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Tutkimuksen tavoitteena on tutkia yritysten johtamiseen käytettyjä mittareita 

metallituotteita valmistavassa teollisuudessa. Kvalitatiivinen menetelmä on 

valittu siksi, että tutkimuksen tavoite on tutkia ilmiöitä ja ihmisten toimintaa 

niiden takana haastatteluin ja havainnoin. 

Tutkimuksen kirjallisuusosuus perehtyy strategiseen johtamiseen ja 

määrittelee organisaation suorituskyvyn mittaamista ja mittaristoja, Balanced 

Scorecardin pohjalta. Kohdeyrityksessä perehdyttiin haastatteluiden avulla 

yrityksen mittaristoihin ja laadittiin SWOT-analyysi BSC:n näkökulmilla. 

Näiden perusteella voitiin päätellä kehityssuositukset.  

Yrityksen johtamiseen tarvitaan riittävän kattavaa mittaristoa. Perinteisten 

taloudellisten, jo tehtyjen toimien tuloksia indikoivien mittareiden rinnalle 

pitää löytää tulevaisuutta peilaavia tai ennakoivia mittareita. Usein nämä 

mittarit eivät ole talouden tilaa kuvaavia, vaan liittyvät esimerkiksi 

innovaatioprosessin tehokkuuteen tai henkilöstön aktiivisuuteen.  

Johtamisen pitää luoda edellytykset kehittää niitä asioita, jotka luovat 

yrityksen tulevaisuuden. Strategisia päätöksiä ovat ne, joilla nämä 

edellytykset luodaan ja toteutetaan.  
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The aim of this study is to find which scorecards are used in metal industry 

company. The qualitative method has been chosen because the aim of the 

study is to study the phenomena and human activities behind them by 

interviewing and observations.  

Theoretical part of this study focuses in strategic management and defines 

scorecards for measuring performance of the organization, based on Balanced 

Scorecard. The target company part is focusing in present situation of 

scorecards by interviewing organization and a SWOT-analysis was developed 

based acc. to the BSC views. Based on these findings recommendations were 

given to develop scorecards.   

Company management requires adequate scorecards. Traditional economical 

measuring is related to the activities done in past and therefore future 

indicative or predictative measures are needed. Often these new measures or 

scorecards are not related in economical figures, but in for example 

innovation process effectivity or in activity of organization.  

Management must enable development of the factors, which are defining 

future of the company. Strategic decisions are those, which create and execute 

this development.  
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1    JOHDANTO 

Yrityksen johtaminen perustuu tietoon, taitoon ja intuitioon. Näiden kaikkien 

etsimistä, hyväksikäyttämistä ja kehittämistä voi opetella. Usein hyvää johtamista 

pidetään onnekkaiden sattumien summana, vaikka kyse onkin oppimisesta. 

Oppimisen tehokkuus kompensoi alan asiantuntemusta ja usein johtaja voikin 

toimia hyvin erilaisilla aloilla. Sama pätee organisaatioon, joka voi koostua 

monenlaisista henkilöistä erilaisin työkokemuksin, mutta jotka yhdessä oppivat 

toimimaan kyseisellä alalla tehokkaasti. 

Kaikissa johtamistapahtumissa on kuitenkin ydin sama eli saada aikaan tuloksia 

ihmisten avulla ja kanssa. Väitetään, että vain ihmisiä voi johtaa ja että asioita ei 

voisi johtaa - niitä voi vain osata ja hallita hyvin tai huonosti. Käytännössä asioita 

johtamalla johdetaan ihmisiä.  

Johtaminen on kehittynyt tai muuttunut ajan muuttuessa. Seppo Mansukosken 

mukaan (2015) 1940-60 luvuilla työntekijät olivat tekijöitä, joiden sosiaaliasioista 

oli huolehdittava. 1970 luvulla vahvistettiin suorituskykyä, 1980 luvulla 

aikaansaamista ja tuloksentekoa. 1990 luku korosti osaamista, asiantuntijuutta ja 

vaikuttajuutta, 2000 luku lisäsi tiimityötä, vuorovaikutteisuutta ja 

itsensäjohtamista. Nykypäivänä johtaminen on yhdistelmä erilaisia johtamistapoja 

tai johtaminen on yrityksen toimialasta riippuen erikoistunut. Luovuus ja 

innovatiivisuus korostuvat yritysten menestymisessä. Aika muokkaa johtamisen 

ihanteita, tapoja ja käytäntöjä.  

Intuitio on näkemistä, jossa tieto saadaan suoraan kohteesta. Sen vastakohta on 

abstrahoiva tieto, joka perustuu analyyttiseen rationaaliseen tietoon. Intuitiota usein 

vähätellään, mutta tutkijat ovat kuitenkin nyt havainneet sen olevan arvokas lisä 

arvioidessa tietotulvaa. Taiteen tohtori Asta Raamin mukaan (2018): ”Huomasin, 

että luovuuden ja intuition käyttöön liittyvät asiat eivät rajoitu vain luovan työn 

tekijöihin, vaan ovat yleisempiä. Intuitio on avain täysin uudenlaiseen ja 

arvokkaaseen tietoon.” Hänen mukaansa intuitiolla voidaan ensin käsitellä asioita, 

jonka jälkeen jää aikaa rationaaliseen ajatteluun.  
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Tiedon merkitys on yrityksen johtamisessa tärkeää ja siihen liittyvät olennaisesti 

mittarit. Ne näyttävät yrityksen suuntaa, vauhtia ja muita strategian kannalta 

tärkeiksi havaittuja tekijöitä. Mutta mittarien valinnoissa voidaan ottaa taito ja 

intuitio huomioon tarkastelemalla mittaristoja kokonaisvaltaisesti. Siihen Balanced 

Scorecard sopii hyvin apuvälineeksi, sillä se ei valitse mittareita yrityksen puolesta 

vaan antaa niille erilaisia näkökulmia. 

 

1.1 Tavoitteet ja rajaus 

Yritys ja sen liiketoiminnot tarvitsevat mittareita, jotta tilannetta ja kehitystä 

voidaan seurata, toimenpiteiden vaikutuksia havainnoida ja päättää uusista 

toimenpiteistä. Mittareilla viestitään yrityksen henkilöstölle suorituksen tasosta, 

mahdollisesti palkitaan hyvistä suorituksista ja mittari itsessään viestii mikä on 

yritykselle tärkeää. 

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa yritysten johtamiseen käytettyjä mittareita 

metallituotteita valmistavassa teollisuudessa. Lisäksi tutkitaan ulkopuolisia, 

liiketoimintaympäristöä kuvaavia mittareita ja miten niitä voi strategisesti verrata 

yritysmittareihin. Tutkimukseen liittyy tavoite tutkia johtamisen mittaristoja ja 

antaa niihin kehityssuositukset. 

Tutkimuskysymyksiä ovat: 

• mitkä mittarit kuvaavat parhaiten metallituotteita valmistavan teollisuuden 

suorituskykyä? 

• millaisia liiketoimintaympäristöä kuvaavia mittareita on olemassa ja miten 

niitä voi verrata yritysmittareihin? 

• millaisia vaihtoehtoisia työkaluja voisi olla käytettävissä varsinaisten 

mittareiden ohella tai sijasta? 

 

Tutkimus keskittyy metallituotteita valmistavaan teollisuuteen. Kohdeyrityksen 

johtamisen mittaristoja selvitetään haastattelemalla esimiehiä ja havainnoimalla 

laatujärjestelmää. Nykytilasta annetaan arvio. Nykytilan selvittämisen lisäksi 
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annetaan mittariston kehittämiseen suosituksia, mutta jatkotoimenpiteet eivät 

sisälly tutkimukseen. 

 

1.2 Tutkimusmetodologia 

Tutkimusmetodologioita on useita erilaisia tutkimuksen kohteen, tilanteen ja 

tavoitteiden mukaan. Oikean metodologian valitseminen on yhtä tärkeää kuin itse 

tutkimus, sillä väärällä menetelmällä voidaan tutkimuksesta saada aikaan 

subjektiivinen. Objektiivisuuden vuoksi asioita ja ilmiöitä pitää tarkastella oikealla 

tavalla. Samassa tutkimuksessa voidaan käyttää useampia menetelmiä tutkimuksen 

eri osissa tai vaiheissa. 

Metodologioita voidaan jaotella monella tapaa. Ihan fyysisesti voidaan paikan 

mukaan tutkimus jakaa teoria- (laboratorio-) tai kenttätutkimukseksi. 

Kehityskaaren mukaan tutkimus voi keskittyä kolmeen eri vaiheeseen: Tutkimus 

voi tunnistaa uusia tutkimusongelmia, kehittää ratkaisuja tutkimusongelmiin tai 

arvioida esitettyjen ratkaisujen toimivuutta. Ajallisina vaiheina tutkimusprojektia 

voi edeltää esitutkimus ja sitä voi seurata jatkotutkimus. 

Tutkimukseen liittyy erilaisia käsitteitä. Kuvassa 1 esitellään tutkimuskäsitteitä ja 

mitä alakohtia niihin liittyy: 

 

Kuva 1. Tutkimuskäsitteitä (coggle.it 2019)  
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Tutkimustyyppinä laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on menetelmä, joka 

pyrkii ymmärtämään tutkittavaa asiaa. Tällöin selvitetään asian merkitystä ja 

tarkoitusta. Näkökulmille, kokemuksille, ajatuksiin, tunteisiin ja vaikuttimiin 

liittyviin asioihin annetaan tutkimuksessa tilaa (Hirsjärvi et al. 1995, s. 174).  

Määrällinen tutkimus eli kvantitatiivinen tutkimus on menetelmä, jossa käytetään 

täsmällisiä, laskennallisia ja tilastollisia menetelmiä. Tilastollinen tutkimus tuo 

asiaan tarkkuutta ja mitattavia arvoja. 

Tutkimusmenetelmänä empiirinen tutkimus on kokemusperäistä tutkimusta ja 

perustuu havainnointiin tai mittaamiseen. Kuvan 1 käsitteissä tämä on kuvaileva 

tutkimusmenetelmä. Teoreettinen tutkimus lähestyy asiaa ajatusrakennelmien ja 

niiden tarkastelun kautta. 

Tämä tutkimus on empiirinen tutkimus, koska se perustuu haastatteluihin ja 

havainnointiin. Kvalitatiivinen menetelmä on valittu siksi, että tutkimuksen tavoite 

on tutkia ilmiöitä ja ihmisten toimintaa niiden takana. 

Kohdeyrityksen tutkimusmenetelmänä oli tapaustutkimus ja 

tiedonhankintamenetelmänä olivat lukuisat haastattelut ja keskustelut. Näissä 

sivuttiin paljon tutkimuksen ulkopuolisiakin asioita, mutta raporttiin on poimittu 

vain relevantit asiat. BSC:n laatiminen kohdeyritykseen ei kuulu tähän 

tutkimukseen, mutta raportin ulkopuolella sen laatimista on tarkoitus jatkaa ja tätä 

työtä on aloitettu. 

 

1.3 Rakenne 

Tutkimus jakautuu karkeasti teoria- eli kirjallisuusosuuteen ja kohdeyrityksen 

osuuteen. Tutkimuksen kirjallisuusosuus perehtyy strategiseen johtamiseen ja 

määrittelee organisaation suorituskyvyn mittaamista ja mittaristoja, Balanced 

Scorecardin pohjalta. Kohdeyrityksen osuudessa perehdyttiin haastatteluiden 

avulla yrityksen mittaristoihin ja laadittiin SWOT-analyysi BSC:n näkökulmilla. 

Näiden perusteella voitiin päätellä kehityssuositukset. Tutkimuksen rakennekaavio 

on kuvassa 2. 
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Kuva 2. Tutkimuksen rakennekaavio 

Johdannossa luvussa 1 kerrotaan tutkimukseen johtaneista syistä ja tarpeista. Siinä 

kuvataan tutkimuksen tavoitteet ja asetetaan tutkimuksen kysymykset.  

Luvussa 2 käsitellään strategista suorituskyvyn johtamista. Ensin määritellään 

organisaation suorituskykyä ja sitten perehdytään suorituskyvyn mittaamiseen. 

Seuraavaksi tarkastellaan liiketoimintaympäristöä kuvaavia, yrityksen ulkopuolisia 

mittaristoja ja niiden hyödyntämistä. 

Luku 3 ottaa rungoksi Balanced Scorecardin ja tarkastelee sitä johtamisen 

mittaristona. Normaalisti käytetyn neljän ulottuvuuden lisäksi on otettu 

henkilöstönäkökulma.  

Luku 4 on kohdeyrityksen tutkimus. Nykytilaa selvitetään haastattelemalla 

organisaatiota ja poimimalla laatujärjestelmästä mittareita. Balanced Scorecardin 
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käyttämisestä tehdään SWOT-analyysi ja arvioidaan sen perusteella Balanced 

Scorecardin soveltamista kohdeyritykseen. 

Luku 5 on johtopäätökset. Se vastaa tutkimuskysymyksiin ja antaa suositukset 

mahdollisiksi jatkotoimenpiteiksi. 

Luvussa 6 on yhteenveto. Yhteenveto kokoaa tutkimuksen tulokset. 
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2   STRATEGINEN SUORITUSKYVYN JOHTAMINEN  

 

Suorituskykyä tulee johtaa, se ei yrityksissä kehity itsestään. Tähän liittyy yrityksen 

valitsema strategia eli miten suorituskykyä tulee kehittää. Näiden pitää liittyä 

toisiinsa ja tukea toisiaan, jotta yritys kehittyy oikeaan suuntaan. Ilman strategiaa 

yritys saattaa kehittyä orgaanisesti, mutta siltä voi jäädä saamatta jotain isompaa, 

johon sillä olisi mahdollisuuksia. Lisäksi kehitys voi olla yksipuolista, jolloin yritys 

on haavoittuvampi. Esim. pelkästään tuotantoteknologiaan panostamalla saattaa 

yritys saada kilpailukykyä, mutta jos samaan aikaan henkilöstöä ei kehitetä 

vastaavasti, niin tuotantoa ei hyödynnetä täysimittaisesti, kilpailijat saattavat 

pärjätä paremmin ja riskinä on henkilöstön vaihtuvuus.  

Profession järjestämissä koulutuksissa Jukka Pellinen (2020) on jakanut 

organisaation strategisen johtamisen ja mittaamisen on neljään loogiseen ja 

ymmärrettävään osa-alueeseen: 

• kilpailustrategia eli miten menestyä kilpailuympäristössä 

• toiminnan tehokkuus eli miten pitkälle viedä työprosessien mittaus 

• riskien tunnistaminen eli miten tuhot voidaan välttää ja miten niitä voi 

mitata 

• arviointi ja palkitseminen eli ketä kaikki tulisi palkita ja miten 

Strategista johtamista voidaan jaotella myös painottamalla teknologiaa ja 

informaatiota. Mika Aho (2011a, slide 32) on listannut johtamisen osa-alueet ja 

ehdottaa, että ne muodostavat toisiaan jatkuvasti seuraavan kehän:  

• teknologia (tietovarastointiarkkitehtuuri, prosessointi ja esitys) 

• strategia ja liiketoiminta (arvo liiketoiminnalle, päätöksenteon tuki, 

tavoitteet) 

• aineeton pääoma (kompetenssit, organisaatiokulttuuri, sidosryhmät) 

• suorituskyky (suorituskyvyn johtaminen, mittaaminen ja analysointi) 

• informaatio (datan laatu, tuottaminen ja rakenteet) 
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Mika Ahon mukaan (2011b, slide 5) Suorituskyvyn johtaminen on 

kokonaisvaltainen prosessi, joka liittyy tavoitteiden saavuttamiseen. Siihen kuuluu 

keinovalikoima ohjaamaan organisaatiota strategian mukaisien asioiden 

saavuttamiseen ja varautumaan myös odottamattomiin asioihin. Keinovalikoiman 

osa-alueita tavoitteiden saavuttamiseen ovat mm: 

• menetelmät (Balanced Scorecard, QMS laatujohtaminen,Lean-ajattelu) 

• prosessit (budjetit, raportointi) 

• mittarit 

• järjestelmät 

• ihmiset 

 

Keinovalikoiman osa-alueissa aletaan jo lähestyä BSC:n näkökulmia. Edellä 

mainituille listoille yhteistä on strategia, mittaaminen ja keinot. Lisäksi tulevat 

esille ihmiset ja aineeton pääoma. Suorituskyvyn johtaminen voidaankin kuvata 

kuvan 3 mukaan pyramidina, jossa huipulla missio, visio ja arvot. Sen alla olevat 

osat jakautuvat suorituskyvyn johtamiseen ja liiketoimintatiedon hallintaan. 

