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Yritysten toimintaympäristö on muuttunut huomattavasti viime vuosina. Menestyäkseen 

yrityksen tulee pystyä kohdentamaan resursseja oikeisiin asioihin sekä kehittääkseen 

toimintaansa on yrityksen saatava jatkuvasti tietoa toimintansa eri osa-alueilta. Tämän 

tutkimuksen tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa suorituskykymittaristo energiayhtiön 

energialiiketoimintayksikölle siten, että laadittu mittaristo vastaa yhtiön strategisten ja 

operatiivisten tavoitteiden saavuttamista kyseisen liiketoimintayksikön osalta 

mahdollisimman tehokkaasti. Tutkimuksessa etsittiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

Mitkä ovat suorituskyvyn mittaamisen keskeiset näkökulmat ja mittarit 

energialiiketoiminnassa, millaisella suorituskykymittaristolla suorituskykyä voidaan mitata ja 

analysoida energialiiketoiminnassa sekä millaisia erityispiirteitä liittyy suorituskyvyn 

mittaamisen suunnitteluun ja käyttöönottoon energialiiketoiminnassa. 

Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena ja tutkimuksen rakenne jakautui teoria- ja 

empiriaosuuksiin. Tutkimuksen teoriaosuudessa tarkasteltiin suorituskyvyn mittaamisen, 

mittarien suunnittelun ja eri suorituskykymittaristojen teoriaa kirjallisuuden avulla. Empiria 

osuudessa tutkittiin ja toteutettiin suorituskykymittariston suunnittelu ja rakentaminen 

kohdeyrityksen energialiiketoiminnalle.  

Tutkimuksen tuloksena suunniteltiin ja rakennettiin kohdeyrityksen energialiiketoiminnalle 

suorituskykymittaristo vastaten yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamista 

mahdollisimman tehokkaasti. Tutkimuksen jatkokehitykseksi jäi mittausdatan ja 

mittaustuloksien automatisointi raportointijärjestelmään.
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ABSTRACT 

Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT 

School of Engineering Science 

Degree Programme in Industrial Engineering and Management 

 

Janne Saarela 

 

Design and construction of a performance measurement system for an energy industry 

organization 
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The operating environment for companies has changed considerably in recent years. To 

succeed, a company must be able to allocate resources to the right things and to develop its 

operation, the company must constantly receive information from various areas of its 

operations. The aim of this study was to design and build a performance measurement system 

for the energy company’s energy business unit to correspond the achievements of the 

company’s strategic and operational objectives. The study sought answers to the following 

questions: What are the key perspectives and measures of performance measurement in the 

energy business, what kind of performance measurement system can be used to measure and 

analyze performance in energy business and what specific features are involved in designing 

and implementing performance measurement system in the energy business. 

 

 

The study was conducted as case study and the structure of the study was divided into 

theoretical and empirical parts. The theoretical part of the study examined the theory of 

performance measurement, design of measure and different performance measurement 

systems using literature. In the Empiria section, the design and construction of a performance 

measurement system for the case company’s energy business unit was studied and 

implemented. 

 

As a result of the study, a performance measurement system was designed and constructed 

for the case company’s energy business unit corresponding to the achievement of the 

company’s strategic and operational goals as efficiently as possible. The automatization of 

measurement data and measurement results in the reporting system was left for the further 

development of the study.  
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1 JOHDANTO 

 

Yritysten toimintaympäristö on muuttunut huomattavasti viime vuosina. Menestyäkseen 

yrityksen tulee pystyä kohdentamaan resursseja oikeisiin asioihin sekä kehittääkseen 

toimintaa, on yrityksen saatava jatkuvasti tietoa toimintansa eri osa-alueilta. Tästä syystä 

suorituskyvyn mittaaminen ja siitä saatava tieto ovat nykyään merkittävä osa johdon 

päätöksen tekoa ja mahdollistaa entistä paremmin tiedolla johtamista sekä tavoitejohtamista. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suorituskykymittariston rakentamista 

energialiiketoiminnalle tavoitteena laatia mahdollisimman tehokas ja kattava 

suorituskykymittaristo. Tutkimus keskittyy tarkemmin energiatoimialan kohdeyrityksen 

suorituskyvyn mittaamiseen energialiiketoiminnassa 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Suorituskyvyn mittaaminen on parhaimmillaan hyvin toimiva keino toteuttaa yrityksen 

strategiaa. Strategisiin tavoitteisiin ei voida päästä, ellei myös organisaation alemmilla 

tasoilla tehdä oikeita asioita. Suorituskyvyn mittaaminen on tullut jäädäkseen myös 

yrityksien operatiiviselle tasolle. Myös suorituskyvyn mittaamisen tutkimus on kasvattanut 

suosiota tukijoiden keskuudessa viime vuosikymmeninä. Suorituskyvyn mittaamisen 

tutkimuksella on juuret jo 1980-luvulta ja suorituskyvyn mittaamisen tutkimuksen 

pioneereina voidaan pitää Robert S. Kaplania ja David P. Nortonia. 

 

Suorituskykymittariston avulla yrityksen johto näkee yrityksen nykytilan ja pystyy 

ohjaamaan yrityksen toimintaa sekä henkilöstöä kohti strategisten ja operatiivisten 

tavoitteiden toteutumista. Jotta tämä onnistuu, on kiinnitettävä erityistä huomiota mittareiden 

oikeaan valintaan sekä oikealla tavalla ja riittävän kattavasti rakennettuun mittaristoon. Jo 

1980-luvalla tunnistettiin, että onnistuneessa suorituskyvyn mittaamisessa tulee käyttää sekä 

taloudellisia että ei-taloudellisia mittareita. (Kaplan ja Norton, 1993, s. 4) 

 

Kuten Ukko et al. (2007 s. 39) toteavat suorituskyvyn mittaamisen yksi päätarkoituksista on 

tarjota luotettavaa informaatiota päätöksen teon tueksi. Tiedolla johtaminen on yhä 
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tärkeämmässä roolissa nykypäivän nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tästä syystä 

suorituskyvyn mittaaminen on yhä yleisempää. Usein suorituskyvyn mittaaminen kytketään 

vain strategisten tavoitteiden saavuttamiseen, mutta yhä useammin yritykset vievät 

suorituskyvyn mittaamisen myös alemmille organisaatiotasoille, jolloin mitataan myös 

operatiivista toimintaa ja tuodaan mittareita lähemmäs työntekijöitä. Tällä voi olla myös 

positiivisia vaikutuksia johtamiseen ja työntekijöiden käyttäytymiseen (Ukko et al. 2007 s. 

39) Mittariston rakentamiseen, oikeiden mittareiden valitaan, kehitystyöhön ja 

implementointiin liittyy monia haasteita. Usein juuri oikeiden mittareiden valintaan sekä 

implementointiin liittyvät ongelmat saavat suorituskyvyn mittausjärjestelmän 

epäonnistumaan. (Neely ja Bourne 2000 s. 5) 

 

Yleisesti suorituskyvyn mittaamiseen löytyy kirjallisuudesta kattavasti tietoa. Tarkemmat 

toimialakohtaiset tutkimukset ovat kuitenkin hyvin harvinaisia. Erityisesti 

energiateollisuudesta löytyy hyvin vähän tutkimustietoa suorituskyvyn mittaamisesta ja 

suorituskykymittariston laatimisesta. Haapasalo et al. (2006 s. 701) tutkivat Balance Score 

Card (BSC) käyttöä Suomen energiasektorilla sekä toivat tutkimuksessaan esiin myös 

energiasektorin erityispiirteitä, jotka on hyvä huomioida BSC:n implementoinnissa. 

