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The management of small and medium-sized companies is often based on the views and
experiences of senior management in the operation of the company. Decision-making is usually
supported by information produced by the short-term income statement, which is based on the
company's management conclusions about the company's operations and conditions. However,
information on financial performance obtained solely through a company’s accounts represents
a very narrow perspective of the company’s operations. With comprehensive performance
measurement and analysis, it is possible to get a much broader picture of a company’s
operations.
The study was based on the target company's stated need for a performance analysis system, as
well as interest in a broader measurement of operations. The aim of the study was to build a
performance analysis system for the use of the target company. The purpose of the system is to
serve as a tool for the company's management in monitoring the development of performance
and in directing operations. The purpose was to determine the strategy and the success factors
critical to the company's operations. Succeeding in measurable operations enables business
goals to be achieved and strategy to succeed. The aim is to build a flexible, cost-effective and
easy-to-use measurement system that is not too heavy and does not outweigh the benefits of the
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The research is divided into theoretical and empirical parts. The purpose of the theoretical part
was to collect and combine previous research to solve research questions. The information
needs of the theoretical reference framework were defined as comprehensive information on
performance measurement, meters, measurement systems, and system design, construction and
implementation. All theories considered the specificities of SMEs. In the empirical part, the
data collected in the theoretical part were applied in practice. Based on previous research, as
well as the target company's background, strategy and success factors, a new ready-toimplement performance measurement system was built for the company.
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1

1.1

JOHDANTO

Työn tausta

Pienten ja keskisuurien yritysten johtaminen pohjautuu usein ylimmän johdon näkemyksiin ja
kokemuksiin yrityksen toiminnasta. Keskisuurissa yrityksissä päätöksenteon tukena toimii
usein myös lyhytkautisen tuloslaskelman tuottama informaatio, jonka perusteella yrityksen
johto tekee päätelmät yrityksen toiminnasta ja edellytyksistä. Pelkästään yrityksen kirjanpidon
kautta saatava tieto taloudellisesta suoriutumisesta edustaa hyvin kapeaa näkökulmaa yrityksen
toiminnasta. Virhearviot ja väärät valinnat voivat yleistyä, jos yrityksen johtaminen ja
päätöksenteko perustuu ainoastaan taloudellisiin lukuihin. Yrityksen toiminnasta on
mahdollista

saada

huomattavasti

laajempi

kuva

kokonaisvaltaisella

suorituskyvyn

mittaamisella ja analysoinnilla. Eri osa-alueiden suorituskyvyn tarkastelulla voidaan saavuttaa
parempi ymmärrys yrityksen toiminnan ja menestymisen välisistä syy-yhteyksistä. (Rantanen
ja Holtari 1999, s. 1-2)

Suorituskyvyn mittaaminen ja mittausjärjestelmät on monesti mielletty vain suurten yritysten
työkaluiksi ja järjestelmiksi. Mittausjärjestelmät ovat toki ensin yleistyneet isoimmissa
yrityksissä, mutta nykyään myös pienet ja keskisuuret yritykset ovat yhä enemmän alkaneet
mittaamaan suorituskykyään ja hyödyntämään erilaisia mittausjärjestelmiä toiminnassaan
(Ukko et al. 2007, s. 56). Pk-yritykset eli pienet ja keskisuuret yritykset ovat 10–249 henkilöä
työllistäviä yrityksiä. Kaikkien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa on noin 434
miljardia euroa. Yhteenlasketusta liikevaihdosta 58 % syntyy pk-yrityksissä, ja pk-sektorin
osuus bruttokansantuotteesta on yli 40 prosenttia. Vuosina 2001–2018 uusia työpaikkoja luotiin
pk-yrityksissä yli 150000 hengelle (Suomen Yrittäjät 2020).

Erona suuryrityksen suorituskyvyn mittaukseen voidaan huomata strategisen suunnittelun
yksinkertaistaminen. Pienemmässä yrityksessä strategiasta vastaa yleensä vain toimitusjohtaja
tai omistaja, ja strategiavaihtoehtoja on käytettävissä huomattavasti vähemmän kuin isoilla
yrityksillä (Ukko et al. 2007, s. 56). Pk-yritysten suorituskyvyn mittaaminen perustuukin usein
vain operatiiviseen ja taloudelliseen tasoon. Tällöin vaarana voi olla suppea tai yksipuolinen
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mittaustieto. Tämä johtuu yleensä operatiivisen toiminnan ja strategisten tavoitteiden
yhteensovittamisen vaikeuksista. Vaikeuksiin johtavien syiden selvittäminen on mahdollista,
jos mittaustietoa saadaan yrityksen toiminnan kannalta kaikilta merkityksellisiltä osa-alueilta
(Garengo et al. 2005, s. 28-31).

Tutkimuksen

lähtökohtana

on

kohdeyrityksen

ilmoittama

tarve

suorituskyvyn

analysointijärjestelmälle, sekä kiinnostus toiminnan laajemmalle mittaamiselle. Kohdeyritys on
Kivivasara Logistiikkapalvelut Oy. Yrityksessä työskentelee noin 40 henkilöä, ja se on
perustettu vuonna 2009. Yritys toimii logistiikan alalla ja tarjoaa asiakkailleen lastaus-,
varastotyö-, kuljetusjärjestely- ja talvikunnossapitopalveluja. Kivivasara Oy urakoi tällä
hetkellä

viidellä

eri

toimipaikalla.

Yrityksen

asiakkaat

toimivat

pääsääntöisesti

betonituoteteollisuuden alalla. Yleisessä toimintamallissa asiakas ulkoistaa tehtaansa
logistiikan, eli varastotyöt ja toimitukset Kivivasara Oy:lle. Yrityksellä ei ole aikaisemmin ollut
suorituskyvyn mittausjärjestelmää, ja päätöksenteko pohjautuu toimitusjohtajan näkemykseen,
kokemukseen, sekä kirjanpidon raportteihin taloudellisesta suoriutumisesta.

1.2

Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus

Tutkimuksen tavoitteena on rakentaa suorituskyvyn mittausjärjestelmä kohdeyrityksen
käyttöön. Järjestelmän on tarkoitus toimia yrityksen johdon apuvälineenä suorituskyvyn
kehityksen seurannassa, sekä toiminnan ohjaamisessa. Mittausjärjestelmän tavoitteena on
yrityksen suorituskyvyn parantaminen. Järjestelmän on pystyttävä tukemaan yrityksen
johtamista, ja sen tulee antaa kattava kuva koko yrityksen suorituskyvystä. Tavoitteena on
rakentaa tasapainotettu mittaristo, joka ottaa huomioon monipuolisesti yrityksen menestyksen
kannalta oleellisia toimintoja. Tasapainotetun mittariston avulla saadaan kattava kuva yrityksen
kokonaissuorituskyvystä.

Työn tarkoitus on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
1. Mistä suorituskyky muodostuu ja kuinka sitä tulisi mitata?
2. Mitä erityispiirteitä liittyy suorituskyvyn mittaamiseen pk-yrityksissä?
3. Millainen mittausjärjestelmä tukee kohdeyrityksen suorituskyvyn johtamista?
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4. Miten suorituskyvyn mittausjärjestelmä rakennetaan kohdeyritykselle?
5. Miten kohdeyrityksen erityispiirteet vaikuttavat mittausjärjestelmän rakenteeseen ja
mittareiden valintaan?

Suorituskyvyn mittaamisen tavoitteena on suorituskyvyn parantaminen ja toiminnan
tehostaminen (Rantanen 2018). Mittaamisen päämääränä on kannattava yritystoiminta ja
sidosryhmien tarpeiden tyydyttäminen. Mittarit ja niiden tavoitteet rakennetaan yrityksen
keskeisille toiminnoille, joissa menestyminen mahdollistaa tavoitteisiin ja päämäärään
pääsemisen. Mittaaminen toimii johdon työkaluna, sillä mittareista analysoimalla saadaan
informaatiota suorituskyvyn eri osa-alueista päätöksenteon tueksi (Ukko et al. 2007, s. 11–14).

Suorituskyvyn mittaamisen tärkeimpänä tarkoituksena voidaankin pitää päätöksenteon
tukemista, luetettavalla informaatiolla halutuista mittauskohteista (Rantanen ja Holtari 1999, s.
17). Toiminnan tehostamisen ja kehittämisen kannalta tärkeää on saada tietoa kaikilta
suorituskyvyn merkityksellisiltä osa-alueilta, jotta yrityksen kokonaissuorituskyvystä ja
toiminnasta saadaan totuudenmukainen kuva (Hudson et al. 2001, s. 1101).

Tutkimuksen tavoitteena on määrittää kohdeyrityksen strategia, ja sen pohjalta yrityksen
toiminnalle kriittiset menestystekijät. Mittausjärjestelmän on tarkoitus mitata yrityksen
kriittisiä menestystekijöitä. Järjestelmästä on oltava apua strategian toteuttamisessa ja
seurannassa. Mitattavissa toiminnoissa menestymisen tulee mahdollistaa yritystoiminnan
tavoitteisiin pääsemisen ja strategian onnistumisen. Mittaustietojen analysoinnin tavoitteena on
ymmärtää menestymisen ja toimintojen välisiä syy-seurausyhteyksiä. Valmiin suorituskyvyn
mittausjärjestelmän tulee olla joustava, kannattava, selkeä ja helppokäyttöinen. Järjestelmä ei
saa olla liian raskas, eikä siihen käytettävät resurssit saa ylittää järjestelmästä saatavia hyötyjä.
Mittausjärjestelmän päämääränä on kannattavampi yritystoiminta.

Tutkimuksen tarkoituksena on rakentaa käyttöönottovalmis suorituskyvyn mittausjärjestelmä
kohdeyrityksen käyttöön. Työn empiriaosuus rajataan koskemaan mittausjärjestelmän
suunnittelua ja rakentamista. Järjestelmän implementointi suoritetaan koekäyttöön asti, jonka
jälkeen jäljelle jää vain lopullinen käyttöönotto. Lopullinen käyttöönotto suoritetaan yrityksen
johdon ja allekirjoittaneen toimesta asianmukaisen testausjakson jälkeen. Mittaristolle laaditaan
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käyttöohjeet, sekä kehitys- ja ylläpitosuunnitelma käyttöönoton jälkeistä aikaa silmällä pitäen.
Tutkimuksen teoriaosuus on rajattu käsittelemään suorituskyvyn mittaamista, mittareita,
mittausjärjestelmiä, sekä mittausjärjestelmän rakentamista. Tarkoituksena on syventyä
järjestelmän suunnitteluun, rakentamiseen ja implementointiin. Aiheita tutkitaan yleisellä
tasolla ja pk-yritysten näkökulmasta. Teorian pohjalta on pystyttävä rakentamaan
suorituskyvyn mittausjärjestelmä käytännön tasolla.

1.3

Tutkimuksen rakenne

Tutkimus on jaettu seitsemään päälukuun. Ensimmäinen luku on johdanto, jossa kerrotaan
tutkimuksen taustasta ja tavoitteista. Johdantolukuun kuuluvat myös selvitykset tutkimuksen
rajauksista, rakenteesta ja metodologiasta. Luvut toisesta viidenteen ovat teoriaosiota. Toisessa
luvussa käsitellään suorituskykyä ja sen mittaamista yleisellä tasolla. Luvussa tutustutaan myös
pintapuolisesti suorituskyvyn mittaamiseen pk-yrityksissä. Lisäksi tarkastellaan strategian ja
yrityksen menestystekijöiden roolia suorituskyvyn mittaamisessa. Kolmannessa luvussa
perehdytään tarkemmin mittareihin ja mittausjärjestelmiin. Tarkastelussa ovat mittareiden
luokittelu, kriteerit ja linkittyminen strategiaan. Luvussa käsitellään myös yleisimpiä
mittausjärjestelmiä ja niiden ominaisuuksia.

Neljännessä luvussa tutustutaan suorituskyvyn mittausjärjestelmän suunnitteluun ja
rakentamiseen. Luvussa perehdytään suunnittelun lähtökohtiin, prosessimalleihin ja
järjestelmän pääkäyttötarkoitukseen. Mittausjärjestelmän rakentamisen kannalta tarkastellaan
esimerkiksi mittareiden määrittämistä ja henkilöstön osallistuttamista rakennusprosessiin.
Lisäksi

perehdytään

mittausjärjestelmän

suunnittelun

erityispiirteisiin

pk-yritysten

näkökulmasta. Viidennessä luvussa käsitellään mittausjärjestelmän implementointia ja käyttöä
yleisesti ja pk-yrityksen näkökulmasta. Tarkastelussa ovat käyttöönottoprosessi ja yleisimmät
”kompastuskivet” implementoinnissa. Luvussa perehdytään myös

yrityksen johdon

sitoutumisen tärkeyteen käyttöönoton ja suunnittelun kannalta, sekä valmiin järjestelmän
käyttöä ja kehittämistä koskeviin periaatteisiin.
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Kuudes luku on tutkimuksen empiriaosuus, jossa käsitellään mittausjärjestelmän rakentamista
kohdeyrityksessä. Luvussa esitellään kohdeyritys, yrityksen toiminta ja toimintaympäristö.
Lisäksi märitetään yrityksen strategia, sekä kriittiset menestystekijät yrityksen toiminnalle.
Suorituskyvyn mittausjärjestelmän pääkäyttötarkoitus määritetään ja mittausjärjestelmän malli
valitaan. Mittausjärjestelmän osa-alueet, eli ulottuvuudet määritetään yrityksen kriittisiin
menestystekijöihin pohjautuen. Ulottuvuuksille valitaan mittarit ja määritetään ne. Luvussa
selvitetään mittausjärjestelmän rakenne, ja perehdytään järjestelmän tavoitteisiin ja haasteisiin.
Lopuksi annetaan ohjeet järjestelmän käyttöönottoon, ylläpidon suunnitteluun, sekä
kehittämiseen.

Seitsemäs

luku

on

tutkimuksen

johtopäätökset,

jossa

vastataan

tutkimuskysymyksiin ja paneudutaan työn taustoihin, etenemiseen ja tuloksiin.

1.4

Tutkimuksen metodologia

Tutkimusotteet jaetaan yleisen mallin mukaisesti teoreettisiin ja empiirisiin tutkimuksiin.
Teoreettinen tutkimus keskittyy tieteenalojen käsitteiden, sekä teorioiden ja näkökulmien
ongelmien käsittelyyn. Empiirinen tutkimus perehtyy reaalimaailman ilmiöihin, ja
tutkimuksessa tietoa hankitaan systemaattisella menetelmällä. Selkeää rajaa tutkimusotteiden
välille ei voida kuitenkaan vetää, sillä empiirinen tutkimus pitää yleensä sisällään vähintäänkin
teoreettisia vivahteita. (Uusitalo 1991, s. 60)

Tämän tutkimuksen ensimmäiset viisi lukua ovat teoreettista tutkimusta, jonka tarkoituksena
on kerätä ja yhdistellä aikaisempaa tutkimusta tutkimuskysymysten ratkaisemiseksi.
Teoriaviitekehyksen tietotarpeiksi määritetään kattavat tiedot suorituskyvyn mittaamisesta,
mittareista, mittausjärjestelmistä, sekä järjestelmän suunnittelusta, rakentamisesta ja
implementoinnista. Kaikessa teoriassa otetaan huomioon pk-yritysten erityispiirteet.
Tutkimuksen viimeiset luvut ovat empiriaosuutta, jossa teoriaosuuden tietoja pyritään
soveltamaan käytännössä. Aikaisemman tutkimuksen, sekä kohdeyrityksen taustan, strategian
ja

menestystekijöiden

kohdeyrityksen käyttöön.

pohjalta

rakennetaan

uusi

suorituskyvyn

mittausjärjestelmä
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Tutkimusotteet voidaan jakaa teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen lisäksi, myös
deskriptiivisiin ja normatiivisiin tutkimuksiin. Deskriptiivinen tutkimus kuvailee ilmiöitä
esimerkiksi kausaliteettien ja korrelaatioiden esittämisellä, sekä prosessikuvauksilla.
Normatiivinen tutkimus pyrkii löytämään tutkimustuloksia, joita voidaan hyödyntää toiminnan
kehittämisessä ja uuden suunnittelussa. Erityisesti teollisuustaloudessa ja liiketaloustieteissä
tutkimusotteet jaotellaan edellä mainittuihin ryhmiin. (Olkkonen 1994, s. 44, 59, 78)

Tutkimusotteiden suhteelliset asemat voidaan kuvata nelikenttäjaottelun mukaisesti (Kuva 1).
Tämä tutkimus on normatiivinen tutkimus, sillä aikaisemmin kerätyn teorian pohjalta pyritään
ratkaisemaan empiirisen osuuden tutkimusongelma, eli aikaisempaa tutkimusta hyödyntämällä
pyritään rakentamaan uusi mittausjärjestelmä.

Kuva 1. Tutkimusotteiden nelikenttä (Kasanen et al. 1991, s. 317).

Kasasen et all. (1991, s. 317) nelikentän mukaan tutkimus on konstruktiivinen, koska
pyrkimyksenä on osoittaa teorian toimivuus käytännössä. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa
hyödynnetään teoriaa käytännön ympäristössä, eli kohdeyrityksen mittausjärjestelmän
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rakentamisessa. Konstruktiivisessa tutkimusotteessa on kyse normatiivisesta tutkimuksesta,
joka tähtää ongelman ratkaisuun. Yleisesti tutkimuksessa käytetään case-esimerkkiä
tarkasteltaessa teorian toimivuutta käytännössä. Konstruktiivinen tutkimus voidaan jakaa
kuuteen vaiheeseen. Kasasen et al. (1991, s. 318) mukaan kuusi vaihetta ovat:

1. Relevantin tutkimusongelman etsiminen
2. Ymmärryksen hankkiminen tutkimuskohteesta
3. Innovointi
4. Ratkaisun toimivuuden testaaminen
5. Ratkaisun teoriakytkösten ja tieteellisen uutuusarvon osoittaminen
6. Ratkaisun laajemman soveltuvuuden tarkastelu

Tutkimus etenee edellä mainittujen vaiheiden mukaan alkaen tutkimusongelman ja
tutkimuskysymysten

esittämisellä.

Ensimmäisissä

luvuissa

hankitaan

ymmärrys

tutkimuskohteesta keräämällä ja yhdistelemällä aikaisempaa tutkimusta teoriaosuudessa.
Aiheen ymmärtämiseen kuuluvat myös kohdeyrityksen strategian ja menestystekijöiden
määrittäminen. Empiriaosuuteen kuuluvat mittareiden ja järjestelmän rakentaminen, eli
innovointi, sekä ratkaisun testaaminen käytännössä. Lopuksi johtopäätöksissä osoitetaan
ratkaisun teoriakytkökset ja pohditaan ratkaisun laajempaa soveltuvuutta.
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2

2.1

SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN

Yrityksen suorituskyky

Yrityksen suorituskyky on laaja käsite, jolle löytyy kirjallisuudesta monia eri määritelmiä.
Suorituskyky voidaan määritellä yrityksen kykynä, päästä sille asetettuihin tavoitteisiin
(Lönnqvist 2002, s. 14). Määrityksenä voidaan myös pitää yrityksen kykyä saada aikaan
tuotoksia asetetuilla ulottuvuuksilla, asetettuihin tavoitteisiin suhteutettuna. Ulottuvuuksilla
tarkoitetaan omistajien hyötyjä ja sidosryhmien tarpeita. Sidosryhmien tarpeet ovat vaihtelevia,
mutta omistajat hakevat pääsääntöisesti voittojen maksimointia (Laitinen 2003 s. 366).

Voittojen maksimoimisen ja kapitalististen ajattelutapojen rinnalle on noussut menetelmiä ja
oppeja, mitkä ottavat sidosryhmien näkemyksiä laajemmin huomioon. Suorituskyvyn
tarkastelussa voidaan käyttää ainakin kahta eri näkökulmaa. Ensimmäisen näkökulman mukaan
tarkastelun painopiste on tehdyssä suorituksessa, jolloin keskiössä on suorituksen onnistuminen
ja saavutukset. Tällöin mitataan tietyn suorituksen onnistumista. Toinen näkökulma keskittyy
organisaation kykyyn suoriutua sille asetetuista tavoitteista. Organisaation suorituskykyä
tarkasteltaessa tulee keskittyä resurssien kyvykkyyksiin ja käyttömahdollisuuksiin, sekä
laatutekijöihin.

Oleellista

on

kapasiteetin

ja

potentiaalin

arviointi.

Tällöin

asiantuntijatyöskentely ja laadulliset kuvaukset osoittautuvat tärkeämmiksi, kuin yksittäiset
mittarit. (Ukko 2007 s. 3)

Suorituskyky voidaan jakaa yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen suorituskykyyn (Kuva 2). Sisäistä
suorituskykyä tarkastellaan yrityksen tehokkuuden, tuottavuuden ja taloudellisuuden
näkökulmista. Sisäisen suorituskyvyn tarkasteluun on yleensä käytettävissä luotettavaa
informaatiota, koska yritys arvioi pääasiassa itse omaa suorituskykyään. Sisäisen suorituskyvyn
arviointiin ja analysointiin käytettävät mittarit ovat yleensä luokiteltavissa fyysisiksi
mittareiksi, joiden mittausyksikkönä ei käytetä rahayksiköitä. Analysoinnin tukena käytetään
kuitenkin paljon yrityksen sisäisen laskennan, kuten kustannuslaskelmien tuottamaa tietoa.
Tarkoituksena on keskittyä yrityksen eri osien tarkasteluun, ja toimintojen yksityiskohtaiseen
mittaamiseen. (Rantanen ja Holtari 1999, s. 11-13)

16

Ulkoinen suorituskyky voidaan nähdä ulottuvuutena, jossa yrityksen toimintaa tarkastellaan sen
ulkopuolelta. Ulkoista suorituskykyä ja yritystä arvioidaan, sekä tarkastellaan kokonaisuutena.
Suorituskyvyn tarkastelun voi tehdä yritys itse, mutta yleensä ulkoista suorituskykyä arvioi
jokin ulkoinen taho. Ulkoisen suorituskyvyn analysointi perustuu yleensä julkiseen tietoon
yrityksen

taloudellisista

luvuista.

Tilinpäätösinformaatioon

perustuvan

analysoinnin

ulottuvuuksia ovat; kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius. Oleellinen osa yrityksen
ulkoista suorituskykyä on kilpailukyky, jolla tarkoitetaan yrityksen menestymistä markkinoilla.
Kilpailukykyä voidaan mitata esimerkiksi kasvuprosenteilla, jotka antavat informaatiota mm.
yrityksen liikevaihdon tai tuottojen kehityksestä. (Rantanen ja Holtari 1999, s. 11-13)

Kuva 2. Sisäinen ja ulkoinen suorituskyky (Rantanen 2018).
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2.2

Mittaaminen ja sen merkitys

Suorituskyvyn mittaamisella tarkoitetaan yrityksen toiminnan kriittisten menestystekijöiden
mittaamista. Mittaaminen kuuluu osaksi monia yrityksen prosesseja, kuten ohjaus-, analysointija johtamisprosesseja. Yrityksen päätavoitteeksi voidaan nimetä voiton tuottaminen.
Suorituskyvyn mittaamisella pyritään tehostamaan yrityksen toimintaa, ja tätä kautta
maksimoimaan voitto. Mittareita analysoimalla saadaan tietoa yrityksen nykytilasta (Rantanen
2018). Suorituskyvyn mittaaminen voidaan myös määritellä prosessiksi, jonka tarkoituksena on
toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden numeraalinen ilmaisu (Neely et al. 1995, s. 80).
Mittaaminen ei kuitenkaan voi keskittyä vain nykytilan todentamiseen. Mittaamisesta saatavan
informaation

tulee

pystyä

tukemaan

yritystä

päätöksenteossa,

ohjaten

parempaan

suorituskykyyn tulevaisuudessa. Mittareiden tuottaman informaation tulisi siis kertoa nykytilan
lisäksi myös, mihin tulisi päästä ja kuinka (Lynch ja Cross 1995, s. 83).

Mittaaminen toteutetaan kerätyn tiedon pohjalta. Tietoa voidaan kerätä kyselyin,
havainnoimalla tai kokoamalla jo olemassa olevaa tietoa. Mittaus voi tapahtua esimerkiksi
mittalaitteilla tai kyselykaavakkeilla, ja perustua esimerkiksi kustannuksiin, asiakkaisiin,
aikaan tai tarkistuslistoihin. Mittaustulokseksi saadaan usein tunnusluku, tai laadullinen
vertaus. Tulokset kannattaa esittää havainnollistavassa muodossa, kuten trendinä tai kaaviona.
Tuloksien analysoimiseksi, on tavoitteen tai vertailukohdan oltava selvillä tuloksen esityksessä.
Mittareiden käyttötarkoituksia ovat mm; ohjaus, suunnittelu, valvonta, oppiminen ja
palkitseminen. (Rantanen ja Holtari 1999, s. 18-19)

Suorituskyvyn mittaaminen koostuu neljästä eri vaiheesta. Vaiheet tai osa-alueet ovat:
mittariston suunnittelu, mittariston käyttöönotto, mittariston käyttö ja mittariston ylläpito.
Vaiheet etenevät syklissä alkaen mittariston suunnittelusta ja päättyen mittariston ylläpitoon,
jonka jälkeen sykli alkaa alusta (Kuva 3). Suunnitteluvaiheessa päätetään, mitä mitataan ja millä
mittareilla. Käyttöönottovaiheessa mittarit viedään käytäntöön. Käyttövaiheessa mittarit
toimivat

yrityksen

johdon

tukena,

ja

mahdollistavat

organisaation

kehittämisen.

Ylläpitovaiheessa kehitetään ja päivitetään mittareita vastaamaan uusia tarpeita, kun tavoitteet
ja liiketoimintaympäristö muuttuvat. Päivittäminen johtaa uusien mittareiden suunnitteluun, ja
näin ollen sykli alkaa alusta. (Lönnqvist et al. 2006, s. 12)
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Kuva 3. Suorituskyvyn mittaamisen vaiheet (Neely et al. 2000. s. 1143).

Mittaaminen toimii johdon työkaluna, sillä mittareista analysoimalla saadaan informaatiota
suorituskyvyn eri osa-alueista päätöksenteon tueksi (Ukko et al. 2007, s. 11). Suorituskyvyn
mittaamisen tärkeimpänä tarkoituksena voidaankin pitää päätöksenteon tukemista, luetettavalla
informaatiolla halutuista mittauskohteista (Rantanen ja Holtari 1999, s. 17). Toiminnan
tehostamisen ja kehittämisen kannalta tärkeää on saada tietoa kaikilta suorituskyvyn
merkityksellisiltä osa-alueilta, jotta yrityksen kokonaissuorituskyvystä ja toiminnasta saadaan
totuudenmukainen kuva (Hudson et al. 2001, s. 1101).

Suorituskyvyn mittaaminen vaikuttaa henkilöstön käytökseen. Ihmisten toimintaa mittaava
järjestelmä ohjaa henkilöstön käyttäytymistä positiiviseen suuntaan (Neely et al. 1997, s. 1132).
Mittareiden avulla pystytään esimerkiksi luomaan palkitsemisjärjestelmä henkilöstölle.
Henkilöstön toimintaa mittaamalla ja hyvistä suorituksista palkitsemalla pystytään
parantamaan motivaatiota ja sitä kautta henkilöstön tehokkuutta. Henkilöstön työtä pystytään
myös kohdistamaan haluttuun suuntaan palkitsemisjärjestelmillä. Mittaamisella pystytään
myös selkiinnyttämään yrityksen tavoitteita ja luomaan kilpailua tai kilvoittelua henkilöstön
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keskuuteen. On ymmärrettävä mitä mitataan, mitä tulokset tarkoittavat ja kuinka ne ohjaavat
toimintaa. Mittareita tulee olla sopiva määrä, jotta niitä pystytään hallitsemaan ja, jotta
mittareista saatava hyöty on enemmän kuin mittaamiseen käytettävät resurssit (Rantanen 2018).

