvyn mittaustuloksia pitäisi käydä läpi sähköpostitse

Suorituskyvyn mittaustuloksia pitäisi käydä läpi intran kautta

Mittausjärjestelmästä pitäisi nähdä myös ylemmän tason…

Mittausjärjestelmän käyttöönotosta pitää kouluttaa

Suorituskyvyn mittausjärjestelmän rakentaminen

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä En osaa sanoa Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä
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Kuva 30. Suorituskyvyn mittausjärjestelmän rakentaminen ja eri positioryhmien vastaukset 

keskiarvoina (vastanneiden määrä suluissa) 

 

Toisessa avoimessa kysymyksessä tiedusteltiin mielipidettä käytettävästä 

tietokonejärjestelmästä. Vastaukset olivat seuraavanlaisia: 

 

"EOS, mutta yhdestä paikasta pitäisi löytyä kaikki kerralla helposti." 

"Ei mitään väliä. Kunhan vaan opetetaan käyttämään." 

"Riippuu mitä sisältää, valitaan paras toteutustapa" 

"Polarion voisi olla hyvä, sillä sieltä saa myös exceliin ajettua" 

"QlikSense, jos sitä käytetään muutenkin laitoksella seurantaan. Lomax on jäykkä. Excel ei ole pitkällä tähtäimellä 

hyvä ja Polarionista en osaa sanoa." 

"Se kannattaisi rakentaa sellaiseen ohjelmistoon, joka tukee mittariston sisältöä ja tarpeita." 

 

Haluan olla mukana
rakentamassa

suorituskykymittaristoa
Palkitseminen pitäisi tehdä

ryhmän suorituskyvyn
perusteella

Palkitseminen pitäisi tehdä
yksilön suorituskyvyn

perusteella

Palkitsemista ei pitäisi sitoa
suorituskykyyn ollenkaan

Suorituskyvyn
mittaustuloksia pitäisi käydä

läpi kuukausittain

Suorituskyvyn
mittaustuloksia pitäisi käydä

läpi neljännesvuosittain
Suorituskyvyn

mittaustuloksia pitäisi käydä
läpi vuosittain

Suorituskyvyn
mittaustuloksia pitäisi käydä

läpi esimiehen välityksellä

Suorituskyvyn
mittaustuloksia pitäisi käydä

läpi palavereissa

Suorituskyvyn
mittaustuloksia pitäisi käydä

läpi ilmoitustaululla

Suorituskyvyn
mittaustuloksia pitäisi käydä

läpi sähköpostitse

Suorituskyvyn
mittaustuloksia pitäisi käydä

läpi intran kautta

Mittausjärjestelmästä pitäisi
nähdä myös ylemmän tason

mittarit ja tavoitteet

Mittausjärjestelmän
käyttöönotosta pitää

kouluttaa

Suorituskyvyn mittausjärjestelmän rakentaminen

toimihenkilö (9) ylempi toimihenkilö (4) esimies (3)
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Lisäksi suorituskyvyn mittausjärjestelmän rakentamiseen yleisellä tasolla oli mahdollista 

kommentoida. Vastauksia kysymykseen tuli seuraavasti: 

 

"Kaiken maailman kyselyt ja mittarit pitäisi johtaakin johonkin. Ei kyselyitä ja mittareita vain kyselyn vuoksi." 

"Palkitsemiseen takaisin palkankorotukset ja bonukset historiaan." 

"Voisi olla sekä ryhmä- että henkilökohtaisia tavoitteita. Pitäisi huomioida kuitenkin se, että jos (kun) on paljon 

poissaoloja ja perehdytystä, jäljelle jäänyt porukka ei tee huonoa työtä vain siksi, että pakolliset työt priorisoidaan 

kehityshommeleiden sijaan. Se tuntuisi todella epäreilulta." 

"Viestintä on tärkeintä. Organisaation pitää tietää, mitä heiltä odotetaan, miten odotuksiin voidaan vastata, miten 

suoriutumista seurataan ja miten palkkiot määräytyvät." 

"Suorituskyvyn mittauksesta voisi tulla jokaiselle kuukausittain raportti missä ollaan menossa." 

 

Suorituskykymittaristoa rakennettaessa kannattaa kaikille antaa mahdollisuus osallistua siihen. 

Tällöin kaikki halukkaat ovat saaneet mahdollisuuden vaikuttaa siihen, mitä heiltä odotetaan.  

Suorituskykymittaristo voitaisiin liittää bonusjärjestelmään. Tällöin kyse olisi yhden ryhmän 

tavoitteiden asettamisesta ja palkitsemisesta useamman ryhmän kokonaistavoitteiden sijaan. 

Tämän kaltainen järjestelmä johtaisi todennäköisemmin parempaan tahtotilaan saavuttaa 

tavoitteet.  

 

Suorituskykymittariston tulokset tulisi käydä läpi vähintään neljännesvuosittain. 

Kommenteissa ehdotettiin myös kuukausittaista raportointia niistä. Läpikäynti kannattaa tehdä 

palaverissa, mutta tulokset on hyvä välittää myös sähköpostitse henkilöille ja ladata 

mahdollisesti intraan. 

 

Rakennettavan mittariston tulee olla selkeä ja helppolukuinen ja mahdollisesti trendimuodossa. 

Mittausjärjestelmästä pitäisi nähdä muutos aikaisempaan ja se, onko tavoitteet saavutettu. Siitä 

pitäisi myös ilmetä ylemmän tason tavoitteet ja mittarit.  
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6 SUORITUSKYVYN MITTARISTOMALLIN RAKENTAMINEN 

 

6.1 Mittaristomalli kirjallisuuskatsauksen perusteella 

 

Kirjallisuudesta löytyi useita viitekehyksiä ja malleja siitä, kuinka mitata asiantuntijoiden 

tuottavuutta ja suorituskykyä. Jokainen asiantuntijaorganisaatio on kuitenkin ainutlaatuinen, ja 

valmista mittaristomallia ei näin ollen kirjallisuudesta löydy. Jääskeläinen ja Laihonen (2013) 

ja Yin (2011) suosittelivat perinteisen ja modifioidun tasapainotetun mittaristomallin 

soveltamista. Yin esitti siihen neljä näkökulmaa, jotka ovat saavutus, kommunikointi, tiimityö 

ja osaaminen. 'Saavutus' on laaja käsite, ja se voitaisiinkin mieltää tuottavuutena tai 

arvonlisäyksenä, koska muun muassa Iazzolinon ja Laisen (2018) mallissa asiantuntijoiden 

tuottavuus laskettiin arvonlisäyksenä. Tällöin saataisiin kuvan 31 mukainen mittaristomalli. 

 

Osaaminen ja osaaminen suhteessa työn vaativuuteen nousi monissa artikkeleissa esiin. 

Osaamisen säilyminen organisaatioissa voisi olla yksi tavoite. Työntekijät pitäisi saada 

pysymään mahdollisimman pitkään saman työnantajan palveluksessa. Miten se onnistuu? Se 

onnistuu panostamalla asiantuntijoihin taloudellisesti esimerkiksi mahdollistamalla heidän 

osallistumisensa erilaisiin koulutustilaisuuksiin tai työnkiertoon, joilla voidaan lisätä 

asiantuntijan osaamista ja mielenkiinnon säilymistä työtehtäviä kohtaan. Panostamalla 

asiantuntijoiden työolosuhteisiin heidän työtyytyväisyytensä ja motivaationsa kasvaa. 

Työolosuhteisiin panostaminen voisi tarkoittaa esimerkiksi viihtyisän konttoritilan ja 

nykyaikaisten työvälineiden mahdollistamista ja etätöiden sallimista. Palkitsemisjärjestelmän 

liittäminen suorituskykymittariston toteumaan on myös taloudellinen panostus. Suorituskyvyn 

mittaristosta tulisi ilmetä niin asiantuntijoiden suoritus kuin organisaation panostuskin. 
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Kuva 31. Asiantuntijaorganisaation suorituskyvyn mittaaminen tasapainotetulla mittaristolla 

 

Osaamisen näkökulmasta voitaisiin mittaroida esimerkiksi asiantuntijan osaamisen 

kasvattamista koulutusmäärien, työnkierron ja pätevyyden arviointien kautta ja työntekijöiden 

vaihtuvuutta. Organisaatio on sitä vahvempi, mitä enemmän sillä on erilaista osaamista eli 

suhteellista kompetenssia. Erilaista osaamista voitaisiin mittaroida myös pätevyyden 

arviointien tai erilaisten koulutustaustojen osuuden kautta. Absoluuttista eli ulkoista 

kompetenssia voitaisiin mitata epäsuorasti kommunikointinäkökulmassa. 

  

Arvonlisäysnäkökulmassa voitaisiin mittaroida työntekijöiden tuottamaa lopputulosta 

suhteessa työnantajan taloudelliseen panostukseen. Arvonlisäysnäkökulma terävöittää 

asiantuntijoiden tuloksen merkittävyyttä organisaation tuottavuudessa. Mitä enemmän 

työntekijöihin panostetaan, sitä enemmän heiltä myös odotetaan. Jotta asiantuntijoiden 

potentiaali saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman hyvin, organisaation johtamisjärjestelmän 

tulisi toimia. Mittareina tähän voitaisiin käyttää itsearviointia, kehityskeskusteluja ja 

taloudellisia mittareita.   
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Tiimityönäkökulmalla tarkoitetaan sisäisiä prosesseja. Yhteistyön ja johtamisjärjestelmän tulee 

toimia organisaation sisällä, jotta organisaatio tuottaa mahdollisimman laadukasta lopputulosta 

tehokkaasti. Sosiaalinen tuki ja työntekijöiden ja johtajien väliset hyvät suhteet ovat asioita, 

joihin organisaation kannattaa keskittyä. Hyvä työnsuunnittelu mahdollistaa autonomian, jonka 

tärkeys asiantuntijatyössä nousi monessa artikkelissa esille. Tiimityönäkökulman osalta 

voitaisiin mittaroida hyvinvointia, tapaturmien määrää ja työtyytyväisyyttä. 