Energiateollisuus on murroksessa, kun ilmastonmuutokseen, kestävään ja hiilineutraaliin 

energiantuotantoon on kiinnitetty entistä enemmän huomiota parin viime vuosikymmenen 

aikana. Energiateollisuudessa strategiset tavoitteet ovat muuttuneet kestävän 

energiantuotannon suuntaan, jossa yhä suurempi painoarvo on vastuullisuuteen ja 

ympäristöön liittyvillä tavoitteilla pelkkien talouteen liittyvien tavoitteiden sijaan, kuten 

Elhuni ja Munir (2007 s. 719-720) toteavat tutkimuksessaan öljy- ja kaasuteollisuuteen 

soveltuvista kestävän tuotannon suorituskykymittareista. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on laatia ja rakentaa suorituskykymittaristo energiayhtiön 

energialiiketoimintayksikölle siten, että laadittu mittaristo vastaa koko yhtiön strategisten 

tavoitteiden päämäärien saavuttamista kyseisen liiketoimintayksikön osalta mahdollisimman 

tehokkaasti. Tutkimuksen tavoitteena on myös suorituskykymittariston avulla saada 

tehokkaammin kommunikoitua yhtiön uutta strategiaa liiketoimintayksikön henkilöstölle. 
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Tutkimuksessa selvitetään myös millaiset mittarit ja tavoitteet soveltuvat juuri 

kohdeyrityksen energialiiketoiminnalle sekä tarkastellaan eri henkilöstöryhmien näkemyksiä 

tärkeimmistä mitattavista asioista sekä tavoitteista peilaten yhtiön strategiaa.  

 

Tutkimustuloksena energialiiketoimintayksikön ja yrityksen johdolla on käytössä 

suorituskykymittaristo, joka on laadittu henkilöstöä osallistavalla tavalla ja jossa on 

tutkimuksessa valitut tärkeimmät ja keskeisimmät mittarit, joiden avulla on helppo seurata 

keskeisten operatiivisten ja strategisten tavoitteiden toteutumista. Tutkimuksen lopussa 

esitetään keskeiset johtopäätökset ja pohditaan tutkimuksen jatkokehityksen mahdollisuuksia. 

 

Tutkimuksessa vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

• Mitkä ovat suorituskyvyn mittaamisen keskeiset näkökulmat ja mittarit 

energialiiketoiminnassa? 

• Millaisella suorituskykymittaristolla suorituskykyä voidaan mitata ja analysoida 

energialiiketoiminnassa? 

• Millaisia erityispiirteitä liittyy suorituskyvyn mittaamisen suunnitteluun ja 

käyttöönottoon energialiiketoiminnassa? 

 

Tutkimuksen kohdeyrityksellä on tavoitteena parantaa tiedolla johtamista ja tavoitejohtamista 

ja siinä keskeisessä osassa on strategisen suorituskykymittariston laadinta ja käyttöönotto 

yrityksen kaikissa liiketoimintayksiköissä. Tutkimuksessa tuodaan esiin kohdeyrityksen 

liiketoiminnan erityispiirteet, jotka on otettava huomioon laadittaessa sopivimmat ja 

tärkeimmät mittarit. Tutkimuksen erityispiirteenä on pyrkiä tuomaan esiin myös eri 

henkilöstöryhmien näkemyseroja. Tutkimuksen yhtenä osa-alueena oli toteuttaa 

kyselytutkimus tärkeimmistä tavoiteltavista ja mitattavista asioista. Kyselytutkimuksen 

tuloksien perusteella voidaan tarkastella eri henkilöstöryhmien ja johdon näkemyseroja 

tärkeimmistä mitattavista tavoitteista. 
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1.3 Tutkimuksen rakenne ja rajaukset 

 

Tutkimuksen rakenne koostuu johdanto-osuudesta luvussa 1, joka toimii johdantona 

tutkimuksessa käsiteltävään aiheeseen. Johdannossa esitetään tutkimuksen tausta, tavoitteet, 

sekä keskeiset tutkimuskysymykset. Lisäksi johdannossa kuvataan tutkimuksessa käytetyt 

tutkimusmenetelmät sekä esitetään tutkimuksen rakenne sekä rajaukset.  

Luvussa 2 käsitellään tutkimuksen kannalta oleellisimmat teoriat. Luvussa 2 kuvataan 

aiempien tutkimuksien avulla yrityksen suoristuskyvyn tarkoitus, erilaiset 

suorituskykymittaristot ja niiden rakenteet. Luvun 2 on tarkoitus muodostaa teoreettinen kuva 

siitä, mitä suorituskyky, suorituskyvyn mittaaminen ja suorituskykymittaristot tarkoittavat 

käsitteinä ja millaisia erilaisia suorituskykymittaristoja on olemassa.  

Luvassa 3 siirrytään tutkimuksen empiiriseen osuuteen, jossa kuvataan case-tutkimuksen 

toteutus, esitellään case-tutkimuksen kohdeyritys, käsitellään case-tutkimuksen aineistojen 

keruu ja aineistojen analysointi sekä esitetään case-tutkimuksen tulokset laaditusta 

suorituskykymittaristosta.  

Luvussa 4 kerrotaan tutkimuksen tärkeimmät johtopäätökset tutkimustulosten ja käytettyjen 

menetelmien perusteella.  

Luvun 5 yhteenvedossa tiivistetään tutkimuksen keskeinen tulos. 

 

1.4 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusmenetelmissä voidaan tehdä perusjako teoreettisiin ja empiirisiin tutkimuksiin. 

Teoreettinen tutkimus tutkii teorioihin liittyviä ongelmia ja käsitteitä. Empiirinen tutkimus 

keskittyy puolestaan reaalimaailmassa tapahtuviin asioihin ja ongelmiin. (Uusitalo 1991 s. 

60) Tämä tutkimus on empiirinen tapaustutkimus. 

 

Lisäksi tieteelliset tutkimukset ovat luokiteltavissa tutkimusaineiston keräämisen perusteella 

määrälliseen tutkimukseen ja laadulliseen tutkimukseen eli kvantitatiiviseen tutkimukseen ja 

kvalitatiiviseen tutkimukseen sen perusteella. Molemmat tutkimusmenetelmä ovat toisiaan 
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tukevia ja täydentäviä menetelmiä. (Hirsjärvi et al. 2000 s. 124-125). Tämän tutkimuksen 

empiirisessä osassa hyödynnetään runsaasti sekä määrämuotoisia kyselyitä, että 

vapaamuotoisia haastatteluita ja työpajaideointia. Tutkimus hyödyntää siis sekä 

kvantitatiivista että kvalitatiivista menetelmää.  

 

Tutkimuksen toteutustyylinä on case-tutkimus eli tapaustutkimus. Tapaustutkimuksessa 

tarkastellaan yhtä tai useampaa tapausta, joiden määrittely, analysointi ja ratkaisu ovat 

tapaustutkimuksen päämäärä. Tyypillistä tapaustutkimukselle on erilaisten aineistojen käyttö, 

jotka ovat niin laadullisia kuin määrällisiä ja niitä käytetään rinnakkain. (Eriksson & 

Koistinen 2014, s 2).  