Yleisimmät puutteet mittausjärjestelmissä liittyvät mittareiden epäedulliseen kytkeytymiseen
strategiaan. Järjestelmä ei välttämättä tue strategian toteuttamista, yhteys kannattavuuteen voi
olla puutteellinen, tai mittaustulosten käyttö päätöksenteossa on vajavaista. Tyypillisimmin
taloudelliset mittarit ovat kunnossa eri yrityksissä, mutta muiden kriittisten menestystekijöiden
mittaaminen vajavaista. (Kankkunen et al. s. 19-20)

2.3

Tavoitteet ja menestystekijät

Suorituskyvyn mittaamisen tavoitteena on suorituskyvyn parantaminen ja toiminnan
tehostaminen. Mittareille asetetaan tavoitteita toiminnan parantamiseksi (Rantanen 2018).
Mittaamisen

päämääränä

on

kannattava

yritystoiminta

ja

sidosryhmien

tarpeiden

tyydyttäminen. Mittarit ja niiden tavoitteet rakennetaan yrityksen keskeisille toiminnoille,
joissa menestyminen mahdollistaa tavoitteisiin ja päämäärään pääsemisen (Ukko et al. 2007, s.
14).

Suorituskyvyn mittaamisen tavoitteena on kehityksen ja muutoksen seuraaminen.
Suorituskyvyn parantaminen muodostuu mittareiden avulla hankitun tiedon analysoinnista ja
tavoitteiden määrittämisestä. Tarkoituksena on saada näkemys yrityksen menestymisen ja
toimintojen välisistä syy-yhteyksistä. Analysoinnin perusteella tulisi saada tietoa yrityksen
suunnasta ja kuinka tavoitteisiin voidaan päästä. Alimpien tasojen operatiiviset mittarit tulisi
saada heijastumaan ylemmän tason taloudellisiin mittareihin, jotta ylemmän tason tavoitteet
voidaan saavuttaa. On tärkeää tunnistaa mittareiden merkityksellisyys, ettei resursseja käytetä
harhaisten, epätarkkojen tai yrityksen tavoitteisiin nähden merkityksettömien tekijöiden
mittaamiseen.

Toimivuuden

kannalta

on

mittaristoa

päivitettävä

jatkuvasti,

sekä

kyseenalaistettava käyttökelpoisuus, jotta mittaustulokset ovat mahdollisimman valideja.
(Rantanen ja Holtari 1999, s. 14-16)
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Yrityksen ylimmän tason tavoitteita ovat strategia ja visio, ne eivät kuitenkaan kerro tavoitteita
eri toiminnoille tai työntekijöille. Yrityksen tavoitteet tulisi tämän vuoksi pilkkoa
konkreettisemmiksi ja helpommin ymmärrettävimmiksi organisaation eri osapuolille. Kaikkien
tulisi ymmärtää omat tavoitteensa ja kuinka ne vaikuttavat toimintaan suuremmassa kuvassa.
Mittaamisen

ja

yksittäisten

mittareiden

tavoitteiden

tulee

olla

linjassa

yrityksen

kokonaistavoitteiden kanssa. Mittaaminen ulottuu yleensä yritystasolta aina henkilöstötasolle
asti. Alemman tason mittareiden tavoitteet ovat seuraavan tason keinoja, tällöin puhutaan
tavoite-keino hierarkiasta (Kuva 4). Alemman tasojen tavoitteiden saavuttaminen antaa keinot
ylemmän tason tavoitteiden saavuttamiseen, ja lopulta koko yrityksen tavoitteet ovat
saavutettavissa. Tavoitteet mittareille tulee siis asettaa aina ylemmän tason tavoitteiden
mukaan. (Ukko et al. 2007, s. 15-24)

Kuva 4. Tavoitteiden johtaminen (Ukko et al. 2007, s. 24).
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Menestystekijät ovat yrityksen keskeisiä toimintoja, jotka mahdollistavat strategian
toteutumisen. Kriittiset menestystekijät ovat keskeisten toimintojen tekijöitä, joissa yrityksen
tulee olla hyvä, kehittyäkseen haluttuun suuntaan. Kriittiset menestystekijät määritetään
erikseen toimintojen painopisteiden kautta. Yksi tapa lähteä rakentamaan suorituskyvyn
mittaristoa, on johtaa mittarit kriittisten menestystekijöiden pohjalta (Ukko et al. 2007, s. 1617). Kriittisten menestystekijöiden määrittäminen on tärkeää yrityksen menestymisen puolesta.
Kriittisten menestystekijöiden määrittämisen onnistuminen mahdollistaa keskittymisen
menestymisen kannalta oleellisiin toimintoihin kaikilla organisaation tasoilla. Yrityksen
keskeisten toimintojen ja strategisten tavoitteiden yhteyttä pyritään korostamaan kriittisten
menestystekijöiden määrittämisellä (Garengo et al. 2005, s. 31).

Kriittiset menestystekijät ovat toimintoja, ominaisuuksia tai kykyjä, joita voidaan pitää
yrityksen lyhyelle ajanjaksolle sovitettuna visiona ja missiona. Strategiset tavoitteet
saavuttaakseen yrityksen tulee onnistua toiminnoissaan, jotka on määritetty menestystekijöiksi
(Ferreira ja Otley 2009, s. 268–269). Kriittiset menestystekijät voidaan jakaa taloudellisiin ja
ei-taloudellisiin menestystekijöihin. Taloudellisia tekijöitä ovat esimerkiksi: kannattavuus,
likviditeetti, taloudellinen kasvu ja valmistuskustannukset. Ei-taloudellisia tekijäitä ovat
esimerkiksi: asiakastyytyväisyys, toimitusaika, laatu ja tuottavuus (Lönnqvist et al. 2006, s. 22).

2.4

Strategia ja suorituskyvyn johtaminen

Strategialle ei ole olemassa yhtä oikeaa määritelmää. Strategia voidaan mieltää
yritystoiminnassa toimintasuunnitelmana tai polkuna, jonka toteutuessa, ja sitä noudattamalla
yritys saavuttaa visionsa. Visio on tavoitetila, johon yritys pyrkii. Strategian määrityksen
kannalta tärkeitä kysymyksiä ovat: miten ja missä yritys toimii ja kuinka se kilpailee.
Strategiaprosessille ominaista on jatkuva kehittäminen ja pyrkimys strategian uudistamiseen
muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Uudistamisen tarkoituksena on kilpailukyvyn
ylläpitäminen ja parantaminen. (Porter 2008)

Suorituskyvyn johtaminen mahdollistaa organisaation kehittymisen. Suorituskyvyn johtaminen
antaa työkaluja organisaation ja toiminnan parantamiseen. Johtamisjärjestelmä tuottaa
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yksityiskohtaista palautetta suorituskyvystä, mikä perustuu yrityksen tavoitteisiin. Palaute
johdetaan suoraan mittausjärjestelmän tuloksista, mikä mahdollistaa toiminnan kehittämisen
haluttuun suuntaan. (Amaratunga ja Baldry 2002, s. 218)
Suorituskyvyn mittaamisen tulisi perustua strategiaan. Strategia määrittää ”polun” visioon,
joten mittareiden tulee tukea strategiaa ja ohjata toimintaa strategian viitoittamaan suuntaan,
jotta tavoitteisiin voidaan päästä. Mittaristo tulee rakentaa sopivaksi omalle strategialle.
Tietynlainen mittaristo ei enää toimi strategian muuttuessa. Tärkeätä on mitata kriittisiä
menestystekijöitä oman strategian ja liiketoiminnan kannalta. Strategian toteutus on
riippuvainen mittaristosta. Mittaamalla saatavan tiedon avulla pystytään seuraamaan
strategiassa pysymistä ja sen etenemistä. Mittaustuloksia analysoimalla saadaan tietoa, johon
voidaan perustaa tulevat strategiset päätökset. Mittarit siis myös ohjaavat strategiaprosessia ja
strategiatyötä haluttuun suuntaan (Slater et al. 1997, s. 37-44). Lyhyen aikavälin mittarit tulisi
linkittää pitkän aikavälin strategisiin tavoitteisiin, jotta ne voidaan saavuttaa. Eli tulisi tehdä
asiat oikein, eikä oikeita asioita (Bititci et al. 2012, s. 309).

Suorituskyvyn

mittaaminen

on

erittäin

olennainen

osa

suorituskyvyn

johtamista.

Suorituskyvyn johtamisprosessin tarkoituksena on hallinnoida suorituskykyä yhdessä
strategisten tavoitteiden ja toimintojen kanssa. Johtamisprosessin päämääränä on ennakoiva
järjestelmä, joka yhdistää strategiset tavoitteet liiketoimintaprosesseihin, toimintoihin ja
henkilökuntaan. Järjestelmän avulla saadaan tietoa ja palautetta päätöksenteon tueksi. (Bititci
et al. 1997, s. 523-524)

Suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen tulisi saada sovitettua yrityksen tarpeisiin
muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ja alati päivittyvään strategiaan. Suuret yritykset
joutuvat

päivittämään

strategiaansa

ja

liiketoimintamallejaan

jatkuvasti,

johtuen

liiketoimintaympäristön nopeista muutoksista, kuten globalisaatiosta, teknologian kehityksestä
ja muuttuvista asiakastarpeista. Ongelmana on, kuinka mittaristo saadaan palvelemaan yritystä
jatkuvassa muutostilassa. Kun strategiaa uudistetaan, pitäisi pystyä myös mittaristo pitämään
ajan tasalla, jotta se kykenee palvelemaan yrityksen strategiaa. Vanhoilla tai sovittamattomilla
mittareilla on negatiivinen vaikutus yrityksen toimintaan, koska todennäköisesti mitataan
vääriä asioita, ja palkitaan vääristä asioista uuden strategian kannalta. Mittariston sovittaminen
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yhtenään muuttuvaan liiketoimintaympäristöön ja strategiaan on työlästä ja aikaa vievää.
Tavoitteena on selvittää strategian ja mittausjärjestelmän suhde, ja sitä kautta helpottaa
mittariston päivittämistä strategian mukana. (Melnyk, et al. 2014, s. 173-186)

Yleensä

ensimmäisenä

huomataan

liiketoimintaympäristön

muutos,

johon

aletaan

muokkaamaan uutta strategiaa ja viimeiseksi vasta mittausjärjestelmää, syntyneen strategian
mukaan. Kun mittausjärjestelmä on sovitettu uuteen strategiaan, niin liiketoimintaympäristö on
kerennyt jo muuttua uudestaan. Mittausjärjestelmä tulisi sovittaa jo liiketoimintaympäristön
muutokseen, ja ehkä sitä kautta alkaa rakentaa strategiaa. Tulisi keskustella enemmän näiden
kaikkien kolmen (strategia, liiketoimintaympäristö, mittausjärjestelmä) yhteensopivuudesta ja
kuinka sovittaminen voidaan toteuttaa tehokkaasti. Mittausjärjestelmä voidaan myös sitoa
strategiatyöhön ja kehittää niitä rinnakkain, tai pyrkiä luomaan mahdollisimman joustava
mittausjärjestelmä, joka pystyy mukailemaan muutoksia. Paras vaihtoehto olisi kuitenkin
rakentaa mittausjärjestelmää yhdessä strategian kanssa. (Melnyk et al. 2014, s. 173-186)

2.5

Suorituskyvyn mittaaminen pk-yrityksessä

Pk-yritykset eli pienet ja keskisuuret yritykset ovat 10–249 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Alle
10 henkilön yritykset ovat mikroyrityksiä ja yli 249 henkilön yritykset suuryrityksiä. Suomessa
on noin 286000 yritystä, joista mikroyrityksiä on 93 %, pk-yrityksiä 6,8 % ja suuryrityksiä
0,2%. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa on noin 434 miljardia euroa.
Yhteenlasketusta liikevaihdosta 58 % syntyy pk-yrityksissä, ja pk-sektorin osuus
bruttokansantuotteesta on yli 40 prosenttia. Uudet työpaikat Suomessa syntyvät pk-yrityksiin.
Vuosina 2001–2018 uusia työpaikkoja luotiin pk-yrityksissä yli 150000 hengelle. (Suomen
Yrittäjät 2020)

Suorituskyvyn mittaaminen ja mittausjärjestelmät on monesti mielletty vain suurten yritysten
työkaluiksi ja järjestelmiksi. Mittausjärjestelmät ovat toki ensin yleistyneet isoimmissa
yrityksissä, mutta nykyään myös pienet ja keskisuuret yritykset ovat yhä enemmän alkaneet
mittaamaan suorituskykyään ja hyödyntämään erilaisia mittausjärjestelmiä toiminnassaan
(Ukko et al. 2007, s. 56). Suurimmat esteet suorituskyvyn mittausjärjestelmien ja pk-yritysten
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välillä ovat rahoitus- ja henkilöstöresurssien puute, sekä lyhytaikainen strateginen suunnittelu
ja käsitys mittausjärjestelmän tuomasta byrokraattisesta jäykkyydestä (Biazzo ja Garengo 2012,
s. 53)

Erona suuryrityksen suorituskyvyn mittaukseen voidaan huomata strategisen suunnittelun
yksinkertaistaminen. Pienemmässä yrityksessä strategiasta vastaa yleensä vain toimitusjohtaja
tai omistaja, ja strategiavaihtoehtoja on käytettävissä huomattavasti vähemmän, kuin isoilla
yrityksillä (Ukko et al. 2007, s. 56). Strategisen päätöksenteon ollessa yleensä yhden johtajan
harteilla, perustuvat päätökset usein vain intuitioon, mikä voi johtaa lyhytkatseisuuteen ja
puutteisiin strategisessa suunnittelussa (Hudson et al. 2001, 1100-1105). Johtajalla on yleensä
hyvin suppea kuva yrityksensä suorituskyvystä, ja arviointi perustuu yleensä ainoastaan
taloudellisten tunnuslukujen varaan (Garengo et al. 2005, s. 28-30).

Pk-yrityksissä strategiaa ja visiota ei yleensä ole kirjattuna mihinkään. Päätökset tehdään usein
lyhyellä aikajänteellä ja intuition pohjalta. Ennen kuin mittausjärjestelmää voidaan alkaa
suunnittelemaan, on selvitettävä nämä piilossa olevat näkemykset. Pk-yritysten erityispiirteitä
ovat mm. byrokratian puuttuminen, epämuodollinen tiedotusjärjestelmä, innovatiivisuus,
korostunut työntekijän panos ja henkilösuhteiden korostuminen. Erityspiirteet kannattaa
hyödyntää mittariston suunnittelussa. Jos erityispiirteet koetaan positiivisiksi, tulisi niitä
hyödyntää. Esimerkiksi jos epämuodollinen tiedottaminen ja byrokratian koetaan hyväksi
tavaksi toimia, ei mittaristostakaan kannata tehdä muodollista rutiinia, joka koettaisiin
epämiellyttäväksi tai turhaksi. (Tenhunen 2001, s. 36-38)

Monet suorituskykymittaristomallit on rakennettu suurien yritysten tarpeisiin, joten ne eivät
huomioi

tarpeeksi

pk-yritysten

erityispiirteitä.

Mittaristomallit

voivat

olla

turhan

monimutkaisia, joustamattomia tai ne vaativat liikaa resursseja yritykseltä (Hudson et al. 2001,
s. 1100-1105). Pk-yritysten suorituskyvyn mittaaminen perustuu usein vain operatiiviseen ja
taloudelliseen tasoon. Tällöin vaarana voi olla suppea tai yksipuolinen mittaustieto. Tämä
johtuu yleensä operatiivisen toiminnan ja strategisten tavoitteiden yhteensovittamisen
vaikeuksista. Vaikeuksiin johtavien syiden selvittäminen on mahdollista, jos mittaustietoa
saadaan yrityksen toiminnan kannalta kaikista merkityksellisistä osa-alueilta (Garengo et al.
2005, s. 28-31). Pk-yritysten kustannuslaskennassa on usein myös parantamisen varaa.
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Kustannuslaskentaa kehittämällä voidaan rakentaa luotettavampi pohja suorituskyvyn
analysoinnille (Rantanen ja Holtari 1999).

Pk-yrityksillä ei ole samanlaisia resursseja käytettävissä suorituskyvyn mittaamiseen, kuin
suuryrityksillä. Tämän takia pk-yritykset tarvitsevat yksinkertaisen ja selkeän mittariston, joka
antaa ymmärrettävää ja helposti hyödynnettävissä olevaa tieto juuri yrityksen tarpeeseen.
Selkeä mittaristo pitää sisällään vain suorituskyvyn kannalta oleellisimmat mittarit, joiden
mittaustieto on hyödynnettävissä tehokkaasti (Cocca ja Alberti. 2010, s. 193). Suorituskyvystä
on kuitenkin saatava kattava kokonaiskuva pienellä määrällä mittareita. Onnistuminen on kiinni
tarkasta suunnittelusta ja kaikkien oleellisten toiminnan osa-alueiden mukaan ottamisesta
(Garengo et al. 2005, s. 36).
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3

3.1

MITTARIT JA MITTAUSJÄRJESTELMÄT

Mittareiden kriteerit ja luokittelu

Kaikkea ei kannata mitata, vaikka se mahdollista olisikin. Jos mittarilla ei ole selkeää
käyttötarkoitusta tai käyttöperiaatteita ei ole määritetty tarkasti, jäävät mittarit turhiksi. Turhat
mittarit syövät resursseja ilman arvontuottoa, ja pahimmassa tapauksessa ne voivat ohjata
toimintaa väärään suuntaan (Neely ja Bourne 2000, s. 3-4). Suorituskyvyn mittareiden kriteerit
ja niille asetettavat vaatimukset perustuvat mittareiden hyödyllisyyteen ja käyttökelpoisuuteen
yrityksen johdon päätöksenteossa. Mittareille on monia ominaisuuksia, joita nähdään
tarpeelliseksi vaatia. Laitisen (2003, s. 148-168) mukaan viisi keskeisintä ominaisuutta ovat:

1. Relevanttius
Mittarin tuottaman tiedon tulee olla oleellinen päätöksentekoa silmällä pitäen. Mittarin on
oltava relevantti, jotta sen tuottama tieto ja tulokset ovat hyödyllisiä yritykselle. Yrityksen on
pystyttävä tarpeen vaatiessa rajaamaan oleellinen tieto strategisia päätöksiä varten, tällöin
jokaisen mittarin on oltava relevantti.

2. Edullisuus
Mittarin tulee tuottaa enemmän arvoa yritykselle kuin aiheuttaa kustannuksia. Tuloksen tulee
olla edullisesti tuotettavissa. Relevanttiuden näkökulmasta edullisuus on myös turhien asioiden
mittaamisen minimoimista. Mitataan vain oleellisia asioita, jotka kannattavat. Ei ole järkevää
käyttää resursseja vähemmän oleellisiin asioihin, vain koska jokin mittaustulos olisi ”kiva
tietää”. Tieto on ymmärrettävä tuotannontekijäksi, ja siitä on saatava lisäarvoa yritykselle.

3. Validiteetti
Mittarin on mitattava juuri sille määritettyä kohdetta. Mittaustuloksen tulee olla tarkka, eikä se
voi poiketa todellisuudesta. Jos mittari antaa väärän tuloksen mittatavasta kohteesta, voi
vääristymän vaikutus kasvaa suureksi päätöksenteossa ja strategiatyössä.
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4. Reliabiliteetti
Mittarin on oltava tarkka. Mittauksia toistettaessa hajonta ei saa kasvaa. Mittauksen tarkkuuteen
vaikuttavat esimerkiksi mittaajan/mittarin ominaisuudet ja mittausohjeiden laatu. Ohjeiden on
oltava eksakteja, jotta mittaus on toistettavissa samalla lailla uudestaan. Tärkeää on ymmärtää,
ettei hyvä validiteetti takaa hyvää reliabiliteettia, tai toisinpäin.

5. Uskottavuus
Mittarin tuottamaan informaatioon tulee pystyä luottamaan. Vaikka mittarin muut
ominaisuudet olisivat kunnossa, ei siitä ole hyötyä yritykselle, jos päätöksentekijä ei luota
mittarin tuottamaan arvoon. Mittareita on uskallettava käyttää tehokkaasti hyödyksi
päätöksenteossa, eikä turvautua intuitioon.

Suorituskyvyn mittarit voidaan jakaa taloudellisiin ja ei-taloudellisiin. Taloudellisia mittareita
ovat esimerkiksi: liikevaihto, voitto ja ROI. Ei-taloudelliset mittarit mittaavat esimerkiksi
laatua, toimituskykyä, prosesseja ja asiakastyytyväisyyttä (Rantanen. 2018). Taloudellisia
mittareita on kritisoitu monista syistä. Taloudellisia mittareita pidetään; lyhytnäköisinä,
investointeja viivästyttävinä, strategiaan sitoutumattomina, eivätkä ne tuota tietoa; laadusta,
joustavuudesta, palautekyvystä, asiakkaiden tarpeista, tai kilpailijoiden suorituksista
(Tenhunen 2001, s. 18-19). Taloudelliset mittarit pohjautuvat laskentatoimen tai kirjanpidon
tuottamaan informaatioon. Näitä mittareita kutsutaan yleisesti tunnusluvuiksi. Pelkkiä
taloudellisia mittareita käyttämällä yritys voi helposti sortua vain lyhyen aikavälin nopean
voiton tavoitteluun, mikä voi viedä mahdollisuudet menestymiseen tulevaisuudessa (Rantanen
ja Holtari 1999, s. 25-26).

Ei-taloudellisilla mittareilla on iso rooli yrityksen suorituskyvyn kehittämisessä. Tyypillisesti
ei-taloudelliset mittarit ovat lähimpänä alemman tason operatiivisia prosesseja, ja niiden
työntekijöitä. Mittareista saatava informaation tarkoitus on ohjata yritystä parempaan
tuottavuuteen ja tehokkuuteen. Ei-taloudelliset mittarit kertovat edellytyksistä tulevaisuuden
menestymiseen (Ukko et al. 2007, s. 3-4). Yksittäisillä mittareilla on monia käyttö- ja
mittaustarkoituksia. Ennen kuin mittareita voidaan valita, on tiedettävä mitä aiotaan mitata.
Mittareiden tarkoitus tulee määrittää siis ensimmäisenä. Yleisimpiä mittaustarkoituksia ovat:
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arviointi, kontrollointi, budjetointi, motivointi, tukeminen, tavoitteiden saavuttaminen,
oppiminen ja kehittäminen (Behn 2003, s. 593).

Mittarit

voidaan

luokitella

hierarkkisesti

niiden

mittauskohteen

laajuuden

ja

merkityksellisyyden mukaan. Esimerkiksi muutama yksittäinen mittari voi yhdessä muodostaa
avainmittarin tuloksen, ja pari avainmittaria voi tuottaa yhdessä yhden osa-alueen
suorituskyvyn mittausarvon (Kuva 5). Luokittelemalla mittarit hierarkkisesti, pystytään
helpommin tunnistamaan mittareiden syy-seuraussuhteet ja löytämään merkityksellisimmät
mittausarvot yrityksen toiminnan kannalta. Hierarkkinen mittaristo tukee myös päätöksentekoa
ja johtamisprosesseja selkeämmin, koska tarvittavat tiedot suorituskyvystä on luettavissa
pienestä määrästä mittareita, jotka ovat hierarkkisen mittariston ylimmällä tasolla. (Lohman et
al. 2012, s. 278-279)

Kuva 5. Mittareiden hierarkia (Lohman et al. 2012, s. 278-279).

3.2

Mittareiden linkittyminen strategiaan

Mittaristoa tarkasteltaessa, on löydyttävä kytkentä yrityksen strategiaan. Mittariston tulee olla
linkitettynä strategiaan, jotta perustason toiminnot voivat ketjuutua strategiatason tavoitteisiin.
Mittaristoon kuuluvien erilaisten mittareiden syy-seuraus-suhteet on myös ymmärrettävä.
(Ukko et al. 2007, s. 60)
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Mittaristo tulee rakentaa sopivaksi omalle strategialle. Tietynlainen mittaristo ei enää toimi
strategian muuttuessa. Tärkeätä on mitata kriittisiä menestystekijöitä oman strategian ja
liiketoiminnan kannalta. Strategian toteutus on riippuvainen mittaristosta. Mittaamalla saatavan
tiedon avulla pystytään seuraamaan strategiassa pysymistä ja sen etenemistä. Mittaustuloksia
analysoimalla saadaan tietoa, johon voidaan perustaa tulevat strategiset päätökset. Mittarit siis
myös ohjaavat strategiaprosessia ja strategiatyötä haluttuun suuntaan (Slater et al. 1997, s. 3744). Lyhyen aikavälin mittarit tulisi linkittää pitkän aikavälin strategisiin tavoitteisiin, niiden
saavuttamiseksi, eli tulisi tehdä asiat oikein, eikä oikeita asioita (Bititci et al. 2012, s. 309).

Suorituskyvyn

mittaamisen

linkittäminen

strategiaan

toteutetaan

yleensä

eri

mittausjärjestelmien avulla. Mittausjärjestelmiä ovat esimerkiksi Balanced scorecard,
suorituskykypyramidi ja suorituskykymatriisi. Mittausjärjestelmien tarkoituksena on varmistaa
oikeiden asioiden mittaus perustuen strategiaan ja rakentaa sopiva kokonaisuus mittareista.
Mittarikokonaisuus oikein hallittuna antaa tuen strategisille päätöksille. Mittausjärjestelmät
auttavat

myös

hahmottamaan

eri

kokonaisuudet

ja

niiden

vaikutukset

toisiinsa.

Mittausjärjestelmillä pystytään viemään tavoitteet kaikille organisaation tasoille. Esimerkiksi
alimman tason tavoitteet voivat olla ylemmän tason keinoja saavuttaa heidän tavoitteensa ja
niin edelleen. Organisaation alimmalla tasolla tulee olla tieto siitä, mitä heiltä vaaditaan, jotta
lopulta päästään koko yrityksen visioon. (Pun ja White 2005, s. 50-55)

Mittarit

tulee

linkittää

strategiaan

ottaen

huomioon:

arvon

luonti

omistajille,

liiketoimintaprosessien hallinta, henkilöstön motivointi ja innovaatiotyö. Liiketoiminnan
onnistumiseksi on kehitettävä ja implementoitava integroitu mittausjärjestelmä, joka pystyy
mukautumaan strategiaan ja mahdollistaa toiminnan parantamisen. Mittausjärjestelmän on
tarjottava keinot: strategisten tavoitteiden ja markkinoiden vaatimusten yhdenmukaistamiseksi,
yritysten resurssien tehokkaan käytön koordinointiin ja edistymisen seuraamiseen ennalta
määrättyjen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. (Pun ja White 2005, s. 50-55)

Mittariston linkittyminen strategiaan tulee ottaa huomioon aivan mittariston suunnittelun
alkuvaiheessa. Strategian ja vision läpikäymiseen ja tarkennuksiin on käytettävä aikaa, jotta
mittariston rakentaminen lähtee oikeaan suuntaan heti alussa (Tenhunen 2001, s. 98-99).
Suorituskyvyn analysointijärjestelmiä lähdetään yleensä rakentamaan juuri strategian ja vision
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pohjalta. Mittaristojen avulla pystytään viestimään strategiasta läpi koko organisaation.
Mittaristo auttaa strategian toteutumisen seurannassa, sekä ohjaa toimintaa strategian
mukaiseksi. Strategia saatetaan toimintaan mittariston avulla (Ukko et al. 2007, s. 58).