 

Kommunikointinäkökulma liittyy organisaatioon, jossa on asiakkaita. Asiakkaat mielletään 

usein ulkoisiksi asiakkaiksi, mutta he voivat olla myös sisäisiä asiakkaita.  Asiantuntijoiden 

kommunikointia asiakkaille pidetään tärkeänä, koska asiantuntijat ovat yleensä suoraan 

tekemisissä asiakkaiden kanssa ja edustavat näin yritystä. Kommunikointinäkökulman osalta 

voitaisiin mittaroida asiakastyytyväisyyttä, toimitusten virheettömyyttä ja reklamaatioiden 

määrää. Toimitusten virheettömyys ja reklamaatioiden määrä kertovat myös asiantuntijatyön  

laadusta ja osaamisesta. Druckerin mukaan työn tuloksen määrän lisäksi työn laatu on yhtä 

lailla tärkeässä roolissa kuin määrä. 

 

Suorituskykymittaristoon liitetään yleensä palkitsemisjärjestelmä, ja useissa artikkeleissa sen 

nähtiin nostavan työmotivaatiota. Palkitsemisen ei kuitenkaan tarvitse olla vain rahallista 

palkitsemista, kuten bonuksia tai palkankorotuksia. Se voi olla myös aineetonta, kuten 

palautteen antamista, kiittämistä, vapautta suunnitella ja toteuttaa omia töitään (autonomia). 

Antamalla asiantuntijoille vapautta tehdä omia töitään itsenäisesti, asiantuntijoiden motivaatio 

ja työtyytyväisyys parantuvat. Työmotivaatio kasvaa myös, kun työntekijä otetaan mukaan 

päätöksentekoon, koska vaikutusmahdollisuus omaan työhön koetaan tärkeänä. 

Mittaristojärjestelmää rakennettaessa asiantuntijat olisi hyvä ottaa mukaan sen rakentamiseen, 

jotta oman työn yhteys yrityksen tavoitteisiin tunnistetaan ja ymmärretään, miten omalla työllä 

voidaan vaikuttaa yrityksen tulokseen. Samassa yhteydessä kannattaa karsia tai optimoida 

turhat, arvoa tuottamattomat toiminnot. Siinä asiantuntijat ovat keskeisessä roolissa. 

 

Suorituskykymittaristoja rakennetaan erilaisille organisaatioille. Yhteistä niille on halu seurata 

organisaation suorituskykyä ja parantaa sitä yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi 

suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisen hyödyistä on tavoitteiden parempi saavutettavuus.  
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Kirjallisuuskatsauksen perusteella organisaatioissa, joissa hyödynnetään suorituskyvyn 

mittausta, esimiehen ja työntekijän välinen kommunikaatio paranee.  Organisaatioissa 

ymmärretään paremmin niin yrityksen strategia kuin omankin työn yhteys strategiaan. Kun 

ymmärretään, miten omalla työllä strategian toteuttamiseen voidaan vaikuttaa, työntekijöiden 

työtyytyväisyys paranee. Jos suorituskyvyn mittaukseen liitetään bonusjärjestelmä, myös 

työntekijöiden sitoutuneisuus kasvaa. Pelkällä suorituskyvyn mittauksella ei kuitenkaan saada 

näitä aikaan. Tarvitaan myös johtamista. Tutkimuksen perusteella johtamisen laatu paranee 

suorituskyvyn mittauksen myötä. Esimiehillä on enemmän työkaluja johtaa organisaatiota. 

Mitä hyvä johtaminen sitten on? Popan ja kumppanien (2015, s. 62) mukaan menestynyt 

esimies kykenee kuuntelemaan empaattisesti, tekemään yhteistyötä, kommunikoimaan ja 

mukautumaan jatkuvaan muutokseen.  

 

Suorituskyvyn mittaamisen myötä myös viestinnän on todettu parantuvan. Hyvä esimies 

kykenee kommunikoimaan hyvin. Tutkittaessa sitä, miten työntekijät kokivat suorituskyvyn 

mittaamista verrattuna esimiehiin, tiedottaminen nousi olennaisena asiana esiin. Tiedottaminen 

ja suorituskyvyn mittauksen ja johtamisen kouluttaminen koettiin tärkeinä. Tässä esimiesten 

kommunikaatiotaidot ovat tärkeässä roolissa. Jotta työntekijät ymmärtävät oman työnsä 

yhteyden yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin, esimiesten tulee kommunikoida alaistensa 

kanssa. Heidän tulee kertoa, mitä suoristuskyvyn mittaus on ja mitä sillä tavoitellaan, jotta 

kaikilla on sama näkemys suorituskyvyllä johtamisesta.  

 

Suorituskykymittaristoa rakennettaessa ja implementoitaessa huomioon otettavia asioita ovat 

muun muassa johdon sitoutuminen ja tuki, johtamistaidot, viestintä, koulutus, avoimuus, 

kulttuuri, kannustinpalkkiot ja IT-työkalut. Näistäkin tekijöistä suurin osaa liittyy johtajuuteen, 

esimiestaitoihin ja kommunikaation tärkeyteen. Mitä enemmän asioista puhutaan organisaation 

sisällä, sitä vähemmän tehdään oletuksia ja sitä vähemmän syntyy väärinymmärryksiä 

osapuolten kesken.  Kyse ei ole pelkästään tiedottamisesta, vaan myös kaksisuuntaisesta 

kommunikaatiosta. Kaikista henkilöstöryhmistä pitäisi ottaa mukaan edustajia mittariston 

rakentamiseen, jos se vaikuttaa heidän työhönsä (Hannula, 2000, s. 11 & Karhu, 2005, s. 13).  

 

Mittaristoa rakennettaessa myös käytettävillä työkaluilla on merkitystä. Kun mittaristoa 

käytetään, siitä saatavien hyötyjen tulisi olla mittavampia kuin mittaukseen asetettujen 
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panosten. Suorituskyvyn mittauksen tulisi tukea esimiesten johtamista eikä aiheuttaa lisää työtä 

ja byrokraattisuutta. Työkalujen tulisi olla sellaisia, joiden avulla mittaustulokset saadaan 

helposti tuotettua ja joiden avulla tulokset saadaan viestitettyä henkilöstölle vaivattomasti. 

Rakennettaessa suorituskyvyn johtamisjärjestelmää Aguinisin ja kumppaneiden (2011, s. 506) 

kattavia neuvoja noudattamalla ja unohtamatta kaksisuunnaisen kommunikaation ja viestinnän 

tärkeyttä, mittariston implementoinnin ja mittauksen avulla johtamisen pitäisi tuottaa tulosta ja 

nostaa yrityksen suorituskykyä. 

 

Suorituskykymittariston rakentamisessa ja implementoinnissa kannattaa noudattaa kuvan 32 

mukaista vaiheistusta.  

 

 

Kuva 32. Suorituskyvyn analysointijärjestelmän implementointiprosessi (Lähde: Tenhunen & 

Ukko, 2001, muokattu) 
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6.2 Mittaristomallin jatkokehittäminen kirjallisuuskatsauksen ja kyselyn perusteella  

 

Tässä luvussa rakennetaan uusi mittaristomalli kehittämällä edelleen kirjallisuuskatsauksen 

perusteella laadittua mittaristomallia kohdeorganisaation kyselytutkimuksen pohjalta. 

Mittaristomallin laadintaan otetaan mukaan Wattsin ja McNair‐Connollyn (2012, s. 232) 

esittämä suorituskykypyörä (kuvat 33 ja 34), koska kyselyn perusteella enemmistö oli sitä 

mieltä, että mittausjärjestelmässä pitäisi näkyä myös ylemmän tason mittarit. 

Suorituskykypyörässä on kaikki suorituskyvyn mittaukseen liittyvät asiat yrityksen visiosta ja 

missiosta operatiivisen tason mittareihin. Mittareita valittaessa eri organisaation tasoilla (yritys, 

yksikkö, tiimi, työntekijä)  onkin tärkeää ymmärtää ylemmän tason tavoitteet. Mitä alemmas 

organisaatiossa mennään, sitä konkreettisempia mittarit ja tavoitteet ovat (Ukko ym. 2007_1, s. 

25). 

 

 

Kuva 33. Suorituskykypyörä (Lähde: Watts & McNair‐Connolly, 2012, s. 232) 
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Kuva 34. Suorituskykypyörä tasoon asetettuna (Lähde: Watts & McNair‐Connolly, 2012, s. 

233) 

 

Voimalaitoksen toiminta-ajatus vastaa yrityksen visiota ja missiota, jotka muodostavat 

pyramidin huipun. Laitoksen toiminta-ajatus kuuluu seuraavasti: "Tuotamme turvallisesti ja 

vastuullisesti puhdasta energiaa ydinvoimalla ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaa ja 

pitämään ympäristövaikutukset niin pieninä kuin mahdollista. Ydinvoimatoiminta on 

yhteiskunnan kokonaisedun mukaista ja se luo luottamusta toimialaa kohtaan sekä on ALARA-

periaatteen mukaista. Toiminta tukee Fortumin tavoitteiden saavuttamista." (Lähde: Polarion 

järjestelmä, 17.2.2020) 

 

Strategiset tavoitteet on esitetty laitoksen strategiatalona (kuva 35) ja sanallisesti seuraavasti: 

"Loviisan voimalaitoksen tärkeimmät tavoitteet ovat turvallinen, luotettava ja kannattava 

sähköntuotanto sekä käytön päätyttyä turvallinen ja kustannustehokas käytöstäpoisto ja 

polttoaineen loppusijoitus. Strategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää saumatonta ja 

suunnitelmallista yhteistyötä, laadukasta käyttö- ja kunnossapitotoimintaa, polttoaineen ja 

jätteiden elinkaaren hallintaa, turvallisuudesta huolehtimista sekä henkilöstön ja 
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yhteistyökumppaneiden korkeaa osaamista ja motivaatiota." (Lähde: Polarion järjestelmä, 

17.2.2020) 

 

 

Kuva 35. Strategiatalo (Lähde: Polarion 19.2.2020) 

 

Kriittiset menestystekijät ovat johdon odotukset, jotka ovat seuraavat:  

"1. Tuottavuuden parantaminen - työkäytännöt, optimoidut prosessit ja digitalisaatio. 

