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Tämän diplomityön taustana on ollut rakennusteollisuuden huono tehokkuus ja alhainen

suorituskyky etenkin rakennustuotannon puolella. Rakennusalalla suorituskyvyn mittaus

on keskittynyt liikaa lyhyen aikavälin tavoitteisiin ja sitä kautta taloudellisiin mittareihin.

Rakennusalan suorituskyvyn mittaamisen tulee lähestyä jatkossa enemmän

tasapainoitettua mittaamista ja ottamaan huomioon yhä enemmän myös ei-taloudellisia

mittareita.

Diplomityön päätavoitteena on rakentaa suorituskyvyn mittausjärjestelmä rakentamisen

yksikölle kiinnittämällä erityistä huomiota sidosryhmien suorituskykyyn. Tutkimuksen

alatavoitteena on löytää sopivia mittareita edellä mainittuun sidosryhmien suorituskyvyn

mittaamiseen. Tutkimus rajataan käsittelemään mittausjärjestelmän rakentamista eikä

varsinainen mittausjärjestelmän koekäyttö ja kehittäminen sisälly tutkimukseen. Tutki-

mus käsittelee kuitenkin mittausjärjestelmän käyttöönottomalleja.

Tämän tutkimuksen lähestymistavaksi katsottiin parhaaksi tapaustutkimus. Tässä tutki-

muksessa teoriaosuudessa keskitytään hankkimaan tietoa suorituskyvyn mittaamisesta

korostaen sidosryhmien suorituskykyä sekä yleisestä että talonrakennusalan näkökul-

masta. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa kerätään tietoa haastatteluilla, joilla pyri-

tään tukemaan tutkimuksen tavoitteiden saavuttamista.  Tutkimuksen teorian ja empiiri-

sen aineiston pohjalta vastataan case-yrityksen tarpeisiin suorituskyvyn mittaamisen

osalta ja pyritään ratkaisemaan tutkimuksen tavoitteet. Yhteenvedossa ja johtopäätök-

sissä otetaan kantaa olennaisimipien mittareiden käyttöön sidosryhmien suorituskyvyn

mittaamisen osalta sekä käydään läpi sopivaa mittausjärjestelmää. Lisäksi tutkimuksen

pohjalta selvitetään jatkotoimenpiteet etenkin mittarien käyttöönoton jatkon kannalta.
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The background of this dissertation has been the poor efficiency and low performance

of the construction industry, especially on the construction production side. Performance

measurement has focused too much on short-term goals in the construction industry

and thus on economic indicators. In the future, measuring the performance of the con-

struction industry must approach a more balanced measurement and increasingly also

take into account non-financial indicators.

The main goal of the thesis is to build a performance measurement system for the con-

struction unit by paying special attention to the performance of stakeholders. The sub-

goal of the study is to find suitable indicators for measuring the performance of stake-

holders mentioned above. The research is limited to the construction of the performance

measurement system and the actual test use and development of the measurement

system is not included in the research.

The approach of this study was considered to be the best case study. The theoretical

part of this study focuses on acquiring information on measuring performance, empha-

sizing stakeholder performance from both general and building construction perspec-

tives. In the empirical part of the research, information is collected through interviews

aimed at supporting the achievement of the research goals. On the basis of the re-

search theory and empirical material, the needs of the case company in terms of meas-

uring performance are met and the aim of the research is solved. The summary and

conclusions take a position on the use of the most relevant indicators for measuring

stakeholder performance and review an appropriate measurement system.
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1 JOHDANTO

1.1 Taustaa

Uudet tekniikat ja valmistusprosessit ovat asettaneet uusia edellytyksiä taloudelliseen oh-

jaukseen. Taloudelliset mittatavat kohteet näyttävät menneiden päätöksien seuraamukset

mutta eivät anna riittäviä tietoja pidemmälle aikavälille strategisen suunnittelun tueksi. Ta-

loudellisiin mittareihin keskittyminen aiheuttaa helposti lyhytnäköisyyttä eikä se sovellu

strategiaan, jossa työntekijöiden on tarkoitus valvoa ja ohjata asiakkaiden tarpeita tyydyt-

täviä prosesseja. Siksi talouden ohjauksessa on otettava huomioon myös ulkoiset tekijät.

(Olve et al. 2001, s.20)

Wegelius-Lehtosen (2001, s. 107) mukaan rakennusteollisuus on projektiorientoitunutta

teollisuutta, missä jokainen projekti on yksilöllinen ja niitä voidaan katsoa jokaista uutena

prototyyppinä. Projekteissa on kuitenkin pääasiassa samat prosessien vaiheet projektista

toiseen (Wegelius-Lehtonen, 2001, s.107). Tämän takia suorituskyvyn mittaus keskittyy

rakennusalalla enemmän projektitasolle kuin koko organisaation tason mittaamiseen

(Bassioni et al. 2004, s.46).

Love ja Holt (2000) mukaan rakennusalalla tarvitaan laaja-alaisempaa keskittymistä

yrityksen strategiaan, liiketoimintaprosessiin ja sidosryhmien tarpeisiin. Bassioni et al.

(2004, s. 46) mukaan suorituskyvyn mittaus on perineteisesti rakennusalalla keskittynyt

lyhyen aikavälin tavoitteisiin ja sitä kautta merkittävästi taloudellisiin osa-alueisiin muun

muassa tehokkuuteen, pääoman palautukseen ja tuottavuuteen.

Robinson et al. (2002) mukaan nykyisin rakennusalan yritykset ovat alkaneet lähestymään

tasapainoisempaa mittausta lisäämällä myös enemmän ei-taloudellisten mittarien

painoarvoa, joita ovat muun muassa asiakkaan tarpeiden huomioiminen, sisäisten

sidosryhmien suorituskyvyn mittaaminen sekä yhteiskunnan vaikutusten huomioiminen.

Lin ja Shen (2007, s. 2-3) mukaan lähivuosina tutkimukset rakennusteollisuuden suoritus-

kyvyn johtamisesta ovat lisääntyneet. Tähän syynä ovat muun muassa muiden alojen no-

pea kehittyminen suorituskyvyn mittaamisen työkaluissa, rakennusprojektien monimut-

kaistuminen sekä johtamisen ja teknologian kehittyminen rakennusteollisuudessa (Lin ja
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Shen, 2007, s. 4-9). Bassioni et al. (2004, s. 45) mukaan rakennusteollisuutta pidetään

hyvästä kehityksestä huolimatta suhteellisen tehottomana suorituskyvyn näkökulmasta.

Rakennusteollisuus RT:n mukaan erityisesti korjausrakentaminen jatkaa tasaista kasvua

vuodelle 2020. Kuvassa 1 on esitetty korjausrakentamisen kasvun kehittyminen vuosien

1975–2020 aikavälillä (Rakennusteollisuus RT, 2019, s. 2).

Kuva 1. Korjausrakentamisen suhdanne (Rakennusteollisuus RT, 2019, s.2)

Lisää korjausrakentamisen kasvupainetta tuo EU:n vuonna 2018 voimaan tullut energia-

tehokkuusdirektiivi, jonka mukaan jäsenmaiden tulee laatia pitkän aikavälin peruskor-

jausstrategia rakennuskannan muuttamiseksi erittäin energiatehokkaaksi vuoteen 2050

mennessä (EU, 2018, s 211).

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus

Tutkimuksen päätavoitteena on rakentaa suorituskyvyn mittausjärjestelmä rakentamisen

yksikölle kiinnittämällä erityistä huomiota sidosryhmien suorituskykyyn. Tutkimuksen ala-

tavoitteena on löytää sopivia mittareita edellä mainittuun sidosryhmien suorituskyvyn mit-

taamiseen.

Tutkimuksessa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä on sidosryhmien suorituskyky talonrakennusalan näkökulmasta?

2. Millaisilla mittareilla sidosryhmien suorituskykyä tulisi mitata?

3. Miten sidosryhmien suorituskykyä analysoiva mittaristo tulisi rakentaa?
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Tutkimus rajataan käsittelemään mittausjärjestelmän rakentamista eikä varsinainen mit-

tausjärjestelmän koekäyttö ja kehittäminen sisälly tutkimukseen. Tutkimus käsittelee kui-

tenkin mittausjärjestelmän käyttöönottomalleja.

Case-yrityksenä toimivalla yrityksellä on laaja talotekniikan ja siihen liittyvien erikoisalojen

osaaminen sekä huollon ja ylläpidon että uudis- ja korjausrakentamisen puolelta. Yritys

toimii 25 paikkakunnalla Suomessa, Ruotsissa sekä Venäjällä. Yrityksellä on tarve saada

toimiva sidosryhmien suorituskyvyn mittaristo modernisoinnin palveluiden rakentamisen

yksikön käyttöön. Yrityksen arvoihin kuuluu töiden tekeminen yhdessä, asiakkaita varten

toimiminen, tuloksen tekeminen sekä ammattilaisena toimiminen.  Suorituskyvyn mittaus-

järjestelmän tulee palvella yrityksen visiota, strategiaa ja tavoitteita sekä etenkin siihen liit-

tyvää sidosryhmien mahdollisimman hyvää asiakaskokemusta.

1.3 Tutkimuksen metodologia

Tutkimuksen alussa tulee valita oikea lähestymistapa eli tutkimusstrategia. Ojasalo et al.

(2014, s.51) mukaan näitä ovat muun muassa tapaus-, toiminta- sekä konstruktiivinen tut-

kimus. Tutkimuksessa on usein piirteitä monesta lähestymistavasta, joten kustakin lähes-

tymistavasta voi poimia ne piirteet, jotka sopivat omaan tutkimukseen.

Toimintatutkimuksessa ratkaistaan käytännön ongelmat ja samanaikaisesti muutokset eli

se on osallistavaa tutkimusta. Toimintatutkimuksen tavoitteena on nykyisen todellisen ti-

lanteen muuttaminen eli lähestymistavassa ollaan kiinnostuneita siitä, miten asioiden tulisi

olla. (Ojasalo et al. 2014, s.58)

Ojasalo et al. (2014, s. 65) mukaisesti konstruktiivinen tutkimus on jonkinlainen konkreet-

tinen tuotos, mittari tai malli. Sen tavoitteena on saada käytännön ongelmaan teoreettinen

ja uudenlainen perusteltu ratkaisu, joka tuo uutta tietoa liiketoimintaan.

Tämän tutkimuksen lähestymistavaksi katsottiin parhaaksi tapaustutkimus, koska tutki-

muksen tehtävänä on tuottaa kehittämisideoita ja -ehdotuksia tutkimuksen kohteena ole-

valle yritykselle (Ojasalo et al. 2014, s. 52). Tapaustutkimuksen vaiheet on esitetty kuvas-

sa 2.
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Kuva 2. Tapaustutkimuksen vaiheet (Ojasalo et al. 2014, s.54)

Ojasalo et al. (2014, s.52-53) mukaan tapaustutkimus pyrkii tuottamaan yksityiskohtaista

ja syvällistä tietoa tutkittavasta tapauksesta eli se auttaa esimerkiksi ymmärtämään työn-

tekijöiden välisiä suhteita ja toimintaa yrityksessä kokonaisuutena eli tapauksena. Tutki-

muksessa on myös konstruktiivisen tutkimuksen piirteitä, koska tutkimuksessa etsitään

konkreettisesti tuotoksena kriittisiä mittareita sidosryhmien suorituskyvyn mittaamiseen

(Ojasalo et al. 2014, s. 65).

Tutkimuksen lähestymistavan valitsemisen jälkeen valitaan tutkimusmetodi. Tutkimusme-

todit ovat joko kvantitatiivisia eli määrällisiä tai kvalitatiivisia eli laadullisia tutkimuksia. Uu-

sitalon (1999, s.79) mukaan kvantitatiivisen tutkimuksen sisällössä on olennaista, että tut-

kimusaineisto esittää mittatavien kohteiden tunnuslukuja eli havainnointiyksiköiden ryh-

mää. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa taas on tavoitteena se, että materiaalissa pitää nä-

kyä tärkeimmät ominaisuudet tutkimusongelman kannalta (Uusitalo, 1999, s.80).

Tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelmäksi valittiin kvalitatiivinen tutkimus, koska kysei-

sen menetelmän vahvuutena on teorian kehittely ja kyseisen tutkimuksen tulkinta on vah-

vemmin sidottu aineistoon (Uusitalo, 1999, s.82).

Hirsjärvi et al. (2009, s. 161) mukaan tutkijan omat havainnot priorisoituvat kvalitatiivises-

sa tutkimuksessa, koska tällöin tietoa kerätessä voi selvitä ennalta-arvaamattomia näkö-

kulmia. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään myös tutkimaan kohdetta kokonaisvaltai-

sesti sekä löytämään tosiasioita ennemmin kuin todentamaan jo olemassa olevia väittä-

miä.

Uusitalon (1991, s. 60) mukaan tutkimukset voidaan jakaa teoreettisiin ja empiirisiin tutki-

muksiin. Teoreettisen tutkimuksen tarkastelun kohteena ovat teoriaan liittyvät ongelmat tai
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tieteenalojen näkökulmat. Empiirisissä tutkimuksissa taas tarkastellaan jotain reaalimaa-

ilman ilmiötä, josta hankitaan uutta tietoa jollakin systemaattisella tiedonhankintamene-

telmällä. Tuomen ja Sarajärven (2013, s.19) mukaan yleisellä tasolla kaiken tutkimuksen

pitää sisältää kuitenkin henkistä tarkastelua eli olla luonteeltaan teoreettista ja tästä syystä

kummankin sekä laadullisen että määrällisen tutkimuksen tulee sisältää teoriaa.

Tässä tutkimuksessa teoriaosuudessa keskitytään hankkimaan tietoa suorituskyvyn mit-

taamisesta korostaen sidosryhmien suorituskykyä sekä yleisestä että talonrakennusalan

näkökulmasta. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa kerätään tietoa haastatteluilla, joilla

pyritään tukemaan tutkimuksen tavoitteiden saavuttamista.  Tutkimuksen teorian ja empii-

risen aineiston pohjalta vastataan case-yrityksen tarpeisiin suorituskyvyn mittaamisen

osalta ja pyritään ratkaisemaan tutkimuksen tavoitteet.

1.4 Tutkimuksen rakenne

Tutkimuksessa on seitsemän lukua, joista ensimmäisessä luvussa, johdannossa käsitel-

lään tutkimuksen taustaa, tavoitetta ja rajausta. Lisäksi ensimmäisessä luvussa käydään

läpi tutkimusmetodologiaa ja kuvataan tutkimuksen rakenne.

Toisessa luvussa käsitellään suorituskyvyn käyttötarkoitusta, sidosryhmien suorituskyky-

kyä, yrityksen kriittisiä menestystekijöitä sekä mittareita ja mittaristomalleja teorian pohjal-

ta. Luvussa tarkastellaan lisäksi suorituskyvyn yleisimpiä haasteita ja niiden välttämistä,

jotta suorituskyvyn mittausjärjestelmän käyttöönotto olisi mahdollisimman sujuvaa eikä se

aiheuttaisi vastustusta organisaatiossa.

Kolmannessa luvussa käsitellään sidosryhmien suorituskykyä talonrakennusalalla ja sen

kehittämiseen liittyviä olennaisimpia tarpeita. Lisäksi luvussa tarkastellaan sidosryhmien

suorituskyvyn mittaamisen nykyhetken tilannetta talonrakennusalalla. Neljännessä luvus-

sa käsitellään mittariston suunnittelua ja käyttöönottoa. Luvussa käydään läpi myös stra-

tegiakartan hyödyntämistä menestystekijöiden hahmottamisessa, esimerkkejä hyväksi

havaituista mittareista sekä suorituskyvyn mittausjärjestelmän käyttöönottomalleja.

Viidennessä luvussa käsitellään empiirisen osuuden toteuttamista pohjautuen teoriaosuu-

teen, haastatteluja ja niiden tuloksia, suorituskyvyn mittausjärjestelmän menestystekijöi-

den valintaa ja visualisointia strategiakartan avulla. Lisäksi luvussa käydään läpi mittaus-
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järjestelmän suunnitteluprosessi, kyseisen järjestelmän mittareiden määrittely sekä jatko-

toimenpiteet mittausjärjestelmän koekäytön ja jatkokehityksen osalta.

Kuudennessa luvussa tarkastellaan tutkimuksen kannalta keskeiset johtopäätökset sekä

viimeisessä luvussa esitellään lyhyt yhteenveto tutkimuksesta. Kuvassa 3 on esitetty tut-

kimuksen rakenteen eteneminen alusta loppuun.

Kuva 3. Tutkimuksen rakenteen eteneminen.
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2 SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN

2.1 Suorituskyky

Suorituskyky ja sen analysointi ovat tärkeä aihealue yrityksen toiminnan kehittämispro-

sessia ja sitä pystytään tekemään kaikissa toimintaa kehittävissä vaiheissa (Rantanen ja

Holtari, 1999, s. 59). Neilimo ja Uusi-Rauva (2007, s. 300) mukaan suorituskyky voidaan

määritellä kykynä saavuttaa mitattavan kohteen asetetut tavoitteet, jonka taustalla on eri

näkökulmia muun muassa taloudellinen näkökulma. Taloudellisen näkökulman lisäksi yri-

tyksen reaaliprosessia on pystyttävä ohjaamaan ja valvomaan löytämällä niiden mittaami-

seen sopivat mittayksiköt. Prosessin suorituskyvyllä saadaan aikaan halutut tulokset.

Laamasen (2003, s 152) mukaan käytännön työn pohjalta suorituskyvyn voi jakaa muun

muassa ajan, rahan, fysikaalisten ominaisuuksien ja sidosryhmien näkemyksien osa-

alueisiin.

Suorituskyvyn mittaamista voidaan ajatella prosessina, jonka pyrkimyksenä on määrittää

tai selvittää liiketoiminnan tila hyödyntäen tunnuslukuja (Lönnqvist et al. 2006, s. 13).

Laamasen (2003, s. 152) mukaisesti näiden tulosten tulkinta voi olla haastavaa, koska

usein ihmisillä ei ole käsitystä saatujen arvojen luotettavuuden kokeilemisesta. Tulkinta

voi ohjata johtajan tai organisaation tekemään mittaustulosten perusteella väärän strategi-

sen päätöksen.

Parhaassa tapauksessa suorituskyvyn mittaaminen vaikuttaa myönteisesti työyhteisöön.

Muun muassa Neilimo ja Uusi-Rauva (2007, s.301) sekä Lönnqvist et al. (2006, s. 11)

mukaan suorituskyvyn mittaaminen voi muun muassa ohjata tekemään oikeita asioita,

selkeyttää tavoitteita, motivoida, helpottaa viestintää ja keskustelua sekä luo palkitsemi-

selle oikeanlaiset edellytykset.