3.3

Suorituskyvyn analysointijärjestelmät

Suorituskyvyn analysointijärjestelmä on tietojärjestelmä, jota voidaan pitää suorituskyvyn
johtamisen ytimenä. Se on kriittinen tekijä suorituskyvyn kehittämisessä ja ymmärtämisessä
(Bititci et al. 1997, s. 533). Suorituskyvyn analysointijärjestelmät ovat mittaristoja, joiden
avulla on tarkoitus analysoida yrityksen suorituskykyä kokonaisvaltaisesti. Tunnetuimpia
analysointijärjestelmiä

ovat:

Balanced

Scorecard,

suorituskykypyramidi

ja

suorituskykymatriisi. Mittaristoilla pyritään saamaan selkeä kokonaiskuva yrityksen
suorituskyvystä, ja sen osa-alueista (Rantanen ja Holtari 1999, s. 44-45). Suorituskyvyn
analysointijärjestelmää voidaan tutkia kolmella eri tasolla (Kuva 6). Tasoja ovat: yksittäiset
mittarit,

analysointijärjestelmä

kokonaisuutena

ja

liiketoimintaympäristö,

analysointijärjestelmä toimii (Neely et al. 1995, s. 81).

Kuva 6. Suorituskyvyn analysointijärjestelmän tasot (Neely et al. 1995, s. 81).

jossa
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Tehokas analysointijärjestelmä täyttää yksittäisten mittareiden vaatimukset. Kokonaisuus ei
saisi päästä hämärtymään liian suurella valikoimalla mittareita. Mittareita voi olla useita, mutta
olennaisimman tiedon pitäisi olla saatavilla vain muutamista tärkeimmistä perusmittareista.
Analysointijärjestelmät ovat hyvin erinäköisiä keskenään, mutta perustoimintaperiaatteet ovat
lähes samanlaiset. Kaikki mittaristot perustuvat yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin.
Tarkoituksena on keskittyä niihin toimintoihin ja tekijöihin, joilla tavoitteet ovat
saavutettavissa. Analysointijärjestelmään kuuluvat tärkeimmät ulottuvuudet, ja niiden väliset
syy-seuraussuhteet. Eroavaisuudet mittaristoissa liittyvät ulottuvuuksien luokitteluun,
nimeämiseen ja kausaalisuuden kuvantamiseen. (Rantanen ja Holtari 1999, s. 44-45)

3.3.1 Balanced Scorecard

Balanced Scorecard (BSC) eli tasapainotettu mittaristo on Kaplanin ja Nortonin vuonna 1992
julkaisema suorituskyvyn mittausjärjestelmä (Kuva 7). Mittausjärjestelmän tarkoituksena on
auttaa yritystä saavuttamaan strategiset tavoitteensa. Mittarit ottavat huomioon suorituskyvyn
eri osa-alueet, ja antavat näkökulman yrityksen; taloudellisiin tekijöihin, asiakkaiden tarpeisiin,
sisäisiin prosesseihin, sekä innovatiivisuuteen ja oppimiseen. Mittarit toimivat tasapainossa, ja
antavat tätä kautta kokonaisvaltaisen kuvan yrityksen suorituskyvystä. Tasapainotetulla
mittaristolla tarkoitetaan tasapainoa, joka on saavutettavissa lyhyen ja pitkän aikavälin
tavoitteiden, taloudellisten ja ei-taloudellisten mittareiden, ulkoisen ja sisäisen suorituskyvyn,
sekä syytä ja seurausta kuvaavien mittareiden välille. (Rantanen ja Holtari 1999, s.45)

BSC:n neljä näkökulmaa antaa yrityksen johdolle tavan tarkastella organisaationsa toimintaa
suoraan suorituskykyyn yhteydessä olevista näkökulmista. Taloudellinen näkökulma kertoo
miltä organisaatio näyttää osakkeenomistajien silmin ja mitkä ovat strategiset taloudelliset
tavoitteet. Asiakasnäkökulma kertoo, kuinka organisaatio pystyy vastaamaan asiakkaiden
tarpeisiin ja mitä organisaation on tehtävä asiakkaille varmistaakseen taloudellisen
menestymisen. Sisäisten prosessien näkökulma kertoo, kuinka organisaatio suoriutuu sisäisissä
avainprosesseissa ja mitkä prosessit ovat tärkeimpiä asiakkaiden kannalta. Innovoinnin ja
oppimisen näkökulma kertoo, kuinka kykeneväinen organisaatio on innovointiin, vastaamaan
muutoksiin ja parantamaan toimintaansa. Innovoinnin ja oppimisen näkökulma kertoo myös,
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mitä parannuksia organisaatio voi tehdä varmistaakseen vakaat liiketoimintaprosessit ja
tyytyväiset asiakkaat. (Franceschini et al. 2007, s. 125-126)

Kuva 7. Esimerkki Balanced Scorecardista (Rantanen ja Holtari 1999, s.46).

Balanced scorecard on tunnetuin suorituskyvyn analysointijärjestelmä. BSC ja sen muunnelmat
ovat yleisimmin käytössä olevia suorituskyvyn analysointijärjestelmiä. Kaplan ja Norton, sekä
monet muut ovat kehittäneet mittausjärjestelmää useita kertoja ensimmäisen julkaisun jälkeen.
Kehitystä on yleensä viety eteenpäin palvelemaan monikansallisia suuria yrityksiä. BSC onkin
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mielletty yleensä vain suuryritysten suorituskyvyn mittausjärjestelmäksi. (Biazzo ja Garengo
2012, s. 10-11)

BSC rakennetaan projektin omaisesti, ja se on aina tapauskohtainen riippuen organisaatiosta,
jolle mittausjärjestelmä rakennetaan. Rakentaminen lähtee yrityksen strategiasta ja visiosta.
Kaikkien mittareiden tulee olla yhteydessä strategiaan. Mittaristo keskittää yritysjohdon
huomion suorituskyvystä vain muutaman tärkeimmän mittarin varaan. Tavallisesti 15–20
mittaria riittää liiketoimintayksiköiden strategian toteutumisen seurantaan (Kaplan & Norton
1993, s. 134-135). Tällöin suorituskyky nähdään kokonaisuutena, eikä osaoptimointiin
sortumisesta ole vaaraa (Rantanen ja Holtari 1999, s.46-47).

3.3.2 Suorituskykypyramidi

Suorituskykypyramidin (Performance Pyramid System) esittelivät Lynch ja Cross vuonna
1991. Alkuperäisen idean suorituskykypyramidille keksi kuitenkin A. S. Judson vuonna 1990.
Suorituskykypyramidin tarkoituksena on yrityksen strategian ja toimintojen yhdistäminen.
Strategia ja toiminnot yhdistetään muuntamalla tavoitteet hierarkkisesti ylhäältä alas, ja
suorituskyvyn mittarit alhaalta ylös (Kuva 8). Mallissa on neljä hierarkiatasoa, joilla jokaisella
on mittarit ulkoiselle tehollisuudelle ja sisäiselle tehokkuudelle. Hierarkiatasoja voidaan pitää
myös tavoitetasoina. (Rantanen ja Holtari 1999, s.47)
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Kuva 8. Esimerkki suorituskykypyramidista (Lynch ja Cross 1995, s. 65) mukaillen (Rantanen
ja Holtari 1999, s.48).

Suorituskykypyramidin rakentaminen lähtee visiosta. Visio toimii organisaation tavoitteiden
perustana. Organisaation tavoitteet muunnetaan liiketoimintayksiköiden toimintaan liittyviksi
tavoitteiksi, joiden saavuttamiseksi muodostetaan strategia. Vision toteutumista seurataan
taloudelle ja markkinoille määriteltyjen mittareiden avulla. Talouden ja markkinoiden tavoitteet
ovat taas saavutettavissa alemman tason, eli prosessitason tavoitteilla ja niin edelleen.
Tavoitteet johdetaan mallin mukaan ylhäältä alas, aina yksittäiseen työntekijään asti. Mitä
alemmaksi pyramidissa mennään, sitä yksityiskohtaisempaa tarkastelu on. Mittarit rakennetaan
taas alhaalta ylöspäin, eli alemman tason tavoitteet mahdollistavat seuraavan tason tavoitteisiin
pääsemisen. Jokaiselle tasolle on siis mahdollista luoda oma strategiansa, joka tukee koko
organisaation strategiaa ja tavoitteita. (Lynch ja Cross 1995, s. 65-67)
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3.3.3 Suorituskykymatriisi

Suorituskykymatriisi, tai toiselta nimeltään tuottavuusmatriisi on yksi Scott Sinkin vuonna
1985 esittelemistään tekniikoista suorituskyvyn analysointiin. Matriisi mahdollistaa käyttäjälle
vapauden kehittää omat suorituskyvyn mittarit, ja päättää niiden tärkeysjärjestyksestä.
Menetelmä sallii myös eri suorituskykymittareiden yhdistelemisen. Matriisi rakennetaan aina
yksilöidysti yrityksen omiin tarpeisiin. Matriisien tuloksia ei voida vertailla eri yritysten välillä
keskenään, johtuen räätälöidyistä ratkaisuista. Vertailua voidaan toteuttaa ainoastaan yrityksen
sisäisesti. Matriisista rakennetaan yrityksen tarpeiden mukaisesti pää- ja alamatriiseja (Kuva 9).
(Rantanen ja Holtari 1999, s. 49-50)

Matriisi muodostetaan kriittisistä tuottavuustekijöistä, eli suorituskyvyn osa-alueista. Näitä osaalueita sisältyy matriisiin kolmesta seitsemään kappaletta. Jokaiselle osa-alueelle määritetään
mittarit. Mittareista saadaan arvo suorituskyvyn osa-alueelle. Osa-alueen arvojen vaihtelu
skaalataan vaihteluvälille 0–10. Pisteytys saadaan määritellyn skaalauksen pistemäärän
mukaan, riippuen osa-alueella onnistumisesta. Kaikille osa-alueilla annetaan vielä painoarvo,
joka kertoo osa-alueen merkityksellisyydestä suhteessa kokonaisuuteen. Painoarvojen summa
on

aina

100.

Pistemäärien

kokonaissuorituskykyindeksi.

Arvoa

ja

painoarvojen
voidaan

verrata

tavoitearvoihin. (Rantanen ja Holtari 1999, s. 50-51)

avulla

lasketaan

aikaisempiin

yrityksen

suorituksiin

tai
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Kuva 9. Esimerkki suorituskykymatriisista (Rantanen ja Holtari 1999, s. 50).
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3.3.4 SAKE

SAKE on Excel-pohjainen sovellus, joka on kehitetty pkt-yritysten käyttöön. SAKEsovelluksella pystytään rakentamaan suorituskyvyn mittausjärjestelmä. Sovellus on ilmainen ja
sen

on

kehittänyt

Lappeenrannan

teknillinen

yliopisto.

SAKE

pohjautuu

suorituskykymatriisiin. Sovelluksen kehittäminen on aloitettu vuonna 2000 ja viimeisin
päivitys on tehty vuonna 2014. Sovellus muodostaa yrityksen kokonaissuorituskyvystä yhden
kuvaavan arvosanan. Mittaristo sisältää maksimissaan kuusi osa-aluetta, ja kuusi mittaria
jokaista osa-aluetta kohden. Mittaristo pitää sisällään siis enimmillään 36 mittaria. (SAKE
2020)

SAKE-analysointijärjestelmän

suunnittelu

lähtee

vision,

strategian,

kriittisten

menestystekijöiden ja ydintoimintojen määrittämisellä. Yrityksen tavoitteet voidaan taas
muodostaa näiden kaikkien pohjalta. Tavoitteet asetetaan esimerkiksi kahden tai kolmen
vuoden päähän, ja ne ilmaistaan numeroin. Tämän jälkeen valitaan tärkeimmät toiminnot
suorituskyvyn mitattaviksi osa-alueiksi. Osa-alueiden avulla tulee pystyä ohjaamaan yritystä
tehokkaasti haluttuun suuntaan. Osa-alueilla menestyminen tarkoittaa myös yrityksen
menestymistä. Tyypillisimpiä osa-alueita pk-yrityksen mittaristossa ovat: laatu, talous,
tehokkuus, tuottavuus, toimitusvarmuus, henkilöstö, asiakastyytyväisyys ja kehitys. Osaalueiden

painoarvot

päätetään

samoin

kuin

suorituskykymatriisissa.

Osa-alueiden

määrittämisen jälkeen valitaan mittarit. Mittareiden tulisi olla helppokäyttöisiä ja vähän vaivaa
vaativia.

Tyypillisimpiä

mittareita

ovat:

reklamaatiot/tilaukset,

sairauspoissaolo-%,

myöhästyneet toimitukset, käyttökate-% ja liikevaihdon kasvu-%. Mittarit painotetaan samaan
tapaan kuin osa-alueet. Painoarvojen lisäksi mittareille määritetään tavoitteet ja skaalaus.
Tavoitteen suorittamisesta tulee täydet pisteet, ja huonommasta suorituksesta pistearvo vähenee
portaittain skaalauksen mukaan. (Tenhunen 2001)

Mittareiden tulee olla toiminnan kannalta oleellisia ja helppokäyttöisiä. Mahdollisesti jo
olemassa olevia mittareita kannattaa hyödyntää. Mittaustiheys on määritettävä, eli kuinka usein
tulokset kerätään ja syötetään järjestelmään. Tiheällä mittausvälillä päästään nopeasti kiinni
muutoksiin, mutta silloin mittaukseen kuluu myös enemmän resursseja. Järjestelmän
pääkäyttötarkoitus on määritettävä, eli miksi järjestelmää ollaan rakentamassa. Käyttötarkoitus
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vaikuttaa tiedottamiseen ja suunnittelutiimin valintaan. Suunnitteluun on syytä ottaa mukaan
henkilöstöä, joihin järjestelmä tulee vaikuttamaan. (Tenhunen 2001)

Tenhunen (2001) on luonut suunnittelu- ja käyttöönottoprosessille kahdeksanvaiheisen mallin
(Kuva10). Mallin avulla pystytään hahmottamaan prosessin vaiheet, niiden järjestys sekä
kriittiset osiot. Prosessin ei tarvitse kulkea aina säntillisesti mallin mukaan, mutta sitä kannattaa
käyttää vähintään asialistana suunnittelupalavereissa. kahdeksanosaisen mallin vaiheet ovat:

1. Heräte suorituskyvyn mittausjärjestelmän tarpeellisuudesta. Huomataan että on
halu tai tarve alkaa mitata suorituskykyä. Tarpeen voi luoda esimerkiksi taloudelliset
ongelmat, liiketoiminnan kasvattaminen tai halu kehittää toimintaa.
2. Järjestelmän pääkäyttötarkoituksen määrittely ja suunnittelutiimin valinta.
Yritysjohto määrittelee mittariston käyttötarkoituksen ja henkilöt, jotka työhön
sitoutetaan. Käyttötarkoituksena voi olla esimerkiksi tarkkailu, työntekijöiden
motivointi tai ohjaaminen.

3. Yrityksen, sen toiminnan ja taustatekijöiden määrittely. Määritetään yrityksen
strategia, visio, kriittiset menestystekijät ja ydintoiminnot. Tärkeää on nähdä kuinka
nämä ovat kytköksissä ja riippuvaisia toisistaan.
4. Seurattavien suorituskyvyn osa-alueiden määrittely. Valitaan mitattavat
kokonaisuudet ja määritellään niiden painotukset.

5. Osa-alueiden tarkentaminen ja mittareiden analysointi. Selvitetään soveltuvat
mittarit ja niiden kustannus- hyöty suhteet.
6. Mittariston viimeistely. Valitaan mittarit ja määritetään tavoitetasot niille. Sovitaan
vastuut ja julkaistavuus mittareille.

7. Koekäyttö ja arviointi. Otetaan mittausjärjestelmä koekäyttöön ja osaksi
johtamisjärjestelmää. Korjataan havaitut puutteet.
8. Mittariston käyttö. Järjestelmä osana normaalia johtamista. Kannustetaan
järjestelmän kehittämiseen. Tukee päätöksentekoa. Pidetään ajan tasalla.
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Suunnittelun jälkeinen lopullinen mittausjärjestelmän käyttöönotto sisältää neljä osa-aluetta,
jotka tulisi huomioida kokonaisprosessin lopussa. Osa-alueet ovat: sitouttaminen/tiedotus,
mittariston koekäyttö, mittaristo osaksi johtamista ja mittariston kehittäminen. Osa-alueet
voidaan

ymmärtää

pelkän

käyttöönottoprosessin

vaiheina,

aikaisemmin

mainitussa

järjestyksessä. (Tenhunen 2001)

Ensimmäinen vaihe on sitouttaminen ja tiedotus. Työntekijät, joihin halutaan vaikuttaa, on
sitoutettava uuden järjestelmän käyttöön. Heidän tulee ymmärtää: miksi mitataan, mitä
mitataan, mitkä ovat tavoitteet ja kuinka tulokseen voi vaikuttaa. Mitattavien toimintojen
kanssa työskentelevät henkilöt tulisikin ottaa mukaan jo suunnitteluvaiheessa, jotta järjestelmä
hyväksytään ja ymmärretään helpommin. (Tenhunen ja Ukko 2001, s. 23-25)

Toinen vaihe on mittariston koekäyttö, jolloin testataan järjestelmän toimivuutta. Tarkoituksena
on tuoda järjestelmä osaksi johtamista ja johtamisjärjestelmiä. Koekäytön aikana pyritään myös
löytämään ja korjaamaan mahdolliset puutteet ja virheet mittausjärjestelmässä. (Tenhunen ja
Ukko 2001, s. 23-25)

Kolmas vaihe on ottaa mittaristo osaksi johtamista. Järjestelmä tulee linkittää yrityksen
strategiaan, jotta sen toimintaimpulssit vievät yritystä strategian määrittämään suuntaan.
Mittariston tulee tukea päätöksentekoa (Tenhunen ja Ukko 2001, s. 23-25). Mittaristo tulee olla
sopiva omalle strategialle. Tietynlainen mittaristo ei enää toimi strategian muuttuessa, mikä on
ymmärrettävä mittaristoa kehitettäessä. Pitää ymmärtää mitkä ovat kriittisiä menestystekijöitä
oman strategian ja liiketoiminnan kannalta. Mittaamalla saatavan tiedon avulla pystytään
seuraamaan strategiassa pysymistä ja sen etenemistä. Mittaustuloksia analysoimalla saadaan
tietoa, johon voidaan perustaa tulevat strategiset päätökset (Slater et al. 1997, s. 37-44).
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Kuva 10. SAKE-prosessi (Tenhunen 2001).
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4

4.1

MITTAUSJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN

Strategia- ja sidosryhmälähtöisyys

Suunnittelun alkuvaiheessa on tiedostettava, minkälaiseen organisaatioon mittausjärjestelmää
ollaan kehittämässä. Lähtökohdat ja tavoitteet vaihtelevat yrityksen toimialan ja kokoluokan
mukaan. Suunnittelussa on kiinnitettävä jatkuvaa huomiota yrityksen strategiaan, tavoitteisiin,
tarpeisiin, kehityssuuntaan, toimintaympäristöön ja vallitsevaan tilaan (Hudson et al. 2001, s.
1099-1103). Suorituskyvyn analysointijärjestelmä on johdettava yrityksen strategiasta, ja
kaikkien mittareiden tulee olla yhteydessä siihen (Kaplan ja Norton 1996; Rantanen ja Holtari
1999, s.46-47).
Strategia määrittää ”polun” visioon, joten mittareiden tulee tukea strategiaa ja ohjata toimintaa
strategian viitoittamaan suuntaan, jotta tavoitteisiin voidaan päästä. Mittaristo tulee rakentaa
sopivaksi omalle strategialle. Tietynlainen mittaristo ei enää toimi strategian muuttuessa.
Tärkeätä on mitata kriittisiä menestystekijöitä oman strategian ja liiketoiminnan kannalta.
Strategian toteutus on riippuvainen mittaristosta. Mittaamalla saatavan tiedon avulla pystytään
seuraamaan strategiassa pysymistä ja sen etenemistä (Slater et al. 1997, 37-44). Monesti
mittareiden linkittäminen strategiaan voi jäädä vain hypoteettiseksi, ja käytännön toiminnassa
mittariston linkittyminen havaitaan heikoksi. Suunnitteluvaiheessa tulisikin mittaristo saada
integroitua yrityksen liiketoimintaprosesseihin ja strategiaan mahdollisimman hyvin.
Tavallisesti organisaatioilla on jo olemassa olevia mittareita, jotka ovat kehittyneet
ajansaatossa. Vanhat mittarit on muokattava sopimaan uuteen mittausjärjestelmään. Tehokas
integroitu mittausjärjestelmä perustuu syy-seuraussuhteisiin, jatkuvaan parantamiseen ja
prosessin hallintaan (Olsen et al. 2007, s. 577-578).

Mittausjärjestelmän rakentaminen voidaan nähdä oppimisprosessina yritykselle. Yrityksen
johdon tulee pohtia ja kirjata ylös monia yrityksen toiminnan kannalta kriittisiä tekijöitä.
Suunnittelu lähtee vision, strategian, kriittisten menestystekijöiden ja ydintoimintojen
määrittämisellä. Yrityksen tavoitteet voidaan taas muodostaa näiden kaikkien pohjalta
(Tenhunen 2001). Strategia on helppo määritellä yleisellä tasolla, mutta konkreettisten
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toimenpiteiden luominen strategian toteuttamiseksi voi muodostua haastavaksi tehtäväksi.
Yrityksen johdossa voi olla epäselvyyksiä strategian sisällöstä, tai eri ihmiset voivat ymmärtää
strategiset tavoitteet ja keinot eri tavalla. Mittajärjestelmän suunnittelu voi tuoda ratkaisun
tähän ongelmaan ja yhdistää johdon näkemykset. Mittausjärjestelmän rakentaminen pakottaa
yrityksen johdon keskittymään muutamaan kriittiseen aiheeseen ja tavoitteeseen, mikä voi
parhaimmillaan luoda yhteisen ymmärryksen yrityksen tavoitteista ja strategiasta (Kankkunen
et al. 2005 s. 143).

Suorituskyvyn mittausjärjestelmän kehittäminen voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen;
järjestelmän suunnittelu, käyttöönotto ja käyttö. Yleensä pyritään selvittämään, mitä tulisi
mitata. Mittarit voisi myös suunnitella ohjaamaan strategiaa tukevaan toimintaan (Bourne et al.
2000, s. 757). Mittausjärjestelmä voidaan myös sitoa strategiatyöhön ja kehittää molempia
rinnakkain, tai pyrkiä luomaan mahdollisimman joustava mittausjärjestelmä, joka pystyy
mukailemaan

strategian

muutoksia.

Paras

vaihtoehto

olisi

kuitenkin

rakentaa

mittausjärjestelmää yhdessä strategian kanssa (Melnyk et al. 2014, s. 173-186).

Suorituskyvyn

mittausjärjestelmää

voidaan

lähteä

suunnittelemaan

myös

sidosryhmälähtöisesti. Tällöin mittarit ja mittaristo perustuvat ja tähtäävät yrityksen
sidosryhmien tarpeisiin sekä niiden tyydyttämiseen (Ukko et al. 2007, s. 52-53). Monesti
suorituskyvyn kehittämisen taustalla ovat sidosryhmät, ja niiden vaatimukset. Sidosryhmille
yhteisenä ja perimmäisenä tavoitteena voidaan pitää toiminnan kannattavuutta, eli voiton
maksimointia. Yrityksen tulisi ottaa kaikki sidosryhmänsä tasapuolisesti huomioon. Yksittäisen
sidosryhmän korostaminen voi olla vaarallinen toimintamalli pitkällä aikatähtäimellä. Lyhyellä
aikavälillä voidaan maksimoida menestys yksittäisen sidosryhmän tai ulottuvuuden osalta,
mutta pidemmässä juoksussa kokonaisuus kärsii, ja monet muut ulottuvuudet voivat tulla
laiminlyödyiksi (Rantanen ja Holtari 1999, s. 5-6).

Yrityksen menestymisen nähdään perustuvan sidosryhmien tarpeisiin. Sidosryhmiä voivat olla
esimerkiksi; omistajat, asiakkaat, työntekijät, yhteistyökumppanit, sijoittajat, toimittajat,
kansalaisjärjestöt ja viranomaiset. Sidosryhmien tarpeiden pohjalta rakennetaan strategioita,
jotka pyritään toteuttamaan sisäisien prosessien avulla. Resurssit ja kyvykkyydet on
määriteltävä, jotta toimintaprosessien menestyksekäs ylläpitäminen on mahdollista.

43

Sidosryhmälähtöisen analysointijärjestelmän rakentaminen ei onnistu monilla yleisimmillä
mittaustyökaluilla, kuten Balanced Scorecard:lla, koska ne eivät ota huomioon kaikkia
sidosryhmiä. Esimerkiksi työntekijöiden näkökulmaa ei oteta huomioon Balanced
Scorecard:ssa.

Suorituskykyprisma

toimii

parhaiten

kirjallisuudessa

esitellyistä

mittaustyökaluista sidosryhmälähtöiseen analysointijärjestelmään. (Ukko et al. 2007, s. 52-53)

Strateginen suunnittelu mielletään usein tähtäävän ainoastaan omistajien tarpeiden
tyydyttämiseen, eli voiton maksimointiin, mutta strategisessa suunnittelussa on otettava
huomioon myös yrityksen nykytila, asiakkaiden odotukset, kilpailijoiden toiminta,
aikaisemmat strategiset ratkaisut, markkinoiden kehittyminen, resurssit, arvot, kulttuuri,
henkilöstö ja sen osaaminen sekä visio. Voidaan siis sanoa, että hyvä strategia ottaa huomioon
myös sidosryhmien tarpeet. Lopulta strategia- ja sidosryhmälähtöisillä analysointijärjestelmillä
ei ole paljon eroa. Suunnittelun lähtökohtien erittelyn taustalla on todennäköisesti
markkinoinnillisia, yrityskulttuurillisia tai ajattelutapaan perustuvia syitä. (Ukko et al. 2007, s.
53-54)

Mittausjärjestelmää ei voi suunnitella kerralla valmiiksi, koska se on jatkuvassa muutostilassa.
Haasteita voi alussa esiintyä mittareiden valinnassa ja mittaustiedon keräämismenetelmien
toteuttamisessa. Liiketoiminnassa muutokset ovat aina läsnä. Muutokset vaikuttavat mitattaviin
tekijöihin ja kohteet voivat vaihtua. Eri toimintojen mittaaminen voi paljastaa uusia asioita
toimintojen keskinäisistä syy-seuraussuhteista. Mittausjärjestelmän tulee olla joustava, jotta se
voi vastata alati muuttuvaan liiketoimintaympäristöön ja tarpeisiin. (Kankkunen et al. 2005, s.
22)

4.2

Prosessimallit

Suorituskyvyn mittausjärjestelmän suunnitteluun ja käyttöönottoon on esitelty paljon erilaisia
prosessimalleja (Kuvat 11 ja 12). Prosessimallit toimivat hyvin projektisuunnittelun
apuvälineenä. Prosessimalleja voidaan käyttää esimerkiksi asialistana tai tarkistuslistana, jota
käytetään mittausjärjestelmän rakentamisprojektin edetessä. Tarkistuslistan avulla nähdään,
että ainakin oleellisimmat asiat tulee tarkastettua järjestelmää kehitettäessä (Ukko et al. 2007,
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s. 54-55). Mallien avulla pystytään hahmottamaan prosessin vaiheet, niiden järjestys sekä
kriittiset osiot. Prosessin ei tarvitse kulkea aina säntillisesti tietyn mallin mukaan, mutta
sellaista kannattaa käyttää vähintään asialistana suunnittelupalavereissa (Tenhunen 2001;
SAKE 2020). Suurin osa prosessimalleista pohjautuu yrityksen visioon ja strategiaan.
Eroavaisuudet prosessimalleissa ilmenevät henkilöstön osallistuttamisessa suunnitteluun tai
käyttöönottoon (Ukko et al. 2007, s. 55).