 

Tutkimuksessa sovelletaan konstruktiivista tutkimusmenetelmää, koska tämän tutkimuksen 

tavoitteena on suorituskykymittariston suunnittelu ja rakentaminen kohdeyrityksen 

liiketoiminnalle. Konstruktiiviselle tutkimukselle on olennaista, että ongelma ja siihen 

löydetty ratkaisu sidotaan teoreettiseen tietoon. Konstruktiiviseen tutkimukseen sisältyy 

ongelman päämäärähakuinen työstäminen, ratkaisujen testaaminen käytännössä sekä sen 

soveltamisalueen laajuuden tarkastelu. (Kasanen et al. 1993 s. 243-247). Tässä tutkimuksessa 

toteutettiin myös konstruktiiviselle tutkimukselle tyypillinen niin sanottu markkinatesti, jossa 

ehdotettujen suorituskykymittareiden tärkeyttä testattiin eri henkilöstöryhmillä 

kyselytutkimuksella. 

 

Kasanen et al. (1993 s. 246-247) mukaan konstruktiivinen tutkimusprosessi sisältää 6-

perusvaihetta. Ensin etsitään käytännön ongelma, jolla on tutkimuspotentiaalia. Tämän 

jälkeen hankitaan teorian ja käytännön tuntemus tutkimusaiheesta. Sitten kehitetään 

konstruktio, joka on tarkoitettu ratkaisemaan ongelma. Näiden vaiheiden jälkeen testataan 

ratkaisun käytännön toimivuus, tunnistetaan ratkaisun teoreettinen uutuusarvo eli kytketään 

ratkaisu teoriaan ja viimeiseksi tarkastellaan ratkaisun soveltamisalueen laajuus. 
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Kuva 1. Konstruktiivisen tutkimuksen osat (Kasanen et al. 1991 s. 306) 
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2 SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN JA MITTARISTON RAKENTAMINEN 

 

Yrityksen suorituskyvylle on monia erilaisia määritelmiä. Laitinen (2003 s. 21) määrittelee, 

että yrityksen suorituskyky on sen kyky saada aikaan tuotoksia asetetuilla ulottuvuuksilla 

suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tarkemmalla tasolla yrityksen suorituskyky voidaan 

määritellä kyvyksi maksimoida omistajien hyöty ja tyydyttää riittävästi myös muiden 

sidosryhmien tarpeet (Laitinen 2003 s. 26). Myös Laamasen (2005 s. 18) mukaan 

suorituskyvyssä on kyse osoitetusta kyvystä toimia tarkoituksen mukaisesti ja luotettavasta 

tiedosta, joka mittaamisella saavutetaan.  

  

Suorituskykyä voidaan tarkastella ainakin kahdella erilaisella lähestymistavalla. Tarkastelun 

painopisteenä voi olla suorituksen korostuminen, jolloin mittaamisella haetaan tietoa 

toteutuneesta toiminnasta. Toisena tarkastelun painopisteenä voi olla organisaation kyky 

tehdä asioita tai kyky selviytyä asetetuista tavoitteista. Yleisesti ottaen suorituskyvyn 

mittaaminen liittyy parhaaseen mahdolliseen suoritukseen ja kykyyn saada asioita ja 

suorituksia aikaan myös tulevaisuudessa. Suorituksen mittaaminen puolestaan keskittyy 

toteutuneeseen suoritukseen eli menneisyysteen, kun taas suorituskyvyn mittaaminen voidaan 

katsoa liittyvän pääasiassa tulevaisuuteen (Ukko et al. 2007 s. 3). 

 

Yritysten on kehitettävä jatkuvasti suorituskykyään, jotta yritys menestyisi ja pysyisi 

tehokkaana ja kilpailukykyisenä. Jotta suorituskyvyn kehittäminen on mahdollista, tarvitaan 

luotettava ja tehokkaasti toimiva järjestelmä – suorituskyvyn mittausjärjestelmä - tuottamaan 

suorituskyvyn parantamisista tukevaa informaatiota. Prosessi lähtee liikkeelle omistajien ja 

muiden sidosryhmien tarpeiden tunnistamisella, jonka jälkeen kartoitetaan ne kriittiset 

menestys tekijät, joilla yritys kykenee strategian mukaisesti tuottamaan suoritteet 

mahdollisimman tehokkaasti. Kriittisille menestystekijöille kehitetään suorituskykymittarit, 

joiden avulla suorituskykyä seurataan ja saadaan informaatiota suorituskyvyn parantamiseksi 

(Laitinen 2003 s. 26)  
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2.1 Suorituskyvyn mittaaminen ja mittausjärjestelmä 

 

Kuten Rantanen ja Holtari (1999 s.17) toteavat, suorituskyvyn mittaamisen päätarkoitus on 

tukea päätöksentekoa tuottamalla hyödynnettävää informaatiota halutuista mittauskohteista. 

Myös Ukko et al. (2007 s. 39) toteavat samansuuntaisesti suorituskyvyn mittaamisen yhden 

päätarkoituksen olevan luotettavan tiedon toimittaminen päätöksen teon tueksi. Neely et al. 

(2002) mukaan suorituskyvyn mittausjärjestelmä on tasapainoinen ja dynaaminen järjestelmä, 

joka pystyy tukemaan päätöksentekoprosessia keräämällä, kehittämällä ja analysoimalla 

tietoa. 

 

Kiinnostus suorituskyvyn mittaamiseen ja suorituskyvyn johtamiseen on noussut 

huomattavasti viimeisen 20-30 vuoden aikana. 1980-luvun puolivälistä lähtien yritykset ovat 

korostaneet tarvetta hallita liiketoimintansa prosesseja. Yritykset ovat ymmärtäneet, että he 

kilpailevat jatkuvasti muuttuvassa, globaalissa ja kompleksisessa toimintaympäristössä, 

jolloin on välttämätöntä ymmärtää ja seurata yrityksen suorituskykyä. Suorituskyvyn mittaus 

on tunnistettu keskeiseksi tekijäksi liiketoiminnan suorituskyvyn parantamiseksi. (Garengo et 

al. 2005 s. 25) 

 

Erityisesti on tärkeä huomata, että suorituskyvyn mittaaminen on kehittynyt pelkästään 

taloudellisten näkökulmien mittaamisesta myös ei-taloudellisten näkökulmien mittaamiseen. 

(Taticchi et al. 2010 s.10). Ei-taloudellisten näkökulmien tarve ja tärkeys on tunnistettu jo 

1980-luvulla Robert S. Kaplanin ja David P. Nortonin toimesta. (Kaplan ja Norton, 1993 s. 

4). Useat tutkimukset ovat puoltaneet ei-taloudellisia ulottuvuuksia korostavaa näkökulmaa. 

Tutkimusten mukaan (Rantanen ja Holtari 1999 s. 8) yleisimmin edelleen käytetään 

taloudellisia mittareita, mutta niiden rinnalla on yhä enemmän tehokkuutta, tuottavuutta ja 

laatua kuvaavia mittareita. Mentäessä alemmille organisaatiotasoille korostuu yleensä ei-

taloudellisten mittareiden osuus suhteessa taloudellisiin mittareihin. (Ukko et al. 2007 s. 39) 

Yrityksen suorituskyvyn mittaamista voi tarkastella strategisesta ja operatiivisesta 

näkökulmasta. Strateginen suorituskyvyn mittaaminen liittyy yrityksen pitkän aikavälin 

tavoitteiden toteutumisen ja onnistumisen seurantaan. Yritykset käyttävät yhä useammin 

suorituskyvyn mittaamista myös alemmilla organisaatiotasoissa. Tällöin kyseessä on usein 

operatiivisen suorituskyvyn mittaus (Ukko et al. 2007 s. 39). Yhteenvetona voidaan todeta, 
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että ylimmän johdon suorituskykymittarit tulee johtaa suoraan strategiasta. Ylimmän johdon 

mittareissa painottuvat enemmän strategiset ja taloudelliset näkökulmat kuin operatiiviset 

näkökulmat. Operatiiviset mittarit saavat sitä enemmän painoarvoa mitä alemmas 

organisaatiotasolla edetään. (Kankkunen et al. 2005 s. 167) 