Neilimo ja Uusi-Rauva (2007, s.301) mukaan huonosti toteutettuna mittaus vaikuttaa

päinvastaisesti kuin parhaassa tapauksessa eikä siitä tule tehdä organisaatiota jäykistä-

vää, ihmisiä ärsyttävää tai haitallista johtamisen hallintaa ja byrokratiaa kasvattavaa jär-

jestelmää. Tästä syystä mittaamisen tukena täytyy joka kerta painottaa aloitteellisuutta,

luovuutta ja innovatiivisuutta.
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Suorituskyvyn mittaamisen ei pidä syventyä pelkästään todentamaan mennyttä tilannetta,

vaan sen pitää ohjailla yritystä tulevaisuuden osalta yhä parempaan suoritukseen ja lop-

putulokseen (Lynch ja Cross 1995, s. 83). Uudet tekniikat ja valmistusprosessit ovat aset-

taneet uusia vaatimuksia myös talouden ohjaukselle. Olve et al. (2001, s.20) mukaan ta-

loudellisiin mittareihin keskittyminen aiheuttaa helposti lyhytnäköisyyttä eikä se sovellu

strategiaan, jossa työntekijöiden on tarkoitus valvoa ja ohjata asiakkaiden tarpeita tyydyt-

täviä prosesseja, ja tästä syystä talouden ohjaamisessa tulee ottaa huomioon lisäksi ul-

koiset elementit.

Perinteisiä suorituskyvyn osa-alueita ovat taloudelliset tunnusluvut. On kuitenkin huomat-

tu, että suorituskyvyn kehittämistä varten tarvitaan myös ei-taloudellisia suorituskyvyn mit-

tareita ja niiden analysointia (Kaplan, 1984, s. 98). Muun muassa Andersin et al. (1994) ja

Ukko et al. (2007, s.4) mukaan yleisimpänä mittareina käytetään edelleen taloudellisia

mittareita mutta niiden rinnalle ovat tulleet ei-taloudelliset mittarit. Mitä alemmas organi-

saatiossa mennään, sitä suuremmaksi ei-taloudellisten mittarien osuus kasvaa verrattuna

taloudellisiin mittareihin.

Rantanen ja Holtari (1999, s 3) mukaan suorituskykyä voidaan analysoida ja mitata mo-

nella eri tasolla. Ne voidaan esittää muun muassa rakenteella, joka voidaan jakaa neljään

eri tasoon, jotka ovat kansantalous, toimiala, yritys ja yksilö. Yritys ja sitä ylemmät tarkas-

telun tasot ovat kansantaloudesta yritystasoon sekä yrityksen sisäiset alemman tarkaste-

lun tasot ovat toimialatasosta yksilön tasoon (Rantanen ja Holtari, 1999, s. 4).

Sink (1985, s.46) sekä Lönnqvist et al. (2006, s. 21) mukaan yrityksen suorituskyky mer-

kitsee yleensä toisenlaisia asioita organisaation eri tasoilla. Useimmiten liikeorganisaatio-

ja liiketoimintasoilla analysoidaan erityylisiä asioita kuin esimerkiksi projektiryhmä-, tiimi-

ja henkilötasolla. Esimerkiksi yrityksen johtoa kiinnostaa enemmänkin konsernin liiketa-

loudellinen tulos eikä sillä riitä resursseja yksittäisen henkilön kehittymiseen ja tyytyväi-

syyden seuraamiseen.

Päätöksenteon osalta on erittäin tärkeää, että sidosryhmät osallistuvat yhdessä päätök-

sentekoon välttääkseen erimielisyydet organisaatiossa. Toimintaprosessissa tulee arvioi-

da ja mitata kaikkien sidosryhmien osalta verrattuna yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin esi-

merkiksi aikataulun, laadun ja kustannusten osalta (Oppong et al. 2017, s. 1044).

Rantasen ja Holtarin (1999, s.11-13) mukaan yrityksen suorituskyky pystytään jakamaan

sisäiseen ja ulkoiseen suorituskykyyn. Sisäisellä suorituskyvyn mittauksella ja analysoin-
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nilla tarkoitetaan pääosin yrityksen osien tarkastelua, joka tapahtuu yrityksen sisällä ja

tämän tarkastelun suorittaa yritys itse. Ulkoisia mittareita ovat muun muassa yrityksen ti-

linpäätökseen pohjautuvaa tiedon tarkastelua.

Tenhunen ja Ukko (2001, s.5) mukaan suorituskyvyn voi jakaa kuvan 4 mukaiseen neli-

kenttään analysoinnin kohteen ja suorittajan mukaan.

Kuva 4. Suorituskyvyn analysoinnin nelikenttä. (Tenhunen ja Ukko, 2001, s. 5)

Rantasen ja Holtarin (1999, s.13) mukaan sisäisen suorituskyvyn olennaisimmat osa-

alueet keskittyvät tehokkuuteen, tuottavuuteen sekä taloudellisuuteen. Useat sisäisen

suorituskyvyn mittarit luonnehditaan fyysisiksi eli niiden mittauksen yksikkönä ei tule käyt-

tää rahayksikköä (Ukko et al. 2007, s. 52). Ulkoisella suorituskyvyn mittauksella ja analy-

soinnilla tarkoitetaan yrityksen tarkastelua ulkoisesta näkökulmasta ja yrityksen suoritus-

kykyä tukee tarkastella huomioiden toiminnan kokonaisuus (Rantanen ja Holtari, 1999,

s.13).

Sink (1985, s. 44) mukaan suorituskyky voidaan jakaa eri tavalla eri osa-alueisiin. Suori-

tuskyvyn osa-alueiden jakotavat vaihtelevat tarkastelijan taustasta riippuen. Suorituskyvyn

osa-alueet voidaan jakaa esimerkiksi tuloksellisuuteen, tehokkuuteen, laatuun, kannatta-

vuuteen, tuottavuuteen, työolosuhteen laatuun sekä innovatiivisuuteen.
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Laitisen (2003, s.280) mukaan suorituskyvyn mittaamisen osa-alueiden merkitys rakentuu

tarkastelevan organisaation tason näkökulman perusteiden lisäksi myös yrityksen strate-

gisista tavoitteista. Suorituskyvyn mittarien pitää käsittää päätöksenteon näkökulmasta jo-

kainen tärkeimmät ulottuvuudet, jotta ratkaisun ja päätöksen tekeminen olisi mahdollisim-

man tehokasta.

2.2 Yrityksen suorituskyky sidosryhmien näkökulmasta

Suorituskyvyn mittaamisessa tulee huomioida organisaation kaikki olennaisimmat sidos-

ryhmät ja niiden tarpeet vaikka usein ensisijaisena tavoitteena nousee esiin pelkästään

omistajien tarpeiden tyydyttäminen (Lönnqvist et al. 2006, s. 19; Ukko et al. 2007, s. 54).

Olennaista on tunnistaa ne sidosryhmät, jotka vaikuttavat projektin tavoitteiden saavutta-

miseen (Aapaoja ja Haapasalo, 2013, s. 67).

Kaikille sidosryhmille yhteinen tavoite on yrityksen kyky luoda kannattavaa toimintaa. Pit-

källä tähtäimellä keskeisimipien sidosryhmien pois jättäminen päätöksenteosta tulee joh-

tamaan sidosryhmän irrottautumiseen yrityksen toimintaympäristöstä ja tästä syystä yri-

tyksen toiminta häiriintyy ja kannattavuus heikkenee (Uusi-Rauva, 1994, s. 23). Osa si-

dosryhmistä on yrityksen toiminnalle elintärkeitä, osan kanssa kontaktit voivat olla harvi-

naisempia ja niiden merkitys voi olla vähäisempi yrityksen toiminnan kannalta (Lahtinen et

al. 1995, s. 239). Lönnqvist et al. (2005, s. 39) mukaan tämä riippuu muun muassa orga-

nisaatiosta ja sen toimintaympäristöstä. Oleellista on, että kukin organisaatio tunnistaa

oman toimintansa kannalta tärkeimmät sidosryhmät sekä luo ja pitää yllä suhteita niihin.

Kettusen (1979, s. 21) mukaan sidosryhmiksi nimetään sellaisia organisaatiotahoja, jotka

ovat yhtenäisessä kanssakäymisessä yrityksen kanssa ja näiden organisaatioiden toimin-

not ovat elintärkeitä yritykselle. Olennaisimpia sidosryhmiä yrityksen toiminnan kannalta

ovat yrityksen johto, työntekijät sekä omistajat. Sidosryhmät on esitetty kuvassa 5.
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Kuva 5. Yrityksen sidosryhmät. (Kettunen, 1979 ,s 21)

Omistajat ovat sijoittaneet yritykseen omaa pääomaa ja tästä syystä heidän tavoitteenaan

on saada mahdollisimman hyvä pääoman tuotto yrityksestä (Rantanen ja Holtari 1999,

s.4-5). Rantanen ja Holtari (1999, s. 6) mukaan tästä syystä omistajat huomioivat sekä

laadulliset että määrälliset tarpeensa. Sijoittajien tarpeiden tyydyttäminen ja heidän pää-

oman tuoton mahdollisimman suuri voitto ohjaa yhä useammin yrityksen toimintaa. Pää-

oman tuotto ja sen saavuttaminen nähdään usein yrityksen arvoissa mutta toisaalta voiton

tuottaminen on vain yhden sidosryhmän tavoitteiden saavuttamista (Kettunen, 1989, s.

22).

Yrityksen johdon tavoitteena on saavuttaa yrityksen strategia omistajien tarpeiden mu-

kaan mahdollisimman tehokkaasti. Johtoa voidaan sitouttaa ja motivoida muun muassa

erilaisilla osakepohjaisilla järjestelyillä. Työntekijöiden sosiaaliset ja henkisten tarpeiden

tyydyttäminen on yritykselle tärkeää. Näitä tarpeita ovat esimerkiksi palkka, itsensä kehit-

täminen ja työturvallisuus. Palkkauksella voidaan motivoida työntekijää tehokkaaseen

suorittamiseen ja se on yhteinen tavoite edellä mainittujen sidosryhmien kanssa. (Ranta-

nen ja Holtari, 1999, s. 6-8)

Asiakkaalle oman toiminnan kannalta on tärkeää saada suoritteista konkreettista lisäar-

voa. Lönnqvist et al. (2006, s. 65) mukaan luotettavalla, pitkäaikaisella ja kumpiakin osa-

puolia tyydyttävällä asiakassuhteen hallinnalla on merkittävää lisäarvoa asiakkaan tarpei-
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den täyttämisessä. Yrityksen on tärkeää selvittää, mitä tietyn palvelun laatu tai jonkin suo-

rituksen ominaispiirre tarkoittaa asiakkaalle, ja kannattaako asiakkaan maksaa kyseisestä

palvelusta tai ominaisuuden suoritteesta. Materiaalien ja yrityksen muut tavarantoimittajat

ovat kiinnostuneet luotettavan asiakassuhteen syntymisestä ja sitä kautta omasta voitos-

taan sekä usein alihankkijoilla on merkittävä riippuvuus yrityksestä (Rantanen ja Holtari,

1999, s. 7).

Edellä mainitut sidosryhmien näkökulmat ovat niitä, joilla voidaan tarkastella yrityksen

suorituskykyä. Käytettävät mittarit ja arvosteluperusteet vaihtelevat sen mukaan, miltä

suunnalta yritystä tarkastellaan (Rantanen ja Holtari, 1999, s. 8).

2.3 Menestystekijät ja mittarit

Laamasen (2005, s. 83-85) mukaan menestystekijöillä tarkoitetaan organisaation sisäisiä

tekijöitä, jotka tekevät organisaatiosta toiminnasta kannattavaa. Menestystekijä liittyy or-

ganisaatiossa olennaisimmillaan siihen, mihin voidaan suoraan vaikuttaa tai mitä on teh-

tävä, jotta halutut tulokset saavutetaan.

Lönnqvist et. al  (2006, s. 22) mukaan suorituskyvyn mittauksessa analysoitavia alueita

kutsutaan menestystekijöiksi. Organisaation suorituskykyä analysoidaan tyypillisesti juuri-

kin menestystekijöiden tasolla. Kaikissa organisaatioissa pystytään tunnistamaan niiden

toimintojen kannalta keskeisimmät asiat. Organisaation menestystekijät pystytään jaotte-

lemaan monella erilaisella tavalla. Menestystekijät jaetaan perinteiseen tapaan taloudelli-

siin ja ei-taloudellisiin menestystekijöihin. Taloudelliset menestystekijät ovat esimerkiksi

taloudellinen kasvu, yrityksen kannattavuus ja maksukyky sekä tuotteen valmistuskustan-

nukset, kun taas ei-taloudellisiin menestystekijöihin kuuluvat esimerkiksi asiakastyytyväi-

syys, tuotteen laadun taso, toimitusajan pituus ja palvelun tehokkuus.

Lönnqvist et al. (2006, s. 13) mukaan yrityksen menestystekijöitä pidetään liiketoiminnan

menestyksen ja strategisten tavoitteiden täyttymisen kannalta keskeisinä asioina. Kriitti-

siksi menestystekijöiksi määritellään liiketoimintojen avainalueet, joilla tyypillisesti saavu-

tetaan suorituksen osalta korkea taso, kun organisaation halutaan menestyvän omalla

markkina-alueella. Tunnistettaessa menestystekijöitä synnytetään edellytykset siihen, että

suunnittelu-, laskenta-, ja seurantajärjestelmissä pystytään painottamaan yrityksen me-

nestyksen kannalta olennaisia alueita.
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Mittari taas voidaan kuvailla tarkasti määritellyksi menetelmäksi, joka auttaa kuvaamaan

tarkoin määrätyn menestystekijän suorituskykyä. Mittaristoa voidaan kuvailla kokonaisuu-

tena, joka koostuu mittauskohteisiin valituista olennaisista mittareista. (Lönnqvist et. al,

2006, s. 13)

Lönnqvist et al. (2006, s.13) mukaisesti aineettomalla menestystekijällä kuvataan sekä ai-

neettoman pääoman osa-alueita että toimintoa, jota toteutetaan sen arvon kasvattamisek-

si, sen hankkimiseksi tai käytön tehostamista varten.

Päätöksenteon kannalta saadun tiedon tehokkuus ja käyttökelpoisuus voidaan määritellä

seuraavilla kriteereillä: merkitys, ajankohtaisuus, luotettavuus, tarkkuus, käytännöllisyys,

havainnollisuus eli esitysmuoto (Neilimo ja Uusi-Rauva, 2007, s.302).

Neilimo ja Uusi-Rauva (2007, s. 301) mukaan yritystason lisäksi kriittiset menestystekijät

voidaan määrittää myös organisaation muille tasoille ja toiminnoille. Näistä voidaan mää-

rittää yrityksen tarkemmat tavoitteet, joihin liitetään mittarit mutta kriittinen menestystekijä

voi olla valmiiksi mitattava tavoite.

Menestystekijät muodostavat keskenään syy-seuraussuhteita. Esimerkiksi asiakasuskolli-

suus toimii merkittävänä syynä myynnin määrän muutokselle ja henkilöstön osaamisen

taso voi vaikuttaa yrityksen toiminnan tehokkuuteen. Välillä tulee eteen tapauksia, että

menestystekijä pystyy olemaan samaan aikaan sekä syy- että seuraussuhteen tekijä.

Esimerkiksi yrityksen kannattava tulos on tehokkaan toiminnan seurausta. Kannattavan

tuloksen ansiosta taas toiminnan jatkokehittäminen on mahdollista. (Lönnqvist et. al,

2006, s. 22)

Edellä mainittujen taloudellisten mittarien lisäksi mittareissa pitääkin olla ei-taloudellisia eli

aineettomia mittareita mukana. Aineettomat mittarit ovat esimerkiksi yrityksen imago ja

asiakassuhteet (Lönnqvist et al. 2006, s. 22). Aineettoman pääoman katsotaan kattavan

kaiken organisaation pääoman taloudellisia ja fyysisiä tekijöitä lukuun ottamatta (Lönn-

qvist et al. 2006, s. 28).

Lönnqvist et al. (2006, s. 29) mukaan aineettomaan pääomaan liitettävillä tekijöillä kuiten-

kin usein tuetaan taloudelliseen lopputulokseen pääsemistä, ja sen takia niiden tärkeys

korostuu suorituskyvyn mittareissa. Organisaation tulee tunnistaa sen menestymisen kan-

nalta tärkeimmät tekijät, toisin sanoen sekä taloudelliset että ei-taloudelliset mittarit, eli ai-

neettomat tekijät. Aineettoman pääoman mittaaminen on vaikeaa, koska sitä ei pysty ha-
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vaitsemaan fyysisesti (Olve et al. 2001, s.33-34). Esimerkiksi tuotteiden määrä tai niiden

valmistumiseen kuluva aika voidaan helposti määrittää. Sen sijaan ilmapiiriä ja osaamisen

tasoa on hyvin vaikea mitata (Lönnqvist et. al. 2006, s.55).

Menestystekijöiden määrittelyssä tulee huomioida myös asiakkaan tarpeet ja miettiä, mitä

asiakas arvostaa palvelussa. Yhtenä aputyökaluna menestystekijöitä valittaessa kannat-

taa käyttää strategiakarttaa ja pyrkiä sitä kautta määrittelemään menestystekijät. (Jääske-

läinen et al. 2013, s. 29)

Lönnqvist et al. (2006, s. 112) on luetellut mittareille seuraavia vaatimuksia:

· Niiden on oltava yhteydessä yrityksen strategian mukaisiin tavoitteisiin sekä menes-

tystekijöihin.

· Mittarien tulee olla yksinkertaisia ja kaikkien pitää pystyä tulkita niitä helposti.

· Niiden pitää huomioida etenkin pidemmän aikavälin tavoitteet.

· Mittarissa pitää kuvata asiat, joihin pystyy vaikuttamaan oman työn osalta sekä mitta-

reiden tulee olla selkeät.

· Mittarien on oltava helposti raportoitavissa ja muunneltavissa.

· Niiden on tarjottava palautetta ja informaatiota.

Syymittareiksi voidaan kutsua sellaisia mittareita, joilla mitataan yrityksen kannalta olen-

naisia asioita (Ukko et al. 2007, s. 14). Ukko et al. (2007, s. 15) mukaan niistä saadaan in-

formaatio toiminnan eri osa-alueiden onnistumisesta verrattuna niille määritettyihin tavoit-

teisiin. Tyypillisimpinä syymittareina pidetään esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä, palvelun

laatua, prosessin aikataulun pitävyyttä, henkilöstön osaamista sekä yhteistyötä sidosryh-

mien kanssa (Lönnqvist et al. 2006, s. 58).

Kaplanin ja Nortonin (2009, s. 110) mukaan tavoitearvot ovat johdonmukaisia, jos yritys

ne saavuttamalla voi poistaa arvovajeen ja toteuttaa vision mukaisen päämäärän. Tavoi-

tearvojen määrittelyssä tuloskortin mittareille on haasteena looginen jakaminen johdon-

mukaisiin tavoitteisiin oppimis- ja kasvu-, asiakas- sekä tuotemittareille.