Kuva 11. Suorituskyvyn mittausjärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto (Tenhunen 2001).
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Kuva 12. Suorituskyvyn mittausjärjestelmän suunnittelu- ja käyttöönottoprosessi (Tangen
2004, s. 735).

4.3

Menestystekijöiden määrittely ja kausaalisuhteet

Mittaamisen

päämääränä

on

kannattava

yritystoiminta

ja

sidosryhmien

tarpeiden

tyydyttäminen. Mittarit ja niiden tavoitteet rakennetaan yrityksen keskeisille toiminnoille,
joissa menestyminen mahdollistaa tavoitteisiin ja päämäärään pääsemisen. Menestystekijät
ovat yrityksen keskeisiä toimintoja, jotka mahdollistavat strategian toteutumisen. Kriittiset
menestystekijät ovat keskeisten toimintojen tekijöitä, joissa yrityksen tulee olla hyvä,
kehittyäkseen haluttuun suuntaan. Kriittiset menestystekijät määritellään erikseen toimintojen
painopisteiden kautta. Yksi tapa lähteä rakentamaan suorituskyvyn mittaristoa, on johtaa
mittarit kriittisten menestystekijöiden pohjalta (Ukko et al. 2007, s. 14-17). Kriittisten
menestystekijöiden määrittäminen on tärkeää yrityksen menestymisen puolesta. Kriittisten
menestystekijöiden määrittämisen onnistuminen mahdollistaa keskittymisen menestymisen
kannalta oleellisiin toimintoihin kaikilla organisaation tasoilla. Yrityksen keskeisten
toimintojen

ja

strategisten

tavoitteiden

yhteyttä

pyritään

korostamaan

kriittisten

menestystekijöiden määrittämisellä (Garengo et al. 2005, s. 31).

Kausaalisuhteilla tarkoitetaan syiden ja seurausten ketjua, joka johtaa lopulta yrityksen
tavoitteiden saavuttamiseen. Esimerkiksi varaston toimintoja mittaamalla ja kehittämällä
voidaan parantaa kiertonopeutta, mikä pienentää varastoon sitoutuneen pääoman määrää
(Tenhunen 2001, s. 23-24). Menestystekijät muodostavat syy-seuraussuhteita toistensa välille
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(Kuva 13). Eri toiminnoissa menestyminen vaikuttaa toisissa toiminnoissa menestymiseen.
Esimerkiksi henkilöstön osaaminen vaikuttaa toiminnan tehokkuuteen. On siis tärkeää
määrittää yrityksen toiminnan kannalta optimaalisimmat menestystekijät suorituskyvyn
mittausjärjestelmää ja mittareita varten. Menestystekijät voidaan määrittää joko strategiaan
perustuen tai sidosryhmien tarpeiden mukaan. Joka tapauksessa menestystekijät perustuvat
yrityksen tavoitteisiin. Tavoitteet tunnistamalla voidaan määrittää menestystekijät, joiden
mittaaminen

ja

analysointi

mahdollistaa

tavoitteisiin

pääsemisen.

Suorituskyvyn

mittausjärjestelmän rakentamisesta vastuussa oleva ryhmä määrittää myös menestystekijät
(Lönnqvist et al. 2006, s. 22, 109).

Kuva 13. Suorituskyvyn osa-alueiden väliset vaikutussuhteet (Rantanen 2018).

Menestystekijöiden välisiä syy-seuraussuhteita voidaan kuvata myös strategiakartan avulla
(Kuva 14). Strategiakartta havainnollistaa graafisesti organisaation strategisten tavoitteiden
kausaalisuhteet toisiinsa nähden. Strategiakartan tekijät muodostavat polun eri liiketoiminnan
tasojen lävitse, jota noudattamalla voidaan saavuttaa tavoitteet. Strategiakartan tarkoitus on
helpottaa strategian kokonaisuuden hallintaa. Sen avulla johtoryhmä pystyy keskustelemaan
menestystekijöiden välisistä yhteyksistä, sekä ymmärtää paremmin niiden välisiä syyseuraussuhteita. Strategiakartta voi toimia myös apuvälineenä strategian jalkauttamiseen ja
viestimiseen organisaation eri portaille. (Lönnqvist et al. 2006, s. 43–44)
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Kuva 14. Esimerkki strategiakartasta (Jungman 2002, s. 72).

4.4

Pääkäyttötarkoitus

Pääkäyttötarkoitus kertoo, miksi mittaristo rakennetaan, mihin sitä käytetään ja mikä sen
tarkoitus on. Käyttötarkoitus vaikuttaa osaltaan mittariston rakenteeseen, kuten laajuuteen,
muotoon ja toteutustapaan (Rantanen 2018). Ennen kuin mittausjärjestelmää lähdetään
rakentamaan, on pohdittava ja todettava miksi järjestelmä on tarpeellinen, sekä mihin ongelmiin
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ja kysymyksiin siltä haetaan vastauksia. On oltava jokin heräte lähteä kehittämään
suorituskyvyn mittausjärjestelmää (Tenhunen 2001, s. 40). Suorituskyvyn mittausjärjestelmän
yleisimpiä käyttötarkoituksia ovat: ohjaus, suunnittelu, valvonta, oppiminen ja palkitseminen
(Rantanen ja Holtari 1999, s. 18-19). Pääkäyttötarkoitus on tyypillisesti joko valvonta tai
ohjaus. Valvontamittaristo sisältää yleensä suuren määrän mittareita. Valvontatarkoituksessa
voidaan käsitellä huomattavasti suurempaa määrä mittareita, koska niiden ei ole tarkoitus ohjata
toimintaa. Ohjaustarkoitukseen rakennetussa mittaristossa mittareita on vähemmän, koska
niistä on saatava kokonaiskuva suorituskyvystä tukemaan päätöksentekoa (Ukko et al. 2007, s.
59).

4.5

Järjestelmän kattavuus

Suorituskyvyn mittausjärjestelmän aiheuttamat ongelmat yrityksen toimintaan, johtuvat usein
järjestelmän ja mittareiden keskittymisestä vain tiettyyn osa-alueeseen. Suorituskyvyn
mittausjärjestelmän tulisi kattaa tasapainoisesti yrityksen kaikki toiminnot (Neely et al. 1997,
s. 1131). Kattavuuteen liittyvät ongelmat on ratkaistavissa esimerkiksi joukolla tasapainotettuja
mittareita, jotka ottavat kattavasti huomioon yrityksen taloudelliset näkökulmat, sisäisten
prosessien näkökulmat, asiakasnäkökulmat sekä innovoinnin ja oppimisen näkökulmat (Kaplan
ja Norton 1996). Kattavuutta suunniteltaessa on siis huomioitava kaikki yrityksen
ydintoiminnot, ja varmistettava niiden sisältyminen mittausjärjestelmään. Tasapainoisen
mittariston rakentaminen vaatii kaikkien osa-alueiden huomioinnin jo suunnitteluvaiheessa
(Tenhunen 2001, s.23).

Yksittäisen osa-alueen korostaminen voi olla vaarallinen toimintamalli pitkällä aikatähtäimellä.
Lyhyellä aikavälillä voidaan maksimoida menestys yksittäisen ulottuvuuden osalta, mutta
pidemmässä juoksussa kokonaisuus kärsii, ja monet muut ulottuvuudet voivat tulla
laiminlyödyiksi (Rantanen ja Holtari 1999, s. 5-6). Esimerkiksi jos mittaristo keskittyy
panosten mittaamiseen, niin pelkällä panosten lisäämisellä saadaan kokonaissuorituskyky
nousemaan. Tällainen tilanne ei ole toivottava, vaan mittariston tulee sisältää tasapainottavasti
myös tuotosten mittarit. Tarkoituksena on rakentaa juuri sopiva määrä relevantteja mittareita,
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joiden avulla voidaan tehokkaasti seurata ja johtaa yrityksen toimintaa (Tenhunen ja Ukko
2001, s. 10).

Lähtökohtaisesti järjestelmän kattavuuden kannalta tärkeä kysymys on mittareiden määrä.
Liian suuri määrä mittareita vie paljon resursseja, koska mittareiden käsittely vie aikaa ja on
kallista (Tenhunen ja Ukko 2001, s. 9-10). Mittareiden määrä on pidettävä riittävän alhaisena.
Yleensä 10–20 avainmittaria on riittävä lukumäärä, toki yrityksen koosta ja toimialasta
riippuen. Mittareiden alhainen määrä mahdollistaa järjestelmän helpon käytettävyyden, sekä
muokattavuuden (Lönnqvist et al. 2006, s. 113). Jos mittareita on paljon, niin ne myös tuottavat
paljon tietoa. Suuren tietomäärän käsittely on hankalaa ja todennäköisesti viivästyttää
päätöksentekoa. Kattavuuden kannalta tärkeintä on, että yrityksen tärkeimmät ydintoiminnot
saadaan mittaamisen piiriin. Mittariston tulee kattaa kaikki tärkeimmät toiminnot, jotta voidaan
rakentaa tasapainoinen mittaristo (Tenhunen ja Ukko 2001, s. 10).

4.6

Mittareiden valinta ja määrittäminen

Kaikkea ei kannata mitata, vaikka se mahdollista olisikin. Jos mittarilla ei ole selkeää
käyttötarkoitusta, tai käyttöperiaatteita ei ole määritetty tarkasti, jäävät mittarit turhiksi. Turhat
mittarit syövät resursseja ilman arvontuottoa, ja pahimmassa tapauksessa ne voivat ohjata
toimintaa väärään suuntaan (Neely ja Bourne, 2000, s. 3-4). Mittareille on monia
ominaisuuksia, joita nähdään tarpeelliseksi vaatia. Laitisen (2003, s. 147) mukaan mittareiden
tulee olla relevantteja, edullisia, valideja, tarkkoja ja uskottavia. Suorituskyvyn mittarit voidaan
jakaa taloudellisiin ja ei-taloudellisiin. Taloudellisia mittareita ovat esimerkiksi: liikevaihto,
voitto ja ROI. Ei-taloudelliset mittarit mittaavat esimerkiksi laatua, toimituskykyä, prosesseja
ja asiakastyytyväisyyttä (Rantanen. 2018).

Mittarit valitaan kriittisille menestystekijöille (Lönnqvist et al. 2006, s. 112). Menestystekijät
ovat yrityksen keskeisiä toimintoja, jotka mahdollistavat strategian toteutumisen. Kriittiset
menestystekijät ovat keskeisten toimintojen tekijöitä, joissa yrityksen tulee olla hyvä,
kehittyäkseen haluttuun suuntaan (Ukko et al. 2007, s. 14-17). Mittauskohteen tulee olla
sellainen, johon pystyy vaikuttamaan, jotta mittaamisesta olisi hyötyä. Mittaustuloksesta on
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pystyttävä huomaamaan oman työn vaikutukset. Mittareita tulee pystyä muokkaamaan, jotta ne
voivat vastata muuttuviin tarpeisiin (Lönnqvist et al. 2006, s. 112). Mittareiden valinnassa
keskeistä on mittareiden käytettävyys, ymmärrettävyys, kustannustehokkuus ja olemassa jo
olevien mittareiden hyödyntäminen (Rantanen 2018). Valittavien mittareiden tulee toimia siten,
että eri osa-alueet ovat keskenään tasapainossa. Mittareiden määrä on pidettävä riittävän
alhaisena. Yleensä 10–20 avainmittaria on riittävä lukumäärä, toki yrityksen koosta ja
toimialasta riippuen. Mittareiden alhainen määrä mahdollistaa järjestelmän helpon
käytettävyyden, sekä muokattavuuden (Lönnqvist et al. 2006, s. 113).

Jokainen yksittäinen mittari tulee määrittää. Määritetyt mittarit ovat myöhemmin
tarkasteltavissa ja kehitettävissä yrityksen tarpeiden mukaisesti. Määritelmästä tulee selvitä
mittarin nimi, käyttötarkoitus, linkittyminen muihin mittareihin ja strategiaan, mittauksen
kohde, mittauskaava ja -taajuus, tiedonlähde, muistiinpanot ja kommentit, kuka mittaa, kuka
analysoi ja mitä tavoitellaan. (Kennerley ja Neely 2003, s. 219-220)

4.7

Henkilöstön osallistuttaminen

Monissa suorituskyvyn mittausjärjestelmän suunnittelu- ja käyttöönottoprosessimalleissa ei
oteta huomioon henkilöstön osallistuttamista prosessiin. Prosessimalleissa yleensä vain
ohjeistetaan henkilöstön informointiin jossain vaiheessa prosessia. Henkilöstöllä on kuitenkin
suuret määrät tietoa operatiivisesta tasosta, mitä tulisi hyödyntää mittariston suunnittelussa.
Yritysjohdolla on paras tieto strategisesta tasosta, mutta kun mittareita lähdetään viemään
operatiivisiin prosesseihin, olisi hyödyllistä ottaa henkilöstöä ja työnjohtoa mukaan
suunnittelutyöhön. Henkilöstön osallistuttaminen suunnitteluprosessiin sitouttaa henkilöstön
myös mittariston käyttämiseen. Vaikutusmahdollisuus suunnittelussa ja käyttöönotossa lisää
henkilöstön sitoutumista. Henkilöstö kokee mittariston omakseen päästessä vaikuttamaan
mittareiden valintaan, tavoitetasojen määrittämiseen, sekä osallistumaan suunnitteluun ja
kehittämiseen (Ukko et al. 2007, s. 55-57). Henkilöstön rooli valmiin mittausjärjestelmän
käytössä vaikuttaa vahvasti, siihen kuinka paljon heidän panostaan on tarvetta käyttää
suunnittelu- ja käyttöönottoprosessissa. Mikäli mittaustiedon hankkiminen ei kuormita
työntekijöitä, tai aiheuta ylimääräistä työtä, ei henkilöstön osallistuttaminen nouse ratkaisevaan
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rooliin suunnittelu- ja käyttöönottoprosessissa. Toisaalta lisätyötä vaativat mittarit edellyttävät
henkilöstön motivointia ja sitouttamista jo varhaisessa vaiheessa (Tenhunen 2001, s. 46-47).

Muutokset

tuttuihin

mittausjärjestelmän

toimintatapoihin
käyttöönottoa

aiheuttavat

voidaan

pitää

usein

vastarintaa.

suurena

Suorituskyvyn

muutoksena

toimintaan.

Henkilöstössä muutosvastarintaa saattavat aiheuttaa uudet toimintatavat, tavoitteet ja mitä
mittaustieto kertoo heidän omasta suoriutumisestansa. Epäilyksiä ja keskustelua syntyy
varmasti, kun toimintaa lähdetään ohjaamaan mittariston avulla. Paras tapa vähentää
muutosvastarintaa on ottaa henkilöstön edustajia mukaan mittariston suunnitteluprosessiin.
Koko henkilöstö kokee olevansa mukana suunnittelutyössä, kun henkilöstön edustajat viestivät
suunnitteluprosessista kollegoilleen. Läpinäkyvä viestintä ja hyvä tiedottaminen vähentävät
muutosvastarintaa. (Ukko et al. 2007, s. 55-56)

Henkilöstön ohjaukseen rakennettavat mittarit tulee sisältää palkitsemisjärjestelmiä, jotta
mittaristo voi toimia tehokkaana ohjaustyökaluna. Henkilöstö on varmasti kiinnostunut
palkitsemisjärjestelmän rakentamisesta. Palkitsemisjärjestelmän avulla voidaan palkita
henkilöstöä

hyvistä

suorituksista.

Positiivisimmat

vaikutukset

saadaan

henkilöstön

sitouttamisella. Palkitseminen voidaan nähdä oleellisena osana suorituskyvyn mittaamista.
Palkitsemisjärjestelmän avulla yritys pystyy kohdistamaan henkilöstönsä kapasiteetin
toiminnan kannalta tärkeimpien asioiden hoitamiseen. Keskittymisen kohdistamisella
pystytään parantamaan tehokkuutta yrityksen määriteltyjen tärkeimpien toimintojen kannalta.
Palkitsemisjärjestelmän

avulla

saadaan

edellytykset

toiminnan

kehittämiselle

ja

kannattavuuden parantamiselle. Palkitseminen on yleensä taloudellista, mutta se voi olla
muitakin etuja. Tärkeää on tuntea henkilöstö ja ymmärtää mitkä palkinnot motivoivat parhaiten
(Ukko et al. 2007, s. 55-56). Palkitsemisjärjestelmän linkittäminen mittausjärjestelmään vaatii
yksilöiden ja organisaation tavoitteiden yhtäläisyyksien ymmärtämistä, selkeää viestintää,
työntekijöiden

mahdollisuutta

vaikuttaa,

työnkuvan

selkeyttä,

sekä

koulutusta

mittausjärjestelmän ja mittareiden käyttöön (Ukko et al. 2009, s. 330).

Onnistuneesti suunnitellulla ja implementoidulla suorituskyvyn mittausjärjestelmällä voi olla
paljon positiivisia vaikutuksia henkilöstöön, johtoportaaseen ja koko organisaatioon.
Työntekijät ymmärtävät paremmin mitä heiltä vaaditaan, ja kuinka he voivat kehittyä. Tätä
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kautta työntekijöiden usko omiin kykyihin kasvaa. Johtajat saavat paremmat työkalut
henkilöstön motivointiin, sekä paremman käsityksen työntekijöiden kyvykkyyksistä.
Mittausjärjestelmä mahdollistaa myös johtajalle nopean hyvien ja huonojen suoritusten
tunnistamisen ja niihin reagoimisen, sekä tukea palautteen antamiseen työntekijöille.
Organisaatiotasolla positiivisia vaikutuksia ovat: paremmat hallinnolliset päätökset,
selkeämmät tavoitteet johtajille ja työntekijöille, vähemmän väärinkäytöksiä ja rikkeitä,
helpompi muutosten läpivienti, sekä parempi sitoutuminen. (Aguinis et al. 2011, s. 505)

Johdon ja työntekijöiden mielikuvat käytössä olevasta suorituskyvyn mittausjärjestelmästä
eroavat usein paljon toisistaan (Kuva 15). Jotta järjestelmästä saataisiin mahdollisimman paljon
hyötyä irti, ja vaikutus olisi mahdollisimman positiivinen, tulisi niin johdolla, kuin
työntekijöillä olla yhteinen näkemys mittausjärjestelmän toiminnasta ja vaikutuksista.
Pahimmat

ongelmat

näkemyseroissa

muodostuvat

huonosta

suunnittelusta

ja

implementoinnista. Tiedottamalla koko organisaatiota tulevista muutoksista voidaan vähentää
näkemyseroja valmiista järjestelmästä. (Ukko et al. 2007, s. 45-46)
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Kuva 15. Johdon ja työntekijän näkökulmat suorituskyvyn mittausjärjestelmästä (Ukko et al.
2007, s. 46).

4.8

Suunnittelun erityispiirteet pk-yrityksessä

Erona suuryrityksen suorituskyvyn mittaukseen voidaan huomata strategisen suunnittelun
yksinkertaistaminen. Pienemmässä yrityksessä strategiasta vastaa yleensä vain toimitusjohtaja
tai omistaja, ja strategiavaihtoehtoja on käytettävissä huomattavasti vähemmän, kuin isoilla
yrityksillä (Ukko et al. 2007, s. 56). Pk-yrityksissä strategiaa ja visiota ei yleensä ole kirjattuna
mihinkään. Päätökset tehdään usein lyhyellä aikajänteellä ja intuition pohjalta. Ennen kuin
mittausjärjestelmää voidaan alkaa suunnittelemaan, on selvitettävä nämä piilossa olevat
näkemykset. Pk-yritysten erityispiirteitä ovat mm. byrokratian puuttuminen, epämuodollinen
tiedotusjärjestelmä, innovatiivisuus, korostunut työntekijän panos ja henkilösuhteiden
korostuminen. Erityspiirteet kannattaa hyödyntää mittariston suunnittelussa. Jos erityispiirteet
koetaan positiivisiksi, tulisi niitä hyödyntää. Esimerkiksi jos epämuodollinen tiedottaminen ja
byrokratian puuttuminen koetaan hyväksi tavaksi toimia, ei mittaristostakaan kannata tehdä
muodollista rutiinia, joka koettaisiin epämiellyttäväksi tai turhaksi (Tenhunen. 2001, s.36-38).

Monet suorituskykymittaristomallit on rakennettu suurien yritysten tarpeisiin, joten ne eivät
huomioi

tarpeeksi

pk-yritysten

erityispiirteitä.

Mittaristomallit

voivat

olla

turhan

monimutkaisia, joustamattomia tai ne vaativat liikaa resursseja yritykseltä (Hudson et al. 2001,
1100-1105). Pk-yrityksillekin on tehty suorituskyvyn analysointiin työkaluja, jotka ottavat
huomioon pk-yrityksien erityispiirteitä. Esimerkiksi suorituskyvyn analysointijärjestelmä
SAKE on kehitetty pkt-yrityksien tarpeisiin sopivaksi. (SAKE 2020)

Pk-yrityksillä ei ole samanlaisia resursseja käytettävissä suorituskyvyn mittaamiseen, kuin
suuryrityksillä. Tämän takia pk-yritykset tarvitsevat yksinkertaisen ja selkeän mittariston, joka
antaa ymmärrettävää ja helposti hyödynnettävissä olevaa tietoa juuri yrityksen tarpeeseen.
Selkeä mittaristo pitää sisällään vain suorituskyvyn kannalta oleellisimmat mittarit, joiden
mittaustieto on hyödynnettävissä tehokkaasti (Cocca & Alberti 2010, s. 193). Resurssipulan
lisäksi pk-yrityksillä on usein myös ajankäytöllisiä ongelmia. Aikaa ei ole riittävästi
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suorituskyvyn mittausjärjestelmän suunnittelu- ja käyttöönottoprosessiin. Johtoryhmällä on
omat työnsä, eikä keskittyminen suunnitteluprosessiin säily (Tenhunen 2001, s. 36).

Pk-yrityksillä ei välttämättä ole paljon vertailukohteita tavoitteita asetettaessa. Yleensä
tavoitteet mittareille ja ulottuvuuksille asetetaan suhteessa edellisten vuosien suorituksiin.
Ajallisesti päämäärät asetetaan yleensä muutaman vuoden päähän. Tavoitetasona pidetään tilaa,
johon on mahdollista päästä erittäin hyvällä suorituksella tietyllä aikajänteellä (Tenhunen &
Ukko 2001, s.13). Suorituskyvystä on kuitenkin saatava kattava kokonaiskuva pienellä määrällä
mittareita. Onnistuminen on kiinni tarkasta suunnittelusta ja kaikkien oleellisten toiminnan osaalueiden mukaan ottamisesta (Garengo et al. 2005, s. 36).
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5

5.1

MITTAUSJÄRJESTELMÄN IMPLEMENTOINTI JA KÄYTTÖ

Käyttöönottoprosessi

Suorituskyvyn mittausjärjestelmän kehittäminen voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen;
järjestelmän suunnittelu, käyttöönotto ja käyttö. Järjestelmän implementointivaiheeseen kuuluu
kaikki toiminnot, jotka vaaditaan mittariston toimintaan saattamisessa. Toimintoja ovat
esimerkiksi tietojärjestelmien hankinta ja konfigurointi, aloitteiden luominen tiedon keräystä
varten, tiedon järjestely ja henkilöstön koulutus (Bourne et al. 2000, s. 757). Implementointia
varten on luotu monia prosessimalleja, joiden tarkoituksena on helpottaa mittariston
rakentamista. Prosessimallit auttavat havaitsemaan yleisimmät implementointiin liittyvät
kompastuskivet. Prosessimallien avulla voidaan seurata hyväksi koettua toteutusjärjestystä
askel askeleelta. Prosessiin ei ole yhtä tiettyä oikeaa ratkaisua tai toteutusmallia. Prosessissa on
otettava huomioon yrityksen koko, resurssit, erityistarpeet ja muutosjohtamisen tärkeys
(Bourne et al, 2002, s. 1290-1300).

Tenhunen ja Ukko (2001) esittelevät tutkimusraportissaan yksinkertaisen viisivaiheisen
prosessimallin suorituskyvyn mittausjärjestelmän implementoimiseen (Kuva 16). Prosessimalli
on osa SAKE-projektia, ja se kuvaa vaiheet, jotka suunnittelu- ja käyttöönottoprosessissa on
otettava huomioon.
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Kuva 16. Suorituskyvyn mittausjärjestelmän implementointiprosessi. (Tenhunen ja Ukko
2001).

Ukko et al. (2007, s. 57-59) esittelemä käyttöönottoprosessi on kahdeksanosainen. Prosessi
pitää

sisällään

koko

suorituskyvyn

käynnistämisestä mittariston käyttöön.

mittausjärjestelmän

rakentamisen

hankkeen
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1. Hankkeen käynnistäminen
2. Vision ja strategian määrittely
3. Mittariston käyttötarkoituksen tarkentaminen
4. Kriittisten menestystekijöiden ja päätavoitteiden määrittely
5. Mittareiden määrittely
6. Mittariston viimeistely
7. Koekäyttö ja arvioiminen
8. Käyttö ja jatkuva parantaminen

5.2

Implementoinnin haasteet ja kompastuskivet

Onnistunutta suorituskyvyn mittausjärjestelmän implementointia voidaan pitää yhtenä
talousmaailman haastavimmista tehtävistä, eritoten järjestelmän jatkuvan ja tehokkaan
toiminnan kannalta (Pulakos ja O’Leary 2011, s. 160). Yleisimpiä syitä implementoinnin
epäonnistumiselle ovat; muutosvastarinta, tiedon hajanaisuus, johdon tuen puute, mittariston
irrallisuus strategiasta, korkeat kustannukset, epäonnistunut tavoitteiden asettaminen,
epäonnistunut mittareiden ja osa-alueiden valinta, sekä mittareiden suuri lukumäärä (Bourne et
al, 2002, 1290-1300).