 

2.2 Suorituskyvyn mittaamisen rooli ja käyttötarkoitus 

 

Yritykset käyttävät suorituskyvyn mittaamista useisiin eri käyttötarkoituksiin riippuen 

organisaatiotasosta. Strategisella tasolla käytetään mittareita, jotka pohjautuvat suoraan 

strategista ja niillä seurataan strategian toteutumista. Operatiivisella organisaatio tasolla 

mittareita käytetään tarjoamaan tarkkaa tietoa päivittäisen johtamisen tueksi. (Pekkola ja 

Rantanen 2014 s. 25) 

 

Kankkunen et al. (2005 s. 93) mukaan mittausjärjestelmän rooli ja tehtävät voidaan jakaa 

kahteen päätoimintoon; tulostoimintoon ja prosessitoimintoon. Tulostoiminnossa 

mittausjärjestelmästä saatavaa tietoa käytetään päätöksen teon tukena. Tällöin 

mittausjärjestelmää käytetään tärkeimpien parametrien kontrollointiin, säännölliseen 

toiminnan arviointiin sekä strategian kyseenalaistamiseen ja oppimiseen. Prosessitoiminnolla 

tarkoitetaan tehtäviä, joihin jo pelkkä mittausjärjestelmän kehittäminen ja olemassaolo 

vaikuttavat, kuten esimerkiksi strategian selkeyttämiseen, työntekijöiden motivointiin ja 

suoritusodotusten kommunikointiin työntekijöille. Myös Bourne et al. (2000 s. 758) toteavat, 

että suorituskyvyn mittausjärjestelmän käyttö voidaan jakaa kahteen päätarkoitukseen, 

mittaamaan strategian toteutumista sekä strategian kyseenalaistamiseen ja testaamisen 

suorituskykymittareilla saatavan tiedon avulla.  

 

Kuten Ukko et al. (2007 s. 39) toteavat, suorituskykymittausjärjestelmän yksi päätarkoitus on 

tarjota luotettavaa tietoa päätöksen teon tueksi. Kankkunen et al. (2005 s.94) jakavat 

mittausjärjestelmän käytön päätöksenteon tukena kolmeen rooliin, tärkeimpien parametrien 

kontrollointiin, toiminnan säännölliseen arviointiin sekä strategian kyseenalaistamiseen. 

Tärkeimpien parametrien kontrollointiin käytettävien mittareiden tarkoituksena on tarkkailla 

yrityksen toiminnan kannalta keskeisiä parametrejä, joiden tavoitetatasoja ei ole hyvä alittaa. 

Tällöin mittari antaa ennakkovaroituksen jonkin tärkeän asian ajautumisesta vaikeuksiin. 
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Toiminnan säännöllisen arvioinnin on tarkoituksena tarkistaa tietyin väliajoin, onko 

esimerkiksi yrityksen kannattavuus vaarassa, jolloin toiminnan arvioinnissa käytettävien 

mittareiden tehtävänä on antaa kuva yrityksen terveydentilasta. Strategian 

kyseenalaistamisessa mittaristolla avulla saatavalla tiedolla seurataan strategian toteutumista. 

 

Kuten Kankkunen et al. (2005 s. 99) kuvaavat, mittausjärjestelmäprosessin yksi tärkeimmistä 

tehtävistä on mittausjärjestelmän mahdollistama organisaation oppimisprosessi, joka 

parhaimmassa tapauksessa johtaa seuraavaan visioon ja strategiaprosessiin, jossa tavoitteita 

tarkistetaan, päivitetään ja tarvittaessa korvataan uusilla. Mittausjärjestelmään kuuluu 

oleellisesti luodun mittariston ja siihen liittyvien tavoitteiden viestiminen koko 

organisaatiolle. Tällä luodaan yhteistä kieltä läpi organisaation, jonka avulla organisaatio voi 

osallistua keskusteluun strategisista asioista ja ottaa osaa strategian kehittämiseen 

(Kankkunen et al. 2005 s. 98). Pelkkä mittausjärjestelmän olemassaolo ja mittausjärjestelmän 

käyttö viestittävät organisaatiolle yrityksen tavoitteita ja arvoja. Mittausjärjestelmä luo 

organisaatioon ymmärrystä ja sitoutumista välittämällä strategian työntekijöille ja vahvistaa 

tätä entisestään, jos mittausjärjestelmä on kytketty palkitsemiseen. (Kankkunen et al. 2005 s. 

97) 

 

2.3 Suorituskyvyn mittaamisen vaikutus työelämän laatuun ja johtamiseen 

 

Kirjallisuuden perusteella on tunnistettavissa, että onnistuneella suorituskyvyn mittaamisella 

saatavissa positiivia vaikutuksia työelämän laatuun ja johtamiseen. Ukko et al. (2008 s. 95) 

mukaan suorituskyvyn mittaamisella voi olla positiivisia vaikutuksia henkilöstön 

motivaatioon, oppimismahdollisuuksiin, päätöksen teon mahdollisuuksiin ja tavoitteiden 

saavuttamiseen. Ukko et al. (2008 s. 94-95) mukaan suorituskyvyn mittaaminen lisää 

henkilöstön motivaatiota etenkin silloin, jos henkilöstö pääsee vaikuttamaan omiin tiimi- tai 

henkilökohtaisiin mittareihin ja tavoitteisiin. Lisäksi tutkimuksen mukaan motivaatiota lisää 

entisestään ymmärrys tiimi- ja henkilökohtaisten tavoitteiden linkittymisestä yrityksen 

tavoitteisiin. Positiiviset vaikutukset motivaatioon lisääntyvät vielä entisestään, jos 

suorituskyvyn mittaus on kytkettynä palkitsemiseen. Oppimismahdollisuudet voivat 

lisääntyä, kun suorituskykymittausjärjestelmä on huolellisesti suunniteltu, henkilöstö otettu 

mukaan suunnitteluun ja suorituskyvyn mittauksen tuloksia käsitellään säännöllisesti. 
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Suorituskykymittariston myötä henkilöstö voi ymmärtää paremmin yhtiön liiketoiminnasta ja 

sen suorituskyvystä kuin ilman suorituskykymittaristoa. Suorituskykymittaristo voi lisätä 

myös johdon ja henkilöstön välistä kommunikaatiota, millä voi olla positiivisia vaikutuksia 

työyhteisön ilmapiiriin. Suorituskyvyn mittaamisella on mahdollista saada positiivisia 

vaikutuksia henkilöstön päätöksen teon mahdollisuuksiin, jota edesauttaa lisääntynyt 

kommunikointi johdon ja henkilöstön välillä sekä henkilöstön lisääntynyt ymmärrys yhtiön 

liiketoiminnasta. Henkilöstön tavoitteiden saavuttamisessa edesauttaa mahdollisuus osallistua 

päätöksen tekoon, lisääntynyt ymmärrys yhtiön liiketoiminnasta sekä omien tavoitteiden 

linkittymisestä yhtiön tavoitteisiin ja liiketoimintaan. Tavoitteiden saavuttamista lisää 

entisestään, jos suorituskykymittaus on kytkettynä palkitsemiseen.  

 

Saavuttaakseen positiivisia vaikutuksia työelämän laatuun, tulee suorituskyvyn mittaamisen 

kommunikointiin ja interaktiivisuuteen kiinnittää erityistä huomiota. Mutta kuten Ukko et al. 