Asiakkaan arvolupaukset toteuttamalla luodaan arvoa organisaatiolle. Asiakasta tyydyttä-

vä lisäarvo saadaan aikaiseksi sisäisellä prosessilla ja tämän ansiosta luodaan mahdolli-

suus saavuttaa myös talousnäkökulman tuottavuustavoitteet. Aineeton pääoma antaa

suunnan paremmille suorituksille niissä kriittisissä prosesseissa, jotka tuottavat lisäarvoa

asiakkaalle ja omistajalle. (Kaplan ja Norton 2009, s.123)
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Taloudellinen näkökulma kuvaa strategian konkreettisia lopputuloksia sijoitetun pääoman

tuotolla, liiketuloksella, taloudellisella lisäarvolla, asiakaskohtaisella liikevaihdolla ja yksik-

kökustannuksilla. Nämä mittarit kertovat, onko strategia onnistunut luomaan konkreetti-

sesti hyötyä omistajille. Asiakasnäkökulma sisältää sekä asiakastuloksiin liittyviä mittarei-

ta, kuten tyytyväisyyden, uskollisuuden ja kasvun, että kohdesegmenteillä määriteltyjen

arvolupauksien mittareita. Arvolupaus on koko strategian ydin. Se määrittelee kuinka yri-

tys erottuu kilpailijoistaan asiakkaiden silmissä. (Kaplan ja Norton 2009, s.123)

Prosessinäkökulma määrittelee kriittiset liiketoimintaprosessit, joiden avulla asiakastavoit-

teet ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Yrityksessä on monia prosesseja muun muas-

sa palkanmaksusta uusien tuotteiden kehittämiseen. Näistä prosesseista tulee löytää

avainprosessit strategiakarttaan, jotka luovat edun kilpailijoihin nähden. Oppimis- ja kas-

vunäkökulma määrittää arvonluomisprosessia tukevat työtehtävät, ilmapiirin sekä järjes-

telmät. Prosessi-, oppimis- ja kasvunäkökulma kuvaavat yhdessä sitä, kuinka organisaatio

toteuttaa strategiaansa. (Kaplan ja Norton 2009, s.124)

Neilimo ja Uusi-Rauva (2007, s. 310) mukaan suorituskykymittareita tarvitaan yrityskoko-

naisuuden lisäksi kaikille yrityksen keskeisille toiminnan lohkoille, kuten markkinoinnille ja

myynnille, logistiikalle, tuotannolle, ja taloushallinnolle.

2.4 Mittaristomallit

Lönnqvistin et al. (2006, s. 13) mukaan mittaristomallit ovat teoreettisia malleja, joiden

avulla yrityksen visioon ja strategiaan pohjautuva suorituskyvyn mittausjärjestelmä pysty-

tään organisaatiolle rakentamaan. Yrityksen visio tarkoittaa yrityksen tilaa, jonka se tule-

vaisuudessa pyrkii saavuttamaan ja vision avulla on tarkoitus ohjata koko organisaatio yh-

tenäistä päämäärää kohden yrityksen tulevaisuudesta (Olve et al. 2001, s. 43).

Suorituskyvyn mittausjärjestelmiä on olemassa useita erilaisia ja niissä on eri piirteitä ja

omia tavoitteita. Kuitenkin kaikissa mittausjärjestelmissä samana piirteenä on yrityksen

suorituskyvyn mittaus ja analysointi sekä niiden lähtökohtana on yrityksen strategia. Esi-

merkkeinä yleisimmistä mittaristomalleista on Kaplanin ja Nortonin luoma tasapainotettu

tuloskortti eli Balanced Scorecard sekä Lynchin ja Crossin suorituskykypyramidi (Ranta-

nen ja Holtari, 1999, s. 44). Tässä tutkimuksessa näistä mittaristomalleista tarkastellaan
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molempia. Sen lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan EFQM-mallia, Navigator-mallia sekä

SAKE-sovellusta.

2.4.1 Balanced Scorecard

Ensimmäisenä tarkastelussa on Balanced Scorecard. Balanced Scorecard tarjoaa eri or-

ganisaatioiden strategioille tasapainotetun viitekehyksen. Kaplan ja Norton (2004b, s. 10)

mukaan kyseisessä viitekehyksessä arvon luomiseen hyödynnetään organisaatioiden ai-

neellisen pääoman lisäksi myös aineetonta pääomaa. Mittausjärjestelmän näkökulmina

ovat taloudelliset tunnusluvut, asiakkaat, sisäiset prosessit sekä innovatiivisuus (Kaplan ja

Norton 2004b, s.10). Mittausjärjestelmän perusajatus on esitetty kuvassa 6.

Kuva 6. Balanced Scorecardin kuvaus (Kaplan ja Norton, 1992, s. 72)

Mittausjärjestelmän neljässä näkökulmassa mittauksen tavoitteet yhdistetään löytämällä

riippuvuudet näkökulmien kesken, jolloin aineettomaan pääomaan liittyvät mittarit ohja-

taan kehittämään prosessin tuloksen parantamista sekä taloudelliset tunnusluvut ilmaise-

vat organisaation menestyksen. Asiakkaiden näkökulma on tärkeä tekijä taloudellisen tu-

loksen parantamisessa ja asiakastyytyväisyyden mittarien avulla määritetään asiakaslu-

paukset halutuille asiakassegmenteille. Sisäisissä prosesseissa hyvillä tuloksilla voidaan

parantaa taloudellista näkymää ja palvella asiakkaiden tarpeita sekä oppimisen ja kasvun

pystytään selvittämään henkilöiden, järjestelmien ja organisaation ilmapiirin yhteiset stra-

tegiaa tukevat toimet. (Kaplan ja Norton, 2004a, s. 29)

Edellä mainitut osa-alueet vaikuttavat erityisesti yrityksen tulevaan taloudelliseen suori-

tuskykyyn (Neilimo ja Uusi-Rauva 2007, s. 306). Kaplanin ja Nortonin (1992, s. 34) mu-
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kaan ulottuvuuksia voidaan määrittää enemmän ja niiden sisältöä voidaan vaihtaa ta-

pauskohtaisuudesta riippuen. Tasapainotettu mittaristo koostuu toisiinsa sidotuista tavoit-

teista ja mittareista (Neilimo ja Uusi-Rauva 2007, s. 307).

Malmi et al. (2002, s. 47-48) on esitellyt Balanced Scorecardin tärkeimmät hyödyt seuraa-

vasti:

· Se tarjoaa päätöksentekijöille helposti ymmärrettävän teorian, joka selkeyttää yrityk-

sen visiota ja strategiaa.

· Se on tulevaisuuteen ohjautunut mittausjärjestelmä, joka helpottaa pidemmän aikavä-

lin talouden näkökulman rakentamista, korostaa asiakkaan tarpeiden toteuttamista,

syventyy uusien prosessien havaitsemiseen sekä tunnistaa varsinkin avainhenkilöiden

tarpeet.

· Se luo mahdollisuuden tasapainolle lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden välille, ta-

loudellisten ja ei-taloudellisten mittarien välille sekä joka näkökulman välille.

· Se havaitsee strategisten ratkaisujen kausiluonteisuuden.

· Sen avulla vision ja strategian tiedottaminen yrityksen jokaiselle organisaation tasolle

tehostuu.

Malmi et al. (2002, s. 34) mukaan suurin osa rakennetuista Balanced Scorecard mittaris-

toista on KPI-mittaristoja ja ne sisältävät nimensä mukaisesti ryhmän organisaation toi-

minnalle olennaisia mittareita mutta mittareita on useimmiten runsas määrä, eikä niiden

keskinäisiä riippuvuuksia ole tarkemmin analysoitu. Mittarit ovat myöskin useimmiten jo-

kaisessa näkökulmassa kyseisen näkökulman tulosmittareita. Tästä syystä kyseiset mitta-

ristot eivät tyypillisesti kuvaa organisaation strategian tavoitteita.

Kaplanin ja Nortonin (1996) mukaan tyypillisesti Balanced Scorecardissa on 20-25 mittaria

ja tämä mittareiden määrä on huomioitu suurten organisaatioiden mukaan. Pienten- ja

keskisuurten organisaatioiden sopiva mittarien määrä voi olla 8-16 mittarin välillä.

2.4.2 Suorituskykypyramidi

Rantasen ja Holtarin (1999, s. 10) mukaan suorituskykypyramidin perusideana on yhdis-

tää yrityksen toiminnot ja strategia muokkaamalla tavoitetasot laskevasti ja suorituskyvyn

mittarit nousevasti hierarkia huomioiden. Alla olevassa kuvassa 8 on esimerkkikuva suori-

tuskykypyramidista.
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Kuva 8. Suorituskykypyramidin periaatteet (Lynch ja Cross 1995, s. 65)

Lynchin ja Crossin mukaan kehittämässä suorituskykypyramidin jako suorituskyvyn mit-

tauksen osalta tehdään kahden osa-alueen mukaan, jotka ovat ulkoinen tehokkuus ja si-

säinen tehokkuus. Lähtökohtaisesti tässä mallissa asiakkaat ja omistajat määrittelevät yri-

tyksen kannalta tärkeimmät mitattavat asiat. Suorituskykypyramidin mallin mukaan osa-

alueiden jako perustuu asiakkaiden näkökulmaan. Jokaiselle organisaation tasolle on

määritelty omat mittarit osa-alueiden mukaan. (Rantanen ja Holtari, 1999, s. 10-11)

Suorituskykypyramidissa jaetaan yrityksen toiminnot neljään eri tasoon, jossa ylimmällä

tasolla on yritysjohdon kokonaisvision määrittäminen. Seuraavalla tasolla eli liiketoiminta-

tasolla määritellään yrityksen tavoitteet talous- ja markkinatilanteen mukaan. Kolmannella

tasolla eli operatiivisella tasolla määritetään asiakastyytyväisyyden, tuottavuuden ja palve-

lun joustavuuden mukaisesti tavoitteet. Neljännellä eli viimeisellä tasolla edellä mainitut

tavoitteet muunnetaan täsmällisiksi operatiivisen toiminnan tason tavoitteiksi, jotka käsitte-

levät esimerkiksi tuotteen toimitusaikaa, tuotteen laatua tai prosessin tehokkuutta. Suori-

tuskykypyramidin pyrkimyksenä on, että alemman tason eli operatiiviset tavoitteet liittyisi-

vät ja vaikuttaisivat ylemmän tason taloudellisiin mittaustuloksiin. (Neilimo ja Uusi-Rauva,

2007, s. 309)

Rantasen ja Holtarin (1999, s. 49) mukaan suorituskykypyramidia on kehitetty käyttöko-

kemusten perusteella ja tämän ansiosta malliin on yhdistetty myös yksikkötason tiimien ja
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yksilöiden suorituskyky. Suorituskykypyramidiin on lisätty myös kustannuslaskentaan ja

organisaatiomuutoksiin hyödynnettäviä mittareita.

2.4.3 EFQM-malli – Euroopan laatupalkintomalli

EFQM-malli eli Euroopan laatupalkintomalli on Euroopassa käytetyin laatupalkinto. Laatu-

palkinto on työkalu sekä yritysten että julkishallinnon organisaatioiden toiminnan arviointiin

ja jatkuvaan parantamiseen. Laatupalkinnon arviointikriteerit auttavat muodostamaan ko-

konaiskuvan organisaatioiden toiminnasta ja lisäksi tarjoavat mittarin arvioida yrityksen

nykytilaa ja seurata sen kehittymistä ja auttavat osaltaan löytämään keskeiset paranta-

miskohteet (EFQM, 2019, s.8). Arvioinnista tulee jatkuvan parannusprosessin luonnollinen

lähtökohta tavoitteena asiakasuskollisuus, henkilöstötyytyväisyys ja korkea tuottavuus

(Neilimo ja Uusi-Rauva, 2007, s. 326). EFQM-malli on esitetty kuvassa 7.

Kuva 7. EFQM-malli. (EFQM, 2019, s.8)

Laatupalkinnoissa painotetaan erityisesti asiakassuhteita, toiminnan tulosta ja henkilöstön

sekä muiden sidosryhmien pitkäjänteistä kehittämistä (EFQM, 2019, s. 5). Laamasen

(2005, s.104) mukaan tärkeimmät käyttäjien kokemat itsearvioinnin hyödyt ovat parhaiden

toimintamallien tunnistaminen ja kehittäminen, strategisen suunnan osoittaminen, asia-
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kasvaatimusten toteuttamisen tuki, selkeiden tavoitteiden asettaminen sekä laatutietoi-

suuden parantaminen koko organisaatiossa.

Beatham et al. (2002) mukaan rakennusalalla EFQM-mallissa on erilaisia käyttötarkoituk-

sia. Itsearviointiprosessilla tunnistetaan avaintekijät toiminnan kehittämiselle ja sitä kautta

aloitetaan parantamaan suorituskyvyn mittausta. EFQM-mallissa haasteena on muutos-

vastarinta, mallin käytön kokemattomuus, dokumentoinnin ongelmat sekä puutteellinen

ajan ja kustannusten käyttö mallin käyttöön (Watson ja Seng, 2001). Robinson et al.

(2002) mukaan rakennusalan yritykset pitävät EFQM-mallia helpompana määrittämään ja

seuraamaan mittareita kuin Balance Scorecardia.

2.4.4 Navigator-malli

Navigator mittaristomallin tavoitteena on organisaation suorituskyvyn mittaaminen ja ai-

neettoman pääoman visualisointi organisaation arvon luomisen yhteydessä (Rastas ja Ei-

nola-Pekkinen 2001, s. 69). Navigator on suunniteltu johdon työkaluksi. Johdon päätök-

senteon tukemisen lisäksi Navigator luo perustan erilliselle aineettoman pääoman raportil-

le, joka voidaan julkistaa esimerkiksi virallisen tilinpäätöksen yhteydessä (Lönnqvist et. al.

2005, s. 144).

Mallissa on yhtäläisyyksiä Balanced Scorecardin kanssa mutta eräs eroista on Navigato-

rin taustalla oleva ajatus organisaation aineettoman pääoman mittaamisesta. Malli koos-

tuu viidestä näkökulmasta, jotka edustavat erilaisia aineettoman pääoman ja talouden te-

kijöitä. Navigator-mittaristomalli on esitetty kuvassa 9.
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Kuva 9. Navigator-mittaristomalli (Edvinsson ja Malone, 1997, s. 68)

Navigator poikkeaa merkittävästi mittarien määrän suhteen verrattuna moniin muihin suo-

rituskyvyn mittausjärjestelmämalleihin. Navigatorissa on kymmenittäin mittareita valittuna

jokaisessa näkökulmassa toisin kuin monessa muussa mittaristomallissa on valittu vain

yrityksen tai organisaation tärkeimmät mittarit (Lönnqvist et. al. 2005, s. 144). Lönnqvist et

al. (2005, s. 145) mukaan Navigator-malli sisältää kolmenlaisia mittareita: lukumääriä ku-

vaavia, rahamääräisiä, ja suhteellisia mittareita. Suhteelliset mittarit kuvaavat aineettoman

pääoman tehokkuutta. Esimerkkejä tällaisista mittareista ovat markkinaosuus ja asiakas-

tyytyväisyys. Mallin mittarit ovat luonteeltaan yleisiä, eivätkä ne välttämättä ota huomioon

organisaation erityispiirteitä (Lönnqvist et. al. 2006, s. 38). Mittareiden yleisluonteisuus

saattaa toisaalta mahdollistaa eri organisaatioiden välisen keskinäisen vertailun (Edvins-

son ja Malone, 1997, s. 68).

Eräs Navigator Mittaristomallin hyvistä puolista on sen kokonaisvaltaisuus, sillä mallissa

on otettu huomioon sekä taloudelliset näkökulmat että aineettoman pääoman liittyvät asiat

(Lönnqvist et. al. 2006, s. 38). Toisaalta mittaria on kritisoitu siitä, että yleiset mittarit eivät

välttämättä kerro totuutta organisaation aineettomasta pääomasta, joka on usein kussakin

organisaatiossa erilainen (Bontis, 2001, s. 47). Navigator mittaristomallin tavoitteena on

organisaation suorituskyvyn mittaaminen ja aineettoman pääoman kuvaaminen osana or-

ganisaation arvonluontia (Rastas ja Einola-Pekkinen, 2001, s. 69).
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2.4.5 SAKE-sovellus

Viimeisenä tarkastelussa on SAKE-sovellus. Tenhunen et al. (2000, s. 2) mukaan mittaus-

järjestelmä on kehitetty Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikössä. SAKE-

sovelluksen voi ladata veloituksetta projektin sivustolta yrityksen käyttöön. Mittausjärjes-

telmä on kehitetty erityisesti pienille ja keskisuurille teollisuusyrityksille suorituskyvyn mit-

tauksen työkaluksi (Tenhunen et al. 2000, s. 5). SAKE-sovellukseen sijoitetaan jokaiselle

osa-alueelle enintään kuusi suorituskyvyn mittaria eli mittausjärjestelmässä on suurimmil-

laan 36 mitattavaa kohdetta.

Tenhunen et al. (2000, s. 27) lainauksen mukaan ”mittaristo rakentuu kahteen tasoon jär-

jestetyistä matriiseista”. Kuvassa 10 on selvitettynä SAKE-sovelluksen mittariston rakenne

ja sen hierarkiatasot.

Kuva 10. SAKE-mittariston rakenne. (Tenhunen et al. 2000, s. 27)

Suorituskyvyn mittariston osa-alueista saadaan laskettua arvosanat alemmille taulukoille

määritetyille mittareille ja näiden mukaan saadaan myös painoarvot huomioituna arvosa-

nojen keskiarvo. Yrityksen suorituskyvyn arvon kokonaisuus saadaan helposti tämän jäl-

keen laskemalla päätaulukon mukaiset alempien taulukkojen keskiarvo huomioiden taas

painoarvot.
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3 SIDOSRYHMIEN SUORITUSKYKY TALONRAKENNUSALALLA

3.1 Suorituskyky talonrakennusalalla

Wegelius-Lehtosen (2001, s. 107) mukaan rakennusteollisuus on projektiorientoitunutta

teollisuutta, missä jokainen projekti on yksilöllinen ja niitä voidaan katsoa jokaista uutena

prototyyppinä. Projekteissa on kuitenkin pääasiassa samat prosessien vaiheet projektista

toiseen (Wegelius-Lehtonen 2001, s. 107). Tämän takia suorituskyvyn mittaus keskittyy

rakennusalalla enemmän projektitasolle kuin koko organisaation tason mittaamiseen

(Bassioni et al. 2004, s. 46).

Perinteisesti rakennusalalla suorituskyvyn mittaus on keskittynyt lyhyen aikavälin

tavoitteisiin ja sitä kautta merkittävästi taloudellisiin osa-alueisiin muun muassa

tehokkuuteen, pääoman palautukseen ja tuottavuuteen (Bassioni et al. 2004, s. 46). Love

ja Holt (2000) mukaan rakennusalalla tarvitaan laaja-alaisempaa keskittymistä yrityksen

strategiaan, liiketoimintaprosessiin ja sidosryhmien tarpeisiin.

Robinson et al. (2002) mukaan nykyisin rakennusalan yritykset ovat alkaneet lähestymään

tasapainoisempaa mittausta lisäämällä myös enemmän ei-taloudellisten mittarien

painoarvoa, joita ovat muun muassa asiakkaan tarpeiden huomioiminen, sisäisten

sidosryhmien suorituskyvyn mittaaminen sekä yhteiskunnan vaikutusten huomioiminen.