2. Loviisan voimalaitoksen käyttöikä.  

3. Varaston tehokkuuden arviointi ja kehittäminen (benchmark-tutkimus)." (Lähde: Polarion 

järjestelmä, 17.2.2020) 

 

Laitoksen KPI-mittarit on puolestaan esitetty intrassa ja mittareiden perusteet muistiossa, joka 

löytyy laitoksen dokumenttienhallintajärjestelmästä. KPI-mittaristo perusteluineen pitäisi viedä 

samaan järjestelmään kuin yllä olevat tavoitteet ja odotukset. KPI-mittaristo on esitetty 

laitoksen strategiatalon muodossa, ja siinä laitoksen jokaiselle strategiselle tavoitteelle löytyy 

mittari. Näiden alapuolelle rakennetaan suorituskyvyn mittaristomalli ryhmätasolle. Vaikka 

sekä toiminta-ajatus että strategiset tavoitteet on esitetty Polarion-järjestelmässä, samat asiat 
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voidaan esittää myös QlikSense-järjestelmässä, koska QlikSenseen saa vietyä tietoa eri 

tietokannoista.  

 

Edellisessä luvussa esitelty mittaristomalli (kuva 31) on kehitetty BSC:n pohjalta. Koska 

mittaristo tulisi kyselyn perusteella esitellä selkeästi ja olisi mielellään nähtävä yhdellä 

silmäyksellä esimerkiksi liikennevaloilla, mikä on kuluvan kauden ja koko vuoden 

suorituskykymittauksen tulos, kehitetään mittaristomallia yksinkertaisemmaksi. Vuoden 2020 

aikana laitoksella on otettu käyttöön mittari, joka tuotetaan QlikSensessä. Sensuroitu malli siitä 

on kuvassa 36. Kohdeorganisaation mittaristo kannattaakin rakentaa samalla periaatteella 

QlikSenseen unohtamatta esittää siinä laitoksen toiminta-ajatusta, strategisia tavoitteita ja 

kriittisiä menestystekijöitä. 

 

 

Kuva 36. Erään mittariston esitystapa QlikSensessä 

 

Mittariston esitystapa on kuvassa 33. Seuraavaksi esitetään mittaristossa käytetyt mittarit ja 

niiden laskentatapa. Mittareita ei kannata olla liikaa, jotta ne näkee yhdellä silmäyksellä. 

Mittarit on jaettu neljän näkökulman perusteella. Samat näkökulmat voidaan osoittaa laitoksen 

strategiatalon eri tavoitteille (kuva 37). 

  

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Osaamisnäkökulman mittareita ovat: 

 

1. Henkilöstön vaihtuvuus: Henkilöstön vaihtuvuus osaamisen säilymisen ja karttumisen 

kannalta on pyrittävä pitämään mahdollisimman pienenä. Tähän vaikuttaa työntekijöiden 

motivaatio ja se, kuinka sitä kyetään ylläpitämään. Mitä pidempään työntekijät pysyvät 

yrityksessä, sitä enemmän he saavat kokemusta, josta työnantaja hyötyy. 

a. Vaihtuvuus lasketaan siten, että työkokemusvuodet pisteytetään. Mitä enemmän 

henkilöllä on työkokemusta, sitä enemmän pisteitä hän saa. Pisteytyksessä otetaan 

huomioon kuitenkin eläköityminen siten, että pisteitä ei menetä niin monta, jos 

eläkkeelle lähtevälle työntekijälle on rekrytoitu seuraaja hyvissä ajoin (vähintään 

vuosi). 

b. Tavoite on, että henkilöstön vaihtuvuus on mahdollisimman pientä. 

 

2. Osaamisen monipuolisuus: Osaamisen monipuolisuus tarkoittaa, että työntekijöillä on 

erilaisia pätevyyksiä. Tavoitteena on, että mikään kriittinen tehtävä ei ole yhden ihmisen 

varassa, vaan osaamista löytyy vähintään kahdelta tai useammalta henkilöltä.  

a. Osaamisen monipuolisuus lasketaan osaamismatriisista. Osaamismatriisiin on 

määritetty osaamisalueet, pätevyydet ja kenellä kyseistä osaamista on sekä kuinka 

monella kyseistä osaamista pitäisi olla.  

b. Tavoitteena on, että osaamisen monipuolisuus on määriteltyyn tavoitteeseen nähden 90 

prosenttia.   

 

3. Osaamisen taso vaatimuksiin nähden: Osaamisen taso vaatimuksiin nähden kuvaa 

verrannollisesti työntekijöiden työvuosia. Uusilla työntekijöillä menee riittävän 

osaamistason saavuttamiseen reilu vuosi. Mitä suurempi osaamistaso on, sitä kokeneempia 

työntekijät ovat ja sitä varmemmalla pohjalla turvallisuuden kannalta vaadittavien tehtävien 

hoitaminen on.  

a. Osaamismatriisissa on määritelty jokaisen henkilön osaamistaso työn vaatimuksiin 

nähden.  

b. Tavoitteena on, että osaamisen taso vaatimuksiin nähden on vähintään 90 prosentilla 

työntekijöistä. 
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Yllä olevat mittarit valittiin osaamisnäkökulmaan, koska ne saivat kyselyssä eniten ääniä, jotka 

voidaan liittää osaamiseen. Koska osaamisen taso vaatimuksiin nähden kuvaa verrannollisesti 

työntekijöiden työvuosia, kyseinen mittari voidaan korvata työntekijöiden vaihtuvuus -

mittarilla. Jos työntekijöiden vaihtuvuus olisi haluttua isompi, myös työntekijöiden osaaminen 

olisi  tavoiteltua pienempi, koska uusien työntekijöiden osaamisen kartuttaminen vie vuosia. 

Jos mitattaisiin sekä osaamisen tasoa vaatimuksiin nähden että työntekijöiden vaihtuvuutta, 

ainutlaatuisuuden kriteeri ei täyttyisi. Ainutlaatuisuuden kriteerissä arvioitiin, kuvaako vain 

yksi mittari järjestelmässä tiettyä ominaisuutta. Tämän takia lopulliset osaamisnäkökulman 

mittarit ovat: 

 

Taulukko 8. Osaamisnäkökulman mittarit 

Näkökulma Mittari Mittaustiheys Raportointitiheys 

Osaaminen 
Henkilöstön vaihtuvuus 1 kk 3 kk välein  

Osaamisen monipuolisuus 1 kk 3 kk välein 

 

Tiimityönäkökulman mittareita ovat: 

 

1. Työhyvinvointi: Työhyvinvoinnilla on iso merkitys tiimityössä. Jos joku ei voi hyvin, se 

heijastuu työhön ja työtovereihin epätoivotulla tavalla. Yritys panostaa henkilöstön 

hyvinvointiin tällä hetkellä massiivisella ohjelmalla. Suorituskyvyn seurannan avulla 

panostuksen vaikutus voidaan todentaa. 

a. Työhyvinvointia mitataan kyselyn avulla puolivuosittain. Yrityksen käytössä on 

sovellus, jonka kautta omia kysymyksiä voidaan luoda. Työntekijöille  lähetetään 

puolivuosittain muutama kysymys liittyen työhyvinvointiin. 

b. Tavoitteena on, että työhyvinvointi paranee ja se on asteikolla 0-10 vähintään 8. 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

 

2. Ohjeiston ajantasaisuus: Laitoksen ohjeet pitää päivittää neljän vuoden välein. 

Kohdeorganisaatiolla on päivitettäviä ohjeita lähes kaksisataa. Niiden päivittäminen vaatii 

yhteistyötä kaikilta, koska päivitys vaatii päivittäjän tekemän työn lisäksi ohjeen 

tarkastajien työpanosta. Ohjeiston ajantasaisuus on myös laitoksen KPI-mittaristossa. 

a. Kohdeorganisaation ohjeista pidetään listaa ja niiden päivitystilanteesta. 

Vanhentuneiden ohjeiden määrä tarkastetaan kuukausittain. 

b. Tavoitteena on, että ajallisesti vanhentuneita ohjeita ei ole. 

 

Tiimityönäkökulman työhyvinvointi-mittari valittiin kyselyn ja kirjallisuuskatsauksen 

perusteella. Kyselyssä tuli esille, että motivaatioon vaikutti työilmapiiri. Huono työilmapiiri 

vaikuttaa koko työyhteisöön ja sen hyvinvointiin. Työhyvinvointi-mittari  valittiin myös siksi, 

että työnantaja panostaa tällä hetkellä isosti koko henkilökunnan työhyvinvoinnin 

parantamiseen. Ohjeiston ajantasaisuus on puhtaasti yrityksen oma mittari. Ohjeiston päivitystä 

seurataan laitostasolla ja erilaisissa tarkastuksissa. Yhden ohjeen päivittäminen vaatii 

useamman henkilön työpanosta. Kyseinen mittari on myös laitostason KPI-mittaristossa. 