(2008 s.87) toteavat, saavuttaakseen positiivisia vaikutuksia on erityisen tärkeää, että 

henkilöstö ymmärtää, miksi jotakin asiaa mitataan. Tämän vuoksi on tärkeää, että henkilöstö 

otetaan mukaan suorituskykymittausjärjestelmän suunnitteluun ja annetaan mahdollisuus 

vaikuttaa mittareiden suunnitteluun ja tavoitteiden asetantaan. Lisäksi on tärkeää, että johdon 

tulee ottaa huomioon henkilöstön näkökulma huomioon suorituskyvyn mittausjärjestelmän 

suunnittelussa, käyttöönotossa ja käytössä (Ukko et al. 2007 s. 42) 

 

2.4 Suorituskyvyn mittaamisen ja mittariston vaatimukset 

 

Onnistunut suorituskyvyn mittausjärjestelmä koostuu suorituskykymittareista, jotka tarjoavat 

yritykselle höydyllistä ja luotettavaa tietoa auttaen hallitsemaan, toteuttamaan ja 

suunnittelemaan tarvittavia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Kirjallisuudessa on 

tunnistettu useita tärkeitä vaatimuksia, joita hyvän ja luotettavan suorituskykymittariston 

tulisi täyttää. Neely et al. (1997) ovat tutkineet suorituskykymittariston suunnittelua ja hyvän 

suorituskykymittariston vaatimuksia ja ominaisuuksia. Tutkimuksen perusteella Neely et al. 

(1997 s. 1148) ovat päätyneet 22 suositukseen, jotka hyvän suorituskykymittariston tulisi 

täyttää. 

Alla olevassa taulukossa on listattuna 22 suositusta vaatimuksista ja ominaisuuksista, jotka 

hyvän suorituskykymittariston tulisi täyttää. 
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  Suositus 

1 Tulee johtaa strategista 

2 Helppo ymmärtää 

3 Tarjoaa ajantasaista ja tarkkaa palautetta 

4 Tulee perustua määrään, johon voi vaikuttaa ja jota on helppo hallita 

5 Heijastaa liiketoimintaprosessia 

6 Olla yhteydessä tavoitteisiin 

7 Olla relevantti 

8 Olla osana johtosilmukkaa 

9 Olla selkeästi määritetty 

10 Olla visuaalinen vaikutus 

11 Keskittyä parantamiseen 

12 Olla johdonmukaisia 

13 Tarjota nopeaa palautetta 

14 Olla selkeä tarkoitus 

15 Perustua täsmällisesti määriteltyyn kaavaan ja datalähteeseen 

16 Perustua ennemmin suhdelukuihin kuin absoluuttisiin numeroihin 

17 Käyttää dataa, joka on kerättävissä automaattisesti 

18 Olla raportoitavissa helposti tietyssä muodossa 

19 Perustua trendeihin yksitäisten tilanteiden sijaan 

20 Tulee tarjota informaatiota 

21 Olla tarkka siitä mitä mitataan 

22 Olla objektiivinen ja ei perustua mielipiteeseen 

Taulukko 1. Suorituskykymittauksen vaatimukset ja suositukset mukaillen Neely et al. (1997 

s. 1148) 

 

Myös Tangen (2005) on tutkinut ja analysoinut suorituskyvyn mittaamisen vaatimuksia. 

Tangen on tiivistänyt suorituskykymittariston vaatimukset kahteen kategoriaan, 

järjestelmävaatimuksiin ja mittauksien vaatimuksiin.  Järjestelmävaatimukset edustavat 

kriteereitä, joita mittausjärjestelmän tulee täyttää, kuten tukea yrityksen strategiaa ja käyttää 

mittaamiseen sekä taloudellisia että ei-taloudellisia mittareita eli vastata kysymykseen: Mitä 

mitata. Toisena kategoriana ovat mittauksen vaatimukset edustaen kriteereitä, jotka ovat 

tärkeitä suunniteltaessa yksittäisiä suorituskykymittareita. Tällöin kriteerinä on käyttää 

mittaamiseen asianmukaista kaavaa ja sisällyttää tarvittavat tekniset tiedot. Eli vastataan 

kysymykseen: Miten mitata. (Tangen 2005 s. 47). Lisäksi Tangen (2005) on tutkimuksessaan 

listannut suorituskykymittauksien vaatimukset kolmeen eri luokkaan riippuen, kuinka 

kehittynyt suorituskykymittausjärjestelmä yrityksessä on käytössä. Alimmassa 

vaativuusluokassa käytetään lähinnä taloudellisia mittareita pääasiassa yrityksen sisäiseen 

käyttöön ja usein vain ylin organisaatiotaso on mittareiden piirissä. Toisessa 
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vaativuusluokassa yrityksellä on käytössä tasapainoinen mittaristo koostuen sekä 

taloudellisista että ei-taloudellisista mittareista. Lisäksi toisen vaativuusluokan mittaristo 

vastaa sekä ulkoisiin että sisäisiin tarpeisiin sekä kattaa suurimman osan organisaatiotasoista. 

Ensimmäisessä luokassa on täysin integroitu ja kehittynyt mittausjärjestelmä, joka kattaa 

kaikki organisaatiotasot sekä keskittyy kaikkiin sidosryhmiin täyttäen kaikki hyvän ja 

kattavat mittausjärjestelmän vaatimukset. (Tangen 2005 s. 48).  

 

Kirjallisuuden perusteella on tunnistettavissa neljä perusvaatimusta, jotka kaikkien hyvien 

suorituskykymittaristojen tulisi täyttää. Nämä perusvaatimukset ovat myös listattuna 

Tangenin (2005 s. 49) tutkimuksessa.  

 

Tarjota tarkkaa ja hyödyllistä informaatiota 

Mittausjärjestelmän ensisijainen tarkoitus on tarjota tarkkaa ja hyödyllistä informaatiota 

yrityksen päätöksenteon tueksi (Tangen 2005, Ukko et al. 2007, Pekkola ja Rantanen 2014, 

Kankkunen et al. 2005 s. 93). Erityisesti tulee kiinnittää huomiota informaation tarkkuuteen, 

koska virheitä ja epätarkkuuksia sisältävä informaatio voi aiheuttaa sekaannusta ja ohjata 

yrityksen toimintaa väärään suuntaan. 

 

Tukea yrityksen strategiaa ja operatiivisen tason tavoitteita 

Suorituskykymittaristo tulisi johtaa yrityksen strategista ja tukea strategian toteutumista. 