 

 

Kuva 3. Suorituskyvyn johtaminen osana liiketoimintatiedon hallintaa (Aho 2011, 

slide 6) 
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Kaikissa yrityksissä käytetään mittareita johtamisen apuna, jotta nähdään 

kehityksen suunta ja voimakkuus. Yleensä käytössä on taloushallintoon perustuvia 

tunnuslukuja, mutta sen lisäksi on yrityksen eri toimintoja ja eri yksiköitä kuvaavia 

tunnuslukuja. Tunnuslukuja seurataan yrityksen tärkeäksi kokemista asioista ja 

samalla niillä viestitään yrityksen sisällä asioista, joihin tulee kiinnittää huomiota. 

Tunnusluvuille on asetettu tavoitteita ja niihin liittyen voi olla henkilöstön 

palkitsemiskeinoja. 

Kriittisten menestystekijöiden tunnistaminen on yritykselle elintärkeää. Yrityksen 

tulee määritellä ne tiedot, taidot, kyvyt, resurssit, ominaisuudet, aikaansaannokset 

yms., joiden perusteella organisaatio menestyy. (Aho 2011c, slide 17). 

Kriittisten menestystekijöiden tunnistamiseen voi käyttää resurssipohjaista 

analyysiä (Olve et al. 1998, s. 53; Grant 1993). Analyysi perustuu yrityksen 

resursseihin ja menee vaiheittain kohti strategiaa. Samalla yritys määrittelee 

kriittiset menestystekijänsä.  

1. Selvitä yrityksen resurssit sekä vahvuudet ja heikkoudet suhteessa 

kilpailijoihin -> Resurssit. 

2. Määritä yrityksen kyvyt; mitä yritys osaa tehdä -> Kyvyt. 

3. Arvioi resurssien ja kykyjen kannattavuusmahdollisuudet sen pohjalta, mitä 

mahdollisuuksia ne antavat kilpailuetujen luomiseen, säilyttämiseen ja 

hyödyntämiseen -> Mahdollisuudet pysyviin kilpailuetuihin. 

4. Valitse strategia, joka hyödyntää parhaiten yrityksen resursseja ja kykyjä 

suhteessa ulkoiseen ympäristöön -> Strategia. 

5. Määritä resurssivajeet, jotka on täytettävä; kehitä jatkuvasti yrityksen 

resursseja ja kykyjä. 

Resurssipohjainen analyysi muistuttaa paljon SWOT-analyysiä ja sen vaiheita, 

mutta korostaa kriittisiä menestystekijöitä ja resursseja. 

 

2.1  Organisaation suorituskyky 

Suorituskyky kuvaa organisaation kykyä saavuttaa asetetut tavoitteet. Tähän tietysti 

liittyy resurssit ja kuinka mahdollinen tavoite on saavuttaa. Resursseja pitää olla 
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oikeassa suhteessa tavoitteisiin ja tavoitteiden vastaavasti oikeassa suhteessa 

organisaatioon ja resursseihin. 

Organisaatio koostuu työntekijöistä. Näin ollen organisaation kyky on sama kuin 

työntekijöiden kyky tai heidän yhteistyön kyky. Tämä asettaa paineita 

rekrytointitilanteisiin, mutta tietysti nykyisten työntekijöiden kyvykkyyttä ja 

yhteistyötä voidaan kehittää.  

Dreamleaderin Tomi Kasurisen mukaan (2018) hyvä liiketoiminta syntyy hyvistä 

työntekijöistä. Hyvä työntekijä on aktiivinen ja hänellä on tavoitteellista tekemistä.  

Kuvan 4 mukaan korkean suoritustason organisaation kehittäminen edellyttää 

suorituskeskeisyyden ja hyvinvointikeskeisyyden yhdistämistä. Näissä 

molemmissa on taas edellytyksenä työntekijän omistautuminen työhön. 

Omistautuminen koostuu kahdesta tekijästä, motivaatiosta omaan työhön ja 

sitoutuneisuudesta työnantajaan.  

Kuva 4. Korkean suoritustason organisaation kehittäminen on johtamisen ja koko 

työyhteisön kehittämistä (Kasurinen 2018) 
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2.2 Suorituskyvyn mittaaminen 

Suorituskyvyn mittaamisessa on yleensä keskitytty taloudellisiin mittareihin. Ne 

kuitenkin kuvaavat huonosti, miten yritys on osannut käyttää aineetonta 

pääomaansa. Siksi on hyvä lisätä aineettomaan pääomaan liittyviä mittareita 

(Malmi et al. 2006, s. 16-17): 

• osaamista 

• työntekijöiden motivaatiota 

• prosessien tehokkuutta 

• informaatioteknologian toimivuutta 

• asiakassuhteita ja asiakkaiden uskollisuutta 

• poliittista ja yhteiskunnallista hyväksyntää 

Taloudellisissa mittaristoissa usein yrityksen eri toimintayksiköitä vertaillaan 

suoraan toisiinsa, vaikka niiden toiminnot poikkeavat selvästi toisistaan. Esim. 

yleensä myyntikate on yrityksen OEM-asiakasmyynnissä pienempi, kuin saman 

yrityksen varaosia myyvän huoltoyksikön myyntikate. 

 

Strategiseen johtamiseen liittyvät olennaisena osana mittaristot. Niiden valinta 

tulee perustua yrityksen strategiaan, vision ja arvojen perusteella. Esimerkiksi (Aho 

2011d, slide 16) luettelee strategisen painopistealueen mukaan seuraavia 

mahdollisia keskeisiä suorituskyvyn mittareita: 

Kustannusjohtajuus: Tuotannon ja toimitusten kustannukset, 

yksikkökustannukset, kannattavuus, kapasiteetti 

Erikoistuminen: Uuden tuotteen aika markkinoille, uusien patenttien 

määrä, tuotteen tai palvelun räätälöinti 

Kasvu:  Tiedon jakaminen, asiakkaiden hankinta ja 

säilyttäminen, markkinaosuus, asiakaslevinneisyys 
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Kaplan (Kaplan et al. 1996, s. 1) vertaakin yrityksen mittaristoja lentokoneen 

ohjaamoon.  Kuvitellaan, että modernin suihkukoneen kojelaudassa olisi vain yksi 

mittari. Lentäjä keskittyy tällä lennolla vain ilmanopeuteen, sillä edellisellä lennolla 

hän seurasi lentokorkeusmittaria ja se tuntui näyttävän hyviä lukemia. Ja kun 

nopeus on saatu kuntoon, niin seurataan polttoaineen kulutusta seuraavalla lennolla. 

Hyväkään lentäjä ei noin vaativassa työssä voisi toimia noin, vaan tarvitsee 

monipuolisen mittariston navigaatioineen ja varmistuksineen. Miksi siis 

yritysjohdon pitäisi tyytyä yhteen mittariin. 

 

 

2.3 Liiketoimintaympäristöä kuvaavat mittaristot 

Perinteinen taloudellinen ohjaus ja mittarit eivät huomioi yrityksen ulkopuolisia 

seikkoja. Näin asiakkaiden ja kilpailijoiden näkökulma jäähuomiotta eikä toimialan 

muutoksista tule varoitussignaaleja. Laskentatoimen taloudelliset tunnusluvut 

kertovat lähinnä yrityksen sisäisestä tilanteesta ja vertaavat yleensä tunnuslukuja 

aiempien ajankohtien vastaaviin lukuihin. Tärkeää olisi verrata yritystä myös 

kilpailijoihin nähden. (Olve et al, 1998 s. 22)  

Omien mittareiden seuraaminen ei kiinnitä huomiota ympäröivään maailmaan. 

Yritys toimii tietynlaisessa toimintaympäristössä. Nykyinen toimintaympäristö 

muuttuu jatkuvasti. Sen lisäksi yrityksellä voi olla tavoitteena saada uudenlaista 

asiakaskuntaa/tuotteita/palveluita valikoimiinsa, jolloin yritys kohtaa samalla 

uudenlaisen toimintaympäristön. Siksi on tärkeää seurata yleisiä 

toimintaympäristön mittareita. 

Yleensä yritykset seuraavat alan muiden yritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta. 

Samoin pörssikurssit, erilaiset indeksit ja toimialaraportit antavat kuvaa tilanteesta 

ja sen muutoksista.  
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Työ- ja Elinkeinoministeriön julkaisemat toimialaraportit ennakoivat 

liiketoimintaympäristön muutoksia (tem.fi 2019): 

• toimialan kuvaus 

• aloittaneet ja lopettaneet 

yritykset 

• toimialan suurimmat yritykset 

• työvoima ja osaaminen 

• arvio työmarkkinatilanteesta 

• alan koulutustilanne 

• markkinoiden kehittyminen 

• kotimaan markkinat 

• kansainväliset markkinat 

• valmistus pohjoismaissa 

• Suomen vienti 

• tuonti Suomeen 

• alan yritysten taloudellinen 

tilanne 

• investoinnit ja tuotekehitys 

• toimialan tulevaisuus 

• PESTEL-analyysi 

• SWOT-analyysi 

• toimialan näkymiä 

• suomalaisen valmistuksen 

tulevaisuudenkuva

  

Raporteissa on tunnuslukuja menneiltä vuosilta mutta myös ennusteita lähivuosille. 

Erityisesti viennillä ja tuonnilla on suuri merkitys ja se saattaa muuttaa toimialan 

rakennetta hyvinkin nopeasti. Esimerkiksi huonekalualalla tuonnin arvo ylitti 

viennin arvon 1996 ja sen jälkeen tuonti on kasvanut (tem.fi 2019 toimialaraportti 

huonekaluala 2/2019). 

PESTEL-analyysi tarkastelee makrotason ilmiöitä, joiden vaikutuksessa yritykset 

toimivat ja joihin yritys itse ei pysty vaikuttamaan. SWOT-analyysissä on sekä 

sisäisiä että ulkoisia tekijöitä huomioituna. 

Tilastokeskuksen suhdannetilastoista (stat.fi 2019) löytyy talouden eri 

osatekijöiden ja -alueiden kehityksen suuntaviivat lyhyellä aikavälillä. 

Kokonaiskuvaa antaa kansantalouden tilinpito, joka kuvaa Suomen kansantaloutta. 

Em. toimialaraporteissa on käytetty myös tilastokeskuksen materiaalia. 

Euroopanlaajuisesti tilastotietoa löytyy Eurostatin tilastoista (ec.europa.eu 2019), 

mutta niissä on vähemmän analysointia ja ennusteita. 

Tullitilastoista saa varsin tarkkaa tietoa viennin ja tuonnin luvuista tuotteittain 

(tulli.fi 2019, ec.europa.eu 2019). Tuotteen CN-nimikkeellä on löydettävissä mihin 
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maahan sitä on viety ja mistä maasta sitä tuotu, kuinka paljon Euroissa ja kiloissa 

kunakin vuonna. Nimikkeiden kanssa kannattaa olla tarkkana ja kokeilla myös 

ylempien tasojen nimikkeitä – eri yritykset saattavat käyttää eri nimikettä samasta 

tuotteesta. Tärkeimpien ulkomaisten kilpailijoiden kotimaiden viennistä voi 

päätellä kilpailijan markkina-alueita. EU:n sisäisen kaupan tiedot ovat tarkempia 

kuin EU:n ulkopuolelle käyty kauppa - tilastointi tietyissä maissa ei välttämättä 

anna tarkkaa kuvaa.  

 

Kilpailijoiden ja asiakkaiden tunnuslukujen seuraaminen on luonteva tapa seurata 

ympäristöä ja yrityksissä tätä tehdäänkin, mutta usein se ei ole systemaattista. 

Helposti tunnuslukuja seurataan vain johonkin asiaan tai tilanteeseen liittyen, 

jolloin kehityksen suunta tai trendit jäävät havaitsematta. 

 

2.4 Liiketoimintaympäristöä kuvaavien mittareiden hyödyntäminen 

 

Yritys voi hyödyntää liiketoimintaympäristöä kuvaavia mittareita vertaamalla niitä 

omiin mittareihinsa. Lukuarvojen vertaaminen suoraan ei ole ehkä mielekästä, 

mutta kehityssuuntien vertaaminen on. Piirtämällä graafiset kuvaajat voidaan 

päätellä, miten yritys on kehittynyt toimialaan tai maan talouteen verrattuna. 

Kuvaajien pitäisi olla samansuuntaiset ja muutoskohdat samoina vuosina. 

Toimialan ennusteisiin vertaamalla voidaan päätellä yrityksen lähitulevaisuuden 

mahdollista kehittymistä. 

 

Jos kuvaajien käyttäytymisessä on eroa, kannattaa analysoida mistä se johtuu. Onko 

yritys toimialaansa tehokkaampi vai tehottomampi? Millainen on ollut tärkeimpien 

kilpailijoiden kehitys esim. tilinpäätösten tietojen perusteella? 

 

Projektiluontoinen toiminta saattaa sotkea vertailuja, koska yksittäinen tilaus 

saattaa taloudellisesti osua yhdelle vuodelle, vaikka sen vaikutus ylettyy 

pidemmälle ajanjaksolle. Samoin jos alalla toimivalla kilpailijalla on ollut 

projektiluontoisia toimituksia, saattaa se aiheuttaa toimialan lukuihin yhdelle 

vuodelle heittoja. 
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Jos yrityksen tuote tai palvelu on kuluttajiin liittyvä, voi vertailua tehdä muihin 

vastaavan arvoisiin kuluttajatuotteisiin ja niiden myynninkehitykseen. Esim. 

omakotitalojen lämmitysjärjestelmien tai jätevedenpuhdistusjärjestelmien 

investointiherkkyyttä voi verrata henkilöautojen tai taulutelevisioiden myyntiin. 

 

Jos yrityksen tuote tai palvelu on yritysten ostoihin tai investointeihin liittyvä, niin 

samanlaista vertailua voi tehdä yritysten käyttämiin vastaaviin tuotteisiin. 

Koneiden ja laitteiden ostamista voi vertailla esim. trukkien myynnin 

kehittymiseen. 

 

Kilpailijoihin vertaaminen on aina hyödyllistä ja antaa tilanteesta konkreettista 

tietoa. Kotimaisista kilpailijoista on helposti löydettävissä taloustietoja ja niistä voi 

päätellä tavanomaisten taloudellisten mittareiden lisäksi markkinaosuuksien 

kehittymistä. Ulkomaisissa kilpailijoissa tilanne on vaikeampi, sillä lukuja ei 

välttämättä ole saatavilla. Tullitilastot voivat tässä olla hyödyllisiä, esim. kyseisen 

kilpailijan maan vientitilastot omaan kotimaahan.  

 

Kilpailijoiden lisäksi tärkeimpien asiakasryhmien tai asiakkaiden tunnuslukuja 

kannattaa seurata. Tähän pätee samanlaiset lainalaisuudet kuin edellä mainittuihin 

kilpailijoihin. 