Kestävän kehityksen mallin rakentamisen kiinnostus on kasvanut sekä yksityisellä että

julkisella sektorin asiakkaiden keskuudessa sekä sosiaalinen vastuullisuus

rakentamisessa on myös kasvattanut kiinnostusta rakennusalan yhtiöissä. Näiden

mittaamiseen on kehitetty erilaisia laatupalkintomalleja muun muassa European

Foundation and Quality Management malli eli EFQM-malli. (Bassioni et al. 2004, s. 45)

Bassioni et al. (2004, s. 46) mukaan Key Performance Indicators eli KPI

mittausjärjestelmä mittaa sekä rakennusprojektin tasolla että yrityksen tasolla. Mittareita

tähän ovat rakennusprojektin osalta rakentamisen aika ja kustannukset, ennustettavuden

aika ja kustannukset, virheet ja puutteet sekä asiakastyytyväisyys palvelun ja tuotteen

osalta.
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Kagioglou et al. (2001) mukaan KPI mittarit keskittyvät liikaa projektin tason mittaamiseen.

Lisäksi KPI on suunniteltu vertailemaan yrityksiä koko teollisuuden kansallisella tasolla ja

löytämään kehitettäviä osa-alueita. KPI ei anna riittävän tarkaa tietoa yrityksen

suorituskyvyn parantamiseen, jonka takia sitä ei käytetä johdon päätöksenteon tukena.

KPI on lisäksi vähemmän arvostettu mittausjärjestelmä rakennusalalla kuin Balanced

Scorecard ja EFQM (Robinson et al. (2002).

Kagioglou et al. (2001) mukaan tasapainotetussa tuloskortissa on rakennusalalla kolme

päänäkökulmaa. Ne ovat taloudellinen näkökulma, sisäisen liiketoiminnan prosessit sekä

asiakasnäkökulma. Lisäksi neljäntenä kasvavana näkökulmana on yrityksen organisaation

oppimisen näkökulma.

3.2 Suorituskyvyn haasteet talonrakennusalalla

Price et al. (2004) mukaan strategian suunnitteluun käytetään liian vähän aikaa ja

kiinnitetään vähän huomiota sekä strategian suunnitteluun osallistuu ylempi johto ja

etenkin projektin tason sidosryhmiä ei osallisteta lainkaan strategian suunnitteluun ja sen

sijaan ne panostavat operatiiviseen/toiminnalliseen tehokkuuteen. Yrityksillä on

käytössään perinteisesti kustannusjohtajuus.

Oppong et al. (2017, s. 1037) mukaan rakennusalalla sidosryhmien johtamisessa on saa-

vutettu huonoja tuloksia vaikka muuten suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen ovat ke-

hittyneet. Syynä tähän on muun muassa se, että sidosryhmien suorituskyvyn johtamisesta

puuttuu toimiva työkalu rakennusprojekteissa. Seppäsen ja Uusitalon (2017, s. 4) mukaan

kehittämisen varaa on erityisesti luottamuksen synnyttämisessä, viestinnässä sekä ura-

koitsijan ja suunnittelijoiden välisessä yhteistyössä. Myös suunnittelunohjauksessa on

merkittävästi kehittämisen varaa (Seppänen ja Uusitalo, 2017, s. 1).

Suunnittelun näkökulmasta tuotanto kiirehtii suunnitelmia eikä osaa kertoa riittävän tarkas-

ti mitä tarvitaan ja milloin, kun taas tuotannon näkökulmasta suunnitelmat ovat usein

myöhässä tai niistä puuttuu tiedot, joita hankinta tai työ vaatii (Seppänen ja Uusitalo 2017,

s. 2). Kyse on tiedon laadusta ja kun se heikkenee, aikataulun ja budjetin poikkeamat

kasvavat.

Viestinnässä ja yhteistyötaidoissa on rakennusprojekteissa paljon kehittämisen varaa.

Urakoitsijoiden mielestä suunnitelmat ovat toteutuskelvottomia, puutteellisia ja jopa vir-
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heellisiä eivätkä ne palvele työmaata, kun taas suunnittelijoiden näkökulmasta urakoitsijat

eivät tuo lisäarvoa suunnitteluratkaisuihin ja pitävät suunnittelukokouksia turhina ylimää-

räisinä kokouksina (Seppänen ja Uusitalo, 2017, s. 3).

Kehittämisen varaa on myös luottamuksen synnyttämisessä. Seppäsen ja Uusitalon

(2017, s. 4) mukaan aikataulujen laatiminen yhteistyössä, ongelmien nostaminen esille ja

niistä rakentava keskustelu vähentäisivät hukkaa sekä ratkaisisivat monia suunnittelunoh-

jauksen ongelmia.  Edellä mainitun mukaisesti yhdessä suunniteltuun aikatauluun on

kaikkien osapuolten helpompi sitoutua. Lisäksi samoissa tiloissa pitkään yhdessä työsken-

televät ihmiset oppivat tuntemaan toisensa, jonka ansiosta myös osapuolten keskinäinen

luottamus paranee.

Peltokorpi et al. (2017, s. 1) mukaan luottamus on rakennusprojekteissa yksilöiden välistä

uskoa siihen, että toinen osapuoli tekee sen, mitä lupaa. Luottamus kaikkien projektitiimin

suhteissa lisää osapuolten välistä uskoa koko projektin onnistumiseen (Peltokorpi et al.

2017, s. 2). Luottamus-käsitteen monimutkaisuutta ja toiminnallisuus korostavat havain-

not, joiden mukaan luottamus on sekä syy-seuraussuhdetta monista muista toimijoiden

välistä suhdetta kuvaavista positiivisista piirteistä, kuten ennustettavuus, rehellisyys ja

arvostus kuvan 11 mukaisesti. Luottamus on siis kiinteästi yhteydessä osapuolten toimin-

taan, käytäntöihin ja asenteisiin, joita voidaan johtaa ja joihin voidaan vaikuttaa (Peltokor-

pi et al. 2017, s.3)



31

Kuva 11. Luottamuksen toiminnallisuuden kuvaaja (Peltokorpi et al. 2017, s.3)

Luottamuksen kannalta keskeisimpiä sidosryhmiä ovat tilaaja, rakennuttaja, pääurakoitsija

ja suunnittelijat (Peltokorpi et al. 2017, s. 4). Seppänen ja Uusitalo (2017, s. 10) mukaan

rakennushankkeelle on eduksi, että kasvokkain toimiminen eri osapuolten välillä on ensisi-

jainen toimintamalli, koska luottamuksen rakentaminen hitaasti edistyvää toimintaa. Hyvän

luottamuksen hankkeissa kaikki uskaltavat tuoda oman näkemyksensä esille sekä olla eri

mieltä suuremman osan kanssa.

3.3 Sidosryhmien vaikutus projektin suorituskykyyn

Talonrakennusalalla projektilla tarkoitetaan rakennushanketta, jonka tarkoituksena on

tuottaa sovittua toimintaa palveleva tila. Aapaoja ja Haapasalo (2013, s. 68) mukaan pro-

jekti alkaa hankintapäätöksestä rakentaa uusi tila, ja projekti loppuu, kun valmis tila käyt-

töönotetaan. Rakennusprojektien tehtävät jaetaan eri sidosryhmien kesken ja jako riippuu

projektin monimutkaisuudesta eli mitä monimutkaisempi projekti, sitä enemmän sidosryh-

miä on projektissa. Rakennusprojekteissa on tyypillisesti mukana vähintään käyttäjä, ra-
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kennuttaja, rakentaja eli urakoitsija, suunnittelija ja viranomaiset (RT 10-11222, 2016, s.

1).

Rakennusprojekteissa on erittäin olennaista tunnistaa ne sidosryhmät, jotka vaikuttavat

projektin tavoitteiden saavuttamiseen (Aapaoja ja Haapasalo, 2013, s. 67). Projektit sisäl-

tävät eri sidosryhmiä, joilla on myös omat tarpeet, odotukset ja vaatimukset ja tästä syystä

ne haluavat vaikuttaa projektiin joko negatiivisesti tai positiivisesti (Aaltonen ja Kujala,

2010).

Aapaoja ja Haapasalo (2013, s. 69) mukaan rakennusprojektin sidosryhmäverkostot voi-

vat olla usein erittäin monimutkaisia ja suurten projektien haasteena on merkittävän laaja

erilaisten sidosryhmien määrä ja niiden hallinta. Projekteissa pitää hallita useita poik-

keavia sidosryhmien toiveita sekä vaatimuksia ja tästä syystä on tärkeää tunnistaa ne si-

dosryhmät, jotka voivat vaikuttaa eniten projektin lopputulokseen.

Onnistunut rakennusprojekti vaatii yhä enemmän sidosryhmien välisen toiminnan yhdis-

tämistä (Aapaoja ja Haapasalo, 2013, s. 71). Aaltonen et al. (2008) mukaan puutteellinen

käsitys heidän mielenkiinnostaan, vaatimuksistaan ja vaikutusmahdollisuuksista ovat

nousseet toiminnan yhdistämisen haasteeksi. Haasteiden välttämiseksi on tärkeää ym-

märtää sekä sidosryhmien tavoitteet että heidän toimintamallinsa saavuttaa projektissa

sovitun mukainen lopputulos.

Suurin osa projektin ongelmista vaatii monipuolista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja

tämän ansiosta saavutetaan entistä parempia tuloksia projektissa. Sidosryhmien läsnäolo

ja sitouttaminen hyvissä ajoin, pitkän tähtäimen visiot, johdonmukaiset ohjausprosessit

sekä ongelmiin valmistautuva toiminta ovat erittäin tärkeitä sidosryhmien toiminnan yhdis-

tämiselle. Sidosryhmien toiminnan yhdistäminen samoihin prosesseihin selkeyttävät pro-

jektien tavoitteita sekä sidosryhmien vaatimuksia, jolloin myös vaatimuksiin pystytään

kiinnittämään riittävän ajoissa huomiota. (Aapaoja ja Haapasalo, 2013, s. 72)

Ajan saatossa globalisoitumisen ja koko ajan kasvavan kilpailukyvyn varmistamisen takia

suorituskyvyn mittaamisesta on tullut tärkeä osa yrityksen menestymistä ja tästä syystä

suorituskyvyn mittaamisen merkitys on kasvanut laajasti teollisuuden alalla mukaan lukien

rakennusteollisuus (Bassioni et al. 2004, s.42).

Lin ja Shen (2007, s. 2-3) mukaan tutkimukset rakennusteollisuuden suorituskyvyn johta-

misesta ovat lisääntyneet. Tähän syynä ovat muun muassa muiden alojen nopea kehitty-
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minen suorituskyvyn mittaamisen työkaluissa, rakennusprojektien monimutkaistuminen

sekä johtamisen ja teknologian kehittyminen rakennusteollisuudessa (Lin ja Shen, 2007,

s. 4-9). Myös Bassioni et al. (2004, s.42) mukaan suorituskyvyn mittauksen suhteen ra-

kennusteollisuudessa on edistytty viimeisten vuosien aikana.

Rakennusprojektit ovat määritelty ajan, laadun ja kustannusten mukaan mutta nämä

mittarit eivät ole riittäviä projektin onnistumisen kannalta (Kagioglou et al. 2001; Ward et

al. 1991). Ward et al. (1991) mukaan muun muassa sidosryhmien suhteiden laatu ja

joustavuus vaikuttavat enemmän projektin onnistumiseen sekä asiakastyytyväisyyteen.

Bassioni et al. (2004, s. 46) mukaan projektin valmistumisen jälkeen sidosryhmille jää

projektista mieleen enemmän sen hyvä tai huono ilmapiiri, yhteistyön sujuvuus,

riitatilanteet, ongelmanratkaisut, luottamuksen lisääntyminen tai puute sekä hyvä tai

huono vuorovaikutus kuin taloudellinen lopputulos tai aikataulussa onnistuminen.

Sekä sisäisistä että ulkoisista sidosryhmistä on tullut tärkeä osa rakennusprojektien

kehitystä. Projektien vastuuhenkilöiden ensisijainen tavoite on saavuttaa tasapaino näiden

sidosryhmien tarpeiden ja odotusten välillä projektien aikana. Usein projektissa huomio

kiinnittyy sidosryhmiin, jotka sitovat paljon työmaan resursseja ja vähemmälle huomiolle

jäävät muut pienemmät sidosryhmät. (Oppong et al. 2017 s. 1049)

3.4 Sidosryhmien suorituskyvyn mittaaminen

Niin kuin luvussa 2 käytiin läpi, suorituskyvyn mittaamista voidaan ajatella prosessina,

jonka pyrkimyksenä on määrittää tai selvittää liiketoiminnan tila hyödyntäen tunnuslukuja

(Lönnqvist et al. 2006, s. 13). Suorituskyvyn mittaamisessa tulee huomioida organisaation

kaikki olennaisimmat sidosryhmät ja niiden tarpeet vaikka usein ensisijaisena tavoitteena

nousee esiin pelkästään omistajien tarpeiden tyydyttäminen (Lönnqvist et al. 2006, s. 19;

Ukko et al. 2007, s. 54). Olennaista on tunnistaa ne sidosryhmät, jotka vaikuttavat projek-

tin tavoitteiden saavuttamiseen (Aapaoja ja Haapasalo, 2013, s. 67).

Oppong et al. (2017, s. 1038) mukaan sidosryhmien suorituskyvyn mittaamisella on saa-

vutettu suurta menestystä muilla aloilla, mutta rakennusalalla tulokset eivät ole olleet tyy-

dyttäviä. Talonrakennusalalta puuttuvat hyvin toimivat strategiat, suunnitelmat, menetel-

mät tai prosessit, joihin projektiin osallistuvat vastuuhenkilöt voivat sitoutua (Oppong et al.

2017, s. 1039). Tämä on johtanut rakennusprojektien huonosti ohjattuun sidosryhmien
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suorituskyvyn johtamiseen ja pahimmassa tapauksessa projekti on voinut epäonnistua

(Yang ja Shen, 2015).

Yang et al. (2010) on määritellyt talonrakennusalalle kriittisiä menestystekijöitä, joita pro-

jektien vastuuhenkilöt voivat soveltaa sidosryhmien tehokkaassa suorituskyvyn johtami-

sessa. Menestystekijät ovat tiedon välittäminen projekteissa, sidosryhmien arviointi, pää-

töksenteko, toimintaprosessi sekä jatkuva tuki projekteissa. Oppong et al. (2017 s. 1047)

on määrittänyt näiden menestystekijöiden pohjalta suorituskyvyn mittaamiseen talonra-

kennusalaa koskevat osa-alueita kuvan 12 mukaisesti.

Kuva 12. Suorituskyvyn mittarien osa-alueet rakennusalan sidosryhmien suorituskyvyn

mittaamiseen. (Oppong et al. 2017 s. 1047)

Oppong et al. (2017, s. 1043) mukaan projektin kannalta tärkeille sidosryhmille on tiedo-

tettava selkeästi projektin tehtävät ja tavoitteet. Lisäksi projektin vastuuhenkilöiden tulee

tuntea sidosryhmien ominaisuudet (Aaltonen ja Kujala, 2010). Päätöksenteon osalta on
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erittäin tärkeää, että sidosryhmät osallistuvat yhdessä päätöksentekoon välttääkseen eri-

mielisyydet projektissa. Toimintaprosessissa tulee arvioida ja mitata kaikkien sidosryh-

mien osalta projektin toteutumista verrattuna yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin esimerkiksi

aikataulun, laadun ja kustannusten osalta (Oppong et al. 2017, s. 1044).

Ukko et al. (2007, s. 14) mukaan suorituskyvyn mittaamisella ja sen tavoitteilla on pää-

määränä kannattava yritystoiminta. Samanaikaisesti tulee tyydyttää eri sidosryhmien tar-

peet ja taata yrityksen pitkän aikavälin toimintaedellytykset. Pitkällä tähtäimellä keskeisi-

mipien sidosryhmien pois jättäminen päätöksenteosta tulee johtamaan sidosryhmän irtau-

tumiseen yrityksen toiminnoista ja tämän takia yrityksen toiminta häiriintyy ja kannattavuus

heikkenee (Lönnqvist et al. 2006, s. 20). Hyvässä yrityksen strategiassa otetaan aina jol-

lain tavalla huomioon työntekijöiden osaaminen ja kehittyminen sekä myös asiakkaiden

tarpeet ja niiden mukainen palvelun laatu Ukko et al.  2007, s. 54).
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4 MITTARISTON SUUNNITTELU JA KÄYTTÖÖNOTTO

4.1 Mittariston suunnittelu

Neely et al. (2001) mukaan suorituskyvyn mittauksen voi esittää neljän eri vaiheen eli osa-

alueen kautta. Osa-alueet ovat suorituskyvyn mittaamiseen valmistautuminen, mittarien

vienti käytäntöön, mittarien käyttö johtamisen tukena sekä mittareiden päivittäminen.

Ensimmäisenä vaiheena on suorituskyvyn mittausjärjestelmän suunnittelun aloittaminen ja

tässä vaiheessa valitaan mitattavat kohteet sekä mittareiden tyypit. Seuraavaksi suunni-

tellut mittarit viedään käytäntöön. Siihen liittyvät muun muassa tietojärjestelmien päivittä-

minen ja henkilöstön kouluttaminen mittareiden käyttöä varten. Tämän jälkeen mittareita

tulee käyttää suorituskyvyn johtamisen tukena sekä organisaation toimintojen kehittämi-

sessä. Viimeinen vaihe eli mittareiden päivittäminen on välttämätöntä, koska liiketoimin-

nan tavoitteet voivat muuttua, jolloin olemassa olevat mittarit voivat menettää merkitykse-

nä. Päivityksen yhteydessä voidaan poistaa turhat mittarit, valita uusia mitattavia tekijöitä

ja suunnitella uusia mittareita. (Lönnqvist et al, 2006, s. 12)

Niin kuin luvussa 2.3 käytiin läpi, mittaristoa voidaan kuvailla kokonaisuutena, joka koos-

tuu mittauskohteisiin valituista olennaisista mittareista. Lönnqvist et al. (2006, s. 13) mu-

kaan yleiskuvassa mittariston laadinnassa on visio, näkökulma, menestystekijät, tärkeim-

mät mittarit sekä toimintasuunnitelmat. (Olve et al. 2001, s. 43-45) mukaan tuottavuus on

tuotosten ja niiden aikaansaamiseksi käytettyjen panosten suhde. Visio on tavoitteena

oleva konsepti siitä, millaiselta organisaatio tahdotaan näyttävän tulevaisuudessa (Lönn-

qvist et al. s. 14).

Yrityksen visio tarkoittaa yrityksen tilaa, jonka se tulevaisuudessa pyrkii saavuttamaan ja

vision avulla on tarkoitus ohjata koko organisaatio yhtenäistä päämäärää kohden yrityk-

sen tulevaisuudesta. Näkökulman osiossa kokonaisvisio pilkotaan osiksi ja sovitetaan

strategian tavoitteiden ja näkökulmien mukaan. Näkökulmia ovat muun muassa talouteen

liittyvät näkökulmat, asiakasnäkökulma, sisäisten prosessien näkökulma sekä kehitysnä-

kökulmat. Menestystekijöiden tasolla kuvataan, mitkä ovat yrityksen kriittisimmät menes-

tystekijät, joiden avulla yritys voi tehdä visiostaan totta. Tärkeimpien mittarien osassa

määritetään tavoitteet ja mittarit, joiden mukaisesti pystytään valvomaan ja seuraamaan,

että yritys pitää kiinni strategisista tavoitteistaan. Toimintasuunnitelma tarvitaan mittariston
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täydentämiseksi. Siinä kuvataan tulevaisuudessa vaadittavia konkreettisia toimenpiteitä.