Lisäksi on tärkeää, että strategiset tavoitteet käännetään operatiivisiksi tavoitteiksi 

organisaation alemmille tasoille ja varmistutaan, että kaikki yritykset organisaatiotaso 

pyrkivät kohti samaa tavoitetta. (Tangen 2005 s. 49) 

 

Ehkäistä osaoptimointia 

Tutkimuksien mukaan mm. Ukko et al. (2007) ja Ukko et al. (2009) suorituskyvyn 

mittaamisella on vaikutus työntekijöiden käyttäytymiseen. On ehdottaman tärkeää, että 

työntekijät ymmärtävät mitä mitataan ja mitä ei mitata. Suorituskykymittariston tulee 

ehkäistä osaoptimointi luomalla selkä yhteys tavoitteiden välillä läpi organisaation, jolloin 
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varmistetaan, että työntekijän käyttäytyminen on yhdenmukaista yrityksen tavoitteiden 

kanssa ja osaoptimointia ei pääse syntymään. (Tangen 2005 s. 49) 

 

Mittausjärjestelmän tulee sisältää rajoitettu määrä mittareita 

 

On tärkeää rajoittaa mittareiden määrä, jotta suorituskykymittariston tarjoaman tiedon avulla 

voidaan tehdä tarvittavia päätöksiä. Liian suuri määrä mittareita lisää riskiä liiallisesta 

informaatiosta, jolloin pahimmassa tapauksessa tärkeää tietoa ei pysty erottamaan vähemmän 

tärkeästä tiedosta. (Tangen 2005 s. 49)  

 

Kankkunen et al. (2005 s. 133) mukaan mittareiden sopivaa määrää arvioidessa on otettava 

huomioon, että mittareiden määrän kasvaessa pystytään liiketoiminta todennäköisesti 

mallintamaan paremmin, mutta määrän kasvaessa ihmisten ymmärrys mittaristosta 

kokonaisuutena ja mittareiden välisistä syy-seuraussuhteista vähenee. Lisäksi fokus tiettyihin 

liiketoiminnan kriittisiin osa-alueisiin voi heiketä mittareiden määrän kasvaessa. On myös 

hyvä huomioida, että mittareiden määrän kasvaessa, myös mittariston ylläpitoon ja 

kehittämiseen vaaditut resurssit kasvavat. 

 

2.5 Suorituskykymittausjärjestelmän suunnittelu 

 

Kirjallisuuden perusteella suorituskykymittausjärjestelmän suunnittelu voidaan nähdä 

prosessina ja prosessimalleja on useita. Bourne et al. (2000 s. 757) tiivistävät 

suorituskykymittausjärjestelmän suunnitteluprosessin kolmeen päävaiheeseen; 

Suorituskykymittareiden suunnitteluun, suorituskykymittausten implementointiin ja 

suorituskykymittausten käyttöön. Vuoden 2005 tutkimuksessa Bourne (2005 s. 377) on 

lisännyt suunnitteluprosessiin neljännen vaiheen eli suorituskykymittausten päivityksen. 

Myös Kankkunen et al. (2005 s. 121) kuvaavat mittausjärjestelmän laatimisprosessin 

kolmeen vaiheeseen eli mittareiden suunnitteluun, mittausjärjestelmän implementointiin 

organisaatiossa sekä mittausjärjestelmän ylläpitoon ja käyttöön. Alla kuvattuna 

suorituskykymittausprosessin vaiheet Bourne et al. (2000 s. 757) mukaisesti. 

 



 

19 
 

 

 

Kuva 2. Suorituskykymittausprosessin vaiheet (Bourne et al. 2000 s. 757) 

 

Neely et al. (1995 s.100) ja Lohman et al. (2004 s. 270) ovat koostaneet tutkimuksissaan 

suorituskykymittausjärjestelmän suunnitteluprosessin tarkemmin yhdeksän askeleen 

kuvaukseksi seuraavasti: 

1. Yrityksen mission määrittäminen selkeästi 

2. Yrityksen strategisten tavoitteiden tunnistaminen 

3. Ymmärrys jokaisen toiminnallisen osa-alueen roolista yrityksen strategisten 

tavoitteiden saavuttamisessa 

4. Suorituskykymittausten kehittäminen jokaiselle toiminnalliselle osa-alueelle pystyen 

näyttämään yrityksen kokonaistilanteen yrityksen johdolle 

5. Strategisten tavoitteiden ja suorituskykymittauksien tavoitteiden kommunikointi 

organisaation alemmille tasoille 
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6. Varmistuminen strategisten tavoitteiden yhdenmukaisuudesta jokaisella 

organisaatiotasossa 

7. Varmistuminen suorituskykymittauksien yhteensopivuudesta kaikilla toiminnallisilla 

osa-alueilla 

8. Suorituskykymittausjärjestelmän käyttö 

9. Suorituskykymittareiden määräajoin tapahtuva uudelleen arviointi 

 

 Tenhunen et al. (2001 s. 20) ovat osana SAKE-projektia koostanut pienille ja keskisuurille 

yrityksille paremmin sopivan suorituskykymittausten suunnittelun prosessimallin. Koska 

pienillä yrityksillä on usein vähemmän resursseja ja yksinkertaisemmat järjestelmät, myös 

suorituskykymittausjärjestelmän tulee olla yksinkertainen. Lisäksi myös mittausjärjestelmän 

suunnitteluprosessin tulee olla yksinkertainen. Tenhunen et al. (2001 s. 20-22) ja Ukko et al. 

(2007 s. 57-58) mukaillen prosessimalli pienille ja keskisuurille yrityksille sisältää alla olevat 

päävaiheet: 

1.   Heräte suorituskyvyn mittausjärjestelmän tarpeellisuudesta 

2. Mittausjärjestelmän pääkäyttötarkoituksen määrittely ja suunnittelutiimin valinta 

3. Yhtiön vision ja strategian määrittäminen ja selkeyttäminen sekä yrityksen kriittisten 

menestystekijöiden tunnistaminen 

4.  Seurattavien suorituskyvyn osa-alueiden määrittely 

5. Seurattavien suorituskyvyn osa-alueiden tarkentaminen ja mittareiden analysointi 

6. Suorituskykymittariston viimeistely 

7. Mittariston koekäyttö ja arviointi 

8. Suorituskykymittariston käyttö ja jatkuva parantaminen 
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Suorituskykymittausten suunnittelu 

 

Lönnqvist (2004 s. 112) ja Kankkunen et al. (2005 s.119) toteavat, että 

suorituskykymittausten suunnitteluvaihe alkaa määrittämällä suorituskykymittausjärjestelmän 

tavoitteet ja tarkoituksen. Kankkunen et al. (2005 s. 119-123) ovat listanneet useita 

mahdollisia tavoitteita suorituskykymittausjärjestelmälle. Tavoitteita voivat olla: Selvän 

ongelman ratkaiseminen, työntekijöiden kannustaminen jatkuvaan kehittämiseen, 

kriisitilanne, yhteistyön tehostaminen sidosryhmien kanssa, yhteistyön tehostaminen yrityksen 

sisällä, tarve verrata toimintaa kilpailijoihin tai yhteistyökumppaneihin (benchmarking), 

strategisten päämäärien saavuttaminen, strategian selkeyttäminen, yhteisymmärryksen 

lisääminen strategiasta, organisaation käyttäytymiseen vaikuttaminen ja organisaation 

oppiminen. Vaikka tavoitteita voi olla useita, niiden saavuttaminen ei onnistu useinkaan 

samanaikaisesti. Siksi mittausjärjestelmän tavoitteet on asetettava tärkeysjärjestykseen ja 

määritettävä ja päätettävä ensisijaiset tavoitteet. (Kankkunen et al. 2005 s. 119)  

 

Bourne et al. (2000 s.757) jakavat kirjallisuuden perusteella suorituskykymittausten 

suunnittelun edelleen kahteen osa-alueeseen; mittavien ja tavoiteltavien asioiden 

tunnistamiseen sekä valintaan ja itse mittauksien suunnitteluun. Mitattavien ja tavoiteltavien 

asioiden kartoittaminen alkaa tunnistamalla ja määrittämällä yrityksen kriittiset 

menestystekijät. Kriittiset menestystekijät ovat tekijöitä, joissa yrityksen tulee olla hyvä ja 

pitää onnistua, jotta yritys kehittyisi kyseisen painopisteen osalta haluttuun suuntaan. 

Kullekin painopisteelle määritetään erikseen kriittiset menestystekijät. Suorituskykymittarit 

johdetaan tunnistettujen kriittisten menestystekijöiden pohjalta. (Ukko et al. 2007 s. 17).  