Implementointi voi epäonnistua jo alkuvaiheessa, kun lähdetään miettimään mitattavia osaalueita. Yrityksen johto saattaa vain pitää aivoriihen, jossa valitaan mittareita, ymmärtämättä
niiden linkittymistä strategiaan, tai mittareiden välisiä syy-seuraussuhteita. Tiedon saatavuus
voi myös osoittautua haasteelliseksi. Mittausjärjestelmää ja mittareiden rakentamista varten
tarvittavat tiedot voivat olla ripoteltuina eri osastoille, eri muodoissa ja eri järjestelmissä.
Mittaristo voidaan myös kokea uhaksi, varsinkin jos mittariston tarkoituksena on mitata
henkilöstön suoriutumista (Neely ja Bourne 2000, s. 4-6). Muutokset tuttuihin toimintatapoihin
aiheuttavat usein vastarintaa. Henkilöstössä muutosvastarintaa saattavat aiheuttaa uudet
toimintatavat, tavoitteet ja mitä mittaustieto kertoo heidän omasta suoriutumisestansa.
Henkilöstön osallistuttamisella käyttöönottoprosessiin voidaan vähentää muutosvastarintaa
(Ukko et al. 2007, s. 55-56).
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Tarpeettoman tiedon kerääminen ja mittaaminen tuhlaa resursseja ja voi vääristää tärkeiden
mittauskohteiden tuloksia. Kaiken mitattavan tiedon tulisi olla yrityksen menestyksellisen
toiminnan kannalta merkityksellistä. Epäonnistuminen implementoinnissa voi myös johtua
mittareiden kesken vallitsevasta epätasapainosta. Osa-alueiden tulee olla tasapainossa, jotta
kokonaissuorituskyky voi olla parhaalla mahdollisella tasolla. Mittausprosessin itsessään on
oltava myös tasapainossa. Prosessia ei voi suorittaa liian usein tai liian harvoin. Liian usein
suoritettu mittausprosessi vie paljon resursseja suhteessa hyötyyn. Liian harvoin suoritettu
prosessi taas voi aiheuttaa tilanteen, jossa ongelmatilanteisiin ei keretä vastaamaan ennen, kuin
se on myöhäistä. (Franceschini et al. 2007, s. 166-167)

Lopulta mittausjärjestelmän ollessa valmis, tulisi sitä myös hyödyntää päätöksenteossa. On
tilanteita, jolloin valmista mittausjärjestelmää ei olla otettu mukaan päätöksentekoon, vaan se
on vain jäänyt turhaksi järjestelmäksi. Tällöin kaikki rakentamiseen käytetyt resurssit ovat
hukkaan käytetty. (Neely ja Bourne 2000, s. 6)

5.3

Johdon sitouttaminen

Johdon sitouttamista voidaan pitää osana suorituskyvyn mittausjärjestelmän suunnittelu- ja
käyttöönottoprosessin ensimmäistä vaihetta. Johdon tulee prosessin alkuvaiheesta lähtien
tiedostaa vaatimukset ajan ja resurssien käytöstä. Strategiaan perustuvaa järjestelmää ei voida
rakentaa ilman johdon panosta. Parhaiten perillä strategiasta ja visiosta ovat ylimmän johdon
henkilöt. Johdon tulee näyttää omalla esimerkillään hankkeen merkitys koko organisaatiolle.
Yrityksen johdon on myös nimitettävä vastuuhenkilöt hankkeeseen (Ukko et al. 2007, s. 58).
Yrityksen johdon sitoutuminen suorituskyvyn mittausjärjestelmän rakentamiseen on erittäin
tärkeää. Implementointiprosessin onnistumiseksi, tulee kehitystyöllä olla ylimmän johdon tuki.
Johdon osallistuminen käyttöönottoprosessiin antaa viestin koko organisaatiolle muutoksen
tärkeydestä. Mittausjärjestelmän käyttöönotto vaatii aivan uudenlaisia toimintamalleja ja
ajattelutapaa koko organisaatiolta. Uudet tavat saadaan käyttöön organisaatiossa ainoastaan
johdon toimesta. Työntekijät ja keskijohto tulee myös saada vakuuttuneiksi järjestelmän
tarpeellisuudesta (Tenhunen ja Ukko 2001, s. 14-15).
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5.4

Viimeistely ja koekäyttö

Mittariston viimeistelyvaihe tarkoittaa valmiiden mittareiden arviointia ja tarkastelua, minkä
tarkoituksena on karsia päällekkäiset mittarit mittaristosta. Karsittavia mittareita voivat olla,
myös sellaiset mittarit, joiden lähtötietojen kerääminen koetaan liian työlääksi jo ennen
koekäyttöä. Mittareiden karsinta voi osoittautua vaikeaksi, johtuen niihin jo käytetyistä
resursseista, sekä mittareiden henkilöitymisestä. Henkilöitymisellä tarkoitetaan mittaria
kohtaan kehittynyttä omistussuhdetta. Oman mittarin karsituksi joutuminen voidaan kokea
arvovaltatappioksi. Viimeistelyyn kuulu myös mittareiden tavoitteiden lukkoon lyöminen ja
vastuuhenkilöiden määrittäminen. Jokaiselle mittarille tulee määrittää vastuuhenkilö, joka
vastaa mittarin tuottavasta tiedosta, ja sen eteenpäin toimittamisesta mittariston ylläpitäjälle,
jokaisen mittausperiodin aikana. Mittariston käytön aikaisista informaatiorutiineista on
päätettävä viimeistelyvaiheessa. On määritettävä raportointitavat mittariston vastuuhenkilöille,
sekä päätettävä mittaustiedon julkisuudesta henkilöstön keskuudessa. (Ukko et al. 2007, s. 61)

Mittaristoa tulee koekäyttää kahdesta kolmeen mittausjakson ajan. Koekäytön aikana korjataan
havaitut puutteet mittaristossa. Korjauksia voidaan joutua tekemään esimerkiksi osa-alueiden
painotuksiin, mittareiden määrään, mittaustiheyteen tai tavoitteiden määrityksiin. Korjauksien
jälkeen päätetään seuraavan mittariston uudelleenarvioinnin ajankohta. Koekäytön jälkeen
mittaristo voidaan ottaa osaksi johtamisjärjestelmää. (Tenhunen ja Ukko 2001, s.22)

5.5

Seuranta ja raportointi

Mittaustiedon raportointi on tärkeä osa suorituskyvyn mittausta. Mittausten tuloksia
raportoitaessa olennaisinta on ymmärtää, miksi raportoidaan ja kenelle. Toteutustapa voi
vaihdella kohderyhmän mukaan. Raportoinnilla on myös viestinnällinen rooli organisaatiossa.
Raporteista käyvät ilmi esimerkiksi yrityksen arvot ja tavoitteet. Tehokas raportointi on
mahdollista, kun tulokset ovat havainnollisessa muodossa, tuloksia pääsee katsomaan ajasta
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riippumatta, tulokset esitetään tutussa ympäristössä, sekä tietojen keräys ja esitys tapahtuu
kustannustehokkaasti. (Lönnqvist et al. 2006, s.135-136)

Raportointitiheys

on

tärkeä

huomioon

otettava

asia,

raportointia

suunniteltaessa.

Raportointitiheydellä tarkoitetaan yleisesti raportoinnin aikaväliä, eli kuinka usein
mittaustulokset esitetään. Raportointitiheys kertoo myös, kuinka usein mittaustietoa kerätään,
sekä milloin mittariston syöttöarvot päivitetään. Raportointiväli voi olla yhdestä päivästä
vuoteen. Päivittäinen tieto voi olla esimerkiksi koneen käyttöaste tai laskutus. Vuositasolla
tyypillisimpiä tietoja ovat oikaistun tilinpäätöksen tunnusluvut. Kuukausittain mitataan
esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä. (Tenhunen ja Ukko 2001, s. 16)

Raportointitiheys voidaan jakaa kahteen osaan seurantaan perustuen. Raportointi suoritetaan
kuukausittain ja neljännesvuosittain, jolloin pidetään palaveri aiheesta. Kuukausittain seurataan
toimintasuunnitelmien toteutumista mittaustulosten pohjalta. Neljännesvuosittain arvioidaan
tavoitteiden saavuttamista, sekä pyritään löytämään syy-seuraussuhteita mittaustulosten ja
tavoitteiden väliltä (Hacker ja Brotherton 1998, s. 26). Raportointitiheyden valintaan vaikuttaa
erityisesti mittaamiseen käytettävät resurssit. On huomioitava paljonko tietojen kerääminen
maksaa, eli kuinka usein voidaan tiedot kerätä ilman, että kannattavuus kärsii. Jotkin
mittaustiedot saadaan automaattisesti esimerkiksi kirjanpidon raporteista, kun toiset vaativat
huomattavaa resurssien käyttöä, kuten asiakastyytyväisyyskyselyt. Raportoinnin suoritustapaan
ja vastaanottajaan vaikuttaa yrityksen koko. Yrityskoko vaikuttaa mahdollisten palaverien
tarpeeseen ja esimiehien määrään. Säännöllinen seuranta on joka tapauksessa järjestettävä, sekä
toimenpiteisiin ryhdyttävä tilanteen niin vaatiessa (Tenhunen ja Ukko 2001, s. 16-17).

5.6

Kehittäminen ja ylläpito

Mittariston rakentamisprojektin päätyttyä, ei mittaristoa voida pitää valmiina tai lopullisena.
Mittaristoa tulee pystyä kehittämään tarpeiden mukaan. Mittariston tulee olla jatkuvan kriittisen
tarkastelun alla. Yleensä mittaristoa uudelleenarvioidaan vuosittain. Mittaristoa tulee arvioida
kokonaisuutena, ja selvittää käytössä olevien mittareiden tarkoituksenmukaisuus yrityksen
liiketoiminnalle (Ukko et al. 2007, s. 61). Kriittiset tekijät aiheuttavat tarvetta järjestelmän
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ylläpitoon ja kehittämiseen. Kriittisimpiä tekijöitä järjestelmän ylläpidossa ovat: strategia,
avainprosessit, omistajien tarpeet, organisaatiomuutokset, uudet säädökset tai standardit, sekä
uudet teknologiat ja työntekijöiden osallistuminen (Franceschini et al. 2007, s. 194).

Yrityksen johdon tulee pystyä muokkaamaan mittausjärjestelmää, kun yrityksen tavoitteet,
strategia tai liiketoimintaympäristö muuttuu. Monesti mittausjärjestelmiä joudutaan uudelleen
rakentamaan olosuhteiden muuttuessa. Uudelleenrakentamiseen tai päivittämiseen tulee olla
systemaattiset prosessit, jotta kehittäminen sujuisi johdonmukaisesti. Mittariston päivittäminen
tulisi ottaa huomioon jo järjestelmää suunniteltaessa. Monesti puutteet järjestelmän
kehittämisessä aiheuttavat mittausjärjestelmän arvontuoton vähenemistä ajan kuluessa. Yleensä
mittaristoon vain lisätään mittareita tarpeiden mukaan, ja vanhat mittarit jäävät ”roikkumaan”
järjestelmään. Tämä aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia ja mittaristosta voi muodostua liian
monimutkainen järjestelmä. (Neely et al. 2000 s. 1142-1143)

Bourne et al. (2000) kuvaavat suorituskyvyn mittausjärjestelmän kehittämisen neljänä
päivitysprosessina

(Kuva

17).

Päivitysprosessit

käynnistyvät

mittaustiedosta,

jota

hyödynnetään mittausjärjestelmän uudelleen suunnittelussa ja implementoinnissa. Tavoitteena
on mittausjärjestelmän jatkuva parantaminen. Päivitysprosessit voivat käynnistyä luonnostaan
mittaustiedon perusteella, mutta jos niitä ei arvioida ja tarkasteta ennen toimenpiteitä, voivat
strategia ja mittaustieto ajautua ristiriitaan toisiinsa nähden.

Ensimmäisen päivitysprosessin tarkoituksena on tarkistaa mittaustiedot ja tavoitteet
säännöllisesti. Toisen päivitysprosessin tavoitteena on pitää mittarit tarkoituksenmukaisina
yrityksen liiketoiminnalle, eli mittareita kehitetään ja tarpeettomia poistetaan järjestelmästä.
Kolmannella päivitysprosessilla tarkistetaan mittareiden linkittyminen strategiaan, sekä niiden
tarkoituksenmukaisuus päätöksenteon tukemisessa. Neljäs päivitysprosessi on strategian
haastaminen, jolloin mittaristo toimii strategian kehittämisessä, mikä johtaa taas mittariston
kehittämiseen sopivaksi liiketoiminnalle. (Bourne et al. 2000, s. 757-764)
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Kuva 17. Suorituskyvyn mittausjärjestelmän kehittäminen (Bourne et al. 2000, s. 757).

Ajan

myötä

yrityksen

tavoitteet,

resurssit

ja

strategia

muuttuvat.

Suorituskyvyn

mittausjärjestelmän on pysyttävä muutoksessa mukana. Järjestelmän päivittäminen on osa
mittariston ylläpitoa. Yrityksen toiminnan muuttuessa on mittariston osa-alueita ja mittareita
muutettava vastaamaan tarpeita. Suorituskyvyn mittausjärjestelmää käytettäessä, kertyy paljon
kokemuksia, jotka voivat parantaa asennoitumista mittaamiseen. Varsinkin hyvät tulokset
mittariston käytöstä johtamisen tukena, aiheuttavat positiivisen kierteen, mikä johtaa
mittariston kehittämiseen (Kuva 18). (Tenhunen ja Ukko 2001, s. 25)
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Kuva 18. Suorituskyvyn analysointijärjestelmän kehittämisen positiivinen kierre (Tenhunen ja
Ukko 2001, s. 25).

5.7

Implementoinnin erityispiirteet pk-yrityksessä

Ylimmän johdon sitouttaminen suorituskyvyn mittausjärjestelmän käyttöönottoon on
ensiarvoisen tärkeää pk-yrityksissä. Pk-yritysten organisaatiorakenteen mataluuden takia,
kehitystyötä ei kukaan muu voi käynnistää, kuin ylin johto. Koko suorituskyvyn mittaus on
riippuvainen toimitusjohtajan tai omistajan aktiivisuudesta ja innostuneisuudesta. On myös
ymmärrettävä, että järjestelmän suunnitteluun vaadittavat tiedot strategiasta, visiosta ja
menestystekijöistä ovat todennäköisesti vain johtajan tiedossa. (Tenhunen ja Ukko 2001, s. 16)

Pk-yritysten organisaatio koostuu yleensä ylimmästä johdosta, keskijohdosta ja työntekijöistä.
Tiedottaminen

keskijohdolle

on

syytä

hoitaa

järkevästi

implementointiprosessissa.

Keskijohdon tulee ymmärtää mitä heiltä odotetaan ja miten he voivat hyödyntää järjestelmää.
Työntekijöiden tulee myös tietää mitä mitataan, mihin mittaustuloksia käytetään ja mitä
toimenpiteitä mittarit vaativat. Implementointiprosessi kestää pk-yrityksissä tyypillisesti noin
puoli vuotta, jonka jälkeen järjestelmää vielä koekäytetään ja tehdään mahdollisia parannuksia.
(Tenhunen ja Ukko 2001, s. 17)

Mittausjärjestelmän implementoinnin haasteet pk-yrityksissä johtuvat usein johtamisesta tai
sen puutteista. Strateginen suunnittelu on lyhytnäköistä ja päätöksenteolla ei välttämättä ole
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perustaa. Sisäisiä prosesseja ei kehitetä pitkällä tähtäimellä, vaan pyritään ratkaisemaan
ongelmatilanteita nopeilla ratkaisuilla, jotka eivät hyödytä yritystä pidemmässä juoksussa.
Johtajien tietotaito perustuu tavallisesti kokemukseen, ja tulevaisuuden toimintojen
kehittäminen voi osoittautua haastavaksi. Johtaminen tähtää usein liian joustavaan toimintaan,
mikä voi laskea tehokkuutta. Johtajuus on usein yhden ihmisen käsissä, ja johtamistaidot voivat
olla puutteellisia. Resurssipula vaikuttaa myös usein suorituskyvyn johtamiseen pk-yrityksissä.
(Ates et al. 2013, s. 35-37)

Pk-yrityksen mittariston tulisi olla joustava, jotta se pystyy mukautumaan muuttuvaan
liiketoimintaympäristöön helposti. Joustavassa mittausjärjestelmässä mittarit koostuvat
ydinmittareista ja tukimittareista (Kuva 19). Ydinmittarit ovat taloudellisia mittareita, jotka
antavat hyvän yleiskuvan yrityksen suorituskyvystä. Ydinmittarit ovat pysyviä, joihin
strategian muutokset eivät vaikuta. Tarkoituksena on auttaa yrityksen johtoa keskittymään
muutamaan tärkeimpään avainmittariin. Tukimittarit tukevat ydinmittareita ja ovat
kehitettävissä muuttuvan liiketoimintaympäristön ja strategian mukana. Muokattavien
tukimittareiden ansiosta mittausjärjestelmästä voidaan saada joustava ja mukautuva.
Tukimittareita voivat olla esimerkiksi hinnoitteluun, laatuun, tuotantoon tai logistiikkaan
liittyvät mittarit. (Pekkola et al. 2015, s. 954-955)
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Kuva 19. Joustava suorituskyvyn mittausjärjestelmä pk-yritykselle (Pekkola et al. 2015, 954).

Pk-yritykset eivät tavallisesti tarvitse kymmeniä mittareita. Kaikkea mielenkiintoista ei kannata
mitata. Suuren mittarimäärän seuraaminen on työlästä ja kuluttaa turhaan resursseja. Myös
tärkeä tieto voi hukkua suureen määrään mittaustietoa. Mittareita tulee olla oikea määrä, jolla
voidaan parhaiten seurata suorituskykyä ja ohjata toimintaa. Koko suunnittelu- ja
käyttöönottoprosessi tulee dokumentoida. Dokumentointi toimii järjestelmän kehittämisen
pohjana ja mahdollistaa uusien työntekijöiden perehdyttämisen järjestelmään ja mittareiden
käyttöön. (Tenhunen ja Ukko 2001, s. 20-25)
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6

6.1

MITTARISTON RAKENTAMINEN KOHDEYRITYKSESSÄ

Yritysesittely

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on rakentaa suorituskyvyn mittausjärjestelmä Kivivasara
Logistiikkapalvelut Oy:n käyttöön. Kivivasara Oy on logistiikka-alan yritys, jonka palveluihin
kuuluvat

varastotyöt,

lastauspalvelut,

pyöräkonepalvelut,

talvikunnossapitotyöt,

sekä

kuljetusten suunnittelu ja järjestely. Kivivasara Oy urakoi esimerkiksi seuraaville yrityksille:
Rudus Oy, Lakan Betoni Oy, Hermetel Oy, Kivikopla Oy ja YIT Suomi Oy. Yritys on
perustettu vuonna 2009 ja toimii Etelä-Suomen alueella. Yrityksessä työskentele 30–40
työntekijää viidessä toimipisteessä. (Kivivasara 2020)

6.2

Lähtökohdat ja tausta

Yrityksellä ei ole ennestään suorituskyvyn mittausjärjestelmää. Yrityksen strategiasta ja
päätöksenteosta vastaa toimitusjohtaja, joka myös omistaa puolet yrityksestä. Päätöksenteko
perustuu toimitusjohtajan tietoon, kokemukseen ja kirjapidosta saataviin taloudellisiin lukuihin
sekä mittareihin. Kirjanpidossa koostetut mittarit ovat taloudellisia tunnuslukuja, jotka on
eritelty kuvaamaan yrityksen kannattavuutta toimipaikoittain. Tunnusluvut seuraavat yrityksen
tuottoja ja kustannuksia toimipaikkakohtaisesti.

Yrityksen

toiminta

keskittyy

pääosin

betonituoteteollisuuden

varastotöihin.

Betonituoteyritykset ovat ulkoistaneet tehtaidensa varastotyöt yritykselle. Varastotöihin
lukeutuvat mm. lastaukset, keräykset ja lähettämötyöt. Kivivasara Oy tarjoaa siis työntekijät ja
koneet

teollisuuslaitosten

varasto-

ja

lähetysprosesseihin.

Työkoneina

käytetään

vastapainotrukkeja ja pyöräkuormaajia. Varastot ovat ulkovarastoja ja tuotteet betoniharkkoja
tai betonikiviä, kuten laattoja, muurikiviä ja asfaltin reunakiviä.

Betonituoteteollisuus on sesonkiliiketoimintaa. Suomessa betonituotteita asennetaan pääosin
kesäisin, johtuen routaisesta maasta talviolosuhteissa. Laatat ja muut betoniset maisematuotteet
asennetaan maahan ja asfaltin reunakivet asennetaan yleensä samalla kun tehdään uutta
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asfalttia. Asfaltointi- ja maisemarakentaminen keskittyy kesäkuukausille olosuhteiden pakosta.
Rakentamisen painottuessa kesäkuukausille, myös betonituotteiden kysyntä on kovinta kesällä.
Toimitusten määrä seuraa kysynnän määrää, mikä tarkoittaa varastotöiden keskittymistä
kesäkuukausille.

Betonituoteteollisuuden

sesonkiaika

on

siis

myös

kohdeyrityksen

sesonkiaikaa.

Kesään painottuva liiketoiminta vaatii yritykseltä työvoiman määrän optimointia. Töitä ja
liikevaihtoa on huomattavasti enemmän kesäkuukausina kuin talvikuukausina. Tämän takia
yrityksen on rekrytoitava joka kevät huomattava määrä kesätyöntekijöitä. Talvisin yrityksen
toimintaa kuuluvat auraukset ja muut talvikunnossapidon työt. Vähentynyt työmäärä talvisin
voi johtaa lomautuksiin. Yrityksen liikevoitto muodostuukin pääosin kesäkuukausina, jolloin
toiminta on huomattavasti kannattavampaa.

6.3

Strategia ja kriittiset menestystekijät

Yrityksen strategiaa tai visiota ei ole aikaisemmin kirjattu. Kaikki strategiatyö ja johtaminen
perustuvat toimitusjohtajan kuvaan yrityksen nykytilanteesta, tulevaisuuden näkymistä ja
päämääristä. Toimitusjohtaja johtaa yritystä omien näkemystensä ja tavoitteidensa kautta.
Yrityksen koko strategiatyö on yhden henkilön vastuulla.

Yrityksen visiona on laajentaa toimintaansa seuraavan viiden vuoden aikana siten, että
liiketoiminta olisi kannattavaa ympäri vuoden. Tarkoituksena on löytää uusia toiminta-aloja ja
laajemmin töitä, jotka eivät painottuisi pelkästään kesäkuukausille. Tavoitteena on siis saada
uusia asiakkaita, nykyisenkaltaisilta toimialoilta sekä uusilta aloilta. Uusien asiakkaiden
saamisen tarkoituksena on toiminnan laajentaminen, kannattavuusasteen parantaminen ja
liikevaihdon kasvattaminen.

Yrityksen strategiana, eli suunnitelmana visioon pääsemiseksi toimivat: toiminnan vieminen
uusille asiakkaille, myyntityön parantaminen, liikevaihdon kasvattaminen, kannattavuuden
parantaminen ja uusien toimialojen etsiminen.
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Yrityksen palveluita pyritään myymään uusille asiakkaille. Myymisen hoitaa toimitusjohtaja.
Liikevaihdon kasvattamiseen vaaditaan uusien tehtävien hankintaa. Palveluiden myymisellä
uusille asiakkaille saadaan enemmän töitä useammalle työmiehelle ja koneelle. Uusia
toimialoja pyritään etsimään, jotta kannattavuus säilyisi myös talvisesongin aikaan. Uusien
toimialojen tulee siis tarjota töitä ympäri vuoden tai talvisin. Mahdollisia toimialoja, joille
yritys voisi esimerkiksi tarjota palvelujaan ovat talvikunnossapito, puhdistus ja sisälogistiikka.

Yrityksen toiminalle kriittisiä menestystekijöitä ovat henkilöstö, koneet, kannattavuus ja
asiakassuhteet. Henkilöstön tulee olla ammattitaitoista ja joustavaa. Rekrytointiprosessien
määrä on suuri yrityksen kokoon verrattaessa, ja niiden onnistuminen erittäin tärkeää
liiketoiminnalle. Yrityksen palveluun kuuluu työntekijä ja kone. Työkoneiden käyttöasteet ovat
suuria, ja niiden toimivuus sekä kustannukset ovat kriittisiä menestystekijöitä yrityksen
toiminnassa. Koneiden hankinnat, käyttöiät ja huollot ovat erittäin vaikuttava osa yrityksen
toimintaa. Kannattavuus liittyy kausiluonteiseen työhön. Liikevaihtoa kasvattamalla
talvikuukausilla voidaan saada toiminta kannattavaksi ympäri vuoden. Asiakassuhteet ovat
tärkeitä pitkiä urakointisopimuksia tehdessä. Asiakkaiden tyytyväisyys yrityksen toimintaan on
kriittisessä asemassa sopimuksia uusittaessa, sekä uusasiakashankinnassa.

Yrityksen strategiaa ja menestystekijöiden syy-seuraussuhteita havainnollistamaan rakennetaan
strategiakartta (Kuva 20). Strategiakartta demonstroi graafisesti organisaation strategisten
tavoitteiden kausaalisuhteet toisiinsa nähden. Strategiakartan tekijöiden muodostamaa
”polkua” seuraamalla tavoitteiden saavuttaminen on helpompaa, ja strategiakokonaisuuden
hallinta vaivattomampaa (Lönnqvist et al. 2006. s. 43–44).

Strategiakartta kuvataan liiketoiminnan eri osa-alueisiin jaetulla vuokaaviolla. Osa-alueet ovat:
talous, asiakas, toiminta ja henkilöstö & koneet. Osa-alueiden sisältä löytyvät kriittiset
menestystekijät yrityksen toiminnalle. Kriittisten menestystekijöiden kausaalisuhteita
havainnollistetaan nuolilla, jotta voidaan ymmärtää mitkä toiminnot vaikuttavat mihinkin
toimintoihin. Strategiakartan pohjalta voidaan aloittaa mittausjärjestelmän rakentaminen, ja se
voi toimia myöhemmin myös eri mittareiden syy-seuraussuhteiden selventäjänä.
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Kuva 20. Kohdeyrityksen strategiakartta.

6.4

Pääkäyttötarkoitus

Suorituskyvyn mittausjärjestelmän pääkäyttötarkoituksena voidaan pitää seurantaa ja
ohjaamista. Järjestelmän on tarkoitus toimia yrityksen johdon apuvälineenä suorituskyvyn
kehityksen seurannassa, sekä toiminnan ohjaamisessa. Järjestelmän avulla tulee kyetä
seuraamaan yrityksen taloudellista suorituskykyä toimipisteittäin, sekä työkoneiden
käyttöasteita. Työkoneiden käyttöasteiden, kustannusten ja huoltojen seurannan tavoitteena on
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pystyä optimoimaan koneiden käyttöikää. Tarkoituksena on siis ymmärtää millä aikavälillä
työkoneet tulisi vaihtaa uusiin, jotta toiminta olisi mahdollisimman kustannustehokasta.

Koneiden lisäksi kriittisenä menestystekijänä yrityksen toiminalle pidetään henkilöstöä.
Henkilöstön pysyvyys ja rekrytointien onnistuminen ovat erittäin tärkeitä tekijöitä yrityksen
toiminnalle. Kausiluontoinen toimiala vaatii paljon rekrytointeja keväisin ja kärsivällisyyttä
talvisin. Avaintyöntekijät on kyettävä sitouttamaan yrityksen palvelukseen myös talven yli,
vaikka töitä ei ole paljon tarjolla. Seuraamalla rekrytointiprosesseja on mahdollista saada
selville niiden vaatimat resurssit, todennäköisyydet prosessin onnistumiselle ja syyt
epäonnistumisille. Tarkoituksena on ymmärtää, onko rekrytointi kannattavaa hoitaa itse, vai
olisiko järkevämpää käyttää rekrytointiyrityksen palveluja.

Talouden seurannassa kannattavuus ja liikevaihdon muutos ovat oleellisia tarkasteltavia
kohteita. Strategian mukaisesti molempia pyritään parantamaan, jotta toiminta saadaan
kannattavaksi vuoden ympäri. Kannattava toiminta vuoden ympäri takaa myös enemmän
vakituisia työpaikkoja yrityksessä, mikä parantaa henkilöstön tilannetta ja vähentää
rekrytointitarpeita

keväisin.

Asiakastyytyväisyyden

seuranta

on

myös

tärkeä

osa

mittausjärjestelmää. Tarkoituksena on saada tietoa hyödynnettäväksi urakointisopimusten
tekoon, sopimusten uusintaan ja uusasiakashankintaan.

6.5

Mittausjärjestelmän valinta

Suorituskyvyn mittausjärjestelmä rakennetaan yritykselle Excel-taulukoiden avulla ja SAKEsovellukseen

perustuen.