 

Taulukko 9. Tiimityönäkökulman mittarit  

Näkökulma Mittari Mittaustiheys Raportointitiheys 

Tiimityö  
Työhyvinvointi 6 kk 6 kk välein  

Ohjeiston ajantasaisuus 1 kk 3 kk välein 

 

Laatunäkökulman mittareita ovat: 

 

1. Virheellisten tulosten raportointi: Kohdeorganisaation tulokset raportoidaan eteenpäin ja 

tulosten perusteella voidaan tehdä operointimuutoksia. Jos virheellinen tulos aiheuttaa 

turhan operoinnin tai operoinnin pois jäämisen, voi se vaikuttaa laitoksen turvallisuuteen 

tai tuottaa vähintään turhaa työtä muille.  

a. Kohdeorganisaation tavoitteena on laadukkaiden ja luotettavien tulosten 

tuottaminen ja raportointi. Väärin raportoiminen kirjataan havaintoilmoituksena 

toiminnanohjausjärjestelmään, jossa se käsitellään ja tutkitaan. 

b. Tavoitteena on, että väärin raportoituja tuloksia on alle viisi vuodessa. 
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2. TTKE-rikkomusten määrä: Turvallisuustekniset käyttöehdot (TTKE) määrittelevät 

laitoksen toiminta-arvot, toimintatilat, tarkkailuvaatimukset ja hallinnollisen valvonnan. 

Turvallisuusteknisillä käyttöehdoilla varmistetaan laitoksen suunnitteluperusteiden ja 

turvallisuusanalyysien mukainen käyttö ja taataan ihmisten terveys ja turvallisuus.  

a. Kohdeorganisaatio tuottaa päivittäin TTKE-alaisia analyysejä. Niiden oikeellisuus 

ja oikea-aikaisuus on tärkeä tiedostaa TTKE:n tarkoituksen takia. 

b. Tavoite on, että TTKE-rikkomuksia ei ole yhtään vuodessa. 

 

Laatunäkökulman mittarit on valittu siksi, että kyseiset  mittarit ovat laitoksen turvallisuuden 

kannalta tärkeitä ja ne kertovat myös ryhmän toiminnan laadusta. Molempien mittareiden 

hallinnassa on ollut puutteita ja niiden estämiseksi tehdään koko ajan töitä. 

 

Taulukko 10. Laatunäkökulman mittarit 

Näkökulma Mittari Mittaustiheys Raportointitiheys 

Laatu 
Virheellisten tulosten 
raportointi 

1 kk 3 kk välein  

TTKE-rikkomusten määrä 1 kk 3 kk välein 

 

Arvonlisäysnäkökulman mittarit ovat: 

 

1. Tuottavuus: Tuottavuuteen sisältyy kaikki työ, joka kuuluu kohdeorganisaation vastuulle 

sekä se ylimääräinen työ, mitä muista yrityksen organisaatioista ja projekteista 

organisaatiolle kohdistuu. Tuottavuus suhteutetaan pätevien työntekijöiden määrään. 

a. Jos ryhmässä on perehdytettäviä henkilöitä, työntekijöiden suhteutettava määrä on 

henkilöstön kokonaismäärä vähennettynä yhdellä tai puolikkaalla henkilöllä 

riippuen perehdytyksen ajankohdasta. Jos henkilön perehdytys on alkuvaiheessa, 

perehdyttäjän työaikaa kuluu perehdytykseen ja perehdytettävä ei ole kykenevä 

tekemään työtä samassa tahdissa kuin kokenut työntekijä. 

b. Tavoitteena on, että tuottavuus on positiivinen. 
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2. Budjettitoteuma: Budjetissa pysyminen ei ole vain budjettivastuullisen tehtävä, koska 

useammalla henkilöllä on myös hankintojen hyväksyntäoikeus ja kaikilla on oikeus 

ostoehdotusten tekoon. Jokaisen työntekijän vastuulla on harkita hankintojen tarpeellisuutta 

ja olla kustannustietoinen.  

a. Ryhmäpäällikkö tarkistaa budjetissa pysymisen. 

b. Tavoitteena on, että budjetissa pysytään 100 prosenttisesti vuoden loppuun 

mennessä.  

 

Arvonlisäysnäkökulmaan valittiin mittarit kirjallisuuskatsauksen perusteella. Arvonlisäys 

vastaa BSC-mittariston taloudellista näkökulmaa. Asiantuntijoiden tuottavuus oli 

kirjallisuuskatsauksen perusteella yksi tavoitelluimmista ja lasketuimmista asioista. Budjetti-

mittari valittiin siksi, että kohdeorganisaatio ei mittaa liikevoittoa, koska laitos ei itse myy 

tuottamaansa sähköä, vaan yrittää pysyä annetun käyttöbudjetin sisällä.  

 

Taulukko 11. Arvonlisäysnäkökulman mittarit 

Näkökulma Mittari Mittaustiheys Raportointitiheys 

Arvonlisäys 
Tuottavuus 1 kk 3 kk välein  

Budjettitoteuma 1 kk 6 kk välein 

 

Mittaristokartassa (kuva 37) on visuaalisesti esitetty Loviisan voimalaitoksen strategiasta 

johdetut näkökulmat ja niiden mittarit. Visiona voidaan pitää strategiatalon kattoa, jota kohden 

taloa rakennetaan. Mittaristo kertoo, kuinka kohdeorganisaatio voi vaikuttaa laitoksen visioon 

ja tavoitteisiin. 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

 

 

Kuva 37. Mittaristokartta  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

7.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa suorituskyvyn mittausjärjestelmämalli 

asiantuntijaorganisaatioon, jossa on myös operatiivista työtä tekeviä työntekijöitä. Organisaatio 

on operatiivinen, eli se toteuttaa yrityksen strategiaa omalla toiminnallaan. 

Kirjallisuuskatsauksen avulla etsittiin vastauksia tutkimuskysymyksiin ja muodostettiin 

kyselyn väittämät. Lopputuloksena rakennettiin mittaristomalli kohdeorganisaatiolle. 

Mittaristomalli oli rakennettiin yleisellä tasolla, jotta sitä voivat hyödyntää myös muut 

yrityksen ryhmät. 

 

Seuraavaksi vastataan tutkimuskysymyksiin. Luku on rakennettu siten, että ensin esitetään 

tutkimuskysymys ja sen jälkeen vastaus. 

 

TK 1. Kuinka mitata asiantuntijatyön suorituskykyä?  

 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella asiantuntijatyön suorituskykyä voidaan mitata niin kuin mitä 

tahansa tuotantolaitoksen suorituskykyä, mutta soveltaen. Suorituskyvyn mittauksessa tulee 

ottaa huomioon työn aineettomuus. Täysin samanlaisia mittareita ei voida käyttää 

asiantuntijoiden tuloksia mitattaessa, mistä  esimerkkinä valmistuneiden tuotteiden määrä ja 

käytettyjen raaka-aineiden määrä. Asiantuntijaorganisaatioilla on kuitenkin mahdollisuudet 

rakentaa omannäköisiään mittaristoja, koska kirjallisuuskatsauksessa löytyi erilaisia malleja, 

viitekehyksiä ja mittaristoesimerkkejä. 

 

Laadittaessa suorituskyvyn mittausjärjestelmää asiantuntijaryhmään tulee ottaa huomioon 

asiantuntijatyön luonne ja se, mitä se vaatii. Kirjallisuudessa kerrottiin tietotyön tuottavuudesta. 

Drucker (1999, s. 83) on ensimmäisiä henkilöitä, joka on määritellyt tietotyön  tuottavuuden. 

Asiantuntijatyö on Druckerin kuuden kohdan listan yhteenvetona autonomista, jatkuvaa 

oppimista, innovointia, laadukkaan työn tuottamista ja yhtiön voimavara. Palvalinin ja 

kumppaneiden (2017, s. 485) mukaan lopputuloksena on asiantuntijan hyvä suorituskyky, 

johon kuuluvat hyvinvointi töissä ja tuottavuus, kun asiantuntijatyön kontekstuaaliset tekijät 
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(työympäristö) ja henkilökohtaiset tavat tehdä töitä ovat kunnossa. Eri malleissa ja 

viitekehyksissä korostuikin asiantuntijan hyvinvointi ja osaaminen. Nämä ovat tekijöitä, joiden 

sisällyttäminen mittaristoon on varteenotettavaa.  

 

Tehdyn kyselyn perusteella asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaaminen on yhteneväinen 

teorian kanssa. Tiedusteltaessa eri mittarivaihtoehtoja kyselyssä eniten kannatusta saivat 

osaamisen taso vaatimuksiin nähden, laatu,  osaamisen monipuolisuus sekä tuottavuus.  

 

TK 2. Miten työmotivaatio ja -hyvinvointi vaikuttavat suorituskykyyn? 

 

Suorituskyvyn mittaamisella ja työmotivaatiolla on kirjallisuuskatsauksen perusteella yhteyttä 

toisiinsa. Yhteys on kaksisuuntainen. Suorituskyvyn mittaaminen ja mittariston rakentaminen 

nostavat työmotivaatiota, ja hyvä työmotivaatio taas nostaa yrityksen suorituskykyä. 

Työmotivaatio kasvaa, jos työntekijät saavat vaikuttaa suorituskykymittariston rakentamiseen 

ja päätöksentekoon. Kun suorituskyvyn mittaamiseen liitetään palkitsemisjärjestelmä, motivoi 

se yleensä henkilöstöä. Se, kuinka palkitsemisjärjestelmän rakentaa, vaikuttaa työmotivaatioon. 

Jos järjestelmä on kaikille yhteinen, vapaamatkustaminen on mahdollista  ja se aiheuttaa 

ristiriitoja. Kyselyn perusteella nähtiin tärkeäksi vaikuttaa omiin tavoitteisiinsa. Vastaajat 

kirjoittivat muun muassa seuraavasti: "Tavoitteisiin sitoutuminen heikkenee, jos ei ole 

mahdollisuutta vaikuttaa niihin." ja "Jos itse on mukana vaikuttamassa tavoitteisiin, johtaa se 

uskoakseni myös vahvempaan tahtoon saavuttaa niitä." 