 

 

2.5 Johtamisen mittaristojen etuja ja haittoja 

 

Perinteiset johtamisen mittarit perustuvat talouteen ja silloin etuna on, että ne ovat 

saatavilla kirjanpidosta. Euroja on konkreettisempi seurata ja niillä on kaikille 

sidosryhmille vaikutusta, etenkin yrityksen omistajille. Eurot kertovat jo tehtyjen 

toimenpiteiden vaikutuksista ja jos toimenpiteet on selkeästi määritelty, voidaan 

mittareiden antamia tietoja hyödyntää tulevien toimenpiteiden pohjaksi.  
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Perinteisiä talouden mittareita ovat mm. tarjouskanta, tarjousten hit-rate, 

tilauskanta, liikevaihto, myyntikate, tulos, sijoitetun pääoman tuotto, 

työvoimakulut ja varaston arvo. Lisäksi toimintaa kuvaavina mittareina yleensä 

seurataan varaston kiertonopeutta, läpimenoaikaa, toimitusvarmuutta ja 

sisäisiä/ulkoisia laatuvirhekustannuksia, sairaspoissaolotilastoja ja henkilöstön 

vaihtuvuutta. Näitä voidaan jaotella viikko-, kuukausi- ja vuositasoilla sekä 

liiketoimintayksiköittäin. Tietoja voidaan verrata ajanjaksoittain, 

liiketoimintayksiköittäin, asiakkaittain, tuotteittain tai toimialueittain.  Yleisimmät 

mittarit liittyvät Neilimo at al. (2005, s. 289) kannattavuuteen, likvidideettiin, 

pääomarakenteeseen, myynnin kasvutavoitteeseen ja muuttuvien & kiinteiden 

kustannusten nousuun. 

 

Mittareita voidaan pitää luotettavina ja selkeinä. Niistä on helppo tiedottaa ja niiden 

pohjalle voi rakentaa henkilöstön palkitsemismenetelmiä. Talouden mittareita ei 

yleensä kyseenalaisteta ja tältä osin voisi ajatella, että kaikki on kunnossa.  

  

Talouden ohjaus on saanut kritiikkiäkin. Teemu Malmi (2017) toteaakin 

taloushallinnon tuottaneen pitkälti KPI-mittareita (Key Performance Indicator), 

jotka ovat sidoksissa rahaan. Tekeminen ja keinot eivät kuitenkaan ole 

rahamääräisiä.  

Taloudelliset mittarit antavat tietoa jo tapahtuneista asioiden tuloksista. Niitä 

arvioitaessa on pidettävä mielessä mitä yritys aiemmin oli tehnyt ja mitä se tekee 

tällä hetkellä. Taloudelliset mittarit eivät kuvaa ei-rahallisia asioita, joten niillä 

pitää olla erikseen mittarit ja tuoda ne myös esiin: 

• laatu 

• asiakastyytyväisyys 

• toimitusvarmuus 

• tuotekehityksen panostukset ja sen tehokkuus 

• henkilöstön osaaminen 
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Pitkäjänteinen toiminta vaatii mm. kehittämisinvestointeja ja koulutusta. 

Pitkäjänteisyyden puutteen lisäksi saattaa mittareiden muuttumisessa olla hitautta, 

sillä Teemu Malmin (2017) mukaan ketterästi muuttuvassa maailmassa yrityksen 

strategia saattaa reagoida hyvinkin nopeasti, mutta mittarit eivät, saati niihin 

liittyvät henkilöstön palkitsemisjärjestelmät.  

Yleensä taloudelliset mittarit on tehty laskentatoimen ulkoista raportointia varten, 

esim. omistajille ja tilintarkastajille. Tämä ei välttämättä kuvaa yrityksen 

kehittymistä oikein eikä anna yrityksen sisäisestä tehokkuudesta selkeää kuvaa. 

Kustannusten kohdentaminen välittömien ja välillisten kulujen kesken ei aina toimi 

oikein. Välillisten kulujen jakaminen välittömien kulujen suhteessa saattaa 

aiheuttaa virheen tiettyä toimintoa arvioitaessa ja esim. tuotekehitysinvestoinneissa 

tietyn tuotteen kulut saattavat olla vaikeasti jäljitettävissä. 

Henkilöstön voi olla vaikea nähdä, miten juuri oma työpanos vaikuttaa kyseisiin 

lukuihin. Sisäisen näköalan lisäksi ulkoisessa näkymässä voi olla vertailun puutetta: 

Luvut koskevat vain yrityksen sisäistä tilannetta ja vertailua tehdään yleensä vain 

aiempien vuosien vastaaviin lukuihin. Tässä ei vertailua tehdä ympäröivään 

maailmaan ja kilpailijoihin. 

Yksittäisen kuukauden tai neljännesvuoden luvut saattavat johtaa harhaan ja niitä 

saatetaan käyttää väärin. Organisaatio saattaa optimoida tilausten kirjaamista tai 

toimituksia niin, että tietyt neljännesvuodet ylittävät bonusrajoja (Olve et al, 1998 

s. 21). 

 

Entä miten mitata henkilöstön innostuneisuutta, sitoutumista ja kulttuuria? Näiden 

pitäisi olla yritykselle aivan elintärkeitä mittareita, sillä niiden voimalla yritys 

menestyy. Perinteinen työtyytyväisyysmittaus kyselylomakkeilla antaa perustietoa, 

mutta riippuen kyselyn ajankohdasta ja kyselyn aikana vallinneesta tilanteesta, 

saattaa se antaa värittynyttä tietoa. Työtyytyväisyyskyselyissä aktiivinen 

henkilöstönosa tuo helposti omia ajatuksiaan esiin ja passiivisempi henkilöstö jää 

äänettä. 
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Innostuneisuutta ilmentää se, että työntekijä voi olla työhönsä tyytyväinen, mutta 

ei innostunut. Innostuneisuus kuvaa työntekijän fiilistä ja innostuneella 

työntekijällä työmotivaatio on korkeampi ja siten myös työtyytyväisyyskin on 

korkeampi. Fiilistä voi mitata vaikka Happy-or-not -tyyppisillä painonapeilla 

jatkuvasti (Varma.fi 2015).  

Sitoutuminen kuvaa työntekijän kokemaa arvostusta ja osallisuutta päivittäisessä 

työssä. Mittarina se kuvaa työntekijän kokemaa osallisuutta yrityksen missioon ja 

menestykseen. Tämä on siis paljon syvemmällä oleva asia kuin pelkkä 

työtyytyväisyys. Sitoutumista voidaan mitata arvioimalla työntekijän kokemuksia 

(fi.surveymonkey.com 2019): 

• yrityksen johdon toiminnasta; esimiesten oikeaksi koettu toiminta. 

• työn luonteesta; työ on sopivasti haastavaa ja sillä on merkitystä. 

• urakehityksestä; näkeekö työntekijä edessään selvän urapolun ja autetaanko 

häntä siinä. 

• ylpeydestä yrityksestä; ylpeys omasta työpaikasta ja omasta työstä. 

• kollegoista; työntekijöiden väliset hyvät suhteet ja yhteishenki. 

Yrityksen kulttuuri on kuinka arvot, uskomukset ja käyttäytyminen näkyvät 

yrityksen henkilöstön tavassa toimia. Näiden mittaaminen vaatii tarkkaa 

perehtymistä yrityksen toimintaan ja etenkin siihen, missä tilanteissa on 

henkilöstöllä energiaa ja positiivista toimintaa. Tähän pitää myös kannustaa. 

Kulttuurin mittaamiseen ei ole yleisiä työkaluja, vaan sitä on sovellettava 

yrityskohtaisesti.  

 

 

 

 



 

24 
 

Mittareina voidaan käyttää esimerkiksi (strategy-business.com 2019): 

• aktiivisesti osallistuvien työntekijöiden määrä, kun jotain uutta asiaa 

valmistellaan tai esitetään. Lisäksi voidaan katsoa, kuinka paljon työntekijät 

julkaisevat asiaan liittyviä sosiaalisia viestejä. 

• kysytään ovatko työntekijät samaa mieltä taloudellisista tunnusluvuista ja 

niiden syistä kuin yrityksen johto. 

• asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja asiakkaiden kommentit 

Mittareissa törmätään helposti myös henkilöstön muutosvastarintaan. Mittaristot 

saatetaan kokea (Laamanen 2008, s. 32) yrityksen valvonnan ja kontrollin keinoina, 

jolloin niitä ei haluta ottaa käyttöön tai niiden merkitystä vähätellään. Tällaisessa 

tilanteessa henkilöstö kannattaa ottaa mukaan ja sitouttaa jo mittareiden laatimisen 

vaiheessa. Näin kaikilla osapuolilla on sama ymmärrys niiden tarpeellisuudesta. Jos 

mahdollista, niin mittareihin voi liittyä henkilöstön palkitsemista eikä aina vain 

rahana. Laamasen mukaan (Laamanen 2008, s. 285) henkilöstöltä voi kysyä, mitä 

arvostavat tai mikä motivoi. Mitä tekisin kaikkein mieluimmin juuri nyt -kysymys 

saattaa antaa vastaukseksi  yhteisen juhlatilaisuuden, joka muistetaan pidempään.  

Mittaristoissa herää kysymys miten varmistaa niiden riittävä laatu ja määrä. Lisäksi 

niiden tarpeellisuus ja tulevaisuuden huomiointi pitää varmistaa. Tähän BSC antaa 

hyvän lähtökohdan, sillä sen avulla mittariston riittävä laajuus tulee huomioitua. 

Mittareiden valinta on yrityksen itse tehtävä tilanteen ja tarpeen mukaan.   
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3  BSC JOHTAMISEN OHJAUSJÄRJESTELMÄNÄ  

 

Johtamisessa perinteisesti on ollut jako ihmisten johtamiseen ja asioiden 

johtamiseen. Käytännössä usein asioiden johtaminen on etusijalla ja ihmisiä 

johdetaan vain erityistilanteissa. Johtamiseen siis kaivataan ohjausjärjestelmää, 

joka toisi tasapainoa erilaisten elementtien ja näkökulmien välille. 

 

Balanced Scorecard (BSC) tarkoittaa tasapainotettua tuloskorttia tai -taulukkoa. 

Sen julkaisivat Robert Kaplan ja David Norton vuonna 1992 Harvard Business 

Review lehdessä. Sitä ennen he olivat vuonna 1990 tehneet asiaan liittyvää 

tutkimusta KPMG-yhtiöissä tavoitteenaan mitata tulevaisuuden organisaation 

suorituskykyä. (Kaplan et al. 1996 Preface) 

BSC kehittyi nopeasti mittausjärjestelmästä johtamisjärjestelmäksi ja edelleen 

strategiseksi johtamisjärjestelmäksi. BSC säilyttää perinteiset taloudelliset mittarit, 

mutta ottaa rinnalle tulevaisuuteen ulottuvat seikat: Asiakkaat, toimittajat, 

työntekijät, prosessit, teknologian ja innovatiivisuuden (Kaplan et al. 1996 s. 7). 

Näin mittaristo kattaa menneisyyden ja tulevaisuuden. Tulevaisuuteen vaikuttavat 

yrityksen valitsema strategia ja visio, joten tästä syntyy luontevasti yhteys 

johtamisjärjestelmiin. 

 

Muitakin suorituskyvyn mittaamis- ja prosessimalleja on. Kaplanin ja Nortonin 

mallia on kritisoitu siitä, että se on kehitetty amerikkalaiseen yrityskulttuuriin, jossa 

korostuvat yrityksen koko ja kvartaalitalous. Alun perin se oli kehitetty valvonta- 

ja seurantajärjestelmäksi, vaikkakin kehittyi ohjausjärjestelmäksi. Lisäksi kritiikkiä 

on saanut johtokeskeisyys, monimutkaisuus, raskaus ja henkilöstön sivuuttaminen. 

(Malmi et al, 2006, s. 96) 

Maiselin malli (1992) muistuttaa nimeänsä myöten Kaplanin ja Nortonin mallia, 

mutta oppimisnäkökulma on vaihdettu henkilöstönäkökulmaan. Siinä mitataan 

innovaatioita, osaamista, tuotekehitystä ja ydinosaamisalueita sekä yrityskulttuuria. 

Tarkoituksena on kiinnittää huomiota organisaation ja henkilöstön tehokkuuteen ja 

mitata sitä. (Olve et al, 1998, s. 26) 
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Suorituspyramidi -niminen malli on McNairin, Lynchin ja Crossin kehittämä malli 

(1990), jossa on asiakaskeskisyyttä ja ja taloudellisia sekä ei-taloudellisia 

mittareita.Malli jakautuu neljään kerrokseen, joten se on vietävissä läpi eri 

organisaatiotasoista. Alempien tasojen operatiiviset mittarit on kytketty ylempien 

tasojen taloudellisiin mittareihin. (Olve et al, 1998, s. 27) 

EP2M -malli eli Effective Progress and Performance Measurement (1993) on 

Adamsin ja Robertsin kehittämä malli, jossa kehyksen muodostavat ulkoiset 

mittarit, sisäiset mittarit, ylhäältä alaspäin suuntautuvat mittarit ja alhaalta ylöspäin 

suuntautuvat mittarit. Lopputuloksena siitä muotoutuu Kaplanin ja Nortonin mallia 

muistuttava kuvio. (Olve et al, 1998, s. 28) 

Olven & Roy & Wetter ovat rakentaneet BSC:n käyttöönottoprosessin (1998), joka 

ottaa yrityksen markkinatilanteen ja organisaation sisäiset valmiudet huomioon. 

Prosessi on konkreettisempi ja käytännönläheisempi, sillä se perustuu tekijöidensä 

käytännön kokemukseen. Sitä on kritisoitu strategiatyön huomiotta jättämiseen. 

(Malmi et al, 2006, s. 97) 

Toivasen malli on Jouko Toivasen kehittämä malli (2001), joka on BSC:n 

prosessimalli ja sen ”suomalaisversio”. Myös tässä on käytännön kokemuksen 

myötä kehitetty käyttöönottoprosessia, alkaen johdon sitoutumisesta ja mittariston 

kytkeytymisestä strategiaan. BSC:n kokonaisvaltaisuutta, yhdessä oppimista ja 

henkilöstön roolia korostetaan. Mallissa on BSC:n toteuttamisen 10 vaihetta.  

Kaplanin ja Nortonin mallissa on kuvan 5 mukaan neljä näkökulmaa; 

asiakasnäkökulma, taloudellinen näkökulma, oppimisnäkökulma ja 

tehokkuusnäkökulma. 
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Kuva 5. BSC Kaplanin ja Nortonin malli (Kaplan et al. 1996 s. 9)     

 

Käytännössä mittaristo on hyvä esittää taulukkona kuten kuvassa 6, jossa näkyvät 

varsinaisen mittarin ja sen tuloksen lisäksi näkökulma, menestystekijät ja 

suorituskyvyn muutos. Näin mittaristo on ehyt kokonaisuus ja antaa hyvän 

kokonaiskuvan. 

 

 

Kuva 6. Esimerkki BSC mittaristosta (OAMK 2008) lisättynä 

henkilöstönäkökulmalla 
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Useissa yhteyksissä BSC Kaplanin ja Nortonin malliin on lisätty viides ulottuvuus, 

henkilöstönäkökulma. Niin tehdään myös tässä tutkimuksessa. Seuraavassa 

käydään läpi näkökohdat ja esitellään niihin liittyviä mittareita.  

 

3.1  Asiakasnäkökulma 

 

Tämän näkökulman mittarit voidaan jakaa kahteen ryhmään, perusmittareihin ja 

asiakaslupauksen mittareihin. Perusmittarit ovat yrityksen normaaleja, asiakkaisiin 

liittyviä mittareita. Asiakaslupauksen mittarit vastaavat kysymykseen, mitä 

yrityksen tulisi tarjota, jotta nykyiset asiakkaat olisivat tyytyväisiä ja uskollisia ja 

jotta uusia asiakkaita voitaisiin saavuttaa. (Malmi et al, 2006, s. 26) 

 

Perusmittareita ovat asiakaskohtainen myynti ja kannattavuus, asiakastyytyväisyys 

ja uusien asiakkaiden lukumäärä. Näissä mittareissa on yrityksen näkökulma. 