 

Neely ja Bourne (2000 s. 4) mukaan suorituskykymittausten suunnittelun tulee lähteä 

liikkeelle laatimalla syy-seuraussuhdekartta (success map) tai strategiakartta. Syy-

seuraussuhdekartalla ja strategiakartalla voidaan määritellä ja havainnollistaa ne tekijät 

tasoittain, jotka tukevat yrityksen ylemmän tason ja strategisten tavoitteiden saavuttamista. 

Neely ja Buorne (2000 s.4) listaavatkin yhdeksi tyypilliseksi suorituskykymittausjärjestelmän 

epäonnistumisen syyksi puutteellisen mittareiden suunnitteluvaiheen, jossa ei ole huomioitu 

syy-seuraussuhdekarttaa.  
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Kirjallisuuden perusteella on löydettävissä useita suunnittelukriteereitä mittarin 

suunnitteluun, joita voi käyttää mittauksien tai mittausjärjestelmän laadun arviointiin. Sink 

(1989) s. 68-69) on koostanut 13 tekijää, joita voidaan käyttää suunnittelukriteereinä 

suorituskykymittareissa. Nämä kolmetoista tekijää ovat listattuna alla Sink (1989 s. 68-69) 

mukaisesti: 

1. Validiteetti. Mittaus on validi, kun se mittaa juuri tarkoitettua kohdetta 

2. Tarkkuus. Mittaus on oltava riittävän tarkka 

3. Kokonaisvaltaisuus. Mittareiden tulee muodostaa tasapainoinen kuva toiminnasta 

4. Ainutlaatuisuus. Yksittäinen mittari kuvaa vain tiettyä mitattavaa ominaisuutta 

5. Luotettavuus. Mittausten tuloksien tulee olla luotettavia ja toistettavia 

6. Ymmärrettävyys. Mittauksien tulee olla helposti kaikkien ymmärrettävissä  

7. Kvantifioitavuus. Tulokset tulee esittää suureina ymmärrettävässä muodossa 

8. Kontrolloitavuus. Mittauksien tulee mitata sellaisia asioita, jotka ovat kontrollin 

piirissä. 

9. Kustannustehokkuus. Mittareiden ja mittausjärjestelmän tulee olla kustannustehokas 

10. Relevanttius. Mittarin tuloksella tulee olla merkitystä päätöksenteolle 

11. Uskottavuus. Päätöksen tekijän tulee voida luottaa mittarin tulokseen 

12. Oikea aikaisuus. Mittaustulosten tulee kuvata nykytilannetta ilman pitkiä viiveitä 

13. Yksinkertaisuus. Mittarin tulee olla yksinkertainen ja helppokäytöinen. 

 

Mittausten laadukkaassa suunnittelussa on hyvä käyttää systemaattista pohjaa, jolloin suurin 

osa yksittäisen mittarin suunnitteluun liittyvistä ongelmista voidaan välttää (Kankkunen et al. 

2005 s. 140). Neely et al. (1197 s.1136) ovat tutkimuksessaan laatineet viitekehyksen siitä, 

mistä hyvä suorituskykymittaus koostuu. Viitekehys sisältää kymmenen elementtiä, joita 

hyvän mittauskortin tulee sisältää. Alla listattuna Neely et al. (1997 s. 1138) mukaillen 

suorituskykymittauksen mittauskortin 10 elementtiä. 

1. Otsikko. Otsikon tulee olla selkeä ja kertoa mikä mittaus on ja miksi se on tärkeä. 

2. Tarkoitus. Mittauksen tarkoitus tulee olla määritettynä 
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3. Liittyminen tavoitteisiin. Mittaukseen liittyvä liiketoiminnan tavoite tulee olla 

kerrottuna 

4. Tavoite. Mittaukselle tulee määritellä tavoitearvo, johon mittauksen tulosta verrataan 

5. Kaava. Mittaukselle tulee määrittää kaava, jonka perusteella mittaustulos määritetään 

6. Mittaus taajuus. Määritettävä taajuus, jolla mittaustulos raportoidaan 

7. Kuka vastaa mittauksesta. Määritettävä kuka vastaa mittausdatan keruusta ja 

raportoinnista 

8. Mittausdata lähde. Mittausdata lähde tule määritellä 

9. Kuka käyttää mittausdataa päätöksentekoon. Määritettävä kuka tai ketkä käyttävät 

mittauksen dataa päätöksen tekoon 

10. Mitä toimenpiteitä mittarin tulos aiheuttaa. Kuvattava mihin toimenpiteisiin 

ryhdytään, jos mittarin tulos näyttää huonoa suoritusta 

11.  Huomiot ja kommentit. Kuvaa mittauksen ominaisuuksia ja mahdollisia huomioita ja 

poikkeamia 

 

Suorituskykymittausten implementointi 

 

Bourne et al. (2000 s. 758) mukaan suorituskykymittausten implementointi on määritelty 

vaiheeksi, jossa suorituskykymittausjärjestelmä otetaan käyttöön keräämään ja prosessoimaan 

kerättävää dataa. Tämä sisältää usein uusia menettelyitä data keräämiseen, tietojärjestelmien 

muokkausta ja rakentamista sekä henkilöstön koulutusta ja datan analysointia.  

 

Suorituskykymittausten implementointi voidaan karkeasti jakaa kahteen eri päätehtävään: 

Operatiiviseen implementointiin ja tekniseen implementointiin. Operatiivinen implementointi 

sisältää henkilöstön koulutusta, henkilöstön informoimista suorituskykymittausprojektista 

sekä mittausten testikäyttöä käytännössä. Tekninen implementointi sisältää teknisen 

mittausjärjestelmän toteutuksen tietojärjestelmien muokkausta ja rakentamisen mittausten 

datakeruuta ja analysointia varten. (Lönnqvist 2004 s. 117) 
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Implementointivaihe on tärkeä osavaihe suorituskykymittausprojektissa. Bourne et al. (2000 

s. 762) ovat tunnistaneet kolme mahdollista kompastuskiveä implementointivaiheessa.  

1. Mittausjärjestelmän vastustus henkilöstössä 

2. Tietojärjestelmät ovat puutteelliset 

3. Johdon sitoutuminen on heikkoa 

 

Neely ja Bourne (2000 s. 5) ovat myös toisessa tutkimuksessaan tunnistaneet kolme pääsyytä, 

miksi implementointivaihe yleensä epäonnistuu suorituskykymittausprojekteissa. 

Implementointivaihe voi epäonnistua, jos henkilöstö kokee mittausjärjestelmän uhkaksi, jota 

käytettäisiin osoittamaan epäonnistumisia. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että 

suorituskykymittausjärjestelmä rakennetaan niin, ettei sitä missään vaiheessa käytetä 

osoittamaan epäonnistumisia. Toinen pääsyy implementoinnin epäonnistumiseen on usein 

tiedonkäsittelyjärjestelmien puute, joka koskee usein etenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä. 

Mittauksiin kerättävä data on usein hajallaan monessa eri paikassa, jolloin sitä on hankala 

käyttää. Implementointivaiheessa vaiheessa onkin käytettävä tarpeeksi aikaa ja resursseja 

luotettavien ja helppokäyttöisten tietojärjestelmien luomiseksi. Kolmas pääsyy 

implementointivaiheen epäonnistumiseen on keskittymisen ja sitoutumisen puute pitkään 

mittausjärjestelmäprojektiin. Tällöin erityisen tärkeää on johdon sitoutuminen ja 

kannustaminen läpi projektin.  