(Olve et al. 2001, s. 43-45)

Strategiamittaristot perustuvat strategiakarttaan ja niissä on mietitty mittareiden väliset

syy-seuraussuhteet (Malmi et al. 2002, s.35). Niissä on sekä tulosmittareita, jotka kuvaa-

vat sitä, mihin strategialla halutaan päästä että ennakoivia mittareita, jotka kuvaavat niitä

keinoja, joilla tavoitteisiin päästään (Lönnqvist et al. 2006, s. 13-14).

Menestystekijät eli mitattavat asiat voidaan määrittää siis joko suoraan strategian perus-

teella tai käyttäen apuna sidosryhmien tarpeiden ja niiltä vaadittavien panosten määritte-

lyä. Kyse on loppujen lopuksi samasta asiasta: organisaation toiminnan kannalta tär-

keimmät tavoitteet tulee tunnistaa. Kun tavoitteet on tunnistettu, määritettiin niiden avulla

menestystekijät. Menestystekijöiden määrittäminen edellyttää usein kompromisseja, kos-

ka kaikkea ei voida mitata. Menestystekijät voidaan valita esimerkiksi projektista vastaa-

van työryhmän kesken, Jos menestystekijöiden määrittämiseen osallistuu liian paljon hen-

kilöitä, saattaa vaihe viedä moninkertaisesti aikaa ja toisaalta tulos ei useinkaan ole pa-

rempi. (Lönnqvist et al. 2006, s. 109)

Sidosryhmiä korostavassa suorituskyvyn mittausjärjestelmän suunnittelussa koko mittaris-

ton ja yksittäisten mittareiden kehittäminen rakentuu yrityksen tärkeiden sidosryhmien tar-

peiden tyydyttämiseen. Organisaation pidemmän tähtäimen menestymisen nähdään kiis-

tattomasti rakentuvan sidosryhmien tarpeisiin. Huomioitavia sidosryhmiä ovat muun mu-

assa asiakkaat, työntekijät, omistajat, yhteistyökumppanit, tavarantoimittajat ja viranomai-

set. Sidosryhmän tarpeen perusteella yritys pystyy muodostamaan strategian ottamalla

sidosryhmän tarpeet ja niiden tyydyttämisen kokonaisvaltaisemmin huomioon sekä edel-

leen suunnittelemaan sisäiset prosessit, joilla strategia pystytään toteuttamaan. Samalla

määritetään resurssit ja toimintakyvyt, joiden tuella prosessien toiminnot pystytään säilyt-

tämään tehokkaina. (Ukko et al. 2007, s. 52)

Ei-taloudellisten mittareiden käyttö on kasvanut ja on erittäin tärkeää huomioida, että mit-

tareita käytetään yhä enemmän henkilöiden toiminnan ohjaamisessa eli mittaamisen käyt-

täjäryhmä on painottunut henkilöstöön (Ukko et al. 2007, s. 11). Useissa mittariston suun-

nittelun malleissa henkilöstön rooli ja osaamisen hyödyntäminen jää erittäin vähäiseksi

(Ukko et al. 2007, s. 55). Henkilöstön selkeä tiedottamien, osallistuminen suunnitteluun ja

päätöksen tekoon parantavat suorituskyvyn mittaamiseen sitoutumista (Ukko et al. 2005,

s. 28; Ukko et al. 2007, s. 55). Lisäksi suorituskyvyn mittaamisen haasteeksi nousee se,

että ihmisten toiminta tulee objektiivisen arvioinnin kohteeksi, koska numerot voivat paljas-
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taa prosessin tehottomuuden. Suorituskyvyn mittaamisen tavoitteet eivät saa olla kaukaa

haettuja ja harkitsemattomia, jotta mittaamisen tulokset eivät johtaisi kannustamisen ja

motivoimisen sijasta yksilöiden syyllistämiseen. (Laamanen 2003, s. 150)

Kun menestystekijät on määritetty, tarkastetaan vielä kokonaisuus. Tarkoituksena on, että

jokaiseen valittuun mittausnäkökulmaan sisältyy yksi tai useampi menestystekijä. Se,

kuinka eri näkökulmia painotetaan eli kuinka monta menestystekijää kukin näkökulma si-

sältää, riippuu muun muassa näkökulmien valinnasta ja valituista menestystekijöistä. Pe-

riaatteena voidaan kuitenkin pitää, että eri näkökulmissa olisi suunnilleen saman verran

menestystekijöitä. Tässä yhteydessä mahdolliset päällekkäisyydet poistetaan ja tarvitta-

essa menestystekijöitä yhdistetään. Eri näkökulmien sisältämien menestystekijöiden tulisi

liittyä toisiinsa syy-seuraussuhteilla. (Lönnqvist et al. 2006, s. 110-112)

Vaikka menestystekijät pyritään määrittämään kerralla niin, että ne ovat lopullisessa muo-

dossaan, käytännössä näin tapahtuu kuitenkin harvoin. Usein menestystekijöitä tarkenne-

taan prosessin tulevissa vaiheissa, jos se koetaan tarpeelliseksi. Esimerkiksi mittaria mää-

ritettäessä voidaan huomata, että valittua menestystekijää on mahdoton mitata, jolloin

menestystekijää joudutaan muokkaamaan sopivampaan muotoon. Erityisesti vaikeasti

määriteltävät aineettomat menestystekijät edellyttävät usein uudelleen määrittämistä tai

tarkennusta. (Lönnqvist et al. 2006, s. 112)

4.2 Strategiakartta

Visualisointityökaluna strategiakartta auttaa hahmottamaan mitattavien asioiden kokonai-

suuden eli mittareiden osoittaman kuvan organisaation suorituskyvystä. Strategiakartta voi

ilmaista tekijät, joista tuottavuus tai kannattavuus rakentuvat sekä sen avulla voidaan ha-

vaita mahdolliset mittaristosta puuttuvat tärkeät osa-alueet (Jääskeläinen et al. 2013, s.

29). Strategiakartta on havainnollistava kuvaus, jossa visualisoidaan organisaation strate-

giaa mitattavina olevien menestystekijöiden välisten syy-seuraussuhteiden kautta (Neilimo

ja Uusi-Rauva, 2007, s. 307). Alla olevassa kuvassa 13 on esimerkki strategiakartasta.



39

Kuva 13. Strategiakartta (Jääskeläinen et al. 2013, s.64)

Lönnqvist et al. (2006, s.45) mukaan strategiakartta voi tuntua työläältä rakentaa, mutta

menestystekijöiden välisiä suhteita pohditaan joka tapauksessa strategiasta keskustelta-

essa ja mitattavia tekijöitä valittaessa. Strategiakartan suunnittelu sisältääkin monia samo-

ja vaiheita kuin suorituskykymittariston suunnittelu ja tällöin strategiakartta oikeastaan vain

esittää samat keskustelut dokumentoituina.

Strategiakartta on rakenteellinen apuväline, jolla yrityksen operatiivinen toiminta ja yrityk-

sen eri yksiköiden strategiat voidaan yhdistää. Strategisissa teemoissa voi olla yhteys se-

kä ylöspäin taloudellisiin ja asiakastuloksiin että alaspäin oppimis- ja kasvunäkökulman

tavoitteisiin.  Strateginen teema voi myös kattaa vain yhden tuloskortin näkökulman. Stra-

tegiset teemat jakavat strategian useisiin arvoa luoviin prosesseihin ja ne tuottavat tulok-

sia eri ajankohtina. Strategia, joka jättää pitkän aikavälin innovaatiot huomioimatta ja kes-

kittyy parantamaan kannattavuutta vain lyhyellä aikavälillä, ei ole kestävällä pohjalla.

(Kaplan ja Norton 2009, s. 93-95)

Kaplan ja Norton (2004c, s. 52-54) mukaan strategiakartan avulla voidaan kuvata aineet-

toman pääoman liittäminen strategian mukaisiin arvontuotantoprosesseihin. Taloudellinen

näkökulma kuvaa strategian aineelliset tulokset taloudellisin käsittein ja määrittelee tapah-
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tumaketjun, jossa aineeton pääoma muunnetaan aineellisiksi arvoiksi. Asiakasnäkökulma

asiakkaalle tuotettavan arvon, jolloin toimintojen ja osaamisen kohdistaminen asiakkaalle

tuotettavaan arvoon on tärkein asia strategiantoteuttamisessa. Sisäisen prosessin näkö-

kulmassa määritetään strategiaan eniten vaikuttavat prosessit, joissa aineettoman pää-

oma muutetaan näkyviksi tuloksiksi. Oppimisen- ja kasvun näkökulma määrittelee strate-

gian kannalta tärkeimmät pääoman tekijät, jotka on kohdistettava ja linkitettävä tuotta-

maan arvoa.

Strategiakartan avulla voidaan havainnollistaa, miten yrityksen aineeton pääoma muute-

taan liiketoiminnan tuloksiksi. Strategiakartan avulla voidaan havainnollistaa johdon nä-

kemystä siitä, miten aineeton pääoma liittyy taloudelliseen menestykseen ja miten aineet-

tomat resurssit muutetaan aineellisiksi tuotoiksi. (Kaplan ja Norton 2004, s. 168-169)

Lönnqvist et al. (2005, s. 179) mukaan strategiakartan suunnittelussa on samanlaisia vai-

heita kuin suorituskykymittariston suunnittelussa. Tästä syystä strategiakartoilla voidaan

tukea organisaation suorituskykymittariston kehittämistä. Strategiakartan vaiheet on ku-

vattu alla:

· Asetetaan projektille tavoitteet ja valitaan organisaatio. Tärkeää tässä vaiheessa on

etenkin vastuuhenkilöiden nimeäminen, projektin aikataulusta sopiminen sekä ylim-

män johdon sitouttaminen.

· Määritellään organisaation nykytila. Nykytilan kartoitus voidaan aloittaa toimialan ja

markkinoiden tarkastamisella ja siirtyä vaiheittain oman organisaation tarkastelemi-

seen.

· Selkeytetään visio ja strategia. Vision tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen ja stra-

tegia tulisi liittyä siihen.

· Tunnistetaan kriittiset menestystekijät ja niiden väliset syy-seuraussuhteet.

· Määritetään strategiakartan rakenne. Strategiakartan näkökulmia voivat olla esimer-

kiksi Balanced Scorecardin tapaan talous, asiakas, sisäiset prosessit sekä oppiminen

ja kasvu.

· Visualisoidaan strategiakartta.

Strategiakartta on konkreettinen esitys strategiaan liittyvissä oletuksissa, joita voi olla vai-

kea pukea sanoiksi (de Haas ja Kleingeld 1999). Strategiakartan sovellettavuutta aineet-

toman pääoman kuvaamiseen on kritisoitu liiallisen yksinkertaistamisen takia. Monet ai-

neettomat resurssit ovat sitoutuneita toisiinsa, jolloin tekijöiden väliset suhteet ovat todelli-

suudessa monimutkaisempia kuin yksinkertaiset kausaalisuhteet (Marr et al. 2004).
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4.3 Esimerkkejä mittareista

Mittari tarkoittaa täsmällisesti määriteltyä menetelmää, jonka avulla kuvataan tietyn me-

nestystekijän suorituskykyä. Mittaristo on kokonaisuus, joka muodostuu mittauskohteen

kannalta keskeisistä mittareista. (Lönnqvist et al. 2006, s. 13)

Olve et al. on esittänyt esimerkkimittareita taloudellisen näkökulmasta, asiakasnäkökul-

masta, prosessinäkökulmasta sekä oppimisen ja kasvun näkökulmasta alla olevan taulu-

kon 1 mukaan:

Taulukko 1. Esimerkkejä mittareista (Olve et al. 2001, s. 236-241)

Taloudellisen näkökulman mittareita voi verrata sekä yrityksen eri osien kesken että toi-

mialan keskiarvoihin tai omiin aikaisempiin mittaustuloksiin. Tähän näkökulmaan tulee si-

sällyttää sekä varantoa että muutosta kuvaavia eli sekä taseeseen että tuloslaskelmaan

liittyviä mittareita (Olve et al. 2001, s.236-241).
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Asiakasnäkökulman mittarit kuvaavat osittain asiakkaiden käsitystä yrityksestä. Nämä mit-

tarit voidaan jakaa edelleen esimerkiksi asiakasryhmittäin ja markkina-alueittain. Mittarei-

den tulee osoittaa sekä nykytilannetta että sen muutosta (Olve et al. 2001, s.236). Asia-

kastyytyväisyyttä voidaan mitata monin tavoin ja usein sitä mitataan asiakkaille suunnatun

kyselyn avulla, jolloin tieto saadaan suoraan asiakkailta. Kyselyn pohjalta voidaan laskea

monenlaisia tunnuslukuja. Lönnqvist et al. (2006, s. 60) mukaan mittarina voi olla esimer-

kiksi täysin tyytyväisten asiakkaiden osuus kaikista asiakkaista. Asiakastyytyväisyydestä

kertoo myös reklamaatioiden tai tuotteesta valittaneiden asiakkaiden lukumäärä. Myös

menetettyjen asiakkaiden määrä kertoo välillisesti asiakkaan kokemasta tuotteen laadusta

(Lönnqvist et al. 2006, s. 61).

Prosessinäkökulmassa on tärkeää tietää sekä kulloinenkin tilanne että sen kehitys. Jos

erillistä henkilöstönäkökulmaa ei ole käytössä, monet tämän näkökulman mittareista hei-

jastavat tekniikan ja ihmisen välistä vuorovaikutusta (Olve et al. 2001, s.237). Lönnqvist et

al. (2006, s. 61) mukaan ajankäytön hallintaa projekteissa voidaan tarkastella monella ta-

valla ja sille voidaan määrittää monenlaisia mittareita eli esimerkiksi suunnitelmien toteu-

tumista voidaan mitata vertaamalla toteutuneita työtunteja projektin suunniteltuihin tuntei-

hin. Mittarina voi olla esimerkiksi alle kymmenen prosenttia arviosta poikenneiden projek-

tien lukumäärä suhteessa kaikkiin projekteihin tai prosentuaalinen poikkeama suunniteltu-

jen ja toteutuneiden työtuntien välillä (Lönnqvist et al. 2006, s. 62). Asiakkaan näkökul-

masta ajankäytön hallinta näkyy selkeimmin siitä, pysytäänkö aikataulussa. Aikataulujen

pitävyyttä voidaan mitata suhteuttamalla aikataulun mukaan päättyneet projektit kaikkien

projektien määrään (Malmi et al. 2002 , s. 25-26).

Neilimo ja Uusi-Rauva (2007, s. 322) mukaan yrityksen tuotteiden ja toiminnan laadun

merkitys on jatkuvasti kasvanut kilpailutekijänä sekä samalla myös tehokkaan laadunoh-

jauksen merkitys on tullut entistä keskeisemmäksi. Laadun määritelmänä voidaan pitää

palvelun tai tuotteen kykyä lunastaa asiakkaan vaatimukset (Neilimo ja Uusi-Rauva, 2007,

s. 323). Laadun osalta tavoitteeksi voidaan asettaa virheetön taso mutta siinä vaiheessa

täytyy tarkasti suunnitella tavoite realistiseksi (Neilimo ja Uusi-Rauva, 2007, s. 327).

Loppuasiakkaan määrittely ei ole aina yksiselitteistä yrityksen näkökulmasta koska lopulli-

sen hyödykkeen käyttäjän välissä voi olla välikäsiä, joilla on omat laatukriteerinsä palvelul-

le tai tuotteelle. Nämä välikädet tulee myös huomioida aseteltaessa laatutavoitteita ja

määriteltäessä tunnuslukuja, koska niiden tekemät päätökset vaikuttavat kenties merkittä-

västikin kaupan syntymiseen. Laatuasiat on ensimmäisenä varmistettava juuri asiakkai-

den ja suoritteiden käyttäjien suuntaan yrityksen laadunkehittämistyötä aloitettaessa. Yri-
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tyksen kannattaa rakentaa menetelmiä laadun sekä asiakastyytyväisyyden mittaukselle,

jotta asiakkaalta saataisiin laadusta toimintaa kehittävää palautetta. (Neilimo ja Uusi-

Rauva, 2007, s. 324)

Oppimisen ja kasvun näkökulman mittarit on usein kohdistettu ihmisen ja järjestelmän vä-

liseen vuorovaikutukseen eli ne kuvaavat pikemminkin tekemistä kuin valmiita suoritteita

tai vaikutuksia (Olve et al. 2001, s. 240). Lönnqvist et al. (2006, s. 62) mukaan henkilöstön

osaamista mitattu välillisesti, koska sitä on vaikea mitata suoraan. Mittareina voivat olla

esimerkiksi koulutusmenot vuosittaiset investoinnit koulutukseen, koulutuspäivien määrä

työntekijää kohden ja koulutukseen osallistuneiden henkilöiden osuus koko henkilöstöstä

(Lönnqvist et al. 2006, s. 62). Olve et al. (2001, s. 241) mukaan henkilöstön osaaminen on

avainalueita mutta niin saattavat olla myös ikä- ja sukupuolijakauma samoin kuin työko-

kemus. Tähän näkökulmaan kuuluvat myös henkilöstön vaihtuvuus, asenteet ja konsernin

sisäiset työmarkkinat.

4.4 Mittausjärjestelmän käyttöönottomallit

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kirjallisuuteen perustuvia mittariston käyttöönoton mal-

leja ja niiden vaiheita. Tarkasteltavat mallit ovat Kaplan ja Norton Balanced Scorecardin

implementointiprosessin malli, Toivasen malli sekä SAKE-sovelluksen käyttöönoton malli.

Balanced Scorecardin implementointiprosessin malli
Tämän tutkimuksen luvussa 2.4.1 esitellylle Balanced Scorecardille eli tasapainotetulle

mittaristolle on olemassa Kaplanin ja Nortonin implementointiprosessin malli. Oikein käyt-

töönotettuna mallin nelivaiheinen prosessi vahvistaa sitoutumista tuloskortin käyttöön

ylemmän- ja keskijohdon tasolla ja auttaa heitä saavuttamaan tulostavoitteet on neljävai-

heinen prosessi sekä niille tarkennettuna omat tehtävät (Kaplan ja Norton, 1996, s. 300).

Kaplan ja Norton (1996, s. 300-308) ovat esittäneet käyttöönottomallin  alla olevan lis-

tauksen mukaisesti.