Asiakaslupauksen mittareita ovat tuotteen tai palvelun ominaisuudet, laatu ja hinta. 

Myös täsmällisyys, vasteajat tai imago voivat olla tällaisia mittareita. Näissä 

mittareissa on asiakkaan näkökulma.  

 

Markkinoiden ja asiakkaiden segmentointi on aiheellista, sillä nykyiset ja tulevat 

asiakkaat eivät ole homogeenista massaa. Lisäksi samassa yrityksen 

asiakassegmentissä saattaa olla erilaatuisia käyttäjiä, jolloin niidenkin segmentointi 

on perusteltua, jotta kriittiset menestystekijät voidaan tunnistaa. (Kaplan et al. 1996, 

s. 64). 

 

Asiakassegmentointia voi tehdä matriisina, jossa otetaan huomioon 

asiakaskohtainen kannattavuus ja se, onko ko. asiakas yrityksen valitsemassa 

kohderyhmässä. Näin voidaan esim. kohderyhmään kuulumattomat 

kannattamattomat asiakkaat tunnistaa ja keskittyä kohderyhmään ja kattaviin 

asiakkaisiin. 
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Asiakaslupauksen mittareilla on suuri painoarvo, koska ne kuvaavat yrityksen 

strategiaa ja tulevaisuutta, siis kilpailutekijöitä ja kriittisiä menestystekijöitä. Tästä 

saadaan myös tasapainoa asiakaslupauksen mittareille. 

 

Kaplanin mukaan asiakaslupauksen arvo on yhtä kuin tuote / 

palveluominaisuuksien, imagon ja asiakassuhteen summa (Kaplan et al. 1996, s. 

74). Tuote ja palveluominaisuuksiin kuuluvat toiminnallisuus, laatu, hinta ja 

toimitusaika. Imago on yrityksen toimillaan saama julkisuuskuva. 

Asiakassuhteeseen kuuluvat palvelun miellyttävyys, helppous ja nopeus. Yritys voi 

asettaa näille kaikille mittarit ja tavoitetasot. Jotta asiakas todella saa arvoa, pitää 

asiakkaan odotukset saavuttaa tai mieluiten ylittää. 

 

Yrityksen asiakaskohderyhmän tunnistaminen ja määrittely on tärkeää, koska 

silloin tuoteominaisuudet ja asiakassuhde voidaan kohdistaa oikeisiin asioihin ja 

luoda hyvä imago. Samoin asiakkaiden odotusarvot voidaan silloin helpommin 

määrittää ja sitten ylittä ne. Näiden pohjalta voidaan arvioida yrityksen kriittisiä 

menestystekijöitä.   

 

 

3.2  Taloudellinen näkökulma 

 

Taloudellinen näkökulma on perinteinen ja yleisimmin käytetty näkökulma 

yrityksissä. Käytännössä tämä on sama kuin yrityksen omistajan näkökulma. Kuten 

aiemmin on todettu, tulee tässä helposti myös virheellistä ajattelua: Yritys saattaa 

vaatia samoja kateprosentteja eri yksiköiltä, vaikka niiden toiminta saattaa olla 

hyvin erilaista. Esimerkiksi OEM-myynti (laiterakentajille) tehdään yleensä 

alhaisemmalla myyntikateprosentilla kuin samojen tuotteiden myynti 

loppukäyttäjille huoltotoiminnan varaosina. Lisäksi taloudellisten mittareiden 

pitäisi aina olla niin läpinäkyviä, että syy ja seuraussuhde näkyy selvästi. 

 

Talousnäkökulmasta yrityksen liiketoimintoja ja tuotteita voidaan jakaa niiden 

elinkaaren mukaan kolmeen osaan: 
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• kasvava liiketoiminta 

• ylläpidettävä liiketoiminta 

• sadonkorjuu tai kypsä liiketoiminta        

(Kaplan et al. 1996, s. 48) 

 

Kasvava liiketoiminta vaatii investointeja ja panostusta sekä taloudellisesti että 

yrityksen resursseja. Kannattavuus voi aluksi olla heikkoa tai negatiivista. Mittarina 

kannattaakin pitää myynnin kasvua ja tarvittaessa jakaa se alueiden tai 

kohdeasiakkaiden mukaan. Myös kannattavuuden kehitystä prosentteina voidaan 

seurata. 

 

Ylläpidettävä liiketoiminta on yritysten yleisin osa. Siinä tuote tai palvelu antaa 

hyvän liikevaihdon ja kannattavuuden eikä vaadi enää suuria investointeja. Toki 

tuotetta tai palvelua edelleen kehitetään. 

 

Sadonkorjuu tai kypsän liiketoiminnan vaiheessa saadaan takaisin kahdessa 

edellisessä vaiheessa tehdyt investoinnit. Tuotetta tai palvelua ei aktiivisesti enää 

kehitetä ja vain tuotantokykyä pidetään yllä. Mahdollisia lisäinvestointeja ei enää 

tehdä ja jos tehdäänkin, niin niiden takaisinmaksuajan pitää olla hyvin lyhyt. 

 

Näin ollen elinkaaren vaiheen vuoksi saattavat taloudelliset tavoitteet olla hyvin 

erilaisia. Yrityksellä on hyvä olla olemassa kaikkien elinkaarivaiheiden tuotteita ja 

palveluita. Tähän liittyen yrityksen tulee taloudellisesti huomioida riskit ja pyrkiä 

seisomaan tuotteiden ja markkinoiden osalta ”useammalla jalalla”. 

 

Strategisesti voidaan talousnäkökulmassa myös valita kolme teemaa: 

• tulojen kasvattaminen ja tuotemix 

• kustannusten alentaminen ja tuottavuuden parantaminen 

• resurssien käytön tehostaminen 

(Kaplan et al. 1996, s. 51) 
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Tulojen kasvattamisessa keskitytään uusien asiakkaiden ja markkinoiden 

hankkimiseen ja tuotemixin parempaan kannattavuuteen. Kustannusten 

alentamisessa tuotteiden suoria ja epäsuoria kustannuksia karsitaan ja yrityksen 

voimavaroja käytetään tehokkaammin jopa liiketoimintayksiköiden kesken. 

Resurssien tehokkaammassa käytössä pyritään saamaan sama tuotanto aikaiseksi 

vähäisemmillä muuttuvilla ja kiinteillä kustannuksilla.  

 

Liiketoimintayksikön elinkaaren vaiheet ja yrityksen strategiat voidaan yhdistää 

samaan taulukkoon kuten kuvassa 7 ja valita mittareita, jotka parhaiten kuvaavat 

kyseistä tilannetta: 

  

Kuva 7. Elinkaaren vaiheet ja strategian yhdistäminen mittaristossa (Kaplan et al. 

1996, s. 52)    

 

3.3  Oppimisnäkökulma 

 

Oppimisnäkökulma (ja kasvunäkökulma) huomioi yrityksen henkilöstön 

kyvykkyyden, tiedotusjärjestelmien kyvykkyyden sekä työntekijän motivaation, 
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innostuksen ja yhteisten tavoitteiden sisäistämisen. Tällä pyritään varmistamaan 

yrityksen kyvykkyys tulevaisuuden muutoksiin ja kasvuun.  

 

Yrityksen henkilöstöstä voidaan laatia osaamistase. Se on kuin normaali 

taseanalyysi, mutta siinä arvioidaan kunkin toiminnon henkilöstön omavaraisuutta. 

Vastaavaa -puolella on menestyksen vaatimat kyvyt ja osaamisalueet. Vastattavaa 

-puolella on osaamisten rahoitus eli kuka osaamisesta ja kyvyistä vastaa. 

Perinteisesti yritys on ollut 100% omavarainen, mutta tässäkin olisi järkevää 

turvautua ulkopuolisiin kumppaneihin ja ostopalveluihin – muuten kyse voi olla 

yrityksen kasvun jarrusta. (Olve et al, 1998, s. 63) 

 

Osaamisstrategiaa valittaessa on arvioitava, kuinka usein kyseistä osaamista 

käytetään, kuinka erikoistunutta se on, kuinka se vaikuttaa asiakkaan saamaan 

arvoon, kuinka se muuttuu ajan mukana ja mistä osaaminen koostuu (Olve et al, 

1998, s. 64). Yrityksellä saattaa olla tarve kouluttaa henkilökuntaa, joko tiettyä osaa 

tai kaikkia. Ja jos koulutus ei riitä, saattaa yritykselle tulla tarve rekrytoida tiettyä 

osaamista.  

 

Henkilöstön motivaatioon ja innostukseen liittyvät työntekijän tyytyväisyys, 

työntekijöiden pysyvyys ja työntekijän tuottavuus. Tyytyväisyyttä voidaan mitata 

kyselyillä tai keskusteluilla, joissa arvioitavia kohtia ovat esim. 

vaikutusmahdollisuus päätöksiin, tunnustuksenanto hyvästä työstä, kuinka 

työntekijää kannustetaan luovuuteen, työntekijän saama tuki, työntekijän saama 

koulutus ja yleisesti työntekijän tyytyväisyys yritykseen (Kaplan et al. 1996, s. 

130). Työntekijöiden pysyvyyttä (tai vaihtuvuutta) voidaan helposti mitata. 

Tavoitteena on tietysti pitkäaikaiset ja uskolliset työntekijät, jotta yritys ei menetä 

tietotaitoa. 

 

Työntekijän tuottavuutta voidaan mitata jakamalla yrityksen tulot tai tulos 

työntekijöiden lukumäärällä. Tässä voi olla vaikea kohdentaa sitä yhteen 

työntekijään tai että työntekijöillä on tiimeissä erilaisia rooleja. Tuottavuuden 

nostaminen työntekijöitä vähentämällä saattaa vaarantaa yrityksen tulevaisuuden 
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kehityksen, joten yleensä pyritään saamaan samalla työntekijämäärällä enemmän 

tulosta aikaiseksi. Mahdollista on myös ulkoistaa joitain toimintoja, jolloin 

tuottavuus paranee etenkin, jos toimintoa ei tarvita jatkuvasti. Tuloksen seuraamista 

parempi vaihtoehto on seurata tuotteen arvonnousua per työntekijä. Siis 

jalostusarvo per työntekijä. Tai jopa jalostusarvo per palkkakulut. (Kaplan et al. 

1996, s. 132) 

 

Jotta työntekijällä on mahdollisuus kehittyä itse ja kehittää toimintaansa, tarvitsee 

hän tietoa asiakkaista, yrityksen sisäisistä prosesseista ja tunnusluvuista. Yrityksen 

on siis syytä luoda tiedotusjärjestelmä, jonka avulla jokainen työntekijä voi nähdä 

oman työnsä ja päätöksiensä vaikutukset. 

 

Kaplanin mukaan henkilöstön motivaatiota voidaan mitata työntekijöiden tekemien 

aloitteiden tai ehdotuksien määrällä. Yrityksen pitää antaa niille näkyvyyttä ja ottaa 

sopivat aloitteet käyttöön.  

 

Oppimiseen ja kasvuun liittyy innovatiivisuus. Tätä voidaan mitata tuotekehitys ja 

tutkimusinvestoinneilla tai esim. patenttien lukumäärällä.  

 

 

3.4  Tehokkuusnäkökulma (sisäiset prosessit) 

 

Tehokkuusnäkökulma (käytetty myös termiä sisäisten prosessien näkökulma) 

keskittyy prosessien tehokkuuteen. Yleensä näissä on tarkasteltu prosessien 

tehokkuutta omistajan tai asiakkaan näkökulmasta.  Kaplan (Kaplan et al. 1996, s. 

106, Porterin arvoketju) suosittelee pilkkomaan kunkin prosessin kolmeen osaan;  

• innovaatioprosessi, jossa tunnistetaan asiakastarve ja luodaan siihen sopiva 

tuote tai palvelu 

• operaatioprosessi, jossa tuote valmistetaan ja toimitetaan 

• jälkimarkkinointiprosessi, jossa asiakasta palvellaan tuotteen toimituksen 

jälkeen 
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Innovaatioprosessin osuuteen voidaan luoda yksinkertaiset mittarit, esim. uusien 

tuotteiden määrä/vuosi, uusien tuotteiden osuus myynnistä, tuotekehitysaika. 

Operaatioprosessin ja jälkimarkkinointiprosessin mittarit ovat tavanomaisia edellä 

esiteltyjä asiakas- ja talousmittareita.  

 

Kuva 8. Porterin arvoketju eli liiketoimintaprosessi (Kaplan et al. 1996, s. 106, 

Porterin arvoketju) 

 

Innovaatioprosessilla ja sen onnistumisella on tässä ketjussa suuri merkitys, sillä 

ilman prosessin alkuvaiheita ei seuraaviakaan vaiheita voi olla tai niiden 

onnistuminen on hyvin epävarmaa. Tällä prosessinosuudella luodaan yrityksen 

tulevaisuutta ja on yrityksiä, jotka eivät tingi tästä vaikka muuten olisi 

taloudellisesti huonoja vuosia – tällaiset yritykset nousevat seuraavassa 

taloudellisessa nousussa muita vahvemmin ja vastaavasti pystyvät pitämään 

pintansa paremmin huonoina vuosina. Innovaatioprosessin ylläpitäminen on 

yrityksen omistajien sijoitus tulevaisuuteen. 

 

Tilastokeskuksen (stat.fi 2019) mukaan yrityksen innovaatio on uusi tai parannettu 

tuote tai liiketoimintaprosessi (tai niiden yhdistelmä), joka eroaa merkittävästi 

yrityksen aiemmista tuotteista tai prosesseista ja jonka yritys on tuonut markkinoille 

tai ottanut käyttöönsä. Innovaatio on siis idea, käytäntö tai esine, jota pidetään 

uutena.  
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Edelleen innovaatiot voidaan Orchidea Innovationsin mukaan 

(orchideainnovations.com 2019) jakaa kahteen luokkaan; mullistavia innovaatioita 

ja vähäisin muutoksin syntyviä innovaatioita. Innovaatiot voivat olla asteittain 

tapahtuvia (inkrementaaleja tai differentiaaleja) tai radikaaleja (tai läpimurto), 

jolloin ne luovat uusia markkinoita ja pakottavat muuttamaan ajattelua. 

Mielenkiintoinen innovaatioluokka on myös disruptiivinen innovaatio; uusi tuote 

tai palvelu, joka tarjotaan aluksi yksinkertaisena markkinoiden huokeaan päähän, 

mutta valtaa lopulta koko markkinan.  

 

Innovaatioissa ihmisen rooli on tärkeä. Yhteiskunta voi tukea tai estää 

innovatiivisuutta kulttuurien, normien, arvojen ja rakenteiden kautta. Radikaaleissa 

tai läpimurtoinnovaatioissa usein standardit tai lait ovat rajoittavia tekijöitä, esim. 

Kone Oyj:n uusi hiilikuituvaijeri ei aluksi läpäissyt hissiturvallisuustestien 

vaatimuksia, koska aiemmat standardit koskivat ainoastaan teräsvaijereita ja niiden 

ominaisuuksia (Kone Oyj 2006).   

 

Innovatiivisuus vaatii ihmiselle tilaa ympärilleen ja avointa ilmapiiriä, jossa 

ajatuksia voidaan ehdottaa ja kehittää. Monimutkaiset tuotteet tai prosessit vaativat 

myös verkostoitumiskykyä. Innovaatioprosessilla pitää olla markkina- ja 

teknologiatuntemusta. 

 

Kolmen horisontin malli luokittelee innovaatiot kolmenlaisiin horisontteihin 

(orchideainnovations.com 2017; Baghai, Coley, White 1999). 
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Kuva 9. Innovaatioiden luokittelu kolmenlaisiin horisontteihin 

(orchideainnovations.com 2017; Baghai, Coley, White 1999)    

 

Horisontit tasapainottavat innovaatioportfoliota. Yleensä keskitytään vain 

horisonttiin 1, jolloin horisonttien 2 ja 3 mahdollisuudet jäävät huomiotta. Parempi 

olisi jakaa panostuksia yritykselle sopivissa suhteissa horisonttien välillä, jolloin 

varmistetaan kehityksen kärjessä pysyminen. Esimerkiksi Google jakaa 

ponnisteluistaan 70% horisonttiin 1, 20% horisonttiin 2 ja 10% horisonttiin 3 

(orchideainnovations.com 2017; Baghai, Coley, White 1999). 