 

Esimiesten velvollisuus on antaa työntekijöilleen tarpeeksi haastavia tehtäviä heidän 

osaamistasoonsa nähden. Liiallinen kuormittuminen voi johtaa stressiin ja työuupumukseen, 

jolloin työntekijän tuottavuus laskee. Osaamistason ja tehtävien laadun huomioiminen 

vahvistui kyselyn perusteella. Toimihenkilöt eivät kokeneet työkuormaa liian isoksi, kun taas 

ylemmät toimihenkilöt ja esimiehet kokivat.  

 

Wnukin mallin (kuva 11) mukaan esimiehen tuki ja suhde on tärkein työntekijöiden 

työtyytyväisyyteen vaikuttava tekijä. Kyselyn perusteella esimiehen luottamus katsottiin 

tärkeäksi työmotivaation nostattajaksi. Esimiehen luottamus sai kaikkien vastaajien 

keskiarvoksi 4,31. Työnantajalla on oikeus odottaa hyviä tuloksia ja suorituskyvyn nousua, kun 
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hän panostaa asiantuntijoidensa työhyvinvointiin ja -motivaatioon ja antaa heille 

mahdollisimman vapaat kädet toimia, mikä tarkoittaa työnantajan luottamusta. 

 

TK 3. Mitkä ovat suorituskyvyn mittauksesta ja johtamisesta saavutettavat hyödyt? 

 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella suoristuskyvyn mittaamisen ja johtamisen hyötytavoite on 

ensisijaisesti suorituskyvyn parantuminen. Mitä muita hyötyjä suorituskyvyn mittaamisesta 

löydettiin? Hyötyjä ja haittoja löytyi useista eri lähteistä,  ja ne Kourtit ja Waal (2008) olivat 

ansiokkaasti tiivistäneet. Heidän näkemyksensä on tiivistetty taulukkoon 5. Kvantitatiivisina eli 

määrällisinä etuina nähtiin niin kasvanut liikevaihto kuin liikevoittokin ja kulujen 

vähentyminen. Kvalitatiivisina eli laadullisina etuina nähtiin muun muassa parantunut 

kommunikaatio ja organisaation parempi tietoisuus siitä, mikä on tärkeää ja mitä pitää 

tavoitella. Myös johtamisen laadun, päätöksentekoprosessin, organisaation strategisen 

ymmärryksen, työntekijöiden sitoutumisen ja työtyytyväisyyden todettiin parantuvan 

suorituskyvyn johtamisen avulla. 

 

Suorituskyvyn mittaamisessa nähtiin myös huonoja puolia, joihin kannattaa kiinnittää huomiota 

mittaristoa rakennettaessa niiden realisoitumisen välttämiseksi tai vähentämiseksi. Kourtitin ja 

Waalin (2008) samaisessa taulukossa huonona puolena nähtiin se, että suorituskyvyn mittaus 

ja johtaminen on liian byrokraattista ja kallista. Suorituskyvyn johtaminen pitäisi antaa 

käyttäjilleen enemmän kuin ottaa heiltä, jotta se olisi onnistunutta. Mittareita ja tunnuslukuja ei 

kannata valita liian paljon, jotta mielenkiinto pysyy tärkeissä asioissa. Lisäksi organisaation eri 

ryhmien ja henkilöiden omat mittarit eivät saisi johtaa kilvoitteluun. Se voi johtaa siihen, että 

vain mittarin tavoite yritetään toteuttaa laiminlyömällä koko ryhmän tavoitteet tai 

perustekeminen.   

 

TK 4. Mitä asioita on otettava huomioon jo mittaristoa rakennettaessa, jotta mittariston 

implementointi kohtaa mahdollisimman vähän muutosvastarintaa? 

 

Aguinis ja kumppanit (2011, s. 506) ovat tehneet ansiokkaan listan siitä, minkälaisista tekijöistä 

hyvä suorituskyvyn johtamisjärjestelmä rakentuu. Suorituskyvyn mittausjärjestelmää 

rakennettaessa tulee huomioida organisaation tavoitteet ja se, minkälainen mittaristo halutaan 
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rakentaa. Tähän vaikuttavat muun muassa organisaation rakenne ja kulttuuri. Järjestelmän tulee 

olla yhdenmukainen organisaation kulttuurin kanssa. Jo mittariston laadinnan alussa 

järjestelmän rakentamisesta ja sen tavoitteista tulee tiedottaa mahdollisimman avoimesti 

työntekijöille, jotta he ymmärtävät, mitä mittauksella ja johtamisella halutaan saavuttaa. 

Jatkuva kaksisuuntainen kommunikaatio johtaa pienempään muutosvastarintaan, kun 

työntekijöitä kuunnellaan, eikä vain tiedoteta asioista.  

 

Jotta suorituskyvyn mittaus saisi kannatusta, kaikkien esimiesten on sitouduttava järjestelmään 

ja tuettava sitä. Hyvästä alusta huolimatta järjestelmän käyttö saattaa hiipua, jos siihen ei 

sitouduta. Lisäksi suorituskyvyn mittausjärjestelmän tulee antaa esimiehille sellaiset työkalut, 

että heidän johtamistyöstään tulee helpompaa ja kommunikoivampaa. Suorituskyvyn 

mittauksen liittämistä bonusjärjestelmään kannattaa harkita jo mittaristoa rakennettaessa, koska 

kannustimet yleensä parantavat työntekijöiden sitoutumista, mikä on ensiarvoisen tärkeää 

tavoitteiden saavuttamisen kannalta. 

 

Esimiehet ja työntekijät näkevät suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisen eri näkökulmista. 

Ukon ja kumppaneiden (2007_2, s. 46) kuvan 15 mukaan keskimäärin alle puolet molempien 

tahojen perspektiiveistä kohtaavat, eli he ovat samaa  mieltä alle puolesta asiasta. Muutoin 

heidän näkemyksensä suorituskyvyn mittauksen vaikutuksista siis eroavat. Työntekijät eivät 

tunnista, mitä suorituskyvyn mittauksella tavoitellaan, ellei siitä tiedoteta ja pidetä koulutuksia 

riittävästi hyvin. Esimiehet ovat yleensä mukana rakentamassa mittaristoa, joten heille 

mittaaminen on tuttua. Näin ollen esimiehet eivät välttämättä osaa asettua työntekijöidensä 

rooliin tiedontarpeen näkökulmasta. Työntekijät pitivät erittäin tärkeänä, että suorituskyvyn 

mittauksesta ja johtamisesta tiedotetaan ja siitä pidetään koulutuksia riittävän ajoissa. Kun 

työntekijät ovat tietoisia siitä, mitä heiltä odotetaan, ja kun he ovat mukana implementoimassa 

järjestelmää, muutosvastarinta uuden asian sisäistämisessä ja käyttöönotossa on pienempi. Jos 

järjestelmästä ei tiedoteta riittävästi, voi suorituskyvyn mittaus synnyttää oletuksia. Työntekijät 

saattavat esimerkiksi olettaa, että heidän pitää tehdä työnsä tehokkaammin, ja esimiehet 

kokevat järjestelmän lisääntyneenä paineena saada heidät tuottamaan enemmän tulosta, jos 

järjestelmän käyttöönotto tulee ylemmältä johdolta. 
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Kyselyyn vastanneet totesivat myös näin: "Viestintä on tärkeintä. Organisaation pitää tietää 

mitä heiltä odotetaan, miten odotuksiin voidaan vastata, miten suoriutumista seurataan ja 

miten palkkiot määräytyvät.". Kaksisuuntainen kommunikaatio on paras tapa vähentää 

oletuksia, koska oletukset harvoin johtavat rakentavaan esimiestyöhön.  

 

Kyselyn perusteella työntekijöiden motivaatiota vähensi huono työilmapiiri. Huono 

työilmapiiri voi johtua juurikin kommunikaation puutteesta. Työntekijät olettavat asioita 

eivätkä kommunikoi avoimesti. Tämä johtaa ristiriitoihin ja selän takana puhumiseen. Myös 

huono kommunikointi odotuksista johtaa työnkuvan hämärtymiseen ja motivaation laskuun. 

Paras ase muutosvastarintaan on vuorovaikutteinen kommunikaatio. 

 

7.2 Asiantuntijaryhmän suorituskyvyn mittausjärjestelmän mittaristomalli 

 

Kirjallisuuskatsauksen ja kyselyn perusteella suorituskyvyn mittaristomalliksi esitetään 

yksinkertaista mittaristoa QlikSense-järjestelmään. Siitä tulisi ilmetä vähintään laitoksen 

toiminta-ajatus, strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät eli asiat, joiden perusteella 

kohdeorganisaation mittaristo on rakentunut. Mittaristo olisi rakennettu sivustolle siten, että 

sivulta näkisi itse mittariston ja sen hetkiset tulokset, mutta myös erikseen jokaisen kuukauden 

tulokset taulukoituina ja trendattuina. Mittaristo näyttäisi kuvan 38 mukaiselta. Eri tason 

tavoitteet ja mittarit voidaan ensin rakentaa kuvien 33 ja 34 muotoon, jolloin niiden yhteyden 

näkee kuvan kautta. Tarkemman kuvauksen saa kohtaa klikkaamalla.  

 

Mittariston näkökulmat ja mittarit on määritelty luvussa 6.2. Laatunäkökulman mittarit ovat 

vaihdettavissa mitattavan organisaation omiin laatutavoitteisiin. Muut mittarit ovat 

yleisluontoisia, mutta tärkeitä saavuttaa. Se, kuinka ne saavutetaan, riippuu jokaisesta ryhmästä 

itsestään. Ilman työtä tavoitteisiin tuskin päästään, koska itse mittaaminen ei paranna 

mittauksen kohdetta. 