Mittausarkkitehtuurin määrittely

1. Organisaatioyksikön valinta

Prosessin peräkkäiset toiminnot tulisi olla yksikössä ja sillä on omat asiakkaat, tuotteet,

markkinointi- ja jakelukanavat sekä tuotantotilat. Mittaristo soveltuu parhaiten strategiseen

liiketoimintayksikköön ja sen taloudellisen tuloksen tulisi olla mitattavissa mahdollisimman

helposti



44

2. Liiketoimintayksikön määrittäminen ja sen sidokset yrityksen muihin toimintoihin

Liiketoimintayksikön tulee määritellä taloudelliset tavoitteet. Määritetään yrityksen yleiset

toimintamallit, jotka ovat suhteessa esimerkiksi turvallisuuteen, työntekijöihin, laatuun ja

kilpailukykyyn. Muiden liiketoimintayksiköiden yhteydet eli muun muassa yhteiset asiak-

kaat, osaaminen, toimitusketjut ja asiakassuhteet

Strategisten tavoitteiden yhteisymmärryksen rakentaminen

3. Haastatteluiden ensimmäinen kierros

Taustamateriaalin valmistelu suunnittelutiimin vetäjän toimesta Balanced Scorecardin ja

sisäisten dokumenttien pohjalta. Sisäisiin dokumentteihin kuuluvat yrityksen ja liiketoimin-

tayksikön visio, missio ja strategia. Taustamateriaalia tulisi kerätä myös liiketoimintayksi-

kön kilpailuympäristöstä eli muun muassa merkittävistä markkinatrendeistä, kilpailijoiden

tiedoista, asiakkaiden tarpeista ja teknologian kehittymisestä. Johdon haastattelut tehdään

sen jälkeen, kun he ovat perehtyneet kerättyyn aineistoon. Haastatteluilla hankintaan tie-

toa johdon mielipiteistä yrityksen strategian tavoitteista, strategian määrittämisestä ja stra-

tegian muuttamisesta tavoitteiksi ja mittareiksi

4. Yhteenvetokokous

Suunnittelutiimin vetäjä ja muut jäsenet laativat alustavan listauksen selvitetyistä tavoit-

teista ja mittareista. Suunnittelutiimi voi myös keskustella Balanced Scorecardin mahdolli-

sesta vastustamisesta työyhteisössä sekä henkilökohtaisella että organisaation tasolla

5. Johdon ensimmäisen kierroksen työistunto

Suunnittelutiimin haastatteluiden perusteella laadittu listaus toimii kokouksen perustana.

Missiosta ja strategiasta tulee keskustella siihen asti kunnes johto on saavuttanut yhteis-

ymmärryksen. Johdon tulee keskustella kriittisistä menestystekijöistä, ehdotetuista tavoit-

teista ja mittareista sekä niiden tärkeysjärjestyksestä. Jokaiselle näkökulmalle tulee valita

kolmesta neljään tavoitetta. Tavoitteet tulee määritellä yksityiskohtaisesti ja niille tulee lu-

etteloida potentiaalisia mittareita. Johtoryhmä jaetaan osatyöryhmiin ja niihin otetaan mu-

kaan seuraavan tason ja avaintoimintojen johtoa.

Mittareiden valinta ja suunnittelu

6. Osatyöryhmien kokoukset

Tavoitteeksi tulee ottaa kaikkien seurattavien osa-alueiden luettelon laatiminen tavoitteis-

ta. Mittarit tulee määritellä ja selvitettävä niiden väliset suhteet osa-alueiden sisällä. Osa-

työryhmien tulee pyrkiä löytämään ne mittarit, jotka kuvaavat parhaiten strategian tarkoi-

tusta.

7. Johdon toisen kierroksen työistunto
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Laajennetun johtoryhmä tulee keskustella yrityksen visiosta, strategiasta sekä alustavista

tavoitteista ja mittareista. Johtoryhmän tulee pyrkiä luomaan mittausjärjestelmästä esittely,

jolla voidaan viestittää koko liiketoimintayksikön henkilöstölle järjestelmän sisällöstä ja tar-

koituksesta

Käyttöönottosuunnitelman laadinta

8. Käyttöönottosuunnitelman kehittäminen

Osatyöryhmien tiimien vetäjät vahvistavat tavoitteet ja kehittävät käyttöönottosuunnitel-

man. Osatyöryhmä selvittää mahdollisuudet liittää järjestelmä yrityksen tietokantoihin ja

tiedostusjärjestelmiin sekä laatii suunnitelman, kuinka järjestelmä tiedotetaan koko henki-

löstölle.

9. Johdon kolmannen kierroksen työistunto

Ylemmän johtoryhmän tulee saavuttaa yhteisymmärrys visiosta, tavoitteista ja mittaristos-

ta. Johdon on hyvä laatia myös alustava suunnitelma siitä, miten tavoitteet saavutetaan.

Johdon tulee pyrkiä laatimaan käyttöönottosuunnitelma, jolla järjestelmä integroidaan yri-

tyksen johtamisajatukseen.

10. Implementointisuunnitelman toteuttaminen

Tässä vaiheessa mittaristo sisällytetään yrityksen johtamisjärjestelmään. Johdon tulee ot-

taa mittaristo käyttöön kahden kuukauden kuluessa ja paras saatavilla oleva tieto tulisi ot-

taa käyttöön mahdollisimman nopeasti.

11. Mittariston tietojen säännöllinen raportointi

Mittareiden tiedot tulee kerätä joko kerran kuukaudessa tai neljännesvuosittain. Mittarei-

den käyttökelpoisuutta tulee arvioida vuosittain strategisen suunnittelun, tavoitteiden aset-

tamisen ja resurssien määrittämisen osana.

Yrityksen käytyä läpi edellä kuvattu prosessi, tulisi sen ylimmällä ja keskijohdolla olla sel-

vä kuva siitä, kuinka yrityksen strategia muutetaan tavoitteiksi ja mittareiksi neljään suori-

tuskyvyn osa-alueeseen. Yritysjohdolla tulisi olla myös selkeä näkemys Balanced Score-

cardin vaikutuksesta yrityksen käytännön johtamiseen. (Kaplan ja Norton, 1996, s. 310)

Toivasen malli
Toivasen mallin rakentamisessa teoreettisena esikuvana ovat olleet Kaplanin ja Nortonin

Balanced Scorecardin käyttöönottomalli, suorituskykypyramidi, Tableau de Bord, Maiselin

malli sekä Laitisen dynaamisen suorituskyvyn mittaamisen implementointimalli (Malmi et

al. 2002, s. 94). Seuraavassa listauksessa on esitetty Toivasen malli.
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1. Päätetään selvästi Balanced Scorecard-projektin aloittamisesta

· Määritetään projektin laajuus, voimavarat, edut ja haitat

2. Johdon sitouttaminen projektiin

3. Yrityksen vision ja strategian selventäminen

· Vision tulee olla mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä sekä helposti kom-

munikoitavissa

· Visiosta ja strategiasta tulee olla yhteinen selkeä näkemys

4. Yrityksen kriittisten menestystekijöiden määrittäminen

· Toimintaympäristön, kilpailijoiden, tuotteiden ja asiakkaiden selvittäminen esi-

merkiksi SWOT-analyysillä

5. Tavoitteiden asettaminen ja mittareiden määrittäminen

· Näkökulmien ja mittareiden valinta

· Haasteellisten mutta realististen tavoitteiden määrittäminen

· Määritetään ja selvennetään syy-seurausyhteydet mittareiden välillä

6. Organisaation sitoutuminen

· Henkilöstön osallistuttaminen prosessini ja avoin raportointi mittaustuloksista

· Mittaristo on otettava nopeasti käyttöön konkreettisten tuloksen saavuttamisen

varmistamiseksi

7. Mittariston karsiminen ja täydentäminen

· Vähäinen määrä mittareita ja tämän muutoksen ohjaus

8. Mittariston sovittaminen organisaation eri osiin

· Strategisten tavoitteiden toteuttaminen, yhdensuuntaisuus

9. Toimintasuunnitelmien laadinta yhteisten asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

10. Mittariston kehittäminen jatkuvan parantamisen periaatteella

· Palautteen antaminen, palkitseminen, mittaustuloksista oppiminen

· Tietohallinnon tuen saaminen, tiedon säilyttäminen ja säännöllinen dokumen-

tointi
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SAKE-sovelluksen käyttöönottomalli
SAKE-sovelluksen suunnittelu- ja käyttöönottoprosessi on kahdeksanvaiheinen malli, jon-

ka mukaan järjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto voidaan suorittaa. Suunnittelupalave-

reissa valittu tiimi käsittelee suunnitteluun ja käyttöönottoon liittyvät asiat ryhmätyönä.

Vaihejako on ohjeellinen ja sitä voidaan muuttaa yrityksen omien tarpeiden ja resurssien

mukaan (Tenhunen, 2000, s. 6). SAKE-sovellus on tarkoitettu pienille- ja keskisuurille yri-

tyksille. Seuraavassa on esitetty suunnittelu- ja käyttöönottoprosessin vaiheet.

1. Heräte suorituskyvyn analysointijärjestelmän tarpeellisuudesta.

Impulssin suorituskyvyn analysointijärjestelmän tarpeellisuudesta voi antaa esimerkiksi

yrityksen kasvaminen, taloudelliset ongelmat tai halu kehittää sisäisiä toimintoja. Yritys voi

saada ideoita esimerkiksi kirjallisuudesta, seminaareista, yritysvierailuista tai yhteistyöstä

alan koulutusorganisaatioissa. Ylin johto päättä tarvitaanko tarpeellisuuden kartoittami-

seen ulkopuolista apua.

2. Järjestelmän pääkäyttötarkoituksen määrittely ja suunnittelutiimin valinta.

Yritysjohto määrittelee järjestelmän pääkäyttötarkoituksen, joita ovat muun muassa oh-

jaaminen, tarkkailu, tai työntekijöiden motivointi. Ne henkilöt, joihin halutaan voimakkaim-

min vaikuttaa, sitoutetaan järjestelmän kehitystyöhön. Yritysjohto valitsee suunnittelutiimin

henkilöt käyttötarkoituksen mukaan, jotka ovat esimerkiksi ylin johto, osastopäälliköt, työn-

johtajat tai työntekijät.

Jos tarkoituksena on motivoida henkilöstöä, voidaan suunnittelutiimikin ottaa mukaan

henkilöstön edustaja. Mikäli järjestelmää käytetään ainoastaan ylimmän johdon työkaluna,

voi suunnittelutiimin rajauksen tehdä sen mukaan. Tiedottaminen kohdistetaan vähintään

siihen henkilöstöön, joka on järjestelmän kanssa tekemisissä sen valmistuttua.

3. Yrityksen, sen toiminnan ja taustatekijöiden määrittely.

Suunnittelutiimi rakentaa yleisen näkemyksen yrityksen visiosta, strategioista, päämääris-

tä, kriittisistä menestystekijöistä ja ydintoiminnoista. Tärkeää on nähdä edellä mainitut kä-

sitteet kokonaisvaltaisesti ja toisistaan riippuvaisina. Lähtökohtana on yrityksen visio, jos-

sa kuitenkin käsittelyjärjestys voi vaihdella, kunhan kokonaiskuva säilyy. Käänteinen käsit-

telyjärjestys voi muokata yrityksen strategiaa oikeaan suuntaan, mikäli aiempi määrittely

on puutteellinen. Seurattavat suorituskyvyn osa-alueet jätetään pohdintaan.
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4.  Seurattavien suorituskyvyn osa-alueiden määrittely.

Edellä tehtyjen määritysten pohjalta valitaan seurattavaksi ne osa-alueet, joilla yritystä

voidaan seurata ja ohjata tehokkaimmin. Tässä vaiheessa määritetään myös osa-alueiden

suhteelliset painotukset. Suunnittelutiimille jaetaan lista mahdollisista mittareista sekä aloi-

tetaan mittareiden pohdinta seuraavaa kokousta varten.

5. Osa-alueiden tarkentaminen ja mittareiden analysointi.

Seurattavat osa-alueet ja niiden painotukset päätetään lopullisesti. Tiimin jäsenet esittele-

vät soveltuvimmat mittarit. Mittareiden käyttökelpoisuutta ja kattavuutta pohditaan tiimissä

sekä mittarikohtaisesti mietitään, miten mittausarvo saadaan, kuka mittausarvon kerää ja

kuinka usein se kerätään.

6. Mittariston viimeistely.

Päätetään valittavat mittarit sekä asetetaan tavoitetasot jokaiselle mittarille. Päätetään

mittarikohtaiset vastuut ja mittariston julkisuus. Tiedotetaan järjestelmästä valituille henki-

löstöryhmille ja päätetään vastuuhenkilö järjestelmän tuloksien raportoinnille. Tässä vai-

heessa suorituskyvyn mittausjärjestelmän osalta käynnistetään koekäyttövaihe.

7. Koekäyttövaihe ja sen arviointi

Järjestelmää tulee koekäyttää kahdesta kolmeen mittausjakson aikajaksoa. Mittaristossa

havaitut puutteet tulee korjata eli esimerkiksi tavoitteita tulee tarkentaa tai osa-alueiden

painotuksia tulee muuttaa, mittareita voidaan lisätä tai vähentää ja mittariston päivitysväliä

voidaan muuttaa. Mittausjärjestelmän osalta uudelleenarvioinnin suorittamisen ajankohta

tulee päättää tässä vaiheessa. Otetaan mittaristo osaksi johtamisjärjestelmää ja pääte-

tään projekti.

8. Mittariston käyttö

Mittaristo on osa normaalia johtamista. Valitulle henkilöstöryhmälle esitellään mittaristosta

saatavia hyötyjä ja pyritään innostamaan heidät mukaan järjestelmän kehittämiseen. Arvi-

oidaan mittariston ajanmukaisuutta esimerkiksi kerran vuodessa ja tarvittaessa kehitetään

ja päivitetään järjestelmä ajan tasalle. Mittaristo tukee yrityksen vision, strategioiden ja ta-

voitteiden edelleen kehittämistä. (Tenhunen, 2000, s. 6-8)

Näistä edellä mainituista mittariston implementointijärjestelmistä SAKE-sovellus soveltuu

paremmin case-yrityksen käyttöön, koska tarkasteltava yksikkö on liikevaihdoltaan pienen

yrityksen kokoinen ja SAKE-sovellus on suunniteltu juuri kyseisen kokoisille yrityksille ja

yksiköille.
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5 SUORITUSKYVYN MITTARISTON RAKENTAMINEN

5.1 Case-yrityksen esittely

Case-yrityksenä toimivalla yrityksellä on laaja talotekniikan ja siihen liittyvien erikoisalojen

osaaminen sekä huollon ja ylläpidon että uudis- ja korjausrakentamisen puolelta. Yritys

toimii 25 paikkakunnalla Suomessa, Ruotsissa sekä Venäjällä. Yrityksellä on tarve saada

toimiva sidosryhmien suorituskykyyn painottuva mittaristo modernisoinnin palveluiden ra-

kentamisen yksikön käyttöön.

Kyseinen mittaristo palvelee yrityksen strategiaa ja etenkin siihen liittyvää sidosryhmien

mahdollisimman hyvää asiakaskokemusta. Yrityksen arvoihin kuuluu asiakaspalveluhen-

kisyys ja sen takia sidosryhmien välinen hyvä yhteistyö on tärkeässä roolissa toiminnan

kannalta. Yrityksen arvoihin kuuluu töiden tekeminen yhdessä, asiakkaita varten toimimi-

nen, tuloksen tekeminen sekä ammattilaisena toimiminen.

5.2 Tutkimuksen toteutus

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on rakentaa suorituskyvyn mittausjärjestelmä Case-

yrityksen rakentamisen yksikölle kiinnittämällä erityistä huomiota sidosryhmien suoritusky-

kyyn. Tutkimuksen alatavoitteena on löytää sopivia mittareita edellä mainittuun sidosryh-

mien suorituskyvyn mittaamiseen. Tutkimus on toteutettu laadullisena tapaustutkimukse-

na.

Tässä tutkimuksessa teoriaosuudessa keskitytään hankkimaan tietoa suorituskyvyn mit-

taamisesta korostaen sidosryhmien suorituskykyä sekä yleisestä että talonrakennusalan

näkökulmasta. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa kerätään tietoa haastatteluilla, joilla

pyritään tukemaan tutkimuksen tavoitteiden saavuttamista.  Tutkimuksen teorian ja empii-

risen aineiston pohjalta vastataan case-yrityksen tarpeisiin suorituskyvyn mittaamisen

osalta ja pyritään ratkaisemaan tutkimuksen tavoitteet.
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5.3 Haastattelut

Tutkimusmenetelmät on jaettu vanhastaan määrällisiin ja laadullisiin menetelmiin. Tyypilli-

nen määrällinen menetelmä on lomakekysely tai strukturoitu lomakehaastattelu, jossa ky-

sytään samoja asioita samassa muodossa isolta joukolta vastaajia (Ojasalo et al. 2014, s.

104).

Tyypillisiä laadullisia menetelmiä ovat teema-, avoin ja ryhmähaastattelu sekä osallistuva

havainnointi. Tieteelisessä tutkimuksessa laadullisia menetelmiä on käytetty sellaisten ai-

heiden tutkimiseen, joita ei tunneta entuudestaan hyvin ja joita halutaan ymmärtää pa-

remmin. Kun käytetään laadullisia menetelmiä, tutkittavia on huomattavasti vähemmän

kuin määrällisessä tutkimuksessa mutta analysoitavaa aineistoa syntyy usein runsaasti.

(Ojasalo et al. 2014, s.105)

Tutkimuksen empiirinen osuuden aineiston hankintaan on vaihtoehtoina muun muassa

teemahaastattelu, lomakehaastattelu, syvähaastattelu, dialogiin pohjautuva haastattelu ja

havainnointi (Tuomi ja Sarajärvi, 2013, s. 75). Tämän tutkimuksen empiirisen aineiston

hankintatavaksi valittiin teemahaastattelu koska se mahdollistaa avoimen ja vapaamman

keskustelun tutkimuksen tavoitteiden ympärillä.

Tuomi ja Sarajärvi (2013, s. 75) mukaan teemahaastattelussa edetään tiettyjen keskeisten

etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. Metodo-

logisesti teemahaastattelussa korostetaan ihmisten tulkintoja asioista, heidän asioille an-

tamiaan merkityksiä sekä sitä, miten merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. Hirsijärvi ja

Hurme (2010, s. 47) mukaan teemahaastattelussa kysymysten muoto on haastattelussa

kaikille sama, mutta haastattelija voi vaihdella kysymysten järjestystä. Teemahaastatte-

lussa pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen ja ongel-

manasettelun tai tutkimustehtävän mukaisesti (Tuomi ja Sarajärvi, 2013, s. 75).



51

Tämän tutkimuksen empiirisen aineiston keruu toteutettiin puolistrukturoidulla haastattelul-

la eli teemahaastattelulla. Kysymykset olivat kaikille haastateltaville samat mutta haastat-

telun vastaukset olivat vapaan keskustelun tuloksia. Haastattelut litteroitiin ja analysoitiin

luottamuksellisesti täysin tutkijan toimesta. Teemahaastattelun teemat olivat seuraavat:

· Yrityksen taustatiedot

· Yrityksen kriittiset menestystekijät

· Tärkeimmät sidosryhmät yritystasolla ja projekteissa

· Sidosryhmien suorituskyky

· Suorituskyvyn mittarit ja mittausjärjestelmät

Haastateltaviksi valittiin Case-organisaation edustajia sekä olennaisten sidosryhmien or-

ganisaation edustajia. Haastateltavat olivat yritysten organisaation keskijohtoa sekä ylintä

johtoa. Haastateltavia oli 26 henkilöä. Haastattelut suoritettiin häiriöttömissä tiloissa pää-

osin organisaatioiden toimistojen neuvottelutiloissa tai etäkokouksena.