SAKE

on

Excel-pohjainen

sovellus,

joka

perustuu

suorituskykymatriisiin. SAKE on kehitetty erityisesti vastaamaan pk-yritysten tarpeisiin.
Sovellus muodostaa yrityksen kokonaissuorituskyvystä yhden kuvaavan arvosanan. Mittaristo
sisältää maksimissaan kuusi osa-aluetta, ja kuusi mittaria jokaista osa-alueetta kohden.
Mittaristo pitää sisällään siis enemmillään 36 mittaria (SAKE 2020).

SAKE-sovellus

valittiin

yrityksen

suorituskyvyn

mittausjärjestelmän

pohjaksi,

sen

helppokäyttöisyyden, yksinkertaisuuden ja keveyden takia. Yrityksellä ei ole resursseja
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ylläpitää ja kehittää raskasta mittausjärjestelmää, sekä suurta kokonaisuutta mittareita. Joskaan
raskaan mittausjärjestelmän käyttö pk-yrityksessä ei olisi muutenkaan järkevää. Tavoitteena on
rakentaa kevyt, joustava ja tehokas mittausjärjestelmä, joka pystyy tukemaan yrityksen johtoa
päätöksenteossa. Mittariston tulee olla tarkoituksenmukainen, eikä mittaamiseen käytettävät
resurssit saa ylittää, siitä koituvia hyötyjä. Järjestelmän tulee olla selkeä ja helppokäyttöinen,
jotta siitä saadaan tarvittava tieto käyttöön tehokkaasti. SAKE-sovelluksessa suorituskyvyn
esittäminen perustuu mittareiden tavoitteiden saavuttamiseen. Kausiluontoisen toimialan takia
tavoitteita ei voida määrittää kuin vuositasolla. Esimerkiksi liikevaihto vaihtelee huomattavasti
vuodenajan mukaan, eikä sille voida asettaa kiinteätä tavoitetta esimerkiksi neljännesvuodelle.
Ongelma on ratkaistava esimerkiksi SAKE-sovelluksen käytöllä vain vuosittaisessa
suorituskyvyn kehityksen kuvantamisessa.

6.6

Mittausjärjestelmän ulottuvuudet

Mittausjärjestelmän ulottuvuudet määritetään kriittisten menestystekijöiden ja strategian
pohjalta. Yritykselle kriittisiä menestystekijöitä ovat henkilöstö, koneet, kannattavuus ja
asiakassuhteet. Mittausjärjestelmän pääkäyttötarkoituksena on seurata ja ohjata yrityksen
toimintaa. Menestystekijöiden pohjalta mittausjärjestämän ulottuvuuksiksi valitaan talous,
henkilöstö, koneet ja asiakkaat. Erityyppisillä mitattavilla ulottuvuuksilla pyritään luomaan
tasapainoinen ja joustava mittausjärjestelmä, joka pystyy antamaan kokonaisvaltaisen kuvan
yrityksen suorituskyvystä.

Talous-ulottuvuuteen sisältyvät yrityksen taloudelliset mittarit. Taloudellinen näkökulma
kertoo yrityksen suorituskyvystä omistajien silmin. Taloudelliset mittarit mahdollistavat
yrityksen strategian toteutumisen seuraamisen tulosten valossa. Talous-ulottuvuuden mittarit
ovat johdettavissa suoraan kirjanpidon raporteista.

Henkilöstö-ulottuvuuteen sisältyvien mittareiden pääkäyttötarkoituksena ei tule olemaan
työntekijöiden tehokkuuden mittaaminen, vaan henkilöstön vaihtuvuuteen, hyvinvointiin ja
rekrytoinnin onnistumiseen liittyvien seikkojen mittaaminen ja ymmärtäminen.
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Koneet ovat yrityksen toiminnan kannalta kriittinen menestystekijä. Ulottuvuuden mittarit
kertovat koneiden suorituskyvystä ja kustannuksista. On tärkeää saada kaikki yrityksen koneet
seurantaan, jotta pystytään optimoimaan niiden käyttöikää suhteessa huoltokustannuksiin.
Koneiden käyttöasteiden avulla pystytään arvioimaan koneiden optimaalinen määrä
toimipaikoittain, sekä omien koneiden ja vuokrakoneiden järkevä käyttösuhde.

Asiakas-ulottuvuus kertoo, miltä yrityksen toiminta näyttää asiakkaan näkökulmasta. Mittarit
kertovat toiminnan huolellisuudesta ja asiakastyytyväisyydestä. Asiakassuhteet ovat kriittinen
menestystekijä yritykselle. Kohdeyrityksen on pystyttävä hankkimaan uusia asiakkaita, ja mikä
tärkeintä, sitouttaa vanhat asiakkaat käyttämään yrityksen palveluja.

6.7

Mittarit

Mittausjärjestelmän ulottuvuuksille valitaan mittarit, jotka yhdessä mittaavat yritykselle
kriittisiä menestystekijöitä. Menestystekijöiden mittaamisella voidaan mahdollistaa strategian
toteutuminen. Mittareiksi valikoituu taloudellisia ja ei-taloudellisia mittareita, joiden tulee olla
tarkoituksenmukaisia, kustannustehokkaita ja helppokäyttöisiä. Mittareiden on annettava
tarpeeksi kattava kuva ulottuvuutensa suorituskyvystä. Mittarit valitaan tasapainoiseen
järjestelmään ja strategiaan sopiviksi. Mittarit valitaan suuresta määrästä mallimittareita
yritysjohdon kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.

Mittauskohteista suurimpaan osaan pystytään vaikuttamaan omalla toiminnalla. Mittareiksi
valitaan myös mittareita, joiden pääkäyttötarkoituksena on toiminnan seuraaminen.
Esimerkiksi koneisiin liittyvät mittarit seuraavat käyttöasteita ja huoltokustannuksia, minkä
tarkoituksena on pystyä optimoimaan koneiden määrää, käyttöikää ja hankintaa. Jokaisesta
mittarista tehdään ”mittarikortti”, jossa määritellään mittarin käyttötarkoitus, strategiaan
linkittyminen, tavoite, laskentakaava, taajuus, datan lähde, vastuualueet ja erikoishuomiot
(Taulukko 1 & 2). Mittareita valitaan järjestelmään yhteensä 18 kappaletta, joiden määrään
voidaan kuitenkin vaikuttaa myöhemmässä vaiheessa, mikäli järjestelmä vaikuttaa liian
raskaalta tai yksittäiset mittarit osoittautuvat epärelevanteiksi. Kaikista mittareista tehdyt
mittarikortit arkistoidaan myöhempää tarkastelua tai muokkaamista varten (Liite 1).
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Taulukko 1. Mittarikorttipohja

Mittari
Käyttötarkoitus

(Mittarin käyttötarkoitus)

Linkittyminen

(Mihin toimintoihin mittari liittyy)

Tavoite

(Tavoiteltava

taso

mittaustulokselle

määritellyssä ajassa)
Laskentakaava

(Kuinka mittarin tulos lasketaan)

Taajuus

(Kuinka usein mittarin arvo lasketaan ja
raportoidaan)

Datan lähde

(Mistä data saadaan)

Kuka mittaa/raportoi

(Nimetään mittaustuloksen laskija ja
raportoija)

Huomautukset

(erityispiirteet)

Taulukko 2. Mittarikortti esimerkki

Henkilöstön vaihtuvuus
Käyttötarkoitus

Seurata henkilöstön vaihtuvuutta/pysyvyyttä

Linkittyminen

Henkilöstön hyvinvointi, toiminnan taso,
rekrytointi

Tavoite

> 0,8

Laskentakaava

Yli

vuoden

keskivahvuudella
Taajuus

Vuosittain

Datan lähde

Palkanlasku

Kuka mittaa/raportoi

LM

Huomautukset

palvelleet

työntekijät/
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Mittausjärjestelmään kuuluu neljä ulottuvuutta. Ulottuvuudet muodostuvat yksittäisistä
mittareista. Jokaiseen järjestelmän ulottuvuuteen kuuluu kolmesta kuuteen mittaria.
Ulottuvuudet ovat: talous, henkilöstö, koneet ja asiakas. Valittujen mittareiden tulee antaa
kattava kuva ulottuvuutensa suorituskyvystä.

6.7.1 Talous

Talous-ulottuvuuteen kuuluvat mittarit ovat: liikevaihto, tulos, liikevaihdon muutos %, ROI,
omavaraisuusaste % ja liikevaihto per työtunti. Liikevaihto kertoo yrityksen myyntituottojen
summan. Tulos kertoo yrityksen liikevoiton määrän, eli viivan alle jäävän tuloksen, kun
liikevaihdosta vähennetään kulut ja poistot. Liikevaihto per työtunti kohdistaa liikevaihdon
määrän työtuntia kohden toimipaikoittain. Mittari kertoo henkilöstön tuottavuudesta ja
toiminnan kannattavuudesta eri toimipisteillä. Liikevaihdon muutos % kertoo liikevaihdon
prosentuaalisen kasvun/laskun verrattuna edelliseen vuoden samaan mittauskauteen. Mittari
kertoo liiketoiminnan kehityksestä ja strategian onnistumisesta.

ROI mittaa pääoman tuottoa. Mittari antaa tunnusluvun pääoman tuotolle, jakamalle tuloksen
ja rahoitustuottojen summan sijoitetulla pääomalla. Tarkoituksena on seurata yrityksen
kannattavuutta.

Omavaraisuusaste

%

mittari

seuraa

yrityksen

vakavaraisuutta

ja

kannattavuutta. Mittari kertoo oman pääoman suhteellisen määrän taseen loppusummasta.
Kaikkien talousmittareiden tavoitteena on yhdessä muodostaa kattava kuva yrityksen
liiketoiminnan kannattavuudesta, tukea päätöksenteossa, sekä mahdollistaa strategian
seuraamisen ja toteutumisen.

6.7.2 Henkilöstö

Henkilöstö-ulottuvuuteen kuuluvat mittarit ovat: henkilöstön vaihtuvuus, rekrytoinnin osuvuus,
poissaolo %, ylityö % ja tehokas työaika. Henkilöstön vaihtuvuus mittarin avulla seurataan
henkilöstön pysyvyyttä yrityksen palveluksessa. Tarkoituksena on seurata yli vuoden
yrityksessä

palvelleiden

määrä

suhteessa

keskimääräiseen

henkilöstön

määrään

mittauskaudella. Ammattitaitoinen henkilöstö on avainasemassa yrityksen toiminnassa, ja
henkilöstön pysyvyys onkin yksi kriittisimmistä menestystekijöistä yritykselle. Kokenut
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työntekijä on moninkertaisesti tehokkaampi, kuin alle puolivuotta yrityksen palveluksessa
toiminut työntekijä. Henkilöstön vaihtuvuus kertoo myös toimipaikkakohtaisesti henkilöstön
hyvinvoinnista ja tyytyväisyydestä.
”Rekrytoinnin osuvuus” mittari kuvaa rekrytoinnin onnistumista. Tarkoituksena on mitata
yrityksen palvelukseen vähintään tarvittavaksi ajaksi jääneiden henkilöiden määrää suhteessa
kaikkiin töihin otettujen henkilöiden määrään. Rekrytoinnin onnistuminen on tärkeää
kausiluonteisella alalla, koska työmäärän lisääntyessä selvästi kesäkuukausien aikana, on
yrityksen otettava huomattava määrä kesätyöntekijöitä palvelukseen. Rekrytointia mitataan
myös rekrytointiyrityksen palvelujen käyttömahdollisuutta silmällä pitäen. ”Poissaolo %”
mittari mittaa henkilöstön poissaolopäivien lukumäärää suhteessa työpäivien lukumäärään
toimipaikoittain. Tarkoituksena on seurata henkilöstön hyvinvointia ja työn kuormittavuutta,
sekä edellä mainittujen eroja toimipisteiden välillä.
”Ylityö %” mittari seuraa työvoiman tarvetta toimipaikoittain. Tarkoitus on mitata
toimipaikoittain tehtyjen ylityötuntien lukumäärää suhteessa kaikkiin tehtyihin työtunteihin.
Mittari kertoo myös työn kuormittavuudesta, työn määrästä, lisähenkilöstön tarpeesta ja
henkilöstön hyvinvoinnista. Ylityön määrää mitattaessa on huomioitava ”poissaolo %”
mittaustulos, ja nähtävä poissaolojen vaikutus ylitöiden määrään. ”Tehokas työaika” mittari
perustuu koneiden ajotunteihin. Tarkoituksena on mitata toimipaikkakohtaisesti tehdyt
työtunnit suhteessa toimipaikan koneiden ajotunteihin samalla mittausjaksolla. Mittari antaa
siis lukeman ajalle, jonka työntekijä käyttää työkoneella ajamiseen työpäivän aikana. Mittari ei
ole absoluuttinen totuus työhön käytetystä ajasta työpäivän aikana, mutta antaa hyvän kuvan
työn kuormittavuuden eroista toimipaikoittain. Suurin osa työtehtävistä kuitenkin suoritetaan
työkoneilla. Työn kuormittavuuden lisäksi mittari auttaa hahmottamaan henkilöstön ja
koneiden määrän tarvetta toimipaikoittain.

6.7.3 Koneet

Mittausjärjestelmän koneet-ulottuvuus pitää sisällään konekohtaiset mittarit. Mittareita ovat:
koneen käyttöaste, huoltokustannukset, käyttötunnit ja huoltokulut per tunti. Käyttötunnit ja
huoltokulut ovat seuranta- ja tukimittareita käyttöasteelle ja huoltokustannuksille per tunti.
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Käyttötunnit selviävät koneiden kojelautojen mittaristoista ja huoltokustannukset yksilöityinä
kirjanpidosta. Käyttötunnit kertovat koneella ajettujen tuntien lukumäärän. Huoltokustannukset
kertovat koneeseen tehtyjen huoltojen ja varaosien kustannukset.

Käyttöaste mittaa työkoneen käyttötunteja suhteessa teoreettiseen maksimi-käyttöaikaan.
Käyttöasteen avulla pystytään optimoimaan koneiden määrää toimipaikoittain. Tarkoituksena
on myös hahmottaa kustannustehokkain suhde omien ja vuokrakoneiden määrän välille. Mittari
kertoo myös koneiden kuormituksesta ja toiminnan tehokkuudesta. Huoltokulut per tunti
mitataan jakamalla huoltokulut käyttötunneille, näin pystytään kohdistamaan huoltokulut
yhdelle käyttötunnille. Mittarin avulla optimoidaan yksittäisten koneiden käyttöikää.
Huoltokululle per tunti määritetään raja-arvo, jonka ylittämisen jälkeen on järkevämpää
hankkia uusi kone, kuin jatkaa vanhalla työntekoa.

6.7.4 Asiakas

Asiakas-ulottuvuuteen kuuluvat mittarit: reklamaatiot, lastausvirhe % ja asiakastyytyväisyys.
Reklamaatioita mitataan toimipaikkakohtaisesti. Seurattava luku on reklamaatioiden määrä.
Reklamaatioita aiheuttavat pääasiassa lastausvirheet, jolloin loppuasiakas ei saa tilaamiaan
tuotteita, ja uudet toimitukset/palautukset aiheuttavat logistisia kustannuksia yrityksen
palvelunostajalle. Reklamaatioita voi tulla myös esimerkiksi huolimattomuudella aiheutetuista
vahingoista tuotteille tai omaisuudelle. Reklamaatioiden määrää seurataan, jotta voidaan
huomata mahdollisia eroavaisuuksia toiminnan huolellisuudessa eri toimipaikkojen välillä.
Reklamaatioiden määrä heijastuu myös usein asiakastyytyväisyyteen.
”Lastausvirhe %” mittari seuraa lastausvirheiden määrää suhteessa kaikkiin suoritettuihin
lastauksiin. Lastausvirheitä ovat kaikki lähetykset, jotka eivät lähde kuormakirjan mukaisina
tehtailta. Yhdessä kuormassa voi olla useita lähetyksiä, ja siten useita lastausvirheitä. Mittarin
tulos

saadaan

lastausvirhereklamaatioiden

määrän

suhteesta

lähetyksien

määrään

mittauskaudella. Lähetysten lukumäärä voidaan laskea jokaisella toimipaikalla kuormakirjoissa
olevan ”juoksevan” lähetenumeron perusteella. Asiakastyytyväisyyttä mitataan kyselyiden
avulla. Yrityksen palvelujen ostajille pidetään vuosittain tyytyväisyyskysely, jossa pisteytetään
yrityksen toimintaa ja voidaan antaa palautetta. Asiakkaan tyytyväisyyteen liittyvät mittarit
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antavat kuvan yrityksen toiminnasta asiakkaiden silmin. Mittareiden voidaan käyttää apuna
uusien asiakkaiden hankinnassa ja sopimusneuvotteluissa.

6.8

Mittausjärjestelmän rakenne

Järjestelmän ulottuvuudet ovat: henkilöstö, talous, asiakas ja koneet. Ulottuvuudet sisältävät
lajitelman mittareita, joiden on tarkoitus antaa kattava kuva ulottuvuuden suorituskyvystä.
Henkilöstö-ulottuvuuteen kuuluu viisi mittaria, talous-ulottuvuuteen kuusi mittaria, asiakasulottuvuuteen kolme mittaria ja koneet-ulottuvuuteen neljä mittaria. Ulottuvuuksien
tarkoituksena on luoda kokonaisvaltainen kuva yrityksen suorituskyvystä. Eri toiminnan
alueisiin kohdistuvilla ulottuvuuksilla ja erityyppisillä mittareilla pyritään luomaan
tasapainoinen mittaristo, joka tukee strategian toteutumista, ja yrityksen johtamista.

Yritys toimii viidessä toimipisteessä. Toimipaikoilla työnkuva on lähes samanlainen, joten
samat

mittarit

toimivat

jokaisella

toimipisteellä.

Mittauskohteista

jotkut

vaativat

toimipistekohtaisia mittauksia ja toiset voidaan mitata yrityksen kokonaissuorituksesta.
Yrityksessä nähdään erittäin tärkeäksi eritellä suorituskyky toimipisteittäin. On tärkeää pystyä
seuraamaan toimipaikkojen suorituskykyä erikseen, jotta voidaan suorittaa vertailuja
toimipaikkojen välillä, paikallistaa mahdolliset ongelmat, kohdistaa päätökset, seurata
strategian etenemistä ja ymmärtää mittauskohteiden suorat vaikutukset toimintaan.

Toimipaikoittain mittaamisen lisäksi, nähdään erittäin tärkeänä myös konekohtainen
mittaaminen. Yrityksen työkoneille rakennetaan omat mittaristot, jotka kuitenkin ovat identtisiä
jokaisessa koneessa. Mittarit perustuvat ajotunteihin ja huoltokuluihin. Koneet on yksilöitävä,
jotta niistä saatavaa dataa pystytään hyödyntämään koneen käyttöiän ja koneiden
toimipaikkakohtaisen määrän optimoinnissa.
Mittausjärjestelmästä tulee siis ”kolmekerroksinen”. Kerroksien määrä ei kuitenkaan vaikuta
mitattavien kohteiden määrään, vaan seuraava kerros on aina edellisten kerrosten summa (Kuva
21). Alimmassa kerroksessa ovat yrityksen työkoneet toimipaikoittain, joissa kaikissa on samat
mittarit. Toimipaikan koneiden mittareiden summat antavat tulokset toimipaikkakohtaisille
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koneet-ulottuvuuden mittareille. Kaikkien toimipaikkakohtaisten mittareiden summat antavat
taas tuloksen koko yrityksen suorituskyvylle. Esimerkiksi viiden toimipaikan eritellyt
liikevaihdot muodostavat yhdessä koko yrityksen liikevaihdon.

Mittausjärjestelmän toimivuus perustuu Excel-taulukoihin syötettäviin mittaustuloksiin. Exceltaulukot

rakennetaan

toimimaan

mittausjärjestelmänä.

Mittaustulokset

syötetään

konekohtaisesti ja toimipaikkakohtaisesti Exceliin, joka laskee tarvittavat laskutoimitukset,
jotta

järjestelmästä

mittausjaksoittain.

saadaan

helposti

Järjestelmästä

voi

irti

kokonaiskuva

myös

helposti

yrityksen
hakea

suorituskyvystä

konekohtaisia

tai

toimipaikkakohtaisia mittaustuloksia, vertailua tai lisälaskutoimituksia varten. Järjestelmän
avulla konekohtainen ja toimipaikkakohtainen vertailu voidaan kuvantaa erilaisten
diagrammien

ja

kaavioiden

avulla.

Järjestelmän

lopullinen

tuotos

on

yrityksen

kokonaissuorituskyvyn mittauslukemat, jotka voidaan siirtää helposti SAKE-sovellukseen,
mikä mahdollistaa kokonaisuuden paremman arvioinnin, seuraamisen ja ymmärtämisen.
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Kuva 21. Mittausjärjestelmän rakenne.

6.9

Tavoitteet

Mittausjärjestelmän tavoitteena on yrityksen suorituskyvyn parantaminen. Mittausjärjestelmän
on pystyttävä tukemaan yrityksen johtamista. Järjestelmän on toimittava apuvälineenä
toiminnan ohjaamisessa ja talouden hallinnassa. Suorituskyvyn mittausjärjestelmän tulee antaa
kattava kuva koko yrityksen suorituskyvystä. Kattava kuva suorituskyvystä ja koko yrityksen
toiminnasta on mahdollista saada tasapainotetulla mittaristolla. Tavoitteena on hyödyntää
kaikkia mittausjärjestelmän ulottuvuuksia, jotta tasapainotettu mittaristo pääsee oikeuksiinsa.
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Järjestelmästä on oltava apua strategian toteuttamisessa ja seurannassa. Mittaristosta on oltava
enemmän hyötyä, kuin haittaa liiketoiminnalle. Järjestelmästä ei saa tulla liian raskasta ja sen
on oltava selkeä ja helppokäyttöinen. Järjestelmän ulottuvuuksissa, eli osa-alueilla
menestymisen tulee mahdollistaa yritystoiminnan tavoitteisiin pääsemiseen ja strategian
onnistumisen. Mittariston tärkeimpiä päämääriä on kannattavampi yritystoiminta.

Tarkoituksena on seurata kehitystä, muutosta ja eroavaisuuksia toimipisteillä, sekä niiden
välillä. Mittaustietoja analysoimalla on tavoitteena ymmärtää menestymisen ja toimintojen
välisiä syy-seurausyhteyksiä. Toimipaikkakohtaisten mittareiden tavoitteiden saavuttamisen
tulee mahdollistaa yritystason tavoitteisiin pääsemisen. Tavoitteet yksittäisille mittareille tulee
siis asettaa linjassa koko yrityksen tavoitteisiin ja strategiaan.

Yritykset, joille Kivivasara Oy urakoi, toimivat betonituotealalla. Ala on erittäin
sesonkipainotteinen. Työt ja liikevaihto keskittyvät kesäkuukausille. Moniin mittareihin
vaikuttavat taloudelliset luvut, töiden määrä ja koneiden käyttöasteet. Sesonkiluontoisuuden
takia mittaustulokset eivät ole verrattavissa edellisen mittauskauden tuloksiin, jos mittauskausi
on lyhyempi kuin vuosi. Mittareille tuleekin asettaa tavoitteet joko mittausjakson vuodenajan
tai koko vuoden summan mukaan. Vertailua mittaustuloksien kesken tulee tehdä joko
edelliseen vuoteen nähden tai edellisen vuoden samaiseen mittauskauteen nähden.

Mittausjärjestelmän

osa-alueet,

eli

ulottuvuudet

perustuvat

yrityksen

kriittisiin

menestystekijöihin. Kriittiset menestystekijät ovat yrityksen keskeisiä toimintoja, joissa
onnistuminen mahdollistaa strategian onnistumisen. Ulottuvuuksille asetetaan tavoitteet, joiden
saavuttamisen katsotaan mahdollistavan strategian onnistumisen. Mittausjärjestelmän osaalueet ovat talous, henkilöstö, koneet ja asiakas. Talous-ulottuvuuden tavoitteena nähdään
strategian mukaisesti liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden parantaminen. Kannattavuuden
parantaminen on vahvasti yhteydessä liikevaihdon kasvuun sesonkipainotteisella toimialalla.
Kannattavuutta on parannettava talvikuukausina, mikä vaatii uusien urakoiden ja asiakkaiden
etsimistä. Tavoitteena on siis liikevaihdon kasvattaminen erityisesti talvikuukausina.

Henkilöstö-ulottuvuuden tavoitteena on parantaa rekrytoinnin onnistumista ja avainhenkilöstön
sitoutuvuutta. Sesonkiluontoisen työn vuoksi yritys joutuu rekrytoimaan paljon työvoimaa
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kesäisin, ja järjestämään avainhenkilöstölle huonolla kannattavuudella töitä vuoden ympäri.
Suuremmalla määrällä vakituista henkilöstöä pystytään tehostamaan toimintaa huomattavasti
kesäisin, mutta se vaatii lisää mieluista työtä myös talveksi, jotta henkilöstö pysyy yrityksen
palveluksessa. Pienet urakat ja lomautukset talvisin eivät motivoi vakituista henkilöstöä
pysymään yrityksen palveluksessa. Talous- ja henkilöstönäkökulmat linkittyvät toisiinsa
erityisesti liikevaihdon kasvattamiseen liittyvän strategian mukaan. Talvella on saatava lisää
töitä ja liikevaihtoa, sekä työntekijät töihin.

Koneet-ulottuvuuden tavoitteena on optimoida koneiden käyttöikää, koneiden määrää eri
toimipisteillä ja vuokrakoneiden määrän suhdetta omien koneiden määrään. Tarkoituksena on
seurata koneiden huoltokustannuksia, ajotunteja ja käyttöasteita. Näiden pohjalta pystytään
määrittämään milloin kannattaa hankkia uusi kone, milloin on järkevämpää käyttää
vuokrakonetta, ja missä tehtävässä tai toimipaikalla konetta kannattaa pitää. Tavoitteena on siis
hallita konekantaa kustannustehokkaasti, ja siten tehostaa toimintaa. Asiakas-ulottuvuuden
tarkoituksena

on

kerätä

dataa

reklamaatioista,

toiminnan

huolellisuudesta

ja

asiakastyytyväisyydestä. Tarkoituksena on hyödyntää dataa uusien asiakkaiden hankinnassa ja
vanhojen

sitouttamisessa.

Urakointisopimuksia

uusitaan

tietyin

väliajoin,

ja

sopimusneuvotteluissa asiakkaan tyytyväisyys aikaisempaan toimintaan on erittäin tärkeää.

Asiakas osa-alue linkittyy myös talous osa-alueeseen uusasiakas-hankinnan osalta. Hyvällä
maineella voidaan saada enemmän asiakkaita ja sitä kautta enemmän liikevaihtoa strategian
mukaisesti. Ulottuvuuksien yritystason tavoitteet voivat toteutua, toimipaikkakohtaisen
ulottuvuuksien tavoitteiden toteutuessa, jotka ovat käytännössä samoja tavoitteita pienemmässä
mittakaavassa.