 

Mittariston tuloksen haluttiin olevan helppolukuinen. Mittariston tulos ei myöskään saanut olla 

joko tehty tai ei-tehty. Mittariston tulos asteikkomuodossa toisi hieman joustavuutta tuloksen 

saavuttamiseen. Kuvassa 35 mittaristomallin tasoille 1, 2 ja 3 on määritelty tavoitteet 

lukumuodossa. Taso 1 on paras tulos 100 prosentin kertoimella, taso 2 on toiseksi paras tulos 
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80 prosentin kertoimella ja taso 3 kolmanneksi paras tulos 60 prosentin kertoimella. Jos tulosta 

ei saavuteta, kerroin on 40 prosenttia. Mittarin tulos esitetään Mittari-sarakkeessa. Nuolilla ja 

liikennevaloilla visualisoidaan muutosta edelliseen mittauskauteen verrattuna. Kaikkien 

mittarien keskiarvoksi saadaan prosenttilukema, jolle asetetaan tavoite. Ennen tavoitteen 

asettamista kannattaa mittariston toteuma laskea muutamalla vuodella taaksepäin, jotta 

nähdään, mihin tavoitteeseen organisaatiossa tulisi pyrkiä. Myöskään liian haastavia tavoitteita 

ei kannata asettaa, jotta niiden tavoitteleminen ei turhauta työntekijöitä. 

 

Näkökulma Mittarit Taso 1 Taso 2 Taso 3 Keskiarvo 

Osaaminen 

Työntekijöiden 
vaihtuvuus 

 

0 1 2 

 

 

Osaamisen 
monipuolisuus 

90 % 85 % 80 % 

Laatu 

Virheellisten 
tulosten 

raportointi 

4 5 6 

TTKE-
rikkomusten 

määrä 

0 1 2 

Tiimityö 

Työhyvinvointi 8 7,5 7 

Ohjeiston 

ajantasaisuus 
100 % 95 % 90 % 

Arvonlisäys 

Tuottavuus > 0 0 < 0 

Budjettitoteuma 

 
100 % ± 10 % ± 15 % 

Kuva 38. Mittariston esittäminen QlikSense-järjestelmässä 

 

Koska samaan taulukkoon ei visuaalisuutta heikentämättä voida lisätä kovinkaan monta 

saraketta, QlikSense-järjestelmän sivuilla olisi hyvä olla näkyvillä myös toinen taulukko, jossa 

olisi mittarien tulokset kuukausittain esitettyinä ja myös trendimuodossa. Tässä tutkimuksessa 

ei tehdä esimerkkiä trendin ulkomuodosta, vaan se jääköön lopullisen mittariston kehittäjien  
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tehtäväksi. Kuukausittainen taulukko on esitetty kuvassa 39. Järjestelmään voidaan rakentaa 

erilaisia näkymiä tarpeen mukaan yhdistelemällä numeerisia tuloksia trendinäkymään. 

 

Näkökulma Mittari Tammi Helmi Maalis Huhti Touko 

Osaaminen 

Työntekijöiden 
vaihtuvuus 

     

Osaamisen 
monipuolisuus 

     

Laatu 

Virheellisten 
tulosten 
raportointi 

     

TTKE-
rikkomusten 
määrä 

     

Tiimityö 
Työhyvinvointi      

Ohjeiden 
ajantasaisuus 

     

Arvonlisäys 
Tuottavuus      

Budjettitoteuma      

Kuva 39. Mittariston kuukausilaskenta 

 

Mittarien valinnan jälkeen tulisi arvioida, täyttävätkö mittarit ne kriteerit, jotka on esitetty 

luvussa 4.1. Valittujen mittareiden on täytettävä tietyt vähimmäisvaatimukset, jotta 

mittaristosta saadaan toimiva kokonaisuus. Laitisen (2003, s. 147) mukaan kriittisimmät 

mittarilta vaadittavat ominaisuudet voidaan supistaa viiteen (taulukko 12).   

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

Taulukko 12. Mittareiden keskeisimmät ominaisuudet (Laitinen, 2003, s. 147) 
Keskeiset ominaisuudet Mitä tarkoitetaan 

Relevanttius Mittaristolla oltava olennaisesti merkitystä päätöksenteolle 

Edullisuus Mitattavien parametrien hyötyjen on ylitettävä mittauksen 
vaatimat panostukset 

Validiteetti Mittaamisen oltava harhatonta 

Reliabiliteetti Mittarin oltava riittävän tarkka 

Uskottavuus Mittariin voitava luottaa ja tuloksia voitava hyödyntää 
päätöksenteon tukena 

 

Valitut mittarit ja viisi kriittistä mittarin ominaisuutta on yhdistetty taulukkoon 13. Taulukkoa 

voi käyttää apuna, kun lopulliset mittarit on valittu. Mittaristomalliin valitut mittarit täyttävät 

mittarin vähimmäisvaatimukset. Ainoastaan 'Tuottavuus'-mittarin edullisuuskriteeri ei 

välttämättä täyty. Jos kyseisen mittarin sisältö osataan muodostaa siten, että mittarin tuloksen 

laskeminen ei vaadi kohtuutonta työtä, mittarin kriteeri täyttyy.   

 

Taulukko 13. Mittarien kriteerien täyttyminen 

Näkökulma Mittarit Kriteerien täyttyminen 

Osaaminen 

Työntekijöiden vaihtuvuus 
□ Relevanttius: Mittaristolla oltava 
olennaisesti merkitystä päätöksenteolle 
 
□ Edullisuus: Mitattavien parametrien 
hyötyjen on ylitettävä mittauksen vaatimat 
panostukset 
 
□ Validiteetti: Mittaamisen oltava harhatonta 
 
□ Reliabiliteetti: Mittarin oltava riittävän 
tarkka 
 
□ Uskottavuus: Mittariin voitava luottaa ja 
tuloksia voitava hyödyntää päätöksenteon 
tukena 

Osaamisen monipuolisuus 

Laatu 

Virheellisten tulosten 
raportointi 

TTKE-rikkomusten määrä 

Tiimityö 

Työhyvinvointi 

Ohjeiden ajantasaisuus 

Arvonlisäys 

Tuottavuus 

Budjettitoteuma 

 
 



94 

 

 

 

7.3 Tavoitteen saavuttaminen ja toiminnan kehittäminen 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa suorituskyvyn mittausjärjestelmämalli 

asiantuntijaorganisaatioon, jossa on myös operatiivista työtä tekeviä työntekijöitä. 

Mittaristomalli on esitetty luvussa 7.2 eli tämä tavoite voidaan todeta saavutetuksi. 

Yksinkertainen mittaristomalli on rakennettu kirjallisuuskatsauksen ja kyselyssä tärkeiksi 

nousseiden asioiden pohjalta. 

 

Mittaristo ei kuitenkaan ole valmis, vaan kohdeorganisaation on ennen sen käyttöönottoa 

perustettava ryhmä, jossa mietitään, ovatko mittarit lopullisia vai pitäisikö jotain niissä vielä 

muuttaa ja tarkistaa eri tasoille asetettujen tavoitteiden saavutettavuus. Lisäksi 

kokonaistulostavoite mittaristolle olisi hyvä määritellä. Ryhmän kokoonpanoon kannattaa ottaa 

mukaan eri positioiden edustajia, jotta henkilöstö saadaan sitoutettua laatimaan ja 

tavoittelemaan asetettuja tavoitteita. Mittariston rakentamisessa kannattaa myös noudattaa 

kuvassa 32 esitettyjä vaiheita.  

 

Palkitsemisen liittämistä suorituskyvyn mittaristoon kannattaa myös harkita. Kyselyn 

perusteella työntekijät pitivät parhaimpana palkitsemiskeinona rahaa, mutta heitä 

motivoivimpia tekijöitä olivat työn arvostus ja esimiehen luottamus. Palkitsemista voidaan 

tehdä myös vuoden aikana eri keinoilla. Sen ei tarvitse olla ainoastaan vuoden lopussa 

rahallisena suorituskyvyn tai toimintasuunnitelman toteuman perusteella tapahtuvaa. Yhteisten 

retkien tai tapahtumien järjestäminen nostattaa tiimihenkeä ja työilmapiiriä, jotka liittyvät 

palkitsemisen lisäksi niin työhyvinvointiin kuin -motivaatioonkin. Työhyvinvointia voitaisiin 

parantaa johdonmukaisella ja tasa-arvoisella johtamisella kaikissa eri laitoksen ryhmissä. Tämä 

tarkoittaa, että kaikissa ryhmissä on samat säännöt. Työhyvinvointiin vaikuttaa myös avoin 

viestintä, hyvä työilmapiiri, riittävät resurssit, vaikutusmahdollisuudet ja nykyaikaiset 

työvälineet. Avoimen kaksisuuntaisen kommunikaation nähtiin olevan niin 

kirjallisuuskatsauksen kuin myös kyselyn perusteella tärkeä asia. Ilman sitä työyhteisössä ei 

tiedetä, mitä työntekijöiltä odotetaan, mihin ollaan menossa ja mitä pitäisi tehdä. Avoin 

kommunikaatio auttaa moneen ja sitä tarvitaan niin suorituskyvyn mittariston rakentamisen 

aikana kuin suorituskyvyn johtamisessakin. 
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8 YHTEENVETO 

 

Tutkimuksen taustalla vaikutti tarve selvittää sitä, miten asiantuntijaorganisaatioissa mitataan 

suorituskykyä. Työn luonne ja määrä on muuttunut vuosien saatossa, ja kohdeorganisaatiossa 

suorituskyvyn mittausjärjestelmän rakentaminen ja sen kautta johtaminen koettiin keinoina 

optimoida ja priorisoida töitä. Asiantuntijatyöhön ja sen tuottavuuteen liitettiin vahvasti myös 

työhyvinvointi ja -motivaatio, joten niiden käsittely tuntui luontevalta tässä yhteydessä. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa suorituskyvyn mittausjärjestelmämalli 

asiantuntijaorganisaatioon, jossa on myös operatiivista työtä tekeviä työntekijöitä. 