Haastatteluiden perusteella kriittisiksi menestystekijöiksi havaittiin erityisesti organisaation

osaava ja sitoutunut henkilöstö, pitkäaikaiset asiakkaat, alihankkijat ja tavarantoimittajat,

kustannustehokas toiminta, palvelun laatu sekä avoin vuorovaikutus tärkeiden sidosryh-

mien kanssa.

Tärkeimmiksi sidosryhmiksi yritystason ja projektitason välillä oli vähäistä eroa. Yritysta-

solla tärkeimmiksi sidosryhmiksi erottuivat asiakas eli tässä tapauksessa tuotteen tilaajat

sekä lopputuotteen käyttäjät, omistaja, alihankkijat ja tavarantoimittajat, suunnittelijat, vi-

ranomainen sekä ammattijärjestöt. Edellä mainittujen ulkoisten sidosryhmien lisäksi yri-

tyksen sisäiset sidosryhmät ja henkilöstö korostuivat myös vastauksissa. Yritystason tär-

keimmät sidosryhmät on esitetty kuvassa 14.
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Kuva 14. Haastattelun perusteella tärkeimmät sidosryhmät talonrakennusalan yrityksen

näkökulmasta

Sidosryhmien suorituskyvyn osalta haastatteluissa korostui kyseisen suorituskyvyn merki-

tyksen tärkeys. Tehokas sidosryhmien suorituskyky vaikuttaa tuotteen tai palvelun onnis-

tumiseen kustannustehokkuuteen, aikataulun onnistumiseen sekä laadulliseen onnistumi-

seen. Sidosryhmien suorituskyvyn menestystekijöihin lukeutuivat alihankintaketjun ja tava-

rantoimittajien luotettavuus, eri sidosryhmien osaaminen, sidosryhmien aikataulun pitä-

vyys sekä vuorovaikutus ja yhteinen prosessien kehittäminen yhdessä tärkeiden sidos-

ryhmien kanssa. Edellä mainittujen menestystekijöiden ansiosta haastateltavien mukaan

mahdollistetaan sovitun asian ymmärtäminen kaikille osapuolille sekä lopputuotteen on-

nistuminen kaikille osapuolille.

Haastatteluissa kysyttiin haastateltavilta sidosryhmien suorituskyvyn mittausjärjestelmän

tärkeimmistä ominaisuuksista. Haastatteluiden mukaan mittausjärjestelmän tulee olla sel-

keä, yksinkertainen ja helposti visualisoitavissa esimerkiksi visualisointityökalun tai tauluk-
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kotyökalun avulla. Lisäksi mittausjärjestelmän tulee olla mahdollisimman avoin kaikille si-

dosryhmille mutta erityisesti pitkäaikaisille yhteistyökumppaneille.

Seuraavissa luvuissa käsitellään mittausjärjestelmän rakentamista ja haastatteluissa tär-

keiksi koettuja mittareita, jotka perustuvat menestystekijöihin.

5.4 Menestystekijöiden valinta

Yleiskuvassa mittariston laadinnassa on visio, näkökulma, menestystekijät, tärkeimmät

mittarit sekä toimintasuunnitelmat. (Olve et al. 2001, s.43-45). Seuraavassa kuvassa 15.

on esitetty strategiakartan, mittausjärjestelmän rakentamisen ja toimintasuunnitelman pro-

sessin eteneminen

Kuva 15. Tulosyksikön strategiakartan, mittausjärjestelmän ja toimintasuunnitelman pro-

sessin eteneminen.

Menestystekijöiden visualisoinnissa hyödynnettiin strategiakarttaa. Strategiakartta on ha-

vainnollistava kuvaus, jossa visualisoidaan organisaation strategiaa mitattavina olevien

menestystekijöiden välisten syy-seuraussuhteiden kautta (Neilimo ja Uusi-Rauva, 2007, s.

307).

Luvussa 4.2 esitellyn strategiakartan suunnittelussa on samanlaisia vaiheita kuin suoritus-

kykymittariston suunnittelussa, jotka ovat vastuuhenkilöiden nimeäminen ja projektin aika-

taulusta sopiminen, organisaation nykytilan määrittäminen, vision ja strategian selkeyttä-

minen, kriittisten menestystekijöiden tunnistaminen sekä strategiakartan rakenteen määrit-

täminen ja visualisointi (Lönnqvist et al. 2005, s. 179).

Strategiakartan laadinnassa organisaationa olivat saman liiketoimintayksikön vastuulliset

henkilöt, jossa rakentamisen tulosyksikkö toimii. Strategiakartan laadinnan aikataulu ja

tiimikokoukset sovittiin vastuuhenkilöiden kesken.  Organisaation nykytilanne määriteltiin

hyödyntämällä asiakas- ja henkilöstökyselyjä sekä tarkemmalla organisaation tarkastelulla

vastuuhenkilöiden kesken. Yrityksen visio ja strategia oli selkeytetty ylemmän johdon toi-
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mesta ja kriittiset menestystekijät tunnistettiin haastatteluiden perusteella luvun 5.2 mu-

kaisesti. Haastatteluiden perusteella kriittisiksi menestystekijöiksi korostuivat kustannus-

tehokkaan toiminnan lisäksi ei-taloudellisia kriittisiä menestystekijöitä eli henkilöstön

osaaminen, pitkäaikaiset asiakkaat sekä luotettavat alihankkijat ja tavarantoimittajat. Näi-

den perusteella menestystekijät visualisoitiin strategiakarttaan kuvan 16 mukaisesti nel-

jään osa-alueeseen eli talouteen, asiakkaisiin, sisäiseen prosessiin sekä henkilöstöön.

Kuva 16. Talonrakennusalan yrityksen rakentamisen tulosyksikön strategiakartta.

Osa-alueet perustuvat Kaplanin ja Nortonin (2004c, s. 52) mukaan määriteltyihin strate-

giakartan näkökulmiin eli taloudelliseen näkökulmaan, asiakasnäkökulmaan, sisäisen pro-

sessin näkökulmaan sekä oppimisen ja kasvun näkökulmaan. Sisäisessä prosessissa tuo-

tetaan asiakkaille tarpeiden mukaista arvoa ja vaikuttavat tuottavuustavoitteisiin, jotka on

määritelty taloudellisessa näkökulmassa (Kaplan ja Norton 2009, s. 123).
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Strategiakartan rakentamisen yhteydessä määritettiin myös arvolupaukset edellä esitetyn

neljän osa-alueen mukaisesti ja ne noudattavat myös yrityksen arvoja, jotka ovat määritel-

ty yrityksen strategiassa. Arvolupaukset muodostuivat strategiakartan laadinnan vastuu-

henkilöiden näkemyksestä, jotka pohjautuivat haastatteluiden tuloksiin huomioiden kriitti-

set menestystekijät.

Henkilöstön osa-alueessa korostuu haastatteluiden pohjalta menestystekijöinä henkilös-

tön osaaminen, sitoutuminen yritykseen, henkilötyytyväisyys sekä työterveys. Sisäisessä

prosessissa korostuu haastattelut huomioiden projektien ammattimainen hallinta ja ohjaus

sekä alihankkijoiden ja tavarantoimittajien luotettavuus. Asiakkaiden osa-alueessa koros-

tuu asiakastyytyväisyys, asiakaspalaute sekä palvelun laatu. Talouden osa-alueessa ko-

rostuu yksikön ja projektien kustannustehokas toiminta, joka oli myös haastatteluiden mu-

kaan yksi kriittisistä menestystekijöistä.

Strategiakartan visualisoinnin jälkeen vuorossa oli mittausjärjestelmän valinta, jota käsitel-

lään seuraavassa luvussa.

5.5 Mittausjärjestelmän suunnitteluprosessin aloittaminen

Mittausjärjestelmäksi valittiin SAKE-sovellus. Kyseinen mittausjärjestelmä on selkeä ja yk-

siselitteinen ja siinä on kohtuullinen määrä ulottuvuuksia ja mittareita. Ulottuvuuksia on

enintään kuusi ja kaikissa ulottuvuuksissa enintään kuusi mittaria eli enintään 36 mittaria

(Tenhunen et al. 2000, s.27). Seuraavassa kuvassa 17 on esitetty SAKE-sovelluksen

avulla tehty mittausjärjestelmän rakentamisprosessi.
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Kuva 17. Suorituskyvyn analysointijärjestelmän analysointi ja suunnittelu (Tenhunen,

2000, s. 2)

Tenhusen (2000, s. 6) mukaan suorituskyvyn mittausjärjestelmän suunnittelu lähtee liik-

keelle herätteestä kyseisen järjestelmän tarpeellisuudesta yritykselle. Herätteenä toimi

tarve saada rakentamisen yksikölle suorituskyvyn mittausjärjestelmä, joka kehittäisi erityi-

sesti sidosryhmien suorituskykyä.

Seuraavassa vaiheessa järjestelmälle tulee määritellä pääkäyttötarkoitus ja valita suunnit-

telutiimi (Tenhunen, 2000, s.6). Järjestelmän pääkäyttötarkoitukseksi valikoitui rakentami-

sen yksikön suorituskyvyn mittaaminen painottaen erityisesti sidosryhmien suorituskykyä,

joka oli myös tämän tutkimuksen päätavoite. Suunnitteluprosessin tiimiksi valittiin samat

henkilöt kuin strategiakartan rakentamisessa koska sama tiimi on tehnyt yhteistyötä yri-

tyksen tärkeimpien sidosryhmien ja henkilöstön kanssa. Suunnittelutiimin kokoukset pää-

tetiin pitää viikoittain, jotta mittausjärjestelmän suunnittelu etenisi mahdollisimman nope-

asti. Tenhusen (2000, s. 6) mukaan mittausjärjestelmän suunnittelun aloittaminen tulee

tiedottaa vähintään sille henkilöstölle, joka on järjestelmän kanssa tekemisissä sen val-

mistuttua. Rakentamisen yksikön henkilöstö tiedotettiin mittausjärjestelmän suunnittelun
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aloittamisen osalta koska he ovat mittausjärjestelmän valmistuttua mittausjärjestelmän

koekäytössä ja kehittämisessä mukana.

Suorituskyvyn mittausjärjestelmän pääkäyttötarkoituksen ja suunnittelutiimin valinnan jäl-

keen suunnittelutiimin tulee rakentaa yhteinen näkemys visiosta, strategiasta, ydintoimin-

noista, päämääristä ja kriittisistä menestystekijöistä (Tenhunen, 2000, s. 6). Edellä maini-

tut käsitteet on tärkeää nähdä kokonaisvaltaisesti ja toisistaan riippuvaisina. Suunnittelu-

tiimillä on rakentunut yhteisen toiminnan ja yrityksen ylimmän johdon selkeän viestinnän

kautta yhteinen ja selkeä näkemys yrityksen visiosta ja strategiasta. Suunnittelutiimin

kanssa käytiin suorituskyvyn mittausjärjestelmän viikoittaisissa suunnittelukokouksissa lä-

pi tämän tutkimuksen pohjalta esiin nousseet yrityksen kriittiset menestystekijät ja ydin-

toiminnot, joita on hyvä hyödyntää mittausjärjestelmän suunnittelussa. Suunnittelutiimin

kanssa päädyttiin yhteisymmärrykseen edellä mainituista käsitteistä ja niiden kokonaisval-

taisuuden hahmottamiseksi visualisoimiseksi hyödynnettiin edellä esiteltyä strategiakart-

taa.

5.6 Mittareiden määrittely

Tenhusen (2000, s.7) mukaan mittariston yhteisen näkemyksen rakentamisen jälkeen

määritellään seurattavat suorituskyvyn osa-alueet. Mittausjärjestelmän seurattaviksi osa-

alueiksi valikoituivat strategiakartan mukaisesti talous, asiakas, sisäinen prosessi sekä

henkilöstö, joita käsiteltiin tarkemmin läpi luvussa 5.3. Suunnittelutiimi päätyi pitämään

osa-alueet strategiakartan määritelmän mukaisina, koska ne tukevat haastatteluiden mu-

kaisia menestystekijöitä sekä sopivat yrityksen tarpeisiin myös arvojen mukaisesti. Tässä

vaiheessa suunnittelutiimille oli jaettu tiedoksi alustava listaus mittareista seuraavaa

suunnittelukokousta varten.

Seuraavassa vaiheessa seurattavat osa-alueet ja niiden painotukset päätetään lopullisesti

(Tenhunen, 2000, s. 7). Suunnittelutiimi päätti osa-alueiden painoarvot yrityksen strategi-

aa noudattaen. Mitattavien osa-alueiden painoarvoissa päädyttiin suunnitteluvaiheessa

siihen, että yrityksen johdon ja haastatteluiden tulosten perusteella painotukset tulee olla

samalla tasolla.  SAKE-sovellukseen laaditut osa-alueet ja painotukset on esitetty taulu-

kossa 2.
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Taulukko 2. Mittausjärjestelmän osa-alueet ja niiden painoarvot.

Tässä vaiheessa suunnittelutiimi kävi myös läpi soveltuvimmat mittarit osa-alueittain ja

pohdittiin mittareiden käyttökelpoisuutta eli millä tavalla mittausarvo hankitaan, vastuu-

henkilön määrittäminen mittausarvon keräämiselle ja keräämistiheyden määrittäminen.

Mittausarvojen keräämisen suhteen suunnittelutiimi päätyi siihen, että yksikkötason mitta-

reiden arvot kerää yksikön tuloksesta vastaava henkilö eli yksikönpäällikkö ja projekteihin

liittyvät arvot kerää projekteista vastaava henkilö eli projektipäällikkö mutta mittausjärjes-

telmään arvojen syöttämisen kokonaisuudessaan tekee yksikönpäällikkö.

Osa-alueiden tarkentamisen ja mittareiden analysoinnin jälkeen päätetään valittavat mitta-

rit, asetetaan tavoitetasot jokaiselle mittarille ja päätetään mittariston vastuut ja julkisuus

(Tenhunen, 2000, s. 7). Suunnittelutiimi määritti vastuuhenkilöt mittarikohtaisesti samalla

noudattamalla tietojen keräämisessä valittua henkilöä eli henkilö, joka kerää mittausarvo-

jen tiedot, on mittarin vastuuhenkilö. Mittariston arvoja päätetiin näyttää tässä vaiheessa

vasta sisäisille sidosryhmille eli käytännössä rakentamisen yksikön henkilöille ja yrityksen

johdolle, koska mittausjärjestelmä on koekäyttövaiheessa. Mittarien valinnat perustuivat

haastatteluiden tuloksiin mittausjärjestelmän ominaisuuksista sekä suunnittelutiimin ko-

kousten työpajan lopputulokseen. Tämän pohjalta päädyttiin mittareihin, joita organisaa-

tiossa on helppo mitata ja tieto on helposti saatavilla. Painoarvot määriteltiin yrityksen

strategian sekä haastatteluiden tulosten perusteella. Neljälle osa-alueelle kertyi yhteensä

21 mittaria, joissa on hyödynnetty tämän tutkimuksen haastattelun tuloksia sekä suunnit-

telutiimin kokouksia.

Henkilöstön osa-alueen mittareiksi valikoituivat mittarit, jotka tukevat henkilöstön sitoutu-

mista, hyvinvointia ja osaamista. Mittarit on esitetty taulukossa 3.
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Taulukko 3. Henkilöstön osa-alueen mittarit, painoarvot, mittaustiheydet ja vastuuhenkilöt.

Haastatteluissa ja suunnittelutiimin kokouksissa kriittiseksi menestystekijäksi noussut

henkilöstön osaaminen havaittiin tärkeäksi muun muassa projektin onnistumisen näkö-

kulmasta. Jos yrityksen henkilöstö ei hallitse projektia tai henkilöstön resursseissa on

puutteita projekteissa, myös projektin lopputulos kärsii. Tämän takia henkilöstön osaami-

sen ja kouluttamisen painoarvo oli suurin ja sairauspoissaolojen ja henkilötyytyväisyyden

painoarvot olivat myös merkittäviä.

Sisäisen prosessin osa-alueen mittareiksi valikoituivat mittarit, jotka tukevat alihankinta-

ketjun ja tavarantoimittajien pitkäaikaista yhteistyötä sekä projektien hallintaa. Mittarit on

esitetty taulukossa 4. Haastatteluissa kriittiseksi menestystekijäksi havaitut palvelun laatu,

avoin vuorovaikutus tärkeiden sidosryhmien kanssa sekä alihankkijoiden ja tavarantoimit-

tajien luotettavuus ovat tämän osa-alueen mittareiden perustana.

Taulukko 4. Sisäisen prosessin osa-alueen mittarit, painoarvot, mittaustiheydet ja vastuu-

henkilöt.

Palvelun laatu näkyy erityisesti onnistuneessa projektissa, jonka perusedellytyksenä on

projektin aikataulu ja laadukas toteutus. Projektin aikataululle päätettiin suuri painoarvo,

koska asiakkaille yksi suurimmista palvelun lupauksista on sovitun tuotteen aikataulussa

toimittaminen. Sidosryhmien avoimessa vuorovaikutuksessa korostui projektien palave-
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rien tärkeys eli projektipalaverit tulee pitää viikoittain ja sinne osallistuu projektihenkilöstön

lisäksi tärkeistä sidosryhmistä suunnittelijat, alihankkijat ja tarpeen mukaan myös tilaajan

edustajat. Luotettavien suunnittelijoiden, alihankkijoiden ja tavarantoimittajien kanssa tu-

lee kehittää pitkäaikaista yhteistyötä ja siinä mittarina toimivat puitesopimukset näiden si-

dosryhmien kanssa.

Asiakkaan osa-alueen mittareiksi valikoituivat mittarit, jotka palvelevat pitkäaikaista asiak-

kaan ja yrityksen välistä yhteistyötä. Haastatteluissa asiakkaan arvo yrityksen kannatta-

van liiketoiminnan kannalta nähtiin erittäin tärkeänä eli ilman maksavaa ja tyytyväistä

asiakasta ei ole myöskään tuloja yritykselle. Mittarit on esitetty taulukossa 5.

Taulukko 5. Asiakkaan osa-alueen mittarit, painoarvot, mittaustiheydet ja vastuuhenkilöt.

Mittareissa korostui asiakastyytyväisyyden painotus sekä asiakkaan kanssa avoin vuoro-

vaikuttaminen, johon työkaluina ovat asiakaskohtaamiset sekä avoimet palautetilaisuudet.

Myös asiakkaiden arviointi kannattavuuden perusteella nähtiin tärkeäksi eli asiakassuh-

teen tulee olla kannattava molemmille osapuolille. Uusien asiakkaiden saaminen esimer-

kiksi vanhojen kannattamattomien asiakkaiden tilalle korostui myös kustannustehokkaan

toiminnan näkökulmasta.

Talouden osa-alueen mittareiksi valikoituivat mittarit, jotka tukevat kustannustehokasta

toimintaa sekä omistajan arvon kasvattamista. Haastatteluissa yritystason tärkeimpien si-

dosryhmiä on omistaja ja omistajan arvon lisäämisessä on erittäin tärkeää, että yrityksen

toiminta on kannattavaa ja kustannustehokasta. Talouden osa-alueen mittarit on esitetty

taulukossa 6.



61

Taulukko 6. Talouden osa-alueen mittarit, painoarvot, mittaustiheydet ja vastuuhenkilöt.