Toimipaikkakohtaisten

ulottuvuuksien

tavoitteiden

toteutuminen

on

riippuvainen yksittäisten mittareiden tavoitteiden toteutumisesta. Yksittäisten mittareiden
tavoitteiden toteutuminen mahdollistaa siis lopulta yritystason tavoitteisiin pääsemisen ja
strategian toteutumisen.
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6.10 Haasteet

Suorituskyvyn mittausjärjestelmän suunnittelussa ja käyttöönotossa ei voi välttyä haasteiden
kohtaamiselta. Vaikka mittausjärjestelmän rakentamisessa pyritään välttämään yleisimmät
”sudenkuopat”, haasteita tulee eteen väistämättä. Mittarit on mietitty mittausjärjestelmän osaalueiden perusteella, jotka ovat rakennettu yrityksen kriittisille menestystekijöille. Kriittiset
menestystekijät ovat strategian onnistumisen kannalta tärkeitä toimintoja yritykselle.
Päättelyketjun pituus ja vähäinen määrä henkilöitä valitsemassa mittareita voi johtaa
epävalidien mittareiden valintaan. Haasteena nähdään työryhmän pieni koko ja vähäinen
kokemus. Mittariston tuleekin olla muokattavissa käyttöönoton jälkeen. Kokemuksen ja
seurannan perusteella pitää pystyä muokkaamaan, karsimaan, tai lisäämään mittareita
järjestelmään. Vasta muutamien mittauskausien jälkeen pystytään kunnolla analysoimaan syyseuraussuhteita mittareiden ja ulottuvuuksien välillä, jolloin mittariston kehittäminen on
helpompaa.

Yleinen haaste mittausjärjestelmän käyttöönotossa on henkilöstön muutosvastarinta.
Yritykselle rakennettava mittaristo ei kuitenkaan vaikuta työntekijän työnkuvaan. Vaikka
työntekijöiden tehokkuutta, poissaoloja ja ylitöitä mitataan, niin mittaukset ovat käytännössä
seurantaa varten, ja niiden mittaamista ei voi havaita työnteossa. Ainoa vastuualue tai tehtävä,
joka tulee uutena työntekijöille, on kuukausittainen työkoneiden kojelaudasta talteen otettava
ajotuntien lukumäärä. Tämäkin tehtävä valtuutetaan yhdelle henkilölle jokaisella toimipaikalla.

Suurimmaksi haasteeksi muodostuu mittauskausien pituuksien määrittäminen eri mittareille.
Sesonkiluontoisella toimialla vuotta lyhyemmät mittausvälit aiheuttavat haasteita. Tavoitteiden
asettaminen tulee tehdä vuodenajan mukaan. Mittausjaksoa ei voida verrata edelliseen, vaan
vertaus on suoritettava edellisen vuoden samaiseen ajanjaksoon. Tavoitteille ja vertailulle on
rakennettava systeemi, joka ottaa huomioon vuodenajan vaihtelut, jotta mittaustulokset ovat
relevantteja vertailua suoritettaessa. Haasteista huolimatta mittausprosessille on löydettävä
sopiva aikaväli, jotta prosessi ei vie liika resursseja suhteessa hyötyyn tai ettei
ongelmatilanteisiin keretä vastaamaan ajoissa.
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Mahdollisena kompastuskivenä mittausjärjestelmän suunnittelun aikana havaitaan mittariston
kasvavan ajateltua suuremmaksi. Suunniteltu mittaristo voi osoittautua liian raskaaksi käyttää
kustannustehokkaasti. Järjestelmä vaikuttaa huomattavasti raskaammalta, kuin mitä se
todellisuudessa on. Päällekkäiset mittarit ja hierarkkinen rakennelma näyttää todella raskaalta
pk-yritykselle, mutta mittaustapahtumien lukumäärä ei ole kuitenkaan suuri, vaan järjestelmän
hallinta vaatii suurimman osan suorituskyvyn mittaamiseen käytettävistä resursseista. Jos
järjestelmä osoittautuu koekäytön jälkeen turhan raskaaksi, siitä on karsittava mittareita tai
työvaiheita pois. Iso haaste on järjestelmän käytön perehdyttäminen tulevaisuudessa.
Järjestelmän käyttö vaatii harjoittelua, ja kokonaisuuksien ymmärtämistä.

6.11 Järjestelmän käyttöönotto

Mittausjärjestelmä otetaan koekäyttöön välittömästi järjestelmän rakentamisen jälkeen.
Koekäytön on määrä kestää kahden tai kolmen mittausjakson verran. Koekäytön aikana on
tavoitteena saada parempi ymmärrys mittareiden linkittymisestä toisiinsa ja strategiaan.
Tarkoituksena on myös arvioida mittareiden tärkeys uudelleen ja poistaa turhat,
epäkäytännölliset, sekä liikaa resursseja suhteessa hyötyihin kuluttavat mittarit. Koekäytön
aikana testataan myös mittareille määriteltyjen raportointi- ja mittausvastuiden jakautumista ja
kuormittavuutta. Vastuualueita voidaan järjestellä uudestaan, jos se havaitaan hyödylliseksi.
Vastuualueet on jaettu jo mittareita määritettäessä. Jokaiselle toimipisteelle on valittu
vastuuhenkilö kirjaamaan ylös koneiden ajotunnit mittauskausittain. Vastuuhenkilön tarvitsee
vain tarkastaa koneiden kojelaudoista ajotuntimittarien lukemat ja raportoida ne eteenpäin.
Raportista tulee selvitä mikä kone on kyseessä, sekä ajotuntimittarin lukema. Toimipaikkojen
vastuuhenkilöiksi valitaan toimipaikkajohtajat, joita on tiedotettava käyttöönottoprosessin
etenemisestä. Toimipaikkajohtajien tulee myös saada tietoonsa, mihin lukuja käytetään ja onko
niillä vaikutusta heidän työhönsä. Toimipaikkajohtajat lähettävät raportit koneiden ajotunneista
allekirjoittaneelle.

Mittausjärjestelmän käyttöön tarvittavat mittaustulokset saadaan neljästä eri tietolähteestä.
Tietolähteitä ovat: toimipaikkajohtajien raportit, kirjanpidon raportit, palkanlaskun raportit,
sekä toimitusjohtajan raportit. Raporttien perusteella allekirjoittanut laskee mittaustulokset.
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Allekirjoittanut koostaa tuloksista, vertailuista ja havainnoista loppuraportin toimitusjohtajalle.
Loppuraportti käydään jokaisen mittausjakson päätteeksi läpi palaverissa. Loppuraportin
pohjalta käydään keskusteluja havainnoista, toiminnasta, tavoitteista, haasteista, toimenpiteistä
ja strategian etenemisestä. Loppuraportti toimii toimitusjohtajan johtamistyökaluna, jonka on
tarkoitus antaa tukea päätöksentekoon ja mahdollistaa toiminnan helpon seuraamisen.

Järjestelmän lopullinen käyttöönotto suoritetaan koekäytön jälkeen, jolloin järjestelmän
mittareineen tulee olla valmiina. Lopullisen järjestelmän käyttö tulee käydä yksityiskohtaisesti
läpi vähintään toimitusjohtajan kanssa, jotta järjestelmän käyttö voidaan tulevaisuudessa
opettaa muillekin henkilöstöön kuuluville. Valmiin järjestelmän on oltava selkeä ja
helppokäyttöinen. On tärkeää myös dokumentoida järjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto.
Tämä tutkimus toimii dokumentointina, jonka avulla järjestelmän ja mittareiden käyttöön
voidaan perehdyttää uutta henkilöstöä.

6.12 Ylläpidon suunnittelu

Käyttöönoton jälkeen mittausjärjestelmää ei tule pitää valmiina. Järjestelmän ja mittareiden
tulee olla muokattavissa vastaamaan yrityksen tarpeita tulevaisuudessa. Järjestelmää on
uudelleenarvioitava

esimerkiksi

vuoden

välein,

jotta

se

pysyy

ajantasaisena.

Uudelleenarvioitaessa järjestelmää, tulee ottaa huomioon strategian mahdolliset muutokset,
tavoitteiden muutokset, sekä vaihtuva liiketoimintaympäristö. Mittariston tulee olla helposti
muokattavissa, jotta mittareita voidaan poistaa tai lisätä järjestelmään, ilman järjestelmän
uudelleenrakentamista. Ylläpidon keskeisimpiä tehtäviä onkin järjestelmän kehittäminen
sopeutumaan yrityksen kehitykseen.

Mittareita poistettaessa tai lisättäessä, on uusille mittareille tehtävä mittarikortit ja vanhat
siirrettävä arkistoon. Muutoksia tehtäessä on tärkeää myös päivittää mittausjärjestelmän
rakennekarttaa,

jotta

kokonaisuuksien

hahmottaminen

on

helpompaa.

Konekantaa

päivitettäessä, on uusi kone yksilöitävä ja lisättävä mittausjärjestelmään, jotta huollot ja
ajotunnit saadaan kohdistettua oikeille koneille. Yrityksen tavoitteet muuttuvat ajan mittaan ja
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strategian muuttuessa. Mikäli mittari koetaan edelleen validiksi tavoitteiden muuttuessa, tulee
mittarikortin tavoitetiedot muuttaa vastaamaan uusia tavoitteita.

Jokaisella toimipakalla on oltava aina yksi henkilö vastuussa koneiden ajotuntien
mittaamisesta, mikäli organisaatioon tulee muutoksia tai vastuuhenkilö lopettaa yrityksen
palveluksessa, on uusi vastuuhenkilö perehdytettävä mittaamiseen ja raportointiin. Strategian
mukaan yrityksen tavoitteena on hankkia uusia asiakkaita, joille urakoida. Uudet asiakkaat
tarkoittavat uusia toimipisteitä, mikäli uudet asiakkaat operoivat samalla alalla kuin nykyiset.
Uudet toimipaikat vaativat uusien koneiden ja henkilöstön lisäksi mahdollisia isompia
päivityksiä mittausjärjestelmään. Mittausjärjestelmän päivityksistä on keskusteltava ja
mietittävä järkevintä ratkaisua mahdolliselle uudelle toimipisteelle. Järjestelmään voidaan
kuitenkin helposti lisätä kokonaisia toimipaikkoja, mikäli se koetaan hyödylliseksi.
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7
7.1

JOHTOPÄÄTÖKSET
Tavoitteiden toteutuminen

Tutkimuksen päätavoitteena oli rakentaa suorituskyvyn mittausjärjestelmä kohdeyrityksen
käyttöön. Järjestelmän tulisi toimia yrityksen johdon apuvälineenä suorituskyvyn kehityksen
seurannassa, sekä toiminnan ohjaamisessa. Tavoitteena oli rakentaa tasapainotettu mittaristo,
joka ottaa monipuolisesti huomioon yrityksen menestykselle oleelliset toiminnot, ja antaa
kattavan kuvan koko yrityksen suorituskyvystä. Mittareiden tarkoituksena on mitata yrityksen
kriittisiä menestystekijöitä, joissa menestyminen mahdollistaa yritystoiminnan tavoitteisiin
pääsemisen ja strategian onnistumisen. Valmiin suorituskyvyn mittausjärjestelmän tuli olla
joustava, kannattava, selkeä ja helppokäyttöinen. Järjestelmästä ei saanut tulla liian raskasta,
eikä siihen käytettävät resurssit saaneet ylittää järjestelmästä saatuja hyötyjä.

Tutkimuksen tavoitteet saavutettiin, ja keskeisimpänä tuloksena voidaan pitää kohdeyritykselle
rakennettua

käyttöönottovalmista

suorituskyvyn

mittausjärjestelmää.

Tutkimuksen

tarkoituksena oli myös vastata johdannossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin, joiden avulla
mittausjärjestelmä rakennettiin. Tutkimuskysymyksiä olivat:

1. Mistä suorituskyky muodostuu ja kuinka sitä tulisi mitata?
2. Mitä erityispiirteitä liittyy suorituskyvyn mittaamiseen pk-yrityksissä?
3. Millainen mittausjärjestelmä tukee kohdeyrityksen suorituskyvyn johtamista?
4. Miten suorituskyvyn mittausjärjestelmä rakennetaan kohdeyritykselle?
5. Miten kohdeyrityksen erityispiirteet vaikuttavat mittausjärjestelmän rakenteeseen ja
mittareiden valintaan?

Seuraavissa kappaleissa käydään yksitellen läpi kaikki tutkimuskysymykset ja vastaukset
niihin.

Mistä suorituskyky muodostuu ja kuinka sitä tulisi mitata?
Yrityksen suorituskyky on laaja käsite, joka voidaan määritellä esimerkiksi yrityksen kykynä
päästä sille asetettuihin tavoitteisiin. Suorituskyky jaetaan usein sisäiseen ja ulkoiseen
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suorituskykyyn.

Sisäistä

suorituskykyä

tarkastellaan

tehokkuuden,

tuottavuuden

ja

taloudellisuuden näkökulmista. Ulkoista suorituskykyä tarkastellaan yrityksen ulkopuolelta, ja
se perustuu julkiseen tietoon yrityksen taloudellisista luvuista.

Suorituskyvyn mittaamisella tarkoitetaan yrityksen toiminnan kriittisten menestystekijöiden
mittaamista. Mittaaminen kuuluu osaksi monia yrityksen prosesseja, kuten ohjaus-, analysointija johtamisprosesseja. Yrityksen päätavoitteena on yleensä tuottaa voittoa omistajilleen, ja
mittaamisella pyritään tehostamaan toimintaa, ja tätä kautta maksimoimaan voitto. Mittareita
analysoimalla saadaan tietoa yrityksen nykytilasta. Mittaamisesta saatavan informaation tulee
myös pystyä tukemaan yritystä päätöksenteossa, sekä ohjaamaan parempaan suorituskykyyn
tulevaisuudessa. Mittaaminen toteutetaan kerätyn tiedon pohjalta. Tietoa voidaan kerätä
kyselyin, havainnoimalla tai kokoamalla jo olemassa olevaa tietoa.

Suorituskyvyn mittaaminen koostuu neljästä eri vaiheesta. Vaiheet tai osa-alueet ovat:
mittariston suunnittelu, mittariston käyttöönotto, mittariston käyttö ja mittariston ylläpito.
Vaiheet etenevät syklissä alkaen mittariston suunnittelusta ja päättyen mittariston ylläpitoon,
jonka jälkeen sykli alkaa alusta. Mittaamisen päämääränä on kannattava yritystoiminta ja
sidosryhmien tarpeiden tyydyttäminen. Mittarit ja niiden tavoitteet rakennetaan yrityksen
keskeisille toiminnoille, joissa menestyminen mahdollistaa tavoitteisiin ja päämäärään
pääsemisen.
Suorituskyvyn mittaamisen tulisi perustua strategiaan. Strategia määrittää ”polun” visioon,
joten mittareiden tulee tukea strategiaa ja ohjata toimintaa strategian viitoittamaan suuntaan,
jotta tavoitteisiin voidaan päästä. Tärkeätä on mitata kriittisiä menestystekijöitä oman strategian
ja liiketoiminnan kannalta. Mittaamalla saatavan tiedon avulla pystytään seuraamaan
strategiassa pysymistä ja sen etenemistä.

Mitä erityispiirteitä liittyy suorituskyvyn mittaamiseen pk-yrityksissä?
Suorituskyvyn mittaaminen ja mittausjärjestelmät on monesti mielletty vain suurten yritysten
työkaluiksi ja järjestelmiksi, mutta nykyään myös pienet ja keskisuuret yritykset ovat yhä
enemmän alkaneet mittaamaan suorituskykyään ja hyödyntämään erilaisia mittausjärjestelmiä
toiminnassaan. Erona suuryrityksen suorituskyvyn mittaukseen voidaan huomata strategisen
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suunnittelun yksinkertaistaminen. Pienemmässä yrityksessä strategiasta vastaa yleensä vain
toimitusjohtaja tai omistaja, ja strategiavaihtoehtoja on käytettävissä huomattavasti vähemmän,
kuin isoilla yrityksillä. Päätökset ja arviot yrityksen suorituskyvystä perustuvat yleensä vain
johtajan intuitioon ja taloudellisiin lukuihin.

Pk-yrityksissä strategiaa ja visiota ei yleensä ole kirjattuna mihinkään. Ennen kuin
mittausjärjestelmää voidaan alkaa suunnittelemaan, on selvitettävä nämä piilossa olevat
näkemykset. Pk-yritysten erityispiirteitä ovat mm. byrokratian puuttuminen, epämuodollinen
tiedotusjärjestelmä, innovatiivisuus, korostunut työntekijän panos ja henkilösuhteiden
korostuminen. Erityspiirteitä kannattaa myös hyödyntää mittariston suunnittelussa. Pkyritysten suorituskyvyn mittaaminen perustuu usein vain operatiiviseen ja taloudelliseen
tasoon. Tällöin vaarana voi olla suppea tai yksipuolinen mittaustieto. Vaikeuksiin johtavien
syiden selvittäminen on mahdollista, jos mittaustietoa saadaan yrityksen toiminnan kannalta
kaikista merkityksellisistä osa-alueilta.

Suurimmat esteet suorituskyvyn mittausjärjestelmien ja pk-yritysten välillä ovat rahoitus- ja
henkilöstöresurssien

puute,

sekä

lyhytaikainen

strateginen

suunnittelu

ja

käsitys

mittausjärjestelmän tuomasta byrokraattisesta jäykkyydestä. Pk-yrityksillä ei ole samanlaisia
resursseja käytettävissä suorituskyvyn mittaamiseen, kuin suuryrityksillä. Tämän takia pkyritykset tarvitsevat yksinkertaisen ja selkeän mittariston, joka antaa ymmärrettävää ja helposti
hyödynnettävissä olevaa tieto juuri yrityksen tarpeeseen. Selkeä mittaristo pitää sisällään vain
suorituskyvyn kannalta oleellisimmat mittarit, joiden mittaustieto on hyödynnettävissä
tehokkaasti.

Monet suorituskykymittaristomallit on rakennettu suurien yritysten tarpeisiin, joten ne eivät
huomioi

tarpeeksi

pk-yritysten

erityispiirteitä.

Mittaristomallit

voivat

olla

turhan

monimutkaisia ja joustamattomia, tai ne vaativat liikaa resursseja yritykseltä. Pk-yrityksillekin
on tehty suorituskyvyn analysointiin työkaluja, jotka ottavat huomioon pk-yrityksien
erityispiirteitä. Esimerkiksi suorituskyvyn analysointijärjestelmä SAKE on kehitetty pktyrityksien tarpeisiin sopivaksi.

89

Ylimmän johdon sitouttaminen suorituskyvyn mittausjärjestelmän käyttöönottoon on
ensiarvoisen

tärkeää

pk-yrityksissä.

Koko

suorituskyvyn

mittaus

on

riippuvainen

toimitusjohtajan tai omistajan aktiivisuudesta ja innostuneisuudesta. On myös ymmärrettävä,
että järjestelmän suunnitteluun vaadittavat tiedot strategiasta, visiosta ja menestystekijöistä ovat
todennäköisesti vain johtajan tiedossa. Pk-yrityksen mittausjärjestelmästä kannattaa rakentaa
joustava, jotta se pystyy mukautumaan helposti muutoksiin. Joustavasta mittausjärjestelmästä
voidaan pitää esimerkkinä järjestelmää, joka muodostuu ydinmittareista ja tukimittareista.
Tavallisesti pk-yritykset eivät tarvitse kymmeniä mittareita. Kaikkea mielenkiintoista ei
kannata mitata. Mittareita tulee olla juuri oikea määrä, jolla voidaan parhaiten seurata
suorituskykyä ja ohjata toimintaa.

Millainen mittausjärjestelmä tukee kohdeyrityksen suorituskyvyn johtamista?
Kohdeyrityksen

liiketoiminta

perustuu

varasto-

ja

lastauspalveluiden

tarjoamiseen

betonituoteteollisuudessa toimiville suuryrityksille. Asiakasyritykset ovat siis ulkoistaneet
logistisia toimintojaan kohdeyritykselle. Kohdeyrityksen tarjoama palvelu koostuu yleensä
varastomiehistä ja työkoneista. ”Mies ja trukki” palvelun lisäksi kohdeyritys tarjoaa myös
kuljetusjärjestelypalveluja ja kunnossapitopalveluja asiakasyrityksilleen. Toimiala on erittäin
sesonkipainotteista. Betonituotteiden asennus tehdään kesäkuukausina. Myynnin painottuessa
kesäkuukausille, myös kohdeyrityksen työt keskittyvät kesälle. Urakointisopimukset eivät kata
töitä samalle määrälle henkilökuntaa talvisin kuin kesäisin.

Yrityksen toiminnan edellytyksenä ovat pitkät ja hyvät asiakassuhteet, kokenut ja
ammattitaitoinen henkilöstö, sekä toimivat työkoneet. Yritys toimii tällä hetkellä viidellä eri
toimipisteellä, jotka kuuluvat kolmelle eri asiakasyritykselle. Tarjottava palvelu on
lähestulkoon samanlaista eri toimipisteillä, mutta sopimukset, ympäristö ja vaatimukset voivat
erota paljonkin toisistaan. Jokaisen toimipisteen tarjottavia palveluita ja toimintaa on hallittava
ja johdettava erikseen, jotta palvelun laatu voidaan varmistaa.

Yrityksen strategiana on

toiminnan vieminen uusille asiakkaille, myyntityön parantaminen, liikevaihdon kasvattaminen,
kannattavuuden parantaminen ja uusien toimialojen etsiminen. Tavoitteena on siis kasvattaa
liiketoimintaa

hankkimalla

uusia

asiakassuhteita

ja

parantamalla

kannattavuutta.

Erityispiirteinä voidaan mainita toimipaikkakohtaisen seurannan tarve, riippuvaisuus
muutamasta suuresta asiakkaasta ja sesonkipainotteinen toimiala.
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Suorituskyvyn mittausjärjestelmän pääkäyttötarkoituksena voidaan pitää seurantaa ja
ohjaamista. Järjestelmän on tarkoitus toimia yrityksen johdon apuvälineenä suorituskyvyn
kehityksen seurannassa, sekä toiminnan ohjaamisessa. Järjestelmän avulla tulee kyetä
seuraamaan yrityksen suorituskykyä myös toimipisteittäin.

Suorituskyvyn mittausjärjestelmä rakennetaan yritykselle Excel-taulukoiden avulla SAKEsovellukseen perustuen. SAKE on kehitetty erityisesti vastaamaan pk-yritysten tarpeisiin.
SAKE-sovellus

valittiin

yrityksen

suorituskyvyn

mittausjärjestelmän

pohjaksi,

sen

helppokäyttöisyyden, yksinkertaisuuden ja keveyden takia. Yrityksellä ei ole resursseja
ylläpitää ja kehittää raskasta mittausjärjestelmää, tai suurta kokonaisuutta mittareita.
Tavoitteena on rakentaa kevyt, joustava ja tehokas mittausjärjestelmä, joka pystyy tukemaan
yrityksen johtoa päätöksenteossa. Mittariston tulee olla tarkoituksenmukainen, eikä
mittaamiseen käytettävät resurssit saa ylittää, siitä koituvia hyötyjä. Järjestelmän tulee olla
selkeä ja helppokäyttöinen, jotta siitä saadaan tarvittava tieto käyttöön tehokkaasti.

Yrityksessä nähdään erittäin tärkeäksi eritellä suorituskyky toimipisteittäin. On tärkeää pystyä
seuraamaan toimipaikkojen suorituskykyä erikseen, jotta voidaan suorittaa vertailuja
toimipaikkojen välillä, paikallistaa mahdolliset ongelmat, kohdistaa päätökset, seurata
strategian etenemistä ja ymmärtää mittauskohteiden suorat vaikutukset toimintaan.
Toimipaikoittain mittaamisen lisäksi nähdään tärkeänä myös konekohtainen mittaaminen.
Yrityksen työkoneille rakennetaan omat mittarit, jotka kuitenkin ovat identtisiä jokaisessa
koneessa. Mittarit perustuvat ajotunteihin ja huoltokuluihin. Koneet on yksilöitävä, jotta niistä
saatavaa dataa pystytään hyödyntämään koneen käyttöiän ja koneiden toimipaikkakohtaisen
määrän optimoinnissa. Mittaaminen on toteutettava toimipisteittäin, mutta mittarit voivat olla
samat joka paikassa, joten itse mittareiden määrä ei kasva. Järjestelmästä on siis selvittävä
yksittäisten koneiden suorituskyky, toimipaikkakohtainen kokonaissuorituskyky ja koko
yrityksen suorituskyky. Mittausjärjestelmästä tulee siis ”kolmekerroksinen”. Kerroksien määrä
ei kuitenkaan vaikuta mitattavien kohteiden määrään, vaan seuraava kerros on aina edellisten
kerrosten summa. Alimmassa kerroksessa ovat yrityksen työkoneet toimipaikoittain, joissa
kaikissa on samat mittarit. Toimipaikan koneiden mittareiden summat antavat tulokset
toimipaikkakohtaisille koneet-ulottuvuuden mittareille. Kaikkien toimipaikkakohtaisten
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mittareiden summat antavat taas tuloksen koko yrityksen suorituskyvylle. Esimerkiksi viiden
toimipaikan eritellyt liikevaihdot muodostavat yhdessä koko yrityksen liikevaihdon.

Miten suorituskyvyn mittausjärjestelmä rakennetaan kohdeyritykselle?
Aikaisemmasta tutkimuksesta löytyy paljon tietoa ja prosessimalleja suorituskyvyn
mittausjärjestelmän rakentamiseen. Monien tutkimusten mukaan erityisesti pk-yrityksissä
hyväksi havaittu ja toimiva malli, on rakentaa mittausjärjestelmä yrityksen strategian pohjalta.
Strategiaan pohjautuva mittausjärjestelmä valitaan myös kohdeyrityksen mittausjärjestelmän
rakentamisen perustaksi. Mittausjärjestelmää lähdetään rakentamaan kohdeyritykselle
aikaisemmista tutkimuksista kerättyjen tietojen ja mallien mukaisesti.

Mittausjärjestelmän rakentaminen lähtee tarpeesta. Kohdeyrityksessä on tiedostettu tarve
suorituskyvyn mittaamiselle. Aluksi on määritettävä järjestelmän pääkäyttötarkoitus.
Kohdeyrityksen suorituskyvyn mittausjärjestelmän pääkäyttötarkoituksena tulee olemaan
toiminnan ohjaaminen ja toimintojen seuraaminen. Pääkäyttötarkoituksen määrittämisen lisäksi
on tärkeää sitouttaa kaikki mittausjärjestelmän rakentamiseen osallistuvat tahot tehtävään.
Erityisesti ylimmän johdon sitouttaminen on kriittinen asia, koko rakentamisprosessin kannalta.

Tämän jälkeen tehtävänä on määrittää kohdeyrityksen visio ja strategia. Yleensä näitä tietoja ei
ole kirjattu mihinkään pk-yrityksissä, ja omistaja tai toimitusjohtaja tekee päätökset, sekä johtaa
yritystä omien näkemystensä mukaan. Tässäkin tapauksessa tilanne on samanlainen. Yrityksen
visio ja strategia kirjataan ylös toimitusjohtajan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta ja
menestystekijät määritetään. Tämän jälkeen rakennetaan strategiakartta tekijöiden, toimintojen
ja tavoitteiden syy-seuraussuhteiden ymmärtämiseksi ja kuvaamiseksi.

Mittarit ja mittariston ulottuvuudet valitaan yrityksen kriittisten menestystekijöiden mukaan.
Ulottuvuudet ovat yrityksen menestymisen kannalta oleellisia tekijöitä ja toimintoja, joiden
mittaamisella pyritään saamaan kattava kuva koko yrityksen suorituskyvystä. Ulottuvuudet
sisältävät lajitelman mittareita, joiden on tarkoitus antaa kattava kuva ulottuuden
suorituskyvystä. Eri toiminnan alueisiin kohdistuvilla ulottuvuuksilla ja erityyppisillä
mittareilla pyrytään luomaan tasapainoinen mittaristo, joka tukee strategian toteutumista, ja
yrityksen johtamista. Mittausjärjestelmän ulottuvuuksille valitaan mittarit, jotka yhdessä
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mittaavat yritykselle kriittisiä menestystekijöitä. Menestystekijöiden mittaamisella voidaan
mahdollistaa strategian toteutuminen. Mittareiksi valikoidaan taloudellisia ja ei-taloudellisia
mittareita, joiden tulee olla tarkoituksenmukaisia, kustannustehokkaita ja helppokäyttöisiä.
Mittareiden on annettava tarpeeksi kattava kuva ulottuvuutensa suorituskyvystä. Mittarit
valitaan tasapainoiseen järjestelmään ja strategiaan sopiviksi.