 

 

3.5  Henkilöstönäkökulma 

 

Alkuperäinen BSC-malli on saanut kritiikkiä siitä, että henkilöstön osuus ei näy 

riittävästi. Kritiikissä kysyttiin miten mitata henkilöstön innostuneisuutta, 

sitoutumista ja kulttuuria? Henkilöstön innostuneisuus, sitoutuminen ja kulttuuri 

ovat jokaiselle yritykselle tärkeitä asioita ja silloin oppimisnäkökulman mittarit 

eivät pelkästään riitä. Joissain tilanteissa on innovatiivisuuden ja 

oppimisnäkökulman sijasta (tai sen lisäksi) käytetty myös henkilöstönäkökulmaa 

(modulcon.fi 2012). Tarpeen mukaan yritykset ovat kehittäneet lisä- tai 
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tukinäkökulmia, esim. ympäristö-, kumppani-, ja sidosryhmänäkökulma (Malmi et 

al. 2006, s. 50).  

Henkilöstönäkökulma on viides ulottuvuus, joka on tässä tutkimuksessa lisätty 

alkuperäiseen neljän näkökulman BSC-malliin. Sen avulla voidaan korostaa 

henkilöstön osuutta ja vastataan neljän näkökulman saamaan kritiikkiin. Teemu 

Malinen Sofokus Oy:stä sanoo (y-studio.fi 2018), että yrittämisen ja johtamisen 

onnistumisessa kannattaa kiinnittää 80 prosenttia huomiota pehmeisiin arvoihin ja 

20 prosenttia koviin arvoihin. Ihmisten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin pitää olla 

kärjessä. Ihmisille täytyy antaa riittävästi vapautta, kunhan he myös ymmärtävät, 

mitä heiltä odotetaan. On luotava ilmapiiri, jossa ihmisiä sparrataan ja rohkaistaan 

mutta toisaalta edellytetään jatkuvasti. Kun joukkuepeli toimii, se näkyy myös 

numeroissa. 

Perinteisesti johtaminen on ajettu kahteen osa-alueeseen, asioiden johtamiseen 

(management) ja ihmisten johtamiseen (leadership). Prosesseissa käy helposti niin, 

että asioiden johtaminen korostuu ja voimavaroja käytetään siihen. Samalla 

ihmisten johtaminen helposti sivuutetaan. Asiaa korostaa sukupolvien väliset erot, 

sillä vanhemmat sukupolvet keskittyvät asioiden johtamiseen, kun taas nuoremmat 

sukupolvet odottavat enemmän ihmisten johtamista. 

Ihmisten johtamisessa pyritään siihen, että työntekijät ovat sitoutuneita ja 

motivoituneita tekemään työnsä tavoitteiden mukaisesti ja kokevat itsensä ja työnsä 

merkityksellisinä ja tärkeinä. Tämän tuloksena työ on sujuvaa ja tuottavaa. Ihmisten 

johtamiseen kuuluvat kannustaminen, tukeminen, välittäminen, osallistaminen ja 

palautteen/kiitoksen antaminen. Hyvän ihmisjohtamisen pohjalla ovat luottamus, 

oikeudenmukaisuus ja avoin vuorovaikutus (Jaana Pakka 2018). 

Henkilöstönäkökulmassa painopiste on innostamisessa, suunnan luomisessa ja 

muutoksissa. Tätä korostaa se, että osaaminen kuuluu oppimisnäkökulmaan ja 

innovaatiot tehokkuusnäkökulmaan.   

Innostamista kuvaavat myös termit flow, intohimo ja rohkeus. Harmoniselle 

energialle ihmisen työssä on monia erilaisia arvoja ja käsitteitä. Air Asia -

lentoyhtiön Tony Fernandes (BBC news 2010) pitää henkilöstön tyytyväisyyttä 
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yrityksen tärkeimpänä mittarina. Innostunut henkilöstö on aina käytännössä 

tyytyväisempi, kuin urautunut henkilöstö. Verrattuna yrityksen muihin 

kehitystoimiin, nostaa tyytyväinen henkilöstö asiakastyytyväisyyttä enemmän.  

Innostamisessa, suunnan luomisessa ja muutoksissa voidaan käyttää hyväksi 

henkilöstön kehittämisen menetelmiä: Tiimityö ja itseohjautuvuus, 

palkkausjärjestelmien kehittäminen tulos- ja osaamissuuntautuneiksi sekä töiden 

uudelleen muotoilu. 

Innostusta saattaa yrityksessä syntyä itsestäänkin, mutta kokonaisuuden ja 

tavoitteiden kannalta sitä kannattaa johtaa. Esimies voi aktiivisesti johtaa  

innostusta seuraavilla keinoilla (Hannu Paasovaara 2019): 

1. käy henkilöstön kanssa läpi missio siten, että he sisäistävät sen. Työllä on 

merkitystä ja tekemisessä yhteisöllisyyttä. 

2. käy henkilöstön kanssa läpi visio siten, että siitä keskustellaan. Työllä on 

tarkoitus ja tavoite, tekemisessä yhteisöllisyyttä. Henkilökohtaiset tavoitteet ja 

työn kuvaukset pitää olla selkeitä. 

 

Kohtien 1 ja 2 pitää olla tehtyinä ennen seuraavia vaiheita. 

 

3. anna yksittäisille työntekijöille vastuuta, valtaa ja vapautta toteuttaa 

työtehtäväänsä. Mittarit ja pelisäännöt pitää olla yhdessä sovittuja. 

4. ole valmentava esimies. Anna työntekijöille apua ja tukea, jotta he onnistuvat 

omassa työssään. 

 

Entä miten edellämainittuja johtamisen keinoja toteutetaan yritysmaailmassa? 

Halton Oy:n Mika Halttunen johtaa kasvuyritystä, jossa henkilöstöjohtaminen on 

koettu tärkeäksi. Hän tuo esiin viisi asiaa henkilöstöjohtamisessa (Mika Halttunen 

2015): 
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1. arvojohtaminen. Yrityksen arvojen pitää näkyä asiakkaille samalla tavalla 

kaikkialla maailmassa. Työntekijöiden pitää sitoutua yrityksen 

arvomaailmaan. 

2. strategia. Strategia on johtamisen perusta ja sen mukaan tehdään valintoja. 

3. valta ja vastuu. Hajautettu, verkostomainen ja mahdollisimman lähellä 

asiakasta. Jokainen solmukohta on osaamiskeskus ja kaikilla yksiköillä on 

kehittämisvastuu. 

4. kehittyneet it-työkalut. Verkostomainen organisaatio vaatii kehittyneitä it-

järjestelmiä. Viestinnällinen yhteistyö erilaisten projektien osalta. 

5. johtamista mittaroidaan. Johtamisen osalta mittaristo, jota seurataan ja ihmisiä 

palkitaan hyvistä tuloksista. 

Halttusen korostamat asiat ovat suunnilleen samat kuin Paasovaaran innostamisen 

johtamisen vaiheet. Halttusen listassa kohdan neljä it-työkalut ja viestinnällinen 

yhteistyö ovat yritysmaailman konkreettisia asioita. 

Luvussa 2.5 on jo mainittu muutamia mittareita henkilöstönäkökulmaan. 

Käytännössä henkilöstönäkökulman mittarointi on haastavaa ja tulokset saattavat 

näkyä paremmin muiden osa-alueiden mittareissa tai asiakastyytyväisyydessä.  

Henkilöstön tyytyväisyyskysely antaa suoria vastauksia, mutta vastaajien 

rehellisyys on koetuksella ja usein näiden kyselyiden vastausprosentti jää alhaiseksi 

– vastaajat saattavat haluta tuoda esiin epäkohtia tai korostaa omaa 

erinomaisuuttaan. Kyselyn ajankohta myös vaikuttaa, sillä jos se tehty vaikeiden 

tilanteiden aikaan antaa kysely negatiivisempia arvioita kuin positiivisen jakson tai 

lomien jälkeen tehdyssä kyselyssä. Kyselyiden seuranta on tärkeää, jotta ne koetaan 

merkityksellisiksi; esittely henkilöstölle, toimenpiteistä sopiminen ja 

toimenpiteiden seuranta. 

Henkilöstönäkökulmassa tulee myös esiin objektiivisuus, läsnäolo ja tilanteen 

neutraali tarkastelu. Hieman yllättäen termi mindfulness liittyy tähän hyvin. Nyyti 

ry:n määritelmän mukaan (Nyyti.fi 2019) mindfulness eli tietoinen ja hyväksyvä 

läsnäolo on pysähtymistä nykyhetkeen ilman, että arvostelemme tai analysoimme 

omaa sisäistä tai ulkoista kokemustamme millään lailla. Nykyhetki, omat ajatukset, 
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tunteet ja kokemukset hyväksytään olemassa olevalla hetkellä. Kyse on siis 

taidoista, tietoisuus- ja läsnäolotaidoista. Tietoisesti läsnä olevina voimme valita, 

mihin suuntaamme huomiomme sen sijaan ja samalla se on lempeää uteliaisuutta ja 

avoimuutta itseään ja ympäröivää maailmaa kohtaan.  

Näkökulmat tuovat yritykselle uutta pohdittavaa ja haasteita. Tämä on 

mahdollisuus luoda uutta ja vaatii yritykseltä ennakkoluulottomuutta. Samalla on 

riski määritellä liikaa mittareita, liian vaikeita mittareita tai mittareita, joita ei ehditä 

mitata ja seurata. Kohdeyrityksen tarkastelussa pyritään nämä asiat pitämään 

mielessä. 
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 4  KOHDEYRITYKSEN TUTKIMUS 

 

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa yritysten johtamiseen käytettyjä mittareita 

metallituotteita valmistavassa teollisuudessa. Kohdeyrityksen johtamisen 

mittaristoja selvitetään haastattelemalla esimiehiä ja havainnoimalla 

laatujärjestelmää. Nykytilasta annetaan arvio. Nykytilan selvittämisen lisäksi 

annetaan mittariston kehittämiseen suosituksia, mutta jatkotoimenpiteet eivät 

sisälly tutkimukseen. 

Kohdeyrityksen tutkimus toteutettiin haastatteluilla. Lisäksi havainnoitiin 

johtamisen mittaristoon liittyviä asioita. Haastatteluihin osallistuivat 

kohdeyrityksen johtoryhmän jäsenet eli toimiva johto ja liiketoimintayksiköiden 

vetäjät; toimitusjohtaja, tuotantojohtaja, sekä 3 liiketoimintapäällikköä. Lisäksi 

haastateltiin yrityksen talous- ja hallinto-osaston henkilöitä, 

liiketoimintayksiköiden myyjiä ja laatupäällikköä. BSC SWOT tehtiin yritysjohdon 

kanssa ryhmätyönä. Haastattelut ja ryhmätyöt tehtiin syksyn 2019 aikana useassa 

vaiheessa. 

 

Laatujärjestelmän prosessikaavioista ja mittareista oli tutkimuksessa suoraa apua. 

Lisäksi käytettävissä oli johtoryhmän kokousten dokumentteja. 

 

Tutkimus perustuu haastatteluihin ja havaintoihin, joiden tulokset tutkimuksen 

tekijä itse kirjasi. Tässä yhteydessä ei laadittu tilastollisia selvityksiä tai 

varmistuksia.  

  

 

4.1  Yrityksen esittely ja liiketoimintayksiköt 

 

Kohdeyrityksenä on Suomessa toimiva metallialan yritys. Yritys on perustettu 

vuonna 1949 ja työllistää n. 100 henkeä. Liikevaihto vaihtelee projektien mukaan, 

ollen yleensä 10 m€ vuodessa. Yritys on perheomisteinen, ketjuihin kuulumaton 

itsenäinen yritys. Yritys on aloittanut toimintansa metallien pinnoituksesta ja 
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vuosien mittaan kehittymisen ja yritysostojen kautta kehittynyt seuraavien 

tuoteryhmien tarjoajaksi: 

• julkisten tilojen irtokalusteet 

• auditorio- ja katsomokalusteet 

• sopimusvalmistus 

 

Irtokalusteet ovat kohdeyrityksen omaa design-mallistoa, joissa yleensä design on 

ostettu ulkopuoliselta suunnittelijalta. Oma organisaatio on sitten jalostanut siitä 

tuotantokelpoisen tuotteen tekemällä ensin prototyypit, laatimalla 

valmistuspiirustukset ja sitten markkinoinut ja myynyt sitä. Irtokalusteet 

valmistetaan tilauksesta ja yleensä asiakas määrittelee kohdekohtaisesti kankaat, 

värit ym. Toimitusaika on yleisimmille kalusteille 4-6 viikkoa. 

 

Auditorio- ja katsomokalusteissa on osa tuotteista design-mallistoa, mutta mukana 

on paljon talossa itsesuunniteltuja malleja. Näille tuotteille tyypillistä on 

projektimaisuus ja projektikohtaiset räätälöinnit. Kalusteiden lisäksi toimitetaan 

myös teleskooppikatsomoiden vaatimat mekaaniset rakenteet yhteistyökumppanien 

kanssa. Projektit ovat yleensä pitkiä, sillä kohteen suunnittelusta toteutukseen 

saattaa mennä jopa vuosia. Yritys on aktiivisesti mukana alkaen projektin 

suunnittelusta. Kun projekti on edennyt ostoihin, on toimitusaika yleensä 12-16 

viikkoa ja isoissa projekteissa jopa vuosi. 

 

Sopimusvalmistuksen tuotteita ovat metallikomponentit, muotopuristeet ja verhoilu 

sekä pintakäsittelyt. Metallikomponentit ovat tyypillisesti putkimaisia tai putkesta 

tehtyjä kappaleita, joissa voidaan hyödyntää automaattisia putkentaivuttimia, 

putkilaseria ja robottihitsausta. Muotopuristeet ovat muotoon puristettuja 

vanerituotteita. Pintakäsittelymenetelmiä on useita erilaisia, mm. jauhemaalaus, 

kromaus, sähkösinkitys ja alumiinin anodisointi. Sopimusvalmistuksessa on 

kalustealan komponentteja ja kokonaisia kalusteita muille brändeille, mutta myös 

kalustealan ulkopuolisia tuotteita. Sopimusvalmistuksen osuus saattaa olla jopa 

puolet koko yrityksen liikevaihdosta. 
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Kohdeyritys on tunnettu tuotteiden korkeasta viimeistelystä, sillä 

kalustevalmistukseen liittyy viimeistelty työn jälki. Tästä on apua myös 

sopimusvalmistuksessa. Vaikka konekanta on pitkälle automatisoitua, on eri 

työvaiheissa vahvasti mukana käsityötä.  

 

Toiminnassa organisaatio on jaettu kolmeen liiketoimintayksikköön;  

• kaluste 

• metalli  

• pintakäsittely 

 

Kullakin liiketoimintayksiköllä on oma organisaatio, budjetti ja tuloslaskelmat. 

Yksiköt toimivat tiiviissä yhteistyössä, samoissa toimitiloissa.  

 

Liiketoimintayksiköiden toimintatavoissa on tuotteen mukaisesti paljon eroa. 

Esimerkiksi käy toimitusaika; kalusteyksikön irtokalusteiden 4-6 viikon 

toimitusajasta ja auditorioiden & katsomoiden 12-16 viikon toimitusajoista 

mennään metalliyksikön tyypilliseen toimitusaikaan 2-6 viikkoa. Pintakäsittely-

yksikön toimitusaika on pahimmillaan sitä, että asiakas tuo useita lavallisia 

pintakäsiteltäviä osia vastaanottoon ja kysyy, voiko noutaa iltapäivällä.  