Kustannustehokas toiminta edellyttää projektien kannattavan toiminnan eli projektien kate-

tason on oltava riittävän hyvä, jotta myös koko yrityksen toiminta on kannattavaa huomioi-

den myös sen kiinteät kustannukset. Tästä syystä projektien katetason mittarin painoarvo

on tässä osa-alueessa merkittävän suuri. Kustannustehokkaaseen toimintaan vaikuttaa

myös yrityksen tavoiteltu liikevaihto, laskutuksen ajantasaisuus sekä saadut uudet projek-

tit.

5.7 Jatkotoimenpiteet

Suorituskyvyn mittausjärjestelmän mittarien valinnan päättämisen jälkeen tulee tiedottaa

järjestelmästä sovituille henkilöstöryhmille sekä ottaa suorituskyvyn mittausjärjestelmä

koekäyttöön (Tenhunen, 2000, s. 7). Tässä tutkimuksessa suorituskyvyn mittausjärjestel-

män mittariston koekäyttö on rajattu pois tutkimuksen laajuudesta, joten jatkotoimenpitee-

nä on aloittaa suorituskyvyn mittausjärjestelmän koekäyttö sekä käyttöönoton seuraavat

vaiheet. Kuvassa 18 on esitetty suorituskyvyn mittausjärjestelmän suunnittelun ja analy-

soinnin aikataulu.

Kuva 18. Suorituskyvyn mittausjärjestelmän suunnittelun ja analysoinnin aikataulu.
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Koekäyttöön tulee ottaa mukaan rakentamisen yksikön henkilöstö kokonaisuudessaan.

Seuraaviin suorituskyvyn mittausjärjestelmän käyttöönottovaiheisiin kuuluvat koekäytön

arviointi ja mittariston ottaminen osaksi johtamisjärjestelmää (Tenhunen, 2000, s. 7).

Lisäksi jatkotoimenpiteinä voidaan todeta, että mittariston käytöstä saatavia hyötyjä esitel-

lään henkilöstölle sekä pyritään innostamaan heitä mittariston kehittämiseen. Mittariston

ajanmukaisuuttaa tulee arvioida kerran vuodessa ja tarpeen mukaan kehitetään ja päivite-

tään järjestelmää, jolloin mittaristo tukee myös yrityksen tavoitteiden edelleen kehittämistä

(Tenhunen, s. 8). Suunnittelutiimin kokouksissa havaittiin mahdollinen tarve myös projekti-

tason tarkemmalle suorituskyvyn mittaamiselle, joka on mahdollinen jatkotoimenpide yk-

sikkötason mittausjärjestelmän kehittämisen jälkeen.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksen päätavoitteena oli rakentaa suorituskyvyn mittausjärjestelmä rakentamisen

yksikölle kiinnittämällä erityistä huomiota sidosryhmien suorituskykyyn. Tutkimuksen ala-

tavoitteena oli löytää sopivia mittareita edellä mainittuun sidosryhmien suorituskyvyn mit-

taamiseen. Tutkimuksessa vastatiin seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä on sidosryhmien suorituskyky talonrakennusalan yrityksen näkökulmasta?

2. Millaisilla mittareilla sidosryhmien suorituskykyä tulisi mitata?

3. Miten sidosryhmien suorituskykyä analysoiva mittaristo tulisi rakentaa?

Mitä on sidosryhmien suorituskyky talonrakennusalan yrityksen näkökulmasta?
Neilimo ja Uusi-Rauva (2007, s. 300) mukaan suorituskyky voidaan määritellä kykynä

saavuttaa mitattavan kohteen asetetut tavoitteet, jonka taustalla on eri näkökulmia muun

muassa taloudellinen näkökulma. Taloudellisen näkökulman lisäksi yrityksen reaalipro-

sessia on pystyttävä ohjaamaan ja valvomaan löytämällä niiden mittaamiseen sopivat mit-

tayksiköt.

Wegelius-Lehtosen (2001, s. 107) mukaan rakennusteollisuus on projektiorientoitunutta

teollisuutta, missä jokainen projekti on yksilöllinen ja niitä voidaan katsoa jokaista uutena

prototyyppinä. Projekteissa on kuitenkin pääasiassa samat prosessien vaiheet projektista

toiseen (Wegelius-Lehtonen, 2001, s.107). Tämän takia suorituskyvyn mittaus keskittyy

rakennusalalla enemmän projektitasolle kuin koko organisaation tason mittaamiseen

(Bassioni et al. 2004, s.46).

Perinteisesti rakennusalalla suorituskyvyn mittaus on keskittynyt lyhyen aikavälin

tavoitteisiin ja sitä kautta merkittävästi taloudellisiin osa-alueisiin muun muassa

tehokkuuteen, pääoman palautukseen ja tuottavuuteen (Bassioni et al. 2004, s. 46). Love

ja Holt (2000) mukaan rakennusalalla tarvitaan laaja-alaisempaa keskittymistä yrityksen

strategiaan, liiketoimintaprosessiin ja sidosryhmien tarpeisiin. Robinson et al. (2002)

mukaan nykyisin rakennusalan yritykset ovat alkaneet lähestymään tasapainoisempaa

mittausta lisäämällä myös enemmän ei-taloudellisten mittarien painoarvoa, joita ovat

muun muassa asiakkaan tarpeiden huomioiminen, sisäisten sidosryhmien suorituskyvyn

mittaaminen sekä yhteiskunnan vaikutusten huomioiminen.
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Rakennusprojektit ovat määritelty ajan, laadun ja kustannusten mukaan mutta nämä

mittarit eivät ole riittäviä projektin onnistumisen kannalta (Kagioglou et al. 2001; Ward et

al. 1991). Ward et al. (1991) mukaan muun muassa sidosryhmien suhteiden laatu ja

joustavuus vaikuttavat enemmän projektin onnistumiseen sekä asiakastyytyväisyyteen.

Bassioni et al. (2004, s. 46) mukaan projektin valmistumisen jälkeen sidosryhmille jää

projektista mieleen enemmän sen hyvä tai huono ilmapiiri, yhteistyön sujuvuus,

riitatilanteet, ongelmanratkaisut, luottamuksen lisääntyminen tai puute sekä hyvä tai

huono vuorovaikutus kuin taloudellinen lopputulos tai aikataulussa onnistuminen.

Sekä sisäisistä että ulkoisista sidosryhmistä on tullut tärkeä osa rakennusprojektien

kehitystä. Projektien vastuuhenkilöiden ensisijainen tavoite on saavuttaa tasapaino näiden

sidosryhmien tarpeiden ja odotusten välillä projektien aikana. Usein projektissa huomio

kiinnittyy sidosryhmiin, jotka sitovat paljon työmaan resursseja ja vähemmälle huomiolle

jäävät muut pienemmät sidosryhmät. (Oppong et al. 2017 s. 1049)

Empiirisen osuuden haastatteluiden mukaan tehokas sidosryhmien suorituskyky vaikuttaa

tuotteen tai palvelun onnistumiseen, kustannustehokkuuteen, aikatauluun sekä laadulli-

seen onnistumiseen. Sidosryhmien suorituskyvyn menestystekijöihin lukeutuivat alihankin-

taketjun ja tavarantoimittajien luotettavuus, eri sidosryhmien osaaminen, sidosryhmien ai-

kataulun pitävyys sekä vuorovaikutus ja yhteinen prosessien kehittäminen tärkeiden si-

dosryhmien kanssa. Edellä mainittujen menestystekijöiden ansiosta haastateltavien mu-

kaan mahdollistetaan sovitun asian ymmärtäminen kaikille osapuolille sekä lopputuotteen

onnistuminen kaikille osapuolille.

Millaisilla mittareilla sidosryhmien suorituskykyä tulisi mitata?
Suorituskyvyn mittaamisessa mitattavia asioita kutsutaan menestystekijöiksi ja tällöin or-

ganisaation suorituskykyä tarkastellaan useimmiten juuri menestystekijöiden tasolla

(Lönnqvist et al. 2006, s. 22). Teemahaastattelun perusteella talonrakennusalan yrityksen

kriittisiksi menestystekijöiksi havaittiin erityisesti organisaation osaava ja sitoutunut henki-

löstö, pitkäaikaiset asiakkaat, alihankkijat ja tavarantoimittajat, kustannustehokas toiminta,

palvelun laatu sekä avoin vuorovaikutus tärkeiden sidosryhmien kanssa.

Sidosryhmien suorituskykyä tulisi mitata erityisesti aineettoman pääoman mittareilla

(Lönnqvist et al. 2006, s. 58). Tyypillisiä mittareita ovat esimerkiksi asiakastyytyväisyys,

palvelun laatu, prosessin aikataulun tehokkuus, henkilöstön osaaminen sekä yhteistyö si-

dosryhmien kanssa (Ukko et al. 2007, s. 14-15).
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Asiakastyytyväisyyttä voidaan mitata esimerkiksi asiakkaille suunnatun kyselyn avulla, jol-

loin tieto saadaan suoraan asiakkailta (Lönnqvist et al. 2006, s. 60). Palvelun laatua voi-

daan mitata suoraan tekemällä esimerkiksi lomakkeen avulla kysely asiakkaille. Lönnqvist

et al. (2006, s. 61) mukaan aikataulujen pitävyyttä voidaan mitata suhteuttamalla aikatau-

lun mukaan päättyneet projektit kaikkien projektien määrään. Henkilöstön osaamisen mit-

tareina voivat olla esimerkiksi koulutusmenot vuosittaiset investoinnit koulutukseen sekä

koulutuspäivien määrä työntekijää kohden (Lönnqvist et al. 2006, s. 62-63). Sidosryhmien

välistä yhteistyötä voidaan puolestaan mitata esimerkiksi tapaamisten määrällä asiakkaan

kanssa (Lönnqvist et al. 2006, s. 64-65).

Miten sidosryhmien suorituskykyä analysoiva mittaristo tulisi rakentaa?

Lönnqvistin et al. (2006, s. 13) mukaan mittaristomallit ovat teoreettisia malleja, joiden

avulla yrityksen visioon ja strategiaan pohjautuva suorituskyvyn mittausjärjestelmä pysty-

tään organisaatiolle rakentamaan. Visiolla tarkoitetaan yrityksen toivottua tulevaa tilaa ja

sen tehtävänä on ohjata koko organisaatio kohti yhteistä päämäärää yrityksen tulevaisuu-

desta (Olve et al. 2001, s. 43).

Haastatteluissa kysyttiin haastateltavilta sidosryhmien suorituskyvyn mittausjärjestelmän

tärkeimmistä ominaisuuksista. Haastatteluiden mukaan mittausjärjestelmän tulee olla sel-

keä, yksinkertainen ja helposti visualisoitavissa esimerkiksi visualisointityökalun tai tauluk-

kotyökalun avulla. Lisäksi mittausjärjestelmän tulee olla mahdollisimman avoin kaikille si-

dosryhmille mutta erityisesti pitkäaikaisille yhteistyökumppaneille.

Menestystekijöiden visualisoinnissa hyödynnettiin strategiakarttaa. Strategiakartta on ha-

vainnollistava kuvaus, jossa visualisoidaan organisaation strategiaa mitattavina olevien

menestystekijöiden välisten syy-seuraussuhteiden kautta (Neilimo ja Uusi-Rauva, 2007, s.

307).

Mittausjärjestelmäksi valittiin SAKE-sovellus. Kyseinen mittausjärjestelmä on selkeä ja yk-

siselitteinen ja siinä on kohtuullinen määrä ulottuvuuksia ja mittareita. Suunnitteluproses-

sin tiimiksi valittiin samat henkilöt kuin strategiakartan rakentamisessa koska sama tiimi

on tehnyt yhteistyötä yrityksen tärkeimpien sidosryhmien ja henkilöstön kanssa.

Ukko et al. (2007, s. 14) mukaan suorituskyvyn mittaamisella ja sen tavoitteilla on pää-

määränä kannattava yritystoiminta. Samanaikaisesti tulee tyydyttää eri sidosryhmien tar-

peet ja taata yrityksen pitkän aikavälin toimintaedellytykset. Pitkällä tähtäimellä keskeisi-
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mipien sidosryhmien pois jättäminen päätöksenteosta tulee johtamaan sidosryhmän irtau-

tumiseen yrityksen toiminnoista ja tämän takia yrityksen toiminta häiriintyy ja kannattavuus

heikkenee (Lönnqvist et al. 2006, s. 20). Hyvässä yrityksen strategiassa otetaan aina jol-

lain tavalla huomioon työntekijöiden osaaminen ja kehittyminen sekä myös asiakkaiden

tarpeet ja niiden mukainen palvelun laatu Ukko et al.  2007, s. 54).

Mittariston käytöstä saatavia hyötyjä esitellään henkilöstölle sekä pyritään innostamaan

heitä mittariston kehittämiseen. Mittariston ajanmukaisuuttaa tulee arvioida kerran vuo-

dessa ja tarpeen mukaan kehitetään ja päivitetään järjestelmää, jolloin mittaristo tukee

myös yrityksen tavoitteiden edelleen kehittämistä (Tenhunen, 2000, s. 8). Suunnittelutii-

min kokouksissa havaittiin mahdollinen tarve myös projektitason tarkemmalle suoritusky-

vyn mittaamiselle, joka on mahdollinen jatkotoimenpide yksikkötason mittausjärjestelmän

kehittämisen jälkeen.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että päätavoitteena ollut rakentamisen suorituskyvyn

mittausjärjestelmän rakentaminen saavutettiin ja alatavoitteena olleet sidosryhmien suori-

tuskykyä korostavat mittarit löydettiin.
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7 YHTEENVETO

Tämän tutkimuksen taustana on ollut rakennusteollisuuden huono tehokkuus ja alhainen

suorituskyky etenkin rakennustuotannon puolella. Tähän syynä ovat muun muassa mui-

den alojen nopea kehittyminen suorituskyvyn mittaamisen työkaluissa, rakennusprojektien

monimutkaistuminen sekä johtamisen ja teknologian kehittyminen rakennusteollisuudes-

sa.

Rakennusalalla suorituskyvyn mittaus on keskittynyt liikaa lyhyen aikavälin tavoitteisiin ja

sitä kautta taloudellisiin mittareihin. Rakennusalan suorituskyvyn mittaamisen tulee

lähestyä jatkossa enemmän tasapainoitettua mittaamista ja ottamaan huomioon yhä

enemmän myös ei-taloudellisia mittareita.

Tutkimuksen päätavoitteena oli rakentaa suorituskyvyn mittausjärjestelmä rakentamisen

yksikölle kiinnittämällä erityistä huomiota sidosryhmien suorituskykyyn. Tutkimuksen ala-

tavoitteena oli löytää sopivia mittareita edellä mainittuun sidosryhmien suorituskyvyn mit-

taamiseen.

Tutkimus rajattiin käsittelemään mittausjärjestelmän rakentamista eikä varsinainen mit-

tausjärjestelmän koekäyttö ja kehittäminen sisältynyt tutkimukseen. Tutkimus käsitteli kui-

tenkin mittausjärjestelmän käyttöönottomalleja.

Tämän tutkimuksen lähestymistavaksi katsottiin parhaaksi tapaustutkimus, koska tutki-

muksen tehtävänä on tuottaa kehittämisideoita ja -ehdotuksia tutkimuksen kohteena ole-

valle yritykselle. Tutkimuksen teoriaosuudessa keskityttiin hankkimaan tietoa suoritusky-

vyn mittaamisesta korostaen sidosryhmien suorituskykyä sekä yleisestä että talonraken-

nusalan näkökulmasta. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa kerättiin tietoa haastatteluil-

la, joilla pyrittiin tukemaan tutkimuksen tavoitteiden saavuttamista.  Tutkimuksen teorian ja

empiirisen aineiston pohjalta vastattiin case-yrityksen tarpeisiin suorituskyvyn mittaamisen

osalta ja pyrittiin ratkaisemaan tutkimuksen tavoitteet.

Case-yrityksenä toimivalla yrityksellä on laaja talotekniikan ja siihen liittyvien erikoisalojen

osaaminen sekä huollon ja ylläpidon että uudis- ja korjausrakentamisen puolelta. Yritys

toimii 25 paikkakunnalla Suomessa, Ruotsissa sekä Venäjällä. Yrityksellä on tarve saada

toimiva sidosryhmien suorituskyvyn mittaristo modernisoinnin palveluiden rakentamisen
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yksikön käyttöön. Yrityksen arvoihin kuuluu töiden tekeminen yhdessä, asiakkaita varten

toimiminen, tuloksen tekeminen sekä ammattilaisena toimiminen.  Suorituskyvyn mittaus-

järjestelmän tulee palvella yrityksen visiota, strategiaa ja tavoitteita sekä etenkin siihen liit-

tyvää sidosryhmien mahdollisimman hyvää asiakaskokemusta.

Tutkimus käsitteli suorituskyvyn mittausjärjestelmiä ja niiden suunnittelua ja käyttöönottoa

huomioiden sidosryhmien suorituskyvyn mittarit ja keskeisimmät menestystekijät toimivan

mittausjärjestelmän laadinnassa. Aiheet pohjautuvat kirjallisuustutkimukseen ja aiheet py-

rittiin löytämään huomioiden sidosryhmien suorituskyky. Sopivaa mittaristoa tarkasteltiin

sillä periaatteella, että se voisi toimia rakennustuotannossa.

Tutkimus selvitti suorituskykyä käsitteenä ja sen yleisimpiä haasteita. Tutkimuksessa käsi-

teltiin myös mahdollista mittausjärjestelmää ja niiden implementointiprosessia. Tutkimuk-

sessa selvitettiin myös suorituskyvyn menestystekijöitä huomioiden sidosryhmät ja ainee-

ton pääoma.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että hyvä sidosryhmiin painotettu suorituskyvyn

mittausjärjestelmä ottaa huomioon taloudellisten tunnuslukujen lisäksi myös aineettoman

pääoman mittarit. Näistä hyviä esimerkkejä ovat asiakastyytyväisyys, palvelun laatu, pro-

sessin aikataulun tehokkuus, henkilöstön osaaminen sekä yhteistyö sidosryhmien kanssa.

Menestystekijöiden visualisoinnissa hyödynnettiin strategiakarttaa. Strategiakartta on ha-

vainnollistava kuvaus, jossa visualisoidaan organisaation strategiaa mitattavina olevien

menestystekijöiden välisten syy-seuraussuhteiden kautta. Mittausjärjestelmäksi valittiin

SAKE-sovellus. Kyseinen mittausjärjestelmä on selkeä ja yksiselitteinen ja siinä on koh-

tuullinen määrä ulottuvuuksia ja mittareita.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että päätavoitteena ollut rakentamisen suorituskyvyn

mittausjärjestelmän rakentaminen saavutettiin ja alatavoitteena olleet sidosryhmien suori-

tuskykyä korostavat mittarit löydettiin.

Jatkotoimenpiteinä voidaan todeta, että mittausjärjestelmän koekäyttöön tulee ottaa mu-

kaan rakentamisen yksikön henkilöstö kokonaisuudessaan. Lisäksi jatkotoimenpiteinä

voidaan todeta, että mittariston suunnitteluprosessissa havaittiin mahdollinen tarve myös

projektitason tarkemmalle suorituskyvyn mittaamiselle, joka on mahdollinen jatkotoimen-

pide yksikkötason mittausjärjestelmän kehittämisen jälkeen.
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