Kohdeorganisaation työn määrä on kasvanut vuosien varrella erilaisten vaatimusten 

seurauksena. Suorituskykyjärjestelmän suunnittelu, implementointi ja suorituskyvyn mittaus ja 

johtaminen nähtiin keinona optimoida töitä.  

 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvalitatiivinen menetelmä, jossa oli niin tapaustutkimuksen 

kuin konstruktiivisen tutkimuksen ominaisuuksia. Tapaustutkimus valittiin siksi, että se 

soveltuu lähestymistavaksi silloin, kun halutaan syvällisesti ymmärtää kehittämisen kohdetta ja 

tutkimusaineiston kokoamisessa tutkijan omat havainnot ja keskustelut ovat käytetympiä kuin 

välilliset mittaustavat. Konstruktiivinen tutkimusote on yksi tapa suorittaa tapaustutkimusta ja 

se soveltuu konkreettisiin tuotoksiin kuten mittareiden, mallin tai suunnitelman tekoon. 

Konstruktiivisessa tutkimuksessa innovaatio toteutetaan ja testataan, jota tässä työssä ei 

kuitenkaan tehty. 

 

Työn teoriaosuudessa käsiteltiin tutkimuskysymyksiä, jotka keskittyivät asiantuntijoiden 

suorituskyvyn mittaroimiseen, työmotivaation ja -hyvinvoinnin vaikutusta yrityksen 

suorituskykyyn, suorituskyvyn mittaamisen hyötyihin sekä suorituskyvyn mittausjärjestelmän 

rakentamisessa ja käyttöönotossa huomioitaviin asioihin. 

 

Asiantuntijan suorituskyvyn mittaaminen on haastavaa sen aineettomuuden vuoksi. 

Asiantuntija eli tietotyöläinen ei alinomaa tuota käsin kosketeltavaa tuotetta, vaan hänen 

työhönsä kuuluu muun muassa asioiden selvittäminen ja tutkiminen. Kirjallisuudesta löytyi 

kuitenkin monia eri malleja ja viitekehyksiä asiantuntijaorganisaation suorituskyvyn 
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mittaamiseen. Asiantuntijaorganisaation suorituskykyä voidaan mitata periaatteessa samalla 

tavalla kuin konkreettisia tuotoksia valmistavan yrityksenkin. Näkökulmia ja mittareita 

modifioimalla asiantuntijaorganisaatiolle sopiviksi voidaan mittaristona käyttää esimerkiksi 

tasapainotettua mittaristoa. Teoriasta ja kyselyn pohjalta löytyi myös mittareita, joita 

useimmiten käytetään asiantuntijatyön mittaamisessa. Näitä ovat osaamisen monipuolisuus ja 

taso vaatimuksiin nähden, laatu, tuottavuus ja työntekijöiden vaihtuvuus. 

 

Asiantuntijoiden tuottavuutta mitattaessa asiantuntijoiden autonomia, kompetenssi, osaaminen 

suhteessa työn vaativuuteen ja työolosuhteet nousivat päällimmäisinä asioina esille. 

Palkitsemisen liittämisen suorituskyvyn mittaukseen katsottiin myös parantavan suorituskykyä 

ja motivaatiota. Asiantuntijan työmotivaatiolla on vaikutusta yrityksen tuottavuuteen ja sitä 

kautta yrityksen tulokseen. Riittävän haastavat työtehtävät, hyvät työolosuhteet, 

kehitysmahdollisuuksien tarjoaminen ja aineellinen ja aineeton palkitseminen motivoivat 

asiantuntijaa yhä parempaan suoritukseen ja työn tuottavuuteen. Mittaamisessa pitää kuitenkin 

ottaa huomioon kaikki organisaation työntekijät. Kyselyn perusteella toimihenkilöitä motivoi 

vähemmän mahdollisuus vaikuttaa tai etenemismahdollisuudet kuin ylempiä toimihenkilöitä. 

Toimihenkilöitä motivoi enemmän mahdollisuus työtehtävien kiertoon ja työpaikan ilmapiiri. 

Työpaikan ilmapiiri oli kaikkien asemien edustajien (toimihenkilö, ylempi toimihenkilö, 

esimies) mielestä motivaatioon vaikuttava tekijä.  

 

Tutkimuskysymysten avulla selvitettiin myös, mitä hyötyä ja haittaa suorituskyvyn 

mittauksesta ja johtamisesta on. Suorituskyvyn mittauksen ja johtamisen hyötyjä löytyi 

kirjallisuudesta useita. Päällimmäisiä hyötyjä taloudellisten hyötyjen lisäksi ovat muun muassa 

esimiehen ja työntekijän parantunut kommunikaatio, oman työn ja organisaation strategian ja 

tavoitteiden yhteyden tunnistaminen, työntekijöiden parempi sitoutuminen, heikkouksien ja 

vahvuuksien tunnistaminen ja parantunut johtamisen laatu. Toisaalta työntekijät eivät 

välttämättä näe johtamistyylin muuttuvan, koska sen katsotaan riippuvan enemmän kulttuurista 

ja esimiesten yksilöllisistä luonteenpiirteistä kuin suorituskyvyn mittausjärjestelmän 

käyttöönotosta.  

 

Organisaation kulttuuri on yksi tekijöistä, joka tulee huomioida suorituskyvyn 

mittausjärjestelmää rakennettaessa. Muita huomioitavia tekijöitä ovat IT-työkalujen 
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käytettävyys johtamistyössä ja viestinnässä, riittävä koulutus, vuorovaikutteinen 

kommunikaatio ja  mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. Suorituskyvyn 

mittausjärjestelmän tulee tuottaa enemmän kuin siihen panostetaan, ja se ei saa olla liian 

byrokraattinen. Tämän pohjalta on rakennettu suorituskyvyn mittausjärjestelmän malli. 

Mittaristomalli on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi ja ehdotettu rakennettavaksi 

sellaiseen sovellukseen, johon kaikilla työntekijöillä on pääsy. 

 

Vaikka suorituskyvyn mittauksen nähdään parantavan johtamistyyliä muun muassa viestintää 

kohentamalla, tulee parempaan johtamistyyliin panostaa, koska pelkkä suorituskyvyn mittaus 

ei siihen johda. Niin ympäristön, ihmisten kuin työvälineidenkin tulee tukea hyvää 

esimiestyötä, joka johtaa työntekijän ja esimiehen parantuneeseen kommunikaatioon, ja 

luottamukseen ja avoimuuteen. Kaksisuuntainen kommunikaatio vähentää olettamuksia, 

pienentää esimiesten ja työntekijöiden näkemyseroja ja johtaa yhteiseen ymmärrykseen siitä, 

mitä suorituskyvyn mittausjärjestelmällä halutaan saavuttaa. Kommunikaatio koettiin tärkeänä 

myös kyselyn perusteella. Kommunikaatioon liittyy palautteen antamista, arvostuksen 

näyttämistä ja viestintää. Kommunikaation tulee olla avointa ja kaksisuuntaista.  

 

Tutkimuksen empiirisessä osassa keskusteltiin laitoksen eri asiantuntijoiden kanssa sekä 

laadittiin kysely, joka lähetettiin kaikille kohdeorganisaation työntekijöille. Keskustelut niin 

kohdeorganisaatiossa kuin sen ulkopuolella olivat epävirallisia keskusteluja, joiden avulla 

selvitettiin työntekijöiden ymmärrys laitoksen mittareista. Laitoksen strategiaa, mittareita ja 

tavoitteita koskevat tiedot koottiin tämän tutkimuksen lukuun 5.2.1 laitoksen eri 

tietojärjestelmistä. Keskustelut käsittelivät myös asioita, mitkä koettiin tärkeinä 

organisaatiossa. Asioita, jotka koettiin mittaroinnin arvoisina, ja jotka tässä työssä tuotiin 

suorituskyvyn mittaristomallin eri näkökulmiin. 

 

Kysely tehtiin Webropolin kautta ja vastausaikaa oli kaksi viikkoa. Kysely sisälsi ensin 

taustatietojen keräämisen ja sen jälkeen neljä kysymyskategoriaa. Kysymyskategoriat olivat: 

laitoksen suorituskyky, työnkuva ja hyvinvointi, palkitseminen ja motivaatio sekä 

suorituskyvyn mittausjärjestelmän rakentaminen. Kysely lähetettiin kohdeorganisaatiolle, jossa 

oli tuolloin 24 työntekijää. Vastausprosentti oli 67 prosenttia (16 työntekijää). Kyselyn 

saaneista toimihenkilöistä kyselyyn vastasi 64 prosenttia, ylemmistä toimihenkilöistä 80 
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prosenttia ja esimiehistä vastasi 100 prosenttia. Vastaajien ikäjakauma oli tasainen välillä 30 - 

yli 50 vuotta. Yksi vastaajista oli alle 30 vuotta. Työvuosia vastaajilla oli alle 5 sekä 11- yli 20 

vuotta. 

 

Ensimmäisten kysymyskategorioiden tarkoitus oli kartoittaa, minkälaisiin asioihin 

mittauksessa kannattaa keskittyä. Viimeinen kysymyskategoria keskittyi itse mittariston 

rakentamiseen. Vastausasteikkona käytettiin Likertin viisiportaista asteikkoa. Vastaukset 

jaoteltiin toimihenkilöiden, ylempien toimihenkilöiden ja esimiesten vastauksiin. Vastauksista 

tehtiin erilaisia kuvaajia, joiden tarkoitus oli havainnollistaa koko ryhmän ajattelutapaa sekä eri 

positioiden mahdollista eroavaisuutta. Vaikka vastaajia oli pieni joukko, ne kuvastivat hyvin 

keskusteluista saatua mielikuvaa. Kirjallisuuskatsauksen, keskustelujen ja kyselyn perusteella 

rakennettiin kohdeorganisaatiolle mittaristomalli, jota pääsevät hyödyntämään myös muut 

yrityksen ryhmät niin halutessaan.  