 

 

4.2 Johtamisen mittariston nykytila 

 

Haastatteluissa kysyttiin liiketoimintayksiköiden vetäjiltä, mitä mittaristoja 

liiketoimintayksiköt käyttävät ja mitä mittaristoja seurataan 

liiketoimintayksiköiden palavereissa ja johtoryhmän kokouksissa. Lisäksi em. 

palavereiden ja kokousten pöytäkirjamerkinnöistä löytyi maininnat mittareista. 

Näiden perusteella johtamisen mittariston nykytila on perinteinen taloudellisiin 

mittaristoihin perustuva.   
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Liiketoimintayksiköittäin ovat seurannassa: 

• laskutus 

• tilauskanta 

• myyntikate ja tulos 

• tarjouskanta ja hitrate 

• erilaiset johdetut tunnusluvut tuoteryhmittäin ja valmistuslinjoittain  

 

Lisäksi on laadullisia mittareita: 

• toimitusvarmuus (%) 

• ulkoiset laatuvirheet ja reklamaatiot (kpl, €) 

• sisäiset laatuvirheet (kpl, €) 

 

Mittareita seurataan joka kuukausi johtoryhmän kokouksessa, neljä kertaa vuodessa 

hallituksen kokouksessa ja liiketoimintayksiköittäin viikkopalavereissa. 

 

Muita mittareita ovat mm: 

• työsuojelutoimikunnan kautta tulevat sairaspoissaolot, työtapaturmat ja 

läheltäpiti -tilanteet sekä erilaiset hyvinvointiin liittyvät tiedot 

• työterveyshuollon kautta tulevat tilastot ja parannusehdotukset 

• eläkevakuutusyhtiön kanssa yhteistyössä tehdyt työhyvinvointikyselyt 

 

Mittaristo antaa yritysjohdolle kuvan tilanteesta ja toteutumasta. Mutta on havaittu, 

että mittaristo ei kerro riittävästi prosessissa peräkkäin olevien vaiheiden 

tehokkuudesta eikä mittareista näe eteenpäin kuin tarjouskannan osalta. Osa 

mittareista kuten tarjouskanta ja hitrate ei ole käytössä kaikissa yksiköissä tai niiden 

käytössä on viiveitä ja aukkokohtia. Lisäksi havaitaan, että toimintaa tai 

organisaatiota kuvaavia pehmeitä mittareita ei työterveyttä lukuun ottamatta ole 

lainkaan.   

 

Mittaristo koetaan henkilökunnan puolesta raskaana tehdä, sillä useat mittarit 

vaativat työtä tiedon saamiseksi tai yhteenvetojen laatimiseksi. Jopa taloudellisissa 
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mittareissa on käsityötä mukana, jotta esim. projektit ja investoinnit kirjautuvat 

oikein.  

 

4.3  BSC käyttämisen SWOT analyysi  

 

SWOT analyysi on nelikenttä, jota voidaan käyttää strategian kehittämiseen ja 

kehityskohteiden tunnistamiseen (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threads). 

Analyysin on kehittänyt Albert Humphrey. Analyysiä voidaan käyttää monenlaisiin 

organisaatioihin ja asioihin (Suomen riskienhallintayhdistys 2019).  

 

Nelikenttään kirjataan ylös: 

• sisäiset vahvuudet 

• sisäiset heikkoudet 

• ulkoiset mahdollisuudet 

• ulkoiset uhat 

 

Kun kirjaukset on tehty, voidaan niistä johtaa päätelmät: 

• miten sisäiset vahvuudet voidaan käyttää hyväksi 

• miten heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi 

• miten tulevaisuuden mahdollisuudet hyödynnetään 

• miten uhat vältetään 
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Kuva 10. SWOT analyysi (Wikipedia 2019a) 

 

SWOT analyysi on nimensä mukaisesti analyysi havainnointia ja ideointia varten. 

Sen perusteella laaditaan toimenpidesuunnitelma jatkotoimenpiteitä varten. 

 

Yhdistämällä SWOT ja BSC saadaan kahden työkalun vahva yhdistelmä, BSC 

SWOT. Wikipedian mukaan tätä yhdistelmää käyttivät ensimmäisinä Lennart 

Norberg ja Terry Brown vuonna 2001. BSC SWOT:ia käytetään kuten SWOTia, 

mutta kunkin BSC:n näkökulman kannalta (Wikipedia 2019b).    

 



 

47 
 

Kuva 11. BSC SWOT lisättynä henkilöstön näkökulmalla (Wikipedia 2019b) 

 

 

Kohdeyrityksen BSC SWOT tehtiin ryhmätyönä, jossa olivat mukana johtoryhmän 

jäsenet sekä liiketoimintojen myyjiä. Osallistujille alustettiin SWOT ja BSC-

näkökulmat, jonka jälkeen kirjattiin havainnot näkökulmittain. Kirjaaminen tehtiin 

yhdessä samalla kun asiasta keskusteltiin. Havainnot käsitellään tässä sellaisenaan. 

Analyysi johtamisen mittareiden nykytilasta on seuraava: 

 

A. Asiakasnäkökulma 

a. Vahvuudet: Asiakaskohtaiset tilauskanta-, laskutus-, myynti- ja kate-eurot, 

toimitusvarmuus, reklamaatiot (tarjouskanta ja hitrate). Uusien asiakkaiden 

lukumäärä, menetettyjen asiakkaiden lukumäärä. 

b. Heikkoudet: Tarjouskanta ja hitrate ei käytössä kaikissa yksiköissä tai käyttö 

vajavaista ja viivettä. Asiakastyytyväisyyttä ei mitata tai toimituksen jälkeen ei 

kysytä parannusehdotuksia systemaattisesti. Asiakkaaseen liittyvien toimintojen 

täsmällisyyttä/nopeutta tai miellyttävyyttä/helppoutta ei seurata. 

c. Mahdollisuudet: Asiakkaiden taloudellista tilaa kuvaavat mittarit tai asiakkaiden 

toimialaa kuvaavat mittarit ennustettavuuden lisäämiseksi. Asiakkaan 

asiakkaiden toimintaa kuvaavat tunnusluvut tai tiedot? 
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d. Uhat: Asiakkaan kokemaa yrityksen brändiä ei mitata ja brändi voi dilutoitua. 

Asiakkaiden taholla, markkinoilla tai kilpailijoilla tapahtuvat muutokset, joihin 

yrityksellä ei ole kosketusta tai mittaria.   

 

Asiakasnäkökulma on kohdeyritykselle tärkeä. Havaittiin, että vaikka 

liiketoimintayksiköillä on hyvin erilaisia asiakkaita, on niihin liittyvissä mittareissa 

paljon yhtäläisyyksiä. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen olisi hyvä ja samassa 

voisi mitata brändiä, mutta miten se toteutettaisiin säännöllisesti ja niin, että 

asiakkaat siihen mielellään vastaisivat? Isommissa toimituksissa mittaus voisi olla 

toimituskohtainen, mutta säännöllisillä asiakkailla voisi olla vuotuinen kysely. 

Alihankinnan puolella oleville vakituisille asiakkaille ei tehdä tarjouksia, joten 

tarjouskantaakaan ei ole. Keskusteltiin miten alihankinta-asiakkaiden tarpeista ja 

tulevaisuudesta voitaisiin saada parempi kuva. Tässä henkilökohtaiset suhteet ja 

tapaamiset vaikuttavat parhaimmalta tiedonlähteeltä.    

 

B. Taloudellinen näkökulma 

a. Vahvuudet: Laskutus, tilauskanta, myyntikate, tulos. 

b. Heikkoudet: Projektien ja tilausten jälkilaskennassa puutteita, tilauskohtaisten 

kulujen jyvittämisessä puutteita, varastosaldojen tarkkuudessa puutteita, 

reaaliaikaisen tiedon puute. Kehitysehdotusten (Controllerin) puute 

tuotemixin, kustannustehokkuuden ja kannattavuuden kehittämiseen. 

c. Mahdollisuudet: Taloushallinnon ulkoistaminen saattaisi kehittää 

taloushallinnon toimintoja. 

d. Uhat: Emme ehdi havaita, mitä mittareita tai menetelmiä olisi saatavilla ja jotka 

meiltä puuttuvat.  

 

Taloudellinen näkökulma oli kohdeyrityksessä selkein näkökulma, sillä ovathan 

yrityksen käyttämät mittarit taloudellisia. Vahvuudet ja heikkoudet olivat kaikilla 

hyvin selvillä, mutta mahdollisuuksien ja uhkien listaaminen vaativat ryhmältä 

ponnisteluja. Tähän voi vaikuttaa se, että taloudellisia mittareita on ollut tapa 

käyttää tietyllä tavoin ja että kohdeyrityksellä on oma taloushallinto.  
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C. Oppimisnäkökulma 

a. Vahvuudet: Työtyytyväisyysmittaukset. Työntekijöiden vaihtuvuus.  

b. Heikkoudet: Tässä on selvä aukkokohta – osaamista on, mutta sitä ei ole 

kirjattu tai analysoitu, puhumattakaan mittareista. Tuottavuuden ja 

jalostusarvon mittaaminen vaikeaa, koska prosessien ja tilausten kohdalla ei 

tehdä niitä koskevia kirjauksia. 

c. Mahdollisuudet: Henkilöstön kyvykkyys ja sen kehittäminen antaisi 

kilpailuetua. Osaamistaseen laatiminen, aloitekäytännöt, patenttien 

hakeminen. 

d. Uhat: Jos osaamista ei aktiivisesti kehitetä, saattaa kohdeyritys menettää 

kilpailukykyä ja markkinoita. Työntekijöitä voidaan menettää. 

 

Oppimisnäkökulma oli kohdeyritykselle hieman vieras eikä siihen saatu pitkää 

listaa asioita. Todettiin yhdessä, että tähän näkökulmaan liittyvissä mittareissa olisi 

potentiaalia. Yrityksessä tiedetään olevan osaamista, mutta sitä ei ole varsinaisesti 

kirjattu. Keskusteltiin, että monissa prosesseissa osaaminen on kumuloitunut vain 

tietyille henkilöille ja että se muodostaa yritykselle riskin.  

 

D. Tehokkuusnäkökulma 

a. Vahvuudet: Operaatioprosessit toimivat hyvin (pl. tehokkuuden mittaaminen) 

b. Heikkoudet: Tässä on selvä aukkokohta, prosessien tehokkuuden ja tilausten 

kohdalla ei tehdä niitä koskevia kirjauksia, jolloin toimenpiteitä on vaikea 

kohdentaa oikein. Innovaatioprosessin ja jälkimarkkinointiprosessien puutteet 

tai olemattomuus. Palkitsemiskulttuurin puute. 

c. Mahdollisuudet: Innovaatioprosessin kehittäminen luo pohjan kaikelle muulle 

toiminnalle, joten sitä kannattaisi kehittää. Jälkimarkkinointiprosessin 

kehittämisellä voisi saada lisäkauppaa aikaiseksi. 

d. Uhat: Kohdeyritys ei kehity ja menettää markkinaosuuksia, jos heikkouksia ei 

saada kehitettyä. Kilpailijoiden tehokkuus saattaa kehittyä kohdeyritystä 

nopeammin. 
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Tehokkuusnäkökulma oli kohdeyritykselle ymmärrettävä asia ja koettiin 

itsestäänselvyytenä. Mutta samalla havaittiin, että operaatioprosessia edeltävä 

innovaatioprosessi ja operaatioprosessin perässä oleva jälkimarkkinointiprosessi 

ovat puutteellisia. Lisäksi operaatioprosessissa on mittaamisessa puutteita, sillä 

valmistuksen osastot eivät kirjaa tarkasti eri tilausten aloitus- ja valmistumisaikoja.   

 

E. Henkilöstönäkökulma 

a. Vahvuudet: - 

b. Heikkoudet: Tässä on selvä aukkokohta – innostuneisuutta, sitoutumista ja 

kulttuuria ei mitata. 

c. Mahdollisuudet: Henkilöstönäkökulman mittareihin panostaminen olisi suoraa 

panostamista henkilöstöön ja todennäköisesti kohottaisi motivaatiota ja siten 

parantaisi toimintaa. DISC-persoonallisuusanalyysin teettäminen voisi auttaa 

organisaatiota ymmärtämään toisiaan. 

d. Uhat: Kohdeyritys ei kehity ja menettää markkinaosuuksia, jos heikkouksia ei 

saada kehitettyä. Työntekijöitä voidaan menettää tai kohdeyritys ei saa 

haluamiaan työntekijöitä.   

 

Henkilöstönäkökulma oli oppimisnäkökulman lisäksi toinen kohdeyritykselle 

vaikea kohta. Tässä ei saatu kirjattua lainkaan varsinaista vahvuutta, mutta 

heikkoutena tunnistettiin henkilöstönäkökulmaan liittyvien mittareiden puute. 

Keskusteltiin mittaroinnin hankaluudesta, mutta samalla muistettiin asian tulleen 

esiin työterveyden työtyytyväisyyskyselyissä. 

 

Edellä olevissa BSC SWOT listoissa havaitaan, että kaikissa näkökulmissa on 

kehittämistä, mutta muutama näkökulma on lähes kokonaan mittaroimatta. Etenkin 

Oppimis-, Tehokkuus- ja Henkilöstönäkökulmissa on isompia aukkokohtia. Tämä 

ei tarkoita, etteikö kyseisissä toiminnoissa olisi aktiviteettia, mutta jos niitä ei ole 

mitenkään mittaroitu, on niiden seuraaminen ja kehittäminen vaikeaa. 

Mittaroinnilla myös kohdistetaan asiaan huomiota ja kerrotaan organisaatiolle, että 

se on yrityksen toiminnan kannalta tärkeää. 
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BSC SWOT listan mukaan voi päätellä mittariston puutteita. Tutkimuksessa 

annetaan kehittämissuositukset ja siksi on päätelty mittareita, joita kannattaisi ottaa 

käyttöön nykyisten mittareiden lisäksi. Ehdotettavat mittarit on valittu siten, että ne 

edustaisivat mahdollisimmin hyvin niitä näkökulmia, joissa oli mittareissa puutteita 

tai paikkaisivat paremmin hallinnassa olevien näkökulmien puutteita. Lisäksi 

ehdotettavissa mittareissa on otettu huomioon mittarin kiireellisyys ja mittarin 

toteuttamismahdollisuudet. Johtopäätöksenä on, että kohdeyrityksen kannattaisi 

luoda ja ottaa käyttöön seuraavat mittarit: 

• asiakastyytyväisyys 

• asiakkaiden toimialojen kehityssuuntaa kuvaavat mittarit 

• projektien ja tilausten jälkilaskennan kehittäminen 

• osaamistaseen laatiminen, aloitekäytännöt, patenttien hakeminen 

• innovaatioprosessin kehittäminen ja mittarointi 

• jälkimarkkinointiprosessin kehittäminen ja mittarointi 

• henkilöstön innostuneisuuden, sitoutumisen ja kulttuurin kehittäminen ja 

mittarointi, DISC -persoonallisuusanalyysit 

• ja näihin liittyen henkilöstön palkitsemismenetelmät  

 

Mittarille on eduksi, jos se on mitattavissa numeroina. Mutta pehmeissä mittareissa 

se voi olla happy-or-not -tyyppinen kuvake, jolloin mittarin käyttöönotto saattaa 

olla helpompaa. 

 

Mittareihin liittyvät palkitsemismenetelmät voivat olla myös ei-rahallisia 

huomionosoituksia. Kohdeyritykselle saattaisi olla eduksi luoda aloitteisiin ja 

mahdollisiin patentteihin liittyvät säännöt, jolloin palkitsemisessa ei olisi mitään 

epäselvyyksiä. 
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4.4 BSC soveltaminen kohdeyritykseen 

 

BSC:n soveltaminen kohdeyritykseen näyttäisi tarpeelliselta ja näkökulmien 

mukanaan tuomat mittarit hyödyllisiltä. Nykyisten mittareiden rinnalle tarvittavat 

mittarit olisi suhteellisen helppo luoda, mutta osa niistä olisi kokonaan uusia, jolloin 

ne vaatisivat myös mittaria tukevien käytäntöjen tai toimintojen luomista. 