Järjestelmän valmistuttua, se koekäytetään ja samalla informoidaan työntekijöitä järjestelmän
olemassaolosta ja käyttötarkoituksesta. Koekäytön jälkeen tehdään mahdolliset parannukset ja
muutokset järjestelmään. Lopulta järjestelmä otetaan käyttöön, jolloin sen on tarkoitus toimia
kiinteänä osana yrityksen johtamista. Mittausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen, sitä
ylläpidetään ja kehitetään vastaamaan muuttuvia tarpeita, tavoitteita ja strategiaa.

Miten kohdeyrityksen erityispiirteet vaikuttavat mittausjärjestelmän rakenteeseen ja
mittareiden valintaan?
Yrityksen erityispiirteinä voidaan pitää: toimipaikkojen määrää suhteessa työntekijöiden
määrään, sesonkipainotteista toimialaa, riippuvaisuutta muutamasta suuresta asiakkaasta ja
työkoneiden merkitystä liiketoiminnalle.

Yrityksessä työskentelee noin 40 työntekijää viidellä eri toimipaikalla. Työnkuva on lähes
samanlainen jokaisella toimipaikalla, mutta urakointisopimukset neuvotellaan erikseen eri
asiakkaiden kanssa, ja toimipaikkakohtaisesti. Pienemmässä yrityksessä usean toimipisteen
johtaminen on vaativampaa, ja erilaisten urakointisopimusten takia jokaista toimipaikkaa on
tarkasteltava

erinäisenä

kokonaisuutena.

Tämä

tarkoittaa

myös

mittausjärjestelmän

rakentamista toimipaikkakohtaisesti. Järjestelmän on pystyttävä erittelemään suorituskyky
toimipaikoittain, mutta samalla siitä ei saa kasvaa liian raskasta. Työnkuvan ollessa kuitenkin
samanlainen eri toimipaikoilla, voidaan mittarit valita siten, että ne toimivat jokaisella
toimipaikalla. Mittareiden määrä ei siis kasva suuremmaksi, vaan järjestelmä vain erittelee
mittaustulokset toimipaikoittain. Suorituskyvyn erittelyä helpottaa huomattavasti kirjanpidon
raportit taloudellisesta suoriutumisesta toimipaikoittain. Vaikka suorituskyky eritellään
toimipaikoittain, on järjestelmän myös annettava kattava kuva koko yrityksen suorituskyvystä,
eli summattava mittaustulokset kaikilta toimipisteiltä.
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Työkoneiden merkitys yrityksen toiminnalle on suuri. Yrityksen tarjoamaan palveluun
kuuluvat työntekijä ja työkone. Työkoneina on trukkeja ja pyöräkuormaajia. Koneet ovat
kovalla käytöllä ja huoltokulut voivat kasvaa suuriksi. Koneiden käyttöasteita ja huoltokuluja
halutaan mitata, jotta niiden käyttöikää voitaisiin optimoida, ja sitä kautta saavuttaa säästöjä.
Myös koneiden määrää pystytään optimoimaan toimipaikoittain mittaustulosten avulla. Tämä
vaatii konekohtaista mittaamista ja huoltokustannusten kohdistamista yksittäisille koneille.
Samat mittarit toimivat jokaisessa koneessa, mutta mittausjärjestelmän on pystyttävä
erittelemään koneiden suorituskyky konekohtaisesti, toimipaikkakohtaisesti ja yritystasolla.
Mittausjärjestelmästä on siis rakennettava kolmitasoinen. Tasojen määrä ei kuitenkaan vaikuta
mitattavien kohteiden määrään, vaan seuraava taso on aina edellisten tasojen summa.

Sesonkipainotteinen toimiala antaa haasteen mittareiden tavoitteiden asettamiselle. Tulokset
ovat aivan eriluokkaa eri vuodenaikoina. Tavoitteet tulee asettaa siis vuosittaisille suorituksille,
tai vuodenajan mukaan. Mittaustuloksien vertailu voi antaa vääristyneen kuvan suorituskyvyn
kehityksestä, jos vertailukohtana on edellinen mittausjakso. Mittausjakson ollessa useita
kuukausia tulisi vertailukohteeksi ottaa edellisen vuoden samainen mittausjakso, jotta saadaan
korrekti tulos suorituskyvyn kehitykselle ilman sesongin aiheuttamaa vaihtelua.

Kohdeyritys urakoi vain muutamalle asiakkaalle, ja näiden asiakassuhteiden ylläpito on
luonnollisesti merkittävässä osassa yrityksen liiketoimintaa. Mittareita valittaessa on otettava
huomioon asiakasnäkökulma, ja mitata sellaisia toimintoja, joiden tulokset voivat avittaa
urakointisopimuksia uusittaessa, sekä uusasiakashankinnassa. Kohdeyrityksen saadessa tietoa
mittaustulosten kautta esimerkiksi asiakastyytyväisyydestä, toiminnan virheettömyydestä ja
tehokkuudesta on palveluiden myyminen uusille asiakkaille helpompaa. Mittaustieto voi myös
parantaa kohdeyrityksen asetelmia urakointisopimusten neuvotteluissa vanhojen asiakkaiden
kanssa.

7.2

Työn tulokset ja haasteet

Työn tuloksena on käyttöönottovalmis suorituskyvyn mittausjärjestelmä kohdeyrityksen
käyttöön. Mittausjärjestelmä on rakennettu tukemaan päätöksentekoa ja ohjaamaan toimintaa.
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Järjestelmästä saatavaa mittaustietoa voidaan käyttää myös uusasiakashankinnassa ja
urakointisopimuksien neuvoteltaessa.

Ennen

mittausjärjestelmän

menestystekijät.

rakentamista

Keskustelujen

pohjalta

määritettiin
rakennettiin

kohdeyrityksen
strategiakartta

strategia

ja

kuvastamaan

menestystekijöiden ja toimintojen kausaalisuhteita, jotta voidaan ymmärtää mitkä toiminnot
vaikuttavat mihinkin toimintoihin. Strategiakartan pohjalta voi aloittaa mittausjärjestelmän
rakentamisen, ja se voi toimia myöhemmin myös eri mittareiden syy-seuraussuhteiden
selventäjänä.

Mittausjärjestelmä on rakennettu kohdeyrityksen strategian pohjalta, ja se mittaa yrityksen
toiminnan kannalta kriittisiä menestystekijöitä. Mittausjärjestelmään kuuluu neljä ulottuvuutta,
jotka perustuvat kriittisiin menestystekijöihin. Toiminnan eri ulottuvuuksia mittaamalla
saadaan järjestelmästä tasapainoinen, ja sen voidaan olettaa antavan kattavan kuvan koko
yrityksen suorituskyvystä. Ulottuvuudet ovat: talous, asiakas, henkilöstö ja koneet. Jokaisella
ulottuvuudella on omat mittarinsa, joiden on tarkoitus antaa kattava kuva omasta
ulottuvuudestaan ja sen suorituskyvystä.

Mittausjärjestelmän

rakentamiseen

liittyvät

haasteet

painottuivat

kohdeyrityksen

erityispiirteiden aiheuttamiin vaatimuksiin järjestelmälle. Yrityksen tuote on palvelu, ja sen
kannattavuus on arvioitava erilaisten urakointisopimusten takia erikseen toimipaikoittain.
Käytännössä jokainen toimipaikka on oma yksikkönsä, ja suorituskyky on arvioitava erikseen.
Yrityksen

ollessa

pieni

suhteessa

toimipaikkojen

määrän,

haasteeksi

nousee

mittausvaatimusten täyttäminen ilman kohtuutonta resurssien käyttöä. Jotta mittaustiedosta
olisi hyötyä yrityksen johtamisessa, on suorituskykyä pystyttävä mittaamaan toimipaikoittain,
mutta samalla kustannustehokkaasti. Haasteena oli mittausjärjestelmän kasvaminen liian
raskaaksi yritykselle. Toinen suurempi haaste liittyi kausiluontoiseen toimialaan ja tavoitteiden
asettamiseen mittareille. Mittaustulosten vertailu ei ole relevanttia mittausjaksojen välillä, ellei
jakson pituudeksi ole määritetty koko vuotta, sillä tulokset vaihtelevat suuresti vuodenajan
mukaan. Haasteita työn aikana aiheuttivat myös ajankäytölliset ongelmat. Allekirjoittaneella ei
aina riittänyt aika tällä projektille muiden työkiireiden takia, joten mittausjärjestelmän
rakentaminen venyi liiallisen pitkäksi.
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YHTEENVETO

Pienten ja keskisuurien yritysten johtaminen perustuu usein ylimmänjohdon näkemyksiin ja
kokemuksiin yrityksen toiminnasta. Päätöksenteon tukena toimii usein myös lyhytkautisen
tuloslaskelman tuottama informaatio, jonka perusteella yrityksen johto tekee päätelmät
yrityksen toiminnasta ja edellytyksistä. Pelkästään yrityksen kirjanpidon kautta saatava tieto
taloudellisesta suoriutumisesta edustaa kuitenkin hyvin kapeaa näkökulmaa yrityksen
toiminnasta. Kokonaisvaltaisella suorituskyvyn mittaamisella ja analysoinnilla on mahdollista
saada huomattavasti laajempi kuva yrityksen toiminnasta. Eri osa-alueiden suorituskyvyn
tarkastelulla voidaan saavuttaa parempi ymmärrys yrityksen toiminnan ja menestymisen
välisistä syy-yhteyksistä.

Tutkimuksen

lähtökohtana

oli

kohdeyrityksen

ilmoittama

tarve

suorituskyvyn

analysointijärjestelmälle, sekä kiinnostus toiminnan laajemmalle mittaamiselle. Kohdeyritys on
Kivivasara Logistiikkapalvelut Oy. Yrityksessä työskentelee noin 40 henkilöä, ja se tarjoaa
asiakkailleen lastaus-, varastotyö-, kuljetusjärjestely- ja talvikunnossapitopalveluja. Kivivasara
Oy urakoi tällä hetkellä viidellä eri toimipaikalla, ja sen asiakkaat toimivat pääsääntöisesti
betonituoteteollisuuden alalla. Yleisessä toimintamallissa asiakas ulkoistaa tehtaansa
logistiikan, eli varastotyöt ja toimitukset kohdeyritykselle. Yrityksellä ei ole aikaisemmin ollut
suorituskyvyn mittausjärjestelmää, ja päätöksenteko on pohjautunut toimitusjohtajan
näkemykseen, kokemukseen ja kirjanpidon raportteihin taloudellisesta suoriutumisesta.

Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa suorituskyvyn mittausjärjestelmä kohdeyrityksen
käyttöön. Järjestelmän on tarkoitus toimia yrityksen johdon apuvälineenä suorituskyvyn
kehityksen seurannassa, sekä toiminnan ohjaamisessa. Mittausjärjestelmän tavoitteena on
yrityksen suorituskyvyn parantaminen. Järjestelmän on pystyttävä tukemaan yrityksen
johtamista, ja sen tulee antaa kattava kuva koko yrityksen suorituskyvystä. Tavoitteena oli
rakentaa tasapainotettu mittaristo, joka ottaa huomioon monipuolisesti yrityksen menestyksen
kannalta oleellisia toimintoja. Tarkoituksena oli määrittää kohdeyrityksen strategia, ja sen
pohjalta yrityksen toiminnalle kriittiset menestystekijät, ja mitata niitä. Mitattavissa
toiminnoissa menestymisen tulee mahdollistaa yritystoiminnan tavoitteisiin pääsemiseen ja
strategian onnistumisen. Valmiin suorituskyvyn mittausjärjestelmän tulee olla joustava,

96

kannattava, selkeä ja helppokäyttöinen. Järjestelmä ei saa olla liian raskas, eikä siihen
käytettävät resurssit saa ylittää järjestelmästä saatavia hyötyjä.

Mittausjärjestelmän

rakentamiseen

liittyvät

haasteet

painottuivat

kohdeyrityksen

erityispiirteiden aiheuttamiin vaatimuksiin järjestelmälle. Yrityksen tuote on palvelu, ja sen
kannattavuus on arvioitava erilaisten urakointisopimusten takia erikseen toimipaikoittain.
Käytännössä jokainen toimipaikka on oma yksikkönsä, ja suorituskyky on arvioitava erikseen.
Yrityksen

ollessa

pieni

suhteessa

toimipaikkojen

määrän,

haasteeksi

nousee

mittausvaatimusten täyttäminen ilman kohtuutonta resurssien käyttöä. Jotta mittaustiedosta
olisi hyötyä yrityksen johtamisessa, on suorituskykyä pystyttävä mittaamaan toimipaikoittain,
mutta samalla kustannustehokkaasti. Toinen suurempi haaste liittyi kausiluontoiseen
toimialaan ja tavoitteiden asettamiseen mittareille. Mittaustulosten vertailu ei ole relevanttia
mittausjaksojen välillä, ellei jakson pituudeksi ole määritetty koko vuotta, sillä tulokset
vaihtelevat suuresti vuodenajan mukaan.

Tutkimuksen ensimmäiset viisi lukua ovat teoreettista tutkimusta, jonka tarkoituksena on kerätä
ja yhdistellä aikaisempaa tutkimusta tutkimuskysymysten ratkaisemiseksi. Teoriaviitekehyksen
tietotarpeiksi

määritettiin

kattavat

tiedot

suorituskyvyn

mittaamisesta,

mittareista,

mittausjärjestelmistä, sekä järjestelmän suunnittelusta, rakentamisesta ja implementoinnista.
Kaikessa teoriassa otettiin huomioon pk-yritysten erityispiirteet. Tutkimuksen viimeiset luvut
ovat empiriaosuutta, jossa teoriaosuuden tietoja pyrittiin soveltamaan käytännössä.
Aikaisemman tutkimuksen, sekä kohdeyrityksen taustan, strategian ja menestystekijöiden
pohjalta rakennettiin uusi suorituskyvyn mittausjärjestelmä kohdeyrityksen käyttöön.

Tutkimuksen tarkoituksena oli vastata johdannossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin.
Tutkimuskysymyksiä olivat: Mistä suorituskyky muodostuu ja kuinka sitä tulisi mitata? Mitä
erityispiirteitä liittyy suorituskyvyn mittaamiseen pk-yrityksissä? Millainen mittausjärjestelmä
tukee kohdeyrityksen suorituskyvyn johtamista? Miten suorituskyvyn mittausjärjestelmä
rakennetaan

kohdeyritykselle?

Miten

kohdeyrityksen

erityispiirteet

vaikuttavat

mittausjärjestelmän rakenteeseen ja mittareiden valintaan? Tutkimuskysymyksiin vastattiin, ja
vastausten avulla rakennettiin tutkimuksen lopputuotos. Vastaukset kysymyksiin on koottu
tutkimuksen seitsemänteen lukuun (Johtopäätökset).
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Ratkaisun laajempaa soveltuvuutta muille pk-yrityksille voidaan pitää haasteellisena.
Järjestelmän

rakenteeseen

vaikuttivat

vahvasti

kohdeyrityksen

erityispiirteet,

joten

samanlaiselle toteutustyylille kysyntä olisi erittäin suppeaa. Kerätty teoria ja toteutustapa
järjestelmän rakentamisessa soveltuvat kuitenkin monenlaisille pk-yrityksille.

Työn tuloksena oli käyttöönottovalmis suorituskyvyn mittausjärjestelmä kohdeyritykselle.
Mittausjärjestelmä rakennettiin Excel-taulukoiden avulla ja se perustuu SAKE-sovellukseen.
Järjestelmää käytetään Excel-taulukoiden avulla ja lopullinen kokonaiskuva yrityksen
suorituskyvystä saadaan SAKE-sovellusta hyödyntäen. Järjestelmä koostuu kolmesta eri
tasosta, johtuen yrityksen tarpeesta mitata suorituskykyä toimipaikoittain ja konekohtaisesti.
Tasot eivät kuitenkaan lisää mittareiden määrää, vaan mahdollistavat yksityiskohtaisemman
suorituskyvyn tarkastelun ja vertailun pienemmissä yksiköissä. Mittareiden määrä ei kasva,
koska konekohtaiset ja toimipaikkakohtaiset mittarit ovat samoja, joka paikassa.
Mittaustulosten summat ovat aina seuraavan tason tulos.

Ennen

mittausjärjestelmän

rakentamista

määritettiin

kohdeyrityksen

strategia

ja

menestystekijät. Yrityksen johdon kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta rakennettiin
strategiakartta kuvastamaan menestystekijöiden ja toimintojen kausaalisuhteita, jotta voidaan
ymmärtää mitkä toiminnot vaikuttavat mihinkin toimintoihin. Tämän jälkeen järjestelmälle
määritettiin pääkäyttötarkoitus, eli miksi mittaristo rakennetaan ja mihin sitä käytetään.
Pääkäyttötarkoituksen määrittämisen jälkeen valittiin mittausjärjestelmän malli ja järjestelmän
ulottuvuudet, eli mitattavat toiminnan osa-alueet. Ulottuvuuksille valittiin mittarit, ja luotiin
mittarikortit. Tämän jälkeen rakennettiin itse mittausjärjestelmä ja kuvannettiin sen rakenne.
Mittareiden tavoitteet ja tavoitteiden seurannan aikavälit määritettiin tarkoituksenmukaisiksi.
Aikavälit tavoitteiden asetannassa oli määritettävä sopiviksi toimialan kausiluontoisuuden
takia. Haasteet, sekä mahdolliset ”kompastuskivet” pyrittiin tunnistamaan ennen koekäyttöä.
Mittausjärjestelmä koekäytettiin ja havainnot kirjattiin ylös muokkauksia varten. Koekäytön
yhteydessä luotiin suunnitelma mittausjärjestelmän ylläpidolle ja kehittämiselle tulevaisuutta
varten.
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Liite 1. Mittarikortit

Liikevaihto
Käyttötarkoitus

Mitata yrityksen liikevaihto toimipisteittäin

Linkittyminen

Liiketoiminta, talous

Tavoite

Ks. (toimipaikkakohtaiset tavoitteet)

Laskentakaava

Myyntituottojen summa

Taajuus

4 kertaa vuodessa

Datan lähde

Kirjanpidon raportit

Kuka mittaa/raportoi

LM

Huomautukset

Tulos
Käyttötarkoitus

Yrityksen tulos toimipisteittäin

Linkittyminen

Liiketoiminta, kannattavuus, talous

Tavoite

Ks. (toimipaikkakohtaiset tavoitteet)

Laskentakaava

Liikevaihto – kulut ja poistot

Taajuus

4 kertaa vuodessa

Datan lähde

Kirjanpidon raportit

Kuka mittaa/raportoi

LM

Huomautukset

Liite 1. Mittarikortit

Liikevaihto per työtunti
Käyttötarkoitus

Kohdistaa

liikevaihto

tehdyille

työtunneille

(yhden tunnin myyntituotto)
Linkittyminen

Talous, kannattavuus, henkilöstö

Tavoite

Ks. (toimipaikkakohtaiset tavoitteet)

Laskentakaava

Liikevaihto/ tehdyt työtunnit

Taajuus

4 kertaa vuodessa

Datan lähde

Kirjanpidon

raportit

ja

työtuntiseuranta/palkanlasku
Kuka mittaa/raportoi

LM

Huomautukset

Tuntierittelyt

Henkilöstön vaihtuvuus
Käyttötarkoitus

Seurata henkilöstön vaihtuvuutta/pysyvyyttä

Linkittyminen

Henkilöstön hyvinvointi, toiminnan taso,
rekrytointi

Tavoite

> 0,8

Laskentakaava

Yli

vuoden

keskivahvuudella
Taajuus

Vuosittain

Datan lähde

Palkanlasku

Kuka mittaa/raportoi

LM

Huomautukset

palvelleet

työntekijät/

Liite 1. Mittarikortit

Rekrytoinnin osuvuus
Käyttötarkoitus

Rekrytoinnin

onnistumisen

mittaaminen,

(ulkoistus?)
Linkittyminen

Henkilöstö, perehdytys, toiminnan taso

Tavoite

Ks. (toimipaikkakohtaiset tavoitteet)

Laskentakaava

Palvelukseen jääneet henkilö/ palvelukseen
otetut henkilöt

Taajuus

Vuosittain

Datan lähde

Rekrytointiprosessit

Kuka mittaa/raportoi

TK

Huomautukset

Poissaolo %
Käyttötarkoitus

Seurata

poissaoloja

toimipaikoittain

ja

suhteessa eri toimipaikkoihin
Linkittyminen

Henkilöstön hyvinvointi, työn kuormittavuus

Tavoite

<2%

Laskentakaava

Poissaolopäivien
lukumäärä

Taajuus

4 kertaa vuodessa

Datan lähde

Palkanlasku

Kuka mittaa/raportoi

LM

Huomautukset

lukumäärä/

Työpäivien

Liite 1. Mittarikortit

Ylityö %
Käyttötarkoitus

Seurata ylitöiden määrää toimipaikoittain,
henkilöstön määrän tarve

Linkittyminen

Henkilöstön

hyvinvointi,

työmäärä,

palkkakustannukset
Tavoite

<5%

Laskentakaava

Ylityötunnit/ kaikki tehdyt työtunnit

Taajuus

4 kertaa vuodessa

Datan lähde

Palkanlaskenta, tuntiseuranta

Kuka mittaa/raportoi

LM

Huomautukset

Tuntierittelyt

Tehokas työaika
Käyttötarkoitus

Seurata, työaikana työntekoon käytettyä aikaa,
Henkilöstön määrän tarpeen ymmärtäminen,
työmäärät toimipaikoittain

Linkittyminen

Henkilöstön kuormitus, henkilöstön määrä,
toiminnan tehokkuus

Tavoite

> 80 %

Laskentakaava

Toimipakan tehdyt työtunnit/ Toimipaikan
koneiden käyttöaika

Taajuus

4 kertaa vuodessa

Datan lähde

Palkanlaskenta,

tuntiseuranta,

koneiden

käyttötuntien kasvu
Kuka mittaa/raportoi

Toimipakka vastaava & LM

Huomautukset

Tuotannon

työntekijöiden

ja

kuljetusjärjestelijöiden työtunnit jätettävä pois
laskuista.

Liite 1. Mittarikortit

Käyttötunnit
Käyttötarkoitus

Koneiden käytön seuraaminen, tukimittari

Linkittyminen

Käyttöaste, huoltokustannukset per h

Tavoite

Seuranta

Laskentakaava

Koneen käyttötunnit

Taajuus

6 kertaa vuodessa

Datan lähde

Koneen käyttötunnit

Kuka mittaa/raportoi

Toimipiste vastaava, LM

Huomautukset

Tunnit eriteltynä jokaisesta koneesta

Työkoneen käyttöaste
Käyttötarkoitus

Mitata koneiden käyttöä, optimoida koneiden
määrä, vuokrakoneiden ja omien koneiden
määrän suhde ja hankinta

Linkittyminen

Koneiden

tarve,

koneiden

kuormitus,

toiminnan tehokkuus
Tavoite

> 60 %

Laskentakaava

Koneen käyttötunnit/ teoreettinen maksimi

Taajuus

6 kertaa vuodessa

Datan lähde

Koneen käyttötunnit

Kuka mittaa/raportoi

Toimipaikan vastaava, LM

Huomautukset

Tunnit eriteltynä jokaisesta koneesta

Liite 1. Mittarikortit

Huoltokustannukset
Käyttötarkoitus

Mitata

koneiden

huoltokustannukset,

tukimittari
Linkittyminen

Huoltokustannukset per h

Tavoite

Määritetään myöhemmin

Laskentakaava

Koneen huoltoon menevien kustannusten
summa

Taajuus

6 kertaa vuodessa

Datan lähde

Kirjanpidon raportit

Kuka mittaa/raportoi

TK, LM

Huomautukset

Kustannukset

kohdistettava

yksittäisille

koneille

Huoltokulut per h
Käyttötarkoitus

Huoltokulujen

kohdistaminen

koneen

käyttötunneille, ymmärtää milloin tulisi
hankkia uusi kone, optimoida koneiden
käyttöikä
Linkittyminen

Koneiden käyttöikä, koneiden hankinta,
vuokrakoneet vai omat

Tavoite

Määritetään myöhemmin

Laskentakaava

Koneen huoltokulut/ koneen käyttötunnit

Taajuus

6 kertaa vuodessa

Datan lähde

Kirjanpidon raportit, koneiden käyttötunnit

Kuka mittaa/raportoi

LM

Huomautukset
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Reklamaatiot
Käyttötarkoitus

Mitata reklamaatioiden määrä

Linkittyminen

Asiakastyytyväisyys, huolellinen toiminta,
reklamaatiokustannukset

Tavoite

0

Laskentakaava

Reklamaatioiden summa

Taajuus

2 kertaa vuodessa

Datan lähde

Reklamaatiot

Kuka mittaa/raportoi

TK

Huomautukset

Lastausvirhe %
Käyttötarkoitus

Seurata lastausvirheiden määrää, virheiden
seuranta

Linkittyminen

Asiakastyytyväisyys, toiminnan tarkkuus,
reklamaatiot

Tavoite

<1%

Laskentakaava

Lastausvirheiden

lukumäärä/

lähetysten

lukumäärä
Taajuus

2 kertaa vuodessa

Datan lähde

Reklamaatiot, juokseva lähetysnumero

Kuka mittaa/raportoi

Toimipaikka vastaava, LM

Huomautukset

Juokseva

lähetysnumero

muuttuu

noin

10 000 lähetyksen välein (tästä ilmoitus)

Liite 1. Mittarikortit

Asiakastyytyväisyys
Käyttötarkoitus

Palautteen

saanti

asiakkaalta,

toiminnan

kehittäminen, keskustelu, näkökulmat
Linkittyminen

Asiakastyytyväisyys, toiminnan arviointi

Tavoite

4

Laskentakaava

Toiminnan arviointi (0-5)

Taajuus

Kerran vuodessa

Datan lähde

Kysely

Kuka mittaa/raportoi

LM

Huomautukset

Järjestettävä jokaisella toimipaikalla

Liikevaihdon muutos %
Käyttötarkoitus

Toiminnan seuranta, strategian toteutumisen
seuranta

Linkittyminen

Talous, kannattavuus, tavoitteiden eteneminen

Tavoite

20 %

Laskentakaava

(Kauden liikevaihto – edellisen kauden
liikevaihto) / edellisen kauden liikevaihto

Taajuus

Vuosittain

Datan lähde

Kirjanpidon raportit

Kuka mittaa/raportoi

LM

Huomautukset
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ROI
Käyttötarkoitus

Pääoman tuoton seuranta

Linkittyminen

Talous, kannattavuus

Tavoite

20

Laskentakaava

(Tulos + rahoitustuotot) / sijoitettu pääoma

Taajuus

Vuosittain

Datan lähde

Kirjanpidon raportit

Kuka mittaa/raportoi

LM

Huomautukset

Omavasaisuusaste %
Käyttötarkoitus

Vakavaraisuuden seuranta

Linkittyminen

Talous,

kannattavuus,

vakavaraisuus,

liiketoiminta
Tavoite

60 %

Laskentakaava

Oma pääoma / taseen loppusumma

Taajuus

Vuosittain

Datan lähde

Kirjanpidon raportit

Kuka mittaa/raportoi

LM

Huomautukset