 

Kun kohdeorganisaatio ottaa rakennetun mittaristomallin käyttöön, kannattaa kaikkien 

työntekijöiden edustajat ottaa mukaan. Näin saavutetaan todennäköisesti parempi sitoutuminen 

yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Rakennettu suorituskyvyn 

mittausjärjestelmämalli on mahdollisimman selkeä ja helppolukuinen. Sen rakentamisessa on 

otettu huomioon niin teoria- kuin empiirisessä osuudessa nostetut asiat. Mittaristo on joustava, 

ja tulokset ja muutokset edelliseen mittauskauteen verrattuna ovat visuaalisesti nähtävissä 

yhdellä silmäyksellä. Kohdeorganisaation tehtäväksi jää mittariston tavoitteiden asettaminen ja 

käyttöönotto.   
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Sivu 1 

SÄHKÖINEN KYSELYLOMAKE: SUORITUSKYVYN MITTAUSJÄRJESTELMÄ 

Tämän kyselyn tarkoituksena on tutkia, mitä suorituskyvyn mittausjärjestelmää rakennettaessa 

kannattaa huomioida ja miten suorituskyvyn mittausjärjestelmä kannattaisi rakentaa. 

Tutkimustuloksia käsitellään allekirjoittaneen DI-työssä, jonka tavoitteena on rakentaa 

operatiivisen tason suorituskyvyn mittaristomalli asiantuntijaryhmään. 

 

Suorituskyvyn määritelmät ja tavoitteet: Suorituskyvyn mittaamisessa verrataan tavoitteita 

saavutettuun tulokseen. Suorituskyvyn johtaminen tapahtuu mittaamisen kautta. Johtaminen on 

vaikuttamista, positiivisten tulosten tavoittelua ja saavuttamista sekä viestintää ihmisten kanssa. 

Suorituskyvyn mittauksella tavoitellaan lisää työkaluja johtamiseen, tunnistamaan haasteita 

toiminnassa, lisäarvoa tuottamattomien toimintojen karsimista, fokuksen kohdentamista siihen, 

mikä on tärkeää sekä selkeämpää työn kokonaiskuvaa.  

 

Kysely sisältää ensin taustatietojen keräämisen ja sen jälkeen neljä kysymyskategoriaa. 

Alkuosan kysymyksillä (sivut 3-5) on tarkoitus kartoittaa, minkälaisiin asioihin mittauksessa 

kannattaisi keskittyä. Viimeisen sivun kysymykset keskittyvät itse mittariston rakentamiseen. 

Tuloksia käsitellään anonyymisti siten, ettei ketään voida tunnistaa taustatietojen perusteella. 

Taustatiedot kerätään vain tilastollista vertailua varten sellaisissa kysymyksissä, missä se on 

mahdollista. 

 

Sivu 2 

TAUSTATIEDOT  
 
Ikä    alle 30  30–40  41–50  yli 50 

Työvuodet   alle 5  5–10  11–20  yli 20  

Positio    toimihenkilö  ylempi toimihenkilö  esimies 

 

Sivu 3 

Alla on lueteltu joukko väittämiä. Ota kantaa väittämiin asteikolla 1-5, jossa 1 = täysin eri 

mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = en osaa sanoa, 4 = jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin 

samaa mieltä.  

Laitoksella tarkoitetaan Loviisan voimalaitosta ja organisaatiolla omaa ryhmääsi. 
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LAITOKSEN SUORITUSKYKYYN LIITTYVÄT VÄITTÄMÄT  1  2  3  4  5 

      ○  ○ ○  ○ ○ 

1 Olen tietoinen laitoksen strategiasta     

2 Olen tietoinen laitoksen tavoitteista 

3 Olen tietoinen laitoksen toimintasuunnitelmasta 

4 Olen tietoinen laitoksen KPI-mittareista 

5 Tiedän, mistä vuosittainen bonusjärjestelmä rakentuu 

6 Koen, että pystyn vaikuttamaan bonuksen lopputulokseen 

7 Haluaisin, että minulla on henkilökohtaisia tavoitteita bonusmatriisissa  

8 Ymmärrän oman työni yhteyden laitoksen tavoitteisiin 

9 Vapaa kommentti liittyen laitoksen suorituskykyyn 

 

Sivu 4 

TYÖNKUVAAN JA HYVINVOINTIIN LIITTYVÄT VÄITTÄMÄT 

1 Työtehtäväni ovat riittävän vaativia 

2 Olen innostunut työstäni 

3 Tunnen olevani ylikuormitettu 

4 Töissä on jatkuva kiire 

5 Pystyn priorisoimaan tehtäviä työkuorman hallitsemiseksi 

6 Pystyn yleensä tekemään työni tehokkaasti (sujuvasti, ilman ongelmia) 

7 Pystyn käyttämään työajastani suurimman osan relevanttien työtehtävien hoitamiseen 

8 Työtehtäviini kuuluu tehtäviä, joissa voin käyttää osaamistani ja taitojani tehokkaasti 

9 Työnkuvani on selkeä  

10 Saan riittävästi palautetta työstäni 

11 Työsuoritustani arvostetaan 

12 Pääsen vaikuttamaan työni sisältöön 

13 Olen tyytyväinen mahdollisuuksiini vaikuttaa päätöksentekoon 

14 Tulevaisuudessa olisi tärkeää päästä vaikuttamaan enemmän työni sisältöön 

15 Tulevaisuudessa olisi tärkeää päästä vaikuttamaan enemmän työni tavoitteisiin 

16 Tulevaisuudessa olisi tärkeää päästä vaikuttamaan enemmän oman ryhmän tavoitteisiin 

17 Kysymys: Jos vastasit kolmeen viimeiseen väittämään 4 tai 5, miksi pidät sitä tärkeänä? 

18 Kysymys: Kuinka työhyvinvointia voitaisiin parantaa? 
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Sivu 5 

PALKITSEMISEEN LIITTYVÄT VÄITTÄMÄT 

1 Pidän kannustavana palkitsemiskeinona rahaa 

2 Pidän kannustavana palkitsemiskeinona tavaraa  

3 Pidän kannustavana palkitsemiskeinona palkallista vapaa-aikaa 

4 Pidän kannustavana palkitsemiskeinona kiitosta esimieheltä 

5 Pidän kannustavana palkitsemiskeinona kiitosta työkavereilta  

6 Kysymys: Mitä muita motivoivia palkitsemiskeinoja voitaisiin käyttää? 

 

MOTIVAATIOON LIITTYVÄT VAITTÄMÄT  

1 Työssäni minua motivoi raha 

2 Työssäni minua mahdollisuus vaikuttaa 

3 Työssäni minua työni arvostus 

4 Työssäni minua työni haastavuus 

5 Työssäni minua palaute 

6 Työssäni minua mahdollisuus työn autonomiaan 

7 Työssäni minua ilmapiiri työpaikalla 

8 Työssäni minua mahdollisuus koulutukseen 

9 Työssäni minua mahdollisuus tehdä etätöitä 

10 Työssäni minua esimiehen luottamus 

11 Työssäni minua etenemismahdollisuudet uralla 

12 Työssäni minua mahdollisuus työtehtävien kiertoon 

13 Työssäni minua tavoitteellisuus 

14 Kysymys: Mikä vähentää motivaatiota? 

 

Sivu 6 

SUORITUSKYVYN MITTAUSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN 

1 Mitattaessa asiantuntijaryhmän suorituskykyä, mittareina pitäisi olla: 

□ itsearviointi 

□ pätevyyden arviointi 

□ työntekijöiden vaihtuvuus 

□ kehityskeskustelut 



Liite 1: Sähköinen kyselylomake   

4 

 

□ työtyytyväisyyskysely 

□ laatu 

□ tuottavuus 

□ osaamisen monipuolisuus 

□ osaamisen taso vaatimuksiin nähden 

□ koulutuksiin osallistuminen 

□ hyvinvointikysely 

□ tapaturmien määrä 

□ sairauspoissaolot  

□ budjettitoteuma 

2 Kysymys: Mitä muuta voitaisiin mitata? 

3 Haluan olla mukana rakentamassa suorituskykymittaristoa 

4 Mittausjärjestelmästä pitäisi nähdä myös ylemmän tason mittarit ja tavoitteet 

5 Mittausjärjestelmän käyttöönotosta pitää kouluttaa 

6 Palkitseminen pitäisi tehdä ryhmän suorituskyvyn perusteella 

7 Palkitseminen pitäisi tehdä yksilön suorituskyvyn perusteella 

8 Palkitsemista ei pitäisi sitoa suorituskykyyn ollenkaan 

9 Suorituskyvyn mittaustuloksia pitäisi käydä läpi kuukausittain 

10 Suorituskyvyn mittaustuloksia pitäisi käydä läpi neljännesvuosittain 

11 Suorituskyvyn mittaustuloksia pitäisi käydä läpi vuosittain 

12 Suorituskyvyn mittaustuloksia pitäisi käydä läpi esimiehen välityksellä 

13 Suorituskyvyn mittaustuloksia pitäisi käydä läpi palavereissa 

14 Suorituskyvyn mittaustuloksia pitäisi käydä läpi ilmoitustaululla 

15 Suorituskyvyn mittaustuloksia pitäisi käydä läpi sähköpostitse 

16 Suorituskyvyn mittaustuloksia pitäisi käydä läpi intran kautta 

17 Kysymys: Minkälainen mittausjärjestelmän pitäisi olla visuaalisesti? 

18 Kysymys: Mihin mittaristo kannattaisi rakentaa (Excel/Polarion/QlikSense/LaMDA/ 

Lomax tmv)? Miksi? 

19 Vapaa kommentti liittyen suorituskyvyn mittausjärjestelmän rakentamiseen. 