Tehokkuuden mittaamiseen tarvittavat mittarit taas edellyttäisivät tuotannon 

kirjaamiskäytäntöjen kehittämistä. Tässä tuodaan esiin vain uudet mittarit, 

olemassa olevia mittareita ei ole listattu mukaan. 

 

BSC:n soveltaminen ei ole pelkkien mittareiden kehittämistä. BSC on kokonaisuus, 

joka alkaa yrityksen missiosta, visiosta ja arvoista. Siksi tässä tutkimuksessa 

otetaan avuksi BSC Designerin (BSC Designer 2019) suosittelemat 8 askelta, joita 

käytetään luvussa 4.4.2. 

 

Kaplania ja Nortonia mukaillen BSC Designerin mukaan BSC:n strategian 

laatimisen 8 askelta ovat kuvan 12 mukaan seuraavat: 

 

 

Kuva 12. BSC Designerin 8 vaihetta strategian laatimiseksi (BSC Designer 2019)  

 

Syy-seuraussuhteiden määrittely varmistaa, että mittarit liittyvät yrityksen 

tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Samalla tässä tutkimuksessa tulee esiin 

kohdeyrityksen tavoitteet. BSC Designerin vaiheiden jälkeen laaditaan 

strategiakartta valituista mittareista. Kaplan ja Norton ovat 1996 laatineet 
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strategiakartan, jonka avulla voidaan dokumentoida BSC:n käyttöön liittyvät 

tavoitteet ja nähdään syys-seuraussuhteet (Balanced Scororedard Institute 2019)  

 

 

4.4.1 Visio ja strategia 

 

Laamasen (2008) mukaan arvot kertovat mikä meille on tärkeää.  Arvo on 

organisaation eettinen perusta, joka määrittää puitteet ja kuvastaa sitä, mikä on 

tärkeää ja tarkoituksenmukaista toimintaa organisaatiossa. Arvot ovat luonteeltaan 

pysyviä eivätkä ne muutu vaikka yrityksen strategia muuttuisi. (Laamanen 2008, s. 

70-75). 

 

Kohdeyrityksen arvot on kirjattu ja ne ovat: 

• ammattitaito: Vankka ammattitaito on menestyksemme perusta. Ammattitaitoa 

on kunkin työtehtävän erityisvaatimusten lisäksi yhteistyökyky ja 

palvelualttius. 

• asiakaslähtöisyys: Uskomme asiakassuhteissa avoimuuteen. 

Molemminpuolisen luottamuksen ansiosta saavutamme yhteiset tavoitteet. 

• kehityshakuisuus ja vastuunkanto: Uskomme sekä yrityksen että yksilön 

jatkuvaan kehitykseen ja vastuunkantoon. Haluamme tehdä työmme joka päivä 

paremmin. Matala organisaatiorakenteemme mahdollistaa vastuunantamisen ja 

edellyttää vastuunkantoa. 

• tuloksellisuus: Ymmärrämme kannattavuuteen vaikuttavat tekijät ja pyrimme 

suunnitellusti vaikuttamaan niihin kaikkiin. Vain tuloksellista toimintaa 

harjoittava yritys voi pitkällä tähtäimellä kantaa muut vastuunsa. 

 

Yrityksen perustaminen.net mukaan missio vastaa kysymyksiin siitä, miksi yritys 

on olemassa ja mitä organisaation toiminnalla halutaan saavuttaa. Missio viestii 

yrityksen tehtävästä ja roolista yhteiskunnassa ja omassa toimintaympäristössään 

(Yrityksen perustaminen.net 2019a).  
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Kohdeyrityksessä ei ole kirjattua missiota, mutta haastatteluiden perusteella 

käytännössä missiona on olla kalusteen, metallin ja pintakäsittelyn 

liiketoiminnoissa alan merkittävä valmistaja. Paino on sanalla valmistaja, omassa 

tehtaassa. 

 

Yrityksen perustaminen.netin mukaan yrityksen visio tarkoittaa näkemystä 

tulevaisuuden tavoitetilasta, jossa yritys haluaa olla tietyn ajanjakson kuluessa. 

Visio voi olla esimerkiksi se, että yritys on kotimaansa markkinajohtaja omalla 

toimialallaan ja työntekijöiden määrä on pystytty tuplaamaan. Tähän liittyen on 

huomattava, että vision tulisi olla innostava ja haluttava eli sellainen, johon 

yrityksen työntekijöillä olisi vahva tahto sitoutua. Tästä syystä visio olisi parempi 

rakentaa lyhyen tarinan tai sloganin muotoon kuin kuvata pelkkää yrityksen 

kasvattamista.  Esimerkiksi Fortumin visio on olla puhtaamman maailman 

edelläkävijä / For a cleaner world (Yrityksen perustaminen.net 2019b).   

 

Kohdeyrityksessä ei ole kirjattua visiota. Haastatteluiden perusteella käytännössä 

visiona on erityisosaaminen, jonka tähden yritys on asiakkaiden haluama 

kumppani. Liiketoiminnoittain erityisosaaminen on määriteltävissä tuotteina tai 

palveluina. 

 

Strategia on suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan asetettu päämäärä. Strategian 

päämääränä yrityksissä on saavuttaa kilpailuetua. Organisaatioissa strategia on 

yhteistä tietoa yrityksestä ja sen toimintatavoista ja se myös syntyy yhdessä 

tekemällä (Wikipedia 2019c). 

  

Kohdeyrityksessä strateginen suunnittelu on ollut lähinnä taloudellista suunnittelua 

tai siihen liittyvää. Strategista suunnittelua on esiintynyt myös yksittäisissä 

asiakasprojekteissa tai laiteinvestoinneissa. Kalusteen liiketoiminnassa on omien 

tuotteiden suhteen strategista suunnittelua ja yhteistyökumppaneita. Tässä 

tutkimuksessa pyritään mittaroinnin määrittelyn yhteydessä löytämään strategiat, 

jotka ohjaisivat tavoitteiden saavuttamiseksi. Siksi tässä esiin tulevat 

strategiaehdotukset ovat karkeasti ohjaavia.  
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4.4.2 Näkökulmat ja niihin valittavien mittareiden määrittely 

 

Tämä vaihe perustuu SWOT-ryhmätyön tuloksiin ja yritysjohdon kanssa syksyllä 

2019 käytyihin haastatteluihin. Suurimmalta osaltaan tämän kohdan mittarien 

määrittely on tutkimuksen tekijän päätelmiin perustuvaa. Mittareissa keskitytään 

vain tarvittaviin uusiin mittareihin. 

Noudatetaan tässä em. BSC Designerin kahdeksaa vaihetta ja käytetään edellisten 

haastatteluiden tuloksia hyväksi. BSC Designerin kahdeksan vaihetta ja 

kohdeyrityksen päätelmät ovat: 

Vaihe 1:  

Mission perusteella kohdeyritys on valmistaja ja vision perusteella tavoitteena on 

erityisosaaminen, jonka tähden yritys on asiakkaiden haluama kumppani. 

Avainsanoiksi tässä poimitaan erityisosaaminen ja haluttu kumppani.  

Vaihe 2:  

Näkökulmien painotuksessa siis pitää erityisesti ottaa huomioon asiakas-, oppimis- 

ja henkilöstönäkökulma. Muissa näkökulmissa nykyinen toiminta ja sen 

kehittäminen voisi olla riittävä lähtökohta.  

Vaihe 3:  

Strategisten prioriteettien pitäisi olla mission mukaisia. Näin ollen strategian pitäisi 

johtaa eritysosaamiseen ja sellaiseen toimintaan, palveluihin ja tuotteisiin, joita 

asiakkaat haluavat. 

Vaihe 4:  

Business tavoitteina on siis yleistäen saada aikaan innostunut organisaatio, joka 

innovoi uudenlaisia ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin ja ylittäen ne. Toiminnan 

tehokkuus ja taloudellinen tulos pitää varmistaa.  
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Vaihe 5:  

Perustelut ja syyt businesstavoitteiden takana pitää listata. Näitä voisi kuvata 

adjektiiveina, jotka kertovat mitä tarvitaan, jotta tavoitteet saavutetaan. Puretaan 

businesstavoitteiden edellytyksiä adjektiiveiksi: 

• innostunut 

• innovoiva 

• asiakastarpeen ylittävä 

• tehokas 

• kannattava 

Näitä adjektiiveja voidaan pitää perusteluina ja samalla myös mitattavina asioina. 

Vaihe 6:  

Näihin liittyen on määriteltävä leading and lagging meters eli asiaa ennakoiva ja 

sen tuloksia ilmentävä mittari. 

• Innostuneisuutta voidaan mitata esim. työntekijän aktiivisuuden ja ”flow”-tilan 

perusteella. Tuloksia voisi arvioida henkilöstön tyytyväisyyden perusteella.  

• Innovointia voidaan mitata esim. aloitteiden ja keksintöjen määrillä. 

Innovatiivisia asiakasratkaisuja voisi palkita. Tuloksien arvioinnissa voisi ottaa 

huomioon em. toimenpiteiden seurauksena saadut uudet asiakkaat tai kasvanut 

liikevaihto. 

• Asiakastarpeen saavuttamista voidaan arvioida kysymällä sitä asiakkaalta 

kunkin tilauksen tai projektin yhteydessä. Saman asiakkaan tai saman 

palvelun/tuotteen uudet tilaukset kuvastavat seurausta. 

• Tehokkuutta voidaan mitata prosessin/projektin tehokkuudella (esim. 

läpimenoaika, toimitusvarmuus, laatukustannukset) ja tuloksia 

prosessin/projektin kannattavuudella (esim. myyntikate). 

• Kannattavuutta voidaan mitata yrityksen myyntikatteen kautta. Tuloksena ovat 

käyttökate ja tulos. 
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Vaihe 7: 

Laadittava action plan ja valittava mitä aloitteita tarvitaan. Kohdeyrityksen 

tapauksessa vaiheen 6 vaatimia mittareita pitää joko rakentaa tai kehittää: 

• työntekijän aktiivisuus ja flow-mittari. Tällaista mittaria ei ole vielä käytössä. 

Eri liiketoiminnoissa nämä voivat ilmetä erilaisina asioina käytännössä. Vallan 

ja vastuullisuuden edistämisen kannalta voisi toimiva mittari olla jokaisen 

kohdalla tehdä jollain helpolla työkalulla itsearviointi kuluneesta viikosta 

jokaisen viikon perjantaina. Työntekijä täyttää ruudulla tai kännykällä olevaan 

kenttään kouluarvosanan 1-5 ja yhdellä-kahdella sanalla perustelun. Esimies 

täyttää kullekin työntekijälle vastaavasti oman arvosanansa ja yhden-kahden 

sanan perustelun. Näin alkaa mittari tuottaa statistiikkaa ja voidaan nähdä, 

minkälaisista työviikoista saadaan hyvä aktiivisuus ja flow. Mittari olisi 

läpinäkyvä työntekijän ja esimiehen välillä, mutta muiden henkilöiden tietojen 

osalta luottamuksellinen. Mittarin luonteeseen kuuluu, että kaikki viikot eivät 

saa täysiä arvosanoja ja silloin niihin on syynsä. Henkilöstön 

tyytyväisyyskyselyn tai kehityskeskustelujen kautta voidaan arvioida tuloksia. 

➔ viikkoarvosana -mittarin tai vastaavan kehittäminen (viikoittaista) 

➔ henkilöstön tyytyväisyyskyselyt (esim. vuoden välein) 

➔ kehityskeskustelujen käyttöönotto (esim. puolen vuoden välein) 

• Innovointia kuvaavaa mittaria ei vielä ole käytössä. Aloitejärjestelmää ei ole 

käytössä. Helpoin tapa aloittaa mittari voisi olla innovatiivisten 

asiakasratkaisujen palkitseminen. Ratkaisut voivat liittyä myös 

asiakaspalautteeseen tai reklamaatioihin, jolloin niitä ratkaistaessa saatetaan 

keksiä uusia tuotteita. Palkintojen määrä olisi mittari. Aloitejärjestelmän 

käyttöönotto on raskaampi tapa. Patenttien määrän mittaaminen ei ole ainakaan 

vielä mittauskelpoinen, johtuen patenttien olemattomasta määrästä. Tuloksien 

arviointi on helpompaa, uusien asiakkaiden määrä ja liikevaihdon kasvu 

asiakkaittain.  

➔ innovatiivisten asiakasratkaisujen palkitseminen (puolen vuoden välein) 

➔ aloitejärjestelmän käyttöönotto 

➔ uusien asiakkaiden lukumäärä ja liikevaihdon kasvu asiakkaittain 
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• Asiakastarpeen saavuttamista voidaan arvioida kysymällä sitä asiakkaalta 

kunkin tilauksen tai projektin yhteydessä. Tällaista menettelyä ei ole käytössä. 

Saman asiakkaan tai saman palvelun/tuotteen uudet tilaukset kuvastavat 

seurausta. 

➔ asiakaskysely liittyen jokaiseen toimitettuun tilaukseen (ei pienimpiin) ja 

projektiin (säännöllistä) 

➔ saman asiakkaan jatkotilausten määrä tai arvo (puolen vuoden välein) 

➔ saman palvelun/tuotteen uusien tilausten määrä tai arvo (puolen vuoden välein) 

• Tehokkuutta voidaan mitata prosessin/projektin tehokkuudella (esim. 

läpimenoaika, toimitusvarmuus, laatukustannukset) ja tuloksia 

prosessin/projektin kannattavuudella (esim. myyntikate). 

➔ prosessin/projektin läpimenoaika (säännöllistä) 

➔ prosessin/projektin toimitusvarmuus (säännöllistä) 

➔ prosessin/projektin laatukustannukset (säännöllistä) 

➔ prosessin/projektin myyntikate (säännöllistä) 

• Kannattavuutta voidaan mitata yrityksen myyntikatteen kautta. Tuloksena ovat 

käyttökate ja tulos. 

➔ prosessin/projektin myyntikate (säännöllistä) 

➔ liiketoimintayksikön käyttökate ja tulos (säännöllistä) 

Vaihe 8: 

Tämän vaiheen tehtävänä on laatia strategiakartta. Em. vaiheet on tässä 

tutkimuksessa tehty kohdeyrityksessä yleisellä tasolla, joten tämäkin vaihe tehdään 

yleisellä tasolla. Liiketoimintayksiköittäin tehtävät strategiakartat jäävät 

suositeltaviin jatkotoimenpiteisiin.  

 

Kohdeyrityksen strategiakartta on piirretty Kaplanin ja Nortonin ohjeviivojen 

mukaisesti ja siihen on tässä listattu vain luvussa 4.4.2 esiin tulleet, uudet mittarit 

yleisellä tasolla: 
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Kuva 13. Kohdeyrityksen strategiakartta uusista mittareista kaaviona, 

näkökulmittain 

 

Tässä tutkimuksessa ei ole tehtävänä laatia kohdeyritykselle valmista mittaristoa, 

mutta lukujen 4.3 ja 4.4 havaintojen perusteella BSC:n laatiminen on 

liiketoiminnoittain mahdollista. Luvut 4.3 ja 4.4 antoivat suunnilleen samat mittarit, 

joskin luvussa 4.3 jälkimarkkinointiprosessi tuli esiin, luvussa 4.4 ei.  

Mittaristo on hyvä koota yhdeksi taulukoksi, jossa näkökulmittain on listattu 

nykyiset mittarit ja uudet mittarit sekä niiden näkökulmat, menestystekijät ja 

tulokset.  
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5  JOHTOPÄÄTÖKSET   

 

Tutkimuksen aiheena on Mittaristot teollisuusyrityksen strategiseen johtamiseen.   

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa yritysten johtamiseen käytettyjä mittareita 

metallituotteita valmistavassa teollisuudessa. Lisäksi tutkitaan ulkopuolisia, 

liiketoimintaympäristöä kuvaavia mittareita ja miten niitä voi strategisesti verrata 

yritysmittareihin. Tutkimukseen liittyy tavoite tutkia johtamisen mittaristoja ja 

antaa niihin kehityssuositukset. 

Tutkimus keskittyy metallituotteita valmistavaan teollisuuteen. Kohdeyrityksen 

johtamisen mittaristoja selvitetään haastattelemalla esimiehiä ja havainnoimalla 

laatujärjestelmää. mittariston nykytilasta annetaan arvio. Nykytilan selvittämisen 

lisäksi annetaan mittariston kehittämiseen suosituksia, mutta jatkotoimenpiteet 

eivät sisälly tutkimukseen. 

Tutkimuksen teoriaosuudessa käydään läpi strategista suorituskyvyn johtamista ja 

BSC:tä. Kohdeyrityksen osuudessa tutkitaan metallituotteita valmistavan yrityksen 

mittaristoja ja arvioidaan SWOT analyysillä sen nykytilannetta. Lisäksi annetaan 

ehdotuksia ja suosituksia uusista mittareista.  

 

 

5.1  Johtopäätökset tutkimuskysymyksiin  

 

Tutkimuksen kysymykset on asetettu siten, että ne kuvaavat mahdollisimman hyvin 

tutkimuksen aihetta, Mittaristot teollisuusyrityksen strategiseen johtamiseen. Aihe 

on laaja, mutta kohdeyrityksen tutkimuksen myötä se konkretisoituu ja käytännössä 

rajautuu kohdeyrityksen näköiseksi.   

Tutkimuskysymykset ja niihin liittyvät johtopäätökset ovat seuraavat: 

 

Ensimmäiseen kysymykseen mitkä mittarit kuvaavat parhaiten metallituotteita 

valmistavan teollisuuden suorituskykyä liittyen kohdeyrityksen tapauksessa 

perinteisiä taloudellisia mittareita oli käytetty, mutta niissäkin oli kehittämisen 
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varaa. BSC:n mukaisissa näkökohdissa etenkin oppimis-, tehokkuus- ja 

henkilöstönäkökulmissa on isompia aukkokohtia. Mittareita, joita kohdeyrityksessä 

kannattaisi ottaa nykyisten mittareiden lisäksi käyttöön ovat:  

• asiakastyytyväisyys 

• asiakkaiden toimialojen kehityssuuntaa kuvaavat mittarit 

• projektien ja tilausten jälkilaskennan kehittäminen 

• osaamistaseen laatiminen, aloitekäytännöt, patenttien hakeminen 

• innovaatioprosessin kehittäminen ja mittarointi 

• jälkimarkkinointiprosessin kehittäminen ja mittarointi 

• henkilöstön innostuneisuuden, sitoutumisen ja kulttuurin kehittäminen ja 

mittarointi, DISC -persoonallisuusanalyysit 

• ja näihin liittyen henkilöstön palkitsemismenetelmät  

 

Kohdeyritys edustaa tyypillistä pien-keskisuurta yritystä, joten voisi päätellä näiden 

mittareiden olevan hyödyllisiä myös muissa alan yrityksissä. Ja jos eivät mittarit 

sinänsä, niin näkökohtien oppimis-, tehokkuus- ja henkilöstö kohdalla 

todennäköisesti löytyy yrityksissä kehitettävää. 

Toiseen kysymykseen millaisia liiketoimintaympäristöä kuvaavia mittareita on 

olemassa ja miten niitä voi verrata yritysmittareihin liittyen 

liiketoimintaympäristöä kuvaavia mittareita olisivat suhteellisen helposti 

asiakaskunnan taloudelliset mittarit ja tärkeimpien kilpailijoiden taloudelliset 

mittarit. Kohdeyrityksen tapauksessa niiden seuranta kannattaisi ottaa käytännöksi. 

Lisäksi, jos liiketoimintaympäristön kanssa on jokin toinen ala tai tuote, voi sen 

taloudellisia mittareita tai tulevaisuudennäkymiä vertailla. Toimialaraporteista saa 

myös helposti löydettäviä mittareita alasta yleensä. 

Liiketoimintaympäristön mittarit voivat olla innovatiivisia ja kokeilevia. Pääasia 

on, että löytyy sellaisia tekijöitä ja muuttujia, jotka resonoivat yrityksen omien 

mittaristojen kanssa eli menevät samaan aikaan tai pienellä aikaviiveellä samaan 

suuntaan.  
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Kolmanteen kysymykseen millaisia vaihtoehtoisia työkaluja voisi olla 

käytettävissä varsinaisten mittareiden ohella tai sijasta liittyen varsinaisten 

mittareiden ohella voisi työntekijöiden aktiivisuutta ja flow-tilaa mitata ihan omiin 

tunteisiin perustuvalla seurannalla viikoittain. Tämän avulla olisi seurattavissa 

(esimies ja työntekijä yhdessä), millaiset tehtävät tai asiat innostavat työntekijöitä 

ja hakea sellaisia roolituksia, joissa työntekijät voivat kokea tekemisen riemua! 

Vaihtoehtoisten työkalujen kohdalla voi tulla esiin luottamus omaan henkilöstöön: 

Kuinka rehellisesti jokainen vastaa omaan arviointiin tai että onko yritykselle ollut 

siitä hyötyä. Tämä vaatiikin esimiehiltä hyvää kommunikointia ja johtamisen 

läpinäkyvyyttä – kaikilla pitää olla mahdollisuus nähdä hyvän fiiliksen vaikutukset 

tulokseen. Tällainen toiminta edellyttää organisaatiolta aivan uudenlaista hyppyä, 

muutoin mittarointi ei onnistu. Onnistuessaan fiilismittarointi voi olla yrityksen 

mittareista se tärkein. 

 

5.2  Suositukset ja jatkokehitys   

 

Tutkimussuosituksena voisi valita joukon yrityksiä ja tutkia niiden toimintatapoja 

ja miten kehitystoimenpiteet vaikuttavat. Erityisesti ”pehmeiden” mittareiden 

kehittäminen voisi olla hyödyllistä perinteisten ”kovien” mittareiden rinnalle. 

Liiketoimintaympäristön mittareiden kehittäminen ja kokeilu voisi olla hyödyllistä 

usealle yritykselle yhtä aikaa. Toimialaraporttien pohjatietoihin voisi lisätä alaa 

ennakoivia mittareita. Samalla alalla toimivien yritysten yhteistyö on haasteellista, 

sillä usein ne ovat kilpailijoita keskenään. 

Vaihtoehtoisten fiilis- tai flowmittareiden kehittäminen ei koske pelkästään 

metalliteollisuutta vaan kaikenlaisia yrityksiä. Voisiko tässä ottaa mallia esim. 

tietokonepelien yrityksistä, joissa perinteinen työ on määritelty uudestaan? Näissä 

yrityksissä työaika, työpaikka, työn tekemisen malli ja olosuhteet ovat aivan 

erinäköisiä kuin perinteisissä yrityksissä. Tietokonepelien yrityksissä menestys 

perustuu innovatiivisuuteen, ennakkoluulottomuuteen ja intohimoon. Näitä kaikkia 

voisi soveltaa perinteisissä yrityksissä.  
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Yritysten voisi olla hyvä tehdä excursioita muihin yrityksiin ja verrata mittarointia; 

tästä olisi kummallekin osapuolelle heti hyötyä. Kohdeyritysten pitäisi olla samalta 

toimialalta, mutta ne voivat tuotteiden ja palveluiden osalta olla ihan erilaisia, 

jolloin ei kyse ole kilpailijoista. Näin tiedonvaihto olisi avoimempaa ja helpompaa. 

Voisiko kahdella yrityksellä olla yhteinen mittaroinnin kehityshanke? Tai voisiko 

yritys haastaa oman asiakkaansa mukaan kehittämään jotain tiettyä mittaria? 

Mittaroinnin automatisointi voisi myös olla jatkokehityksen kohde. 

Toimintajärjestelmistä saadaan tiettyjä tunnuslukuja automaattisesti tai lähes 

automaattisesti, mutta useimmiten mittarien tuloksien saaminen vaatii esimiehen tai 

työntekijän työtä. Laaditaan yhteenvetoja, Excel-taulukoita ym. vastaavaa, jolloin 

mittarit koetaan työläiksi, niiden tuloksia ei päivitetä jatkuvasti tai ne jäävät 

kokonaan sivuun. Lisäksi mittarien tuloksiin voi tulla virheitä tai niihin vaikuttavia 

tekijöitä voidaan tulkita väärin. Automatisointi toisi mittarit ”onlinenä” eloon ja 

niiden tiedot voisivat olla jatkuvasti esillä. Samoin vertailutiedot tavoitteisiin ja 

edelliseen vastaavaan kauteen voisivat olla automaattisia.  

Kohdeyrityksessä BSC:tä tulisi tarkentaa liiketoiminnoittain. Tähän liittyen visiota, 

missiota ja strategiaa (strategiakarttaa) pitää myös tarkentaa liiketoiminnoittain. 

Näiden perusteella laaditaan BSC-mittaristot liiketoiminnoittain ja otetaan mukaan 

asiakaskunnan ja toimintaympäristön tilaa kuvaavia mittareita. Huomioidaan myös 

kohdassa 5.1 mainitut päätelmät ja suositukset. Mittareita ei pidä olla liikaa ja 

niiden toteuttaminen pitäisi saada luontevaksi, jatkuvaksi toiminnaksi. Mittarit 

voisivat tulla järjestelmästä automaattisesti tai lähes automaattisesti, jotta ei tarvita 

erillisten Excel-taulukoiden tekemistä. Henkilöstö pitää olla BSC:n laatimisessa 

mukana ja mittarointiin voisi liittyä henkilöstön tulospalkkausta.  
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6  YHTEENVETO   

 

Tutkimuksen aiheena on Mittaristot teollisuusyrityksen strategiseen johtamiseen.   

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa yritysten johtamiseen käytettyjä mittareita 

metallituotteita valmistavassa teollisuudessa. Lisäksi tutkitaan ulkopuolisia, 

liiketoimintaympäristöä kuvaavia mittareita ja miten niitä voi strategisesti verrata 

yritysmittareihin. Tutkimukseen liittyy tavoite tutkia johtamisen mittaristoja ja 

antaa niihin kehityssuositukset. 

Tutkimus keskittyy metallituotteita valmistavaan teollisuuteen. Tutkimuksen 

teoriaosuudessa käydään läpi strategista suorituskyvyn johtamista ja BSC:tä. 

Kohdeyrityksen johtamisen mittaristoja selvitetään haastattelemalla esimiehiä ja 

havainnoimalla laatujärjestelmää. Kohdeyrityksen mittaristojen nykytilaa 

arvioidaan SWOT analyysillä. Lisäksi annetaan ehdotuksia ja suosituksia uusista 

mittareista, mutta jatkotoimenpiteet eivät sisälly tutkimukseen. 

Tutkimuksessa keskityttiin johtamisen mittaristoihin ja niiden 

käyttömahdollisuuksiin. Tutkimus tehtiin empiirisesti, kvalitatiivisena. Johtamisen 

mittaristoina oletusarvoisesti monissa yrityksissä käytetään pääosin vain 

taloudellisia mittareita ja niitäkin vain niin, että nähdään jo aiemmin tehtyjen 

toimenpiteiden seurauksia. Mittaristoissa ns. katsotaan peruutuspeiliin, ei tuulilasin 

läpi eteenpäin. 

Tutkimuksessa pidettiin pohjana BSC:n näkökulmia, lisättynä 

henkilöstönäkökulmalla. BSC:n etuna on näkökulmien monipuolisuus, jolloin 

yritystä katsotaan paljon laajemmin, kuin mihin yleensä on totuttu. Lisäksi 

tarkasteltiin mahdollisuuksia käyttää enemmän ”pehmeitä” mittareita perinteisten 

”kovien” mittareiden lisäksi.  

Tutkimuksen tuloksena kävikin ilmi kohdeyrityksessä, että etenkin oppimis-, 

tehokkuus- ja henkilöstönäkökulmissa on isompia aukkokohtia. Havaittiin, että 

mittaroimalla asiakastyytyväisyyttä, osaamistasetta, innovaatioprosesseja, 

jälkimarkkinointiprosessia ja henkilöstön innokkuutta voitaisiin saada sellaista 

lisätietoa, joka ohjaa yrityksen tulevaisuutta haluttuun suuntaan. Nämä ovat niitä 
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”tuulilasin” läpi eteenpäin antavia mittareita tai näkökulmia, ei vain toteutuneita, 

taloudellisin mittarein mitattavia asioita. Päätelmiä mittareista, joita 

kohdeyrityksessä kannattaisi ottaa nykyisten mittareiden lisäksi käyttöön ovat:  

• asiakastyytyväisyys 

• asiakkaiden toimialojen kehityssuuntaa kuvaavat mittarit 

• projektien ja tilausten jälkilaskennan kehittäminen 

• osaamistaseen laatiminen, aloitekäytännöt, patenttien hakeminen 

• innovaatioprosessin kehittäminen ja mittarointi 

• jälkimarkkinointiprosessin kehittäminen ja mittarointi 

• henkilöstön innostuneisuuden, sitoutumisen ja kulttuurin kehittäminen ja 

mittarointi, DISC -persoonallisuusanalyysit 

• ja näihin liittyen henkilöstön palkitsemismenetelmät  

 

Mittarit ovat yksi asia yrityksen johtamisessa ja viestivät henkilöstölle, mikä on 

tärkeää. Mutta sen ohella pitää yrityksen määritellä visio ja missio eli 

tulevaisuudenkuva ja mitä yrityksessä halutaan tehdä. Kohdeyrityksessä havaittiin 

näiden puuttuvan, vaikka käytännössä haastatteluissa näistä oli jonkinlainen 

yhteinen näkemys olemassa. Kohdeyrityksessä myös kirjattu strategia puuttui, 

vaikka siitäkin oli jollain tasolla olemassa konsensus. Havaintojen perusteella 

kohdeyritykselle suositellaan näiden määrittely ja kirjaaminen, jonka jälkeen 

mittarointi ja henkilöstön informointi on helpompaa.  

Yhteenvetona voisi tutkimuksessa todeta, että yritysten johdon kannattaisi arjen 

kiireessä ottaa välillä aikalisä ja todella miettiä yrityksen tulevaisuudenkuvaa, mitä 

halutaan tehdä ja miten saavuttaa ne. Mittareilla sitten saadaan näihin käytännön 

työkalu kertomaan suunnasta ja vauhdista. Mittareita ei kannata olla liikaa eikä 

niistä pidä tehdä vaikeatekoisia tai vaikeaselkoisia, mutta luontevilla tärkeimmillä 

mittareilla voidaan helposti seurata strategian toimivuutta ja saada näkymää 

tulevaisuuteen. Mittareiden automatisointia kannattaa harkita, jotta mittarit ovat 

koko ajan päällä ja toiminnassa. 
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Mittareissa saa myös olla innovatiivisuutta, jotta voidaan kaivaa esiin niitä 

näkökulmia, jotka vievät yritystä eteenpäin. Näiden mittareiden löytäminen on 

varmasti vaikeampaa, mutta sitäkin palkitsevampaa. Mittaroinnin kehittämisessä 

voisi yrityksillä olla yhteisiä hankkeita tai tällaiseen voisi jopa haastaa asiakkaan 

mukaan. 

Henkilöstön fiilis- tai flowmittarointi on mielenkiintoinen mahdollisuus. 

Organisaation roolitukset pitäisi tehdä niin, että työntekijät voivat kokea tekemisen 

riemua! Onnistuessaan fiilismittarointi voi olla yrityksen mittareista se tärkein. 
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