 

Kankkunen et al. (2005 s. 247-248) korostavat, että on tärkeää pitää mittausjärjestelmä 

mahdollisimman yksinkertaisena. Lisäksi mittaaminen on usein kannattavaa aloittaa 

mahdollisimman yksinkertaisilla järjestelmillä kuten excel-taulukoilla ja liittää automaattiset 

tietojärjestelmät vasta myöhemmässä vaiheessa. Tällä vältytään siltä, että 

suorituskykymittausprojekti ei leimaudu IT-järjestelmäprojektiksi ja implementointivaihe vie 

vähemmän aikaa, jolloin itse mittaaminen voidaan aloittaa nopeammin ja kustannus 

mittausjärjestelmän käynnistämiselle on huomattavasti edullisempi, mikä voi olla merkittävää 

etenkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. 
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Suorituskykymittausten käyttö 

 

Onnistuneen suunnittelun ja implementointivaiheen jälkeen suorituskykymittauksen ovat 

valmiina käyttöön. Suorituskykymittaukset ovat hyvä lisä koko organisaation 

johtamisprosessiin. Kuten kohdassa 2.2 käytiin läpi, mittauksia voidaan käyttää 

päätöksenteon tueksi, kontrollointiin, ohjeistukseen ja oppimiseen. Tyypillisesti 

suorituskykymittauksia käytetään seuraamaan ja kontrolloimaan, miten tavoitteita 

saavutetaan. Jos tavoitteita ei saavuteta, on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. 

Suorituskykymittauksia käytetään tyypillisesti myös ohjaamaan henkilöstöä sekä henkilöstön 

motivointiin ja palkitsemiseen. Jos suorituskykymittausjärjestelmä on johdettu oikeaoppisesti 

strategiasta, mittauksia voi käyttää mittarina strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tai 

haastamaan strategian toimivuus. (Lönnqvist 2004 s.120) 

 

 

2.6 Suorituskykymittaristot 

 

Balanced scorecard eli tasapainotettu tuloskortti 

 

Robert S. Kaplan ja David P. Norton esittelivät vuonna 1992 Harvard Business Review:ssä 

tasapainotetun tuloskortin eli Balanced Scorecard:in, lyhenteeltään BSC, joka on yksi 

tunnetuimmista suorituskykymittaristoista. Tasapainotetun tuloskortin mittarit sisältävät 

avaintekijät yrityksen strategiasta. Tasapainotetun tuloskortin Kaplan ja Norton määrittelivät 

joukoksi mittareita, joiden on tarkoitus antaa yrityksen johdolle nopea ja kattava tilannekuva 

yrityksen tilanteesta. BSC sisältää mennyttä suoritusta kuvaavia taloudellisia mittareita sekä 

operatiivisia ei-taloudellisia mittareita asiakastyytyväisyyden, sisäisten prosessien ja 

organisaation kehittymiskyvyn mittaamiseksi. (Laitinen 2003 s. 376) 

 

BSC sisältää neljä tärkeätä mittaamisen näkökulmaa ja ulottuvuutta: 

• Taloudellinen näkökulma 

• Asiakkaan näkökulma 
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• Sisäisten prosessien näkökulma 

• Innovoinnin ja oppimisen näkökulma 

 

Taloudellinen näkökulma vastaa kysymykseen millaisena omistajan näkevät yrityksen. 

Taloudellista näkökulma mittaa yrityksen taloudellista suorituskykyä ja sitä mitataan 

perinteisillä taloudellisilla mittareilla, kuten esimerkiksi pääoman tuottoprosentilla. (Laitinen 

2003 s. 377) 

 

Asiakasnäkökulma vastaa kysymykseen millaisena asiakkaat näkevät yrityksen. 

Asiakasnäkökulmassa mitataan asioita, jotka heijastavat asiakkaille tärkeitä asioita kuten 

esimerkiksi, nopeutta, laatua, palvelua ja kustannuksia asiakkaalle. (Laitinen 2003 s. 377) 

 

Sisäisten prosessien näkökulma vastaa kysymykseen, missä asioissa yrityksen tulee olla 

ylivoimainen. Sisäisten prosessien näkökulmassa mitataan sisäistä suorituskykyä, joka 

vaikuttaa kriittisesti yrityksen kykyyn tyydyttää asiakkaan tarpeet. Sisäisten prosessien 

mittareita ovat esimerkiksi läpimenoajat, laatu, tuottavuus ja työntekijöiden taidot. (Laitinen 

2003 s. 377)    

 

Innovoinnin ja oppimisen näkökulma liittyy yrityksen kykyyn innovoida, parantaa ja oppia 

menetelmiä, joilla asiakkaiden tarpeet voidaan tyydyttää entistä peremmin. Innovoinnin ja 

oppimisen näkökulma vastaa kysymykseen, millä tavalla yritys voi parantaa jatkuvasti 

suorituskykyä ja arvon tuottamista. (Laitinen 2003 s. 377) 

 

Kaplanin ja Nortonin mukaan BSC:n neljällä ulottuvuudella on selvät keskinäiset 

riippuvuudet ja ne muodostavat kausaalisen syy-seuraussuhde ketjun neljän näkökulman 

välille. Kaplan ja Norton määrittelevät myös strategian joukoksi hypoteeseja syystä ja 

seurauksesta. Kuvassa 2 on esitettynä tasapainotettu mittaristo ja sen syy-seuraussuhteet. 

Tässä esimerkissä yhtiö tavoittelee korkeaa sijoitetun pääoman tuottoa johon, päästään 

asiakasuskollisuuden ajamana, johon puolestaan vaikuttaa sisäisten prosessien laatu ja 
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läpimenoaika. Jotta sisäisten prosessien laatuun ja nopeuteen voidaan vaikuttaa, on 

kehitettävä henkilökunnan taitoja. (Laitinen 2003 s. 380) 

 

 

 

 

Kuva 3. Tasapainotettu mittaristo ja syy-seuraussuhteet. Mukaillen Laitinen (2003 s. 381) 

 

Laitisen (2003 s. 382) mukaan BSC:n, kuten muidenkin strategisten mittausjärjestelmien, 

ongelmaksi jää se, että yrityksen strategia ei pysy vakiona pitkiä aikoja. Kun yrityksen 

strategia voi muuttua nopeastikin myös strategiakartan ja mittausjärjestelmän on muututtava 

tarvittaessa nopeasti, jolloin mittariston on oltava myös kevyt ja joustava. Laitisen (2003 s. 

381) mukaan Balanced Scorecard:sta on tullut selvästi suosituin suorituskyvyn 

mittausjärjestelmä. 
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Suorituskykypyramidi 

 

Suorituskykypyramidi on alun perin A.S Judsonin ideoima ja sitä kehittivät edelleen Lynch & 

Cross vuonna 1991. Suorituskykypyramidin tarkoituksena on yhdistää yrityksen strategia ja 

toiminnot muuntamalla tavoitteet visiosta lähtien hierarkkisesti ylhäältä alas ja niihin liittyvät 

mittari vastaavasti alhaalta ylös. Suorituskykypyramidin kehittäminen alkaa yrityksen 

visiosta, joka muunnetaan liiketoimintayksiköiden tavoitteiksi, jotka saavuttamalla visio 

voidaan toteuttaa. Liiketoimintayksikön tavoitteet voidaan saavuttaa taas seuraavan 

operatiivisen tason tavoitteiden saavuttamisella. Alimmalla tasolla on osasto- ja tiimikohtaiset 

tavoitteet, joiden saavuttamisella voidaan saavuttaa operatiivisen tason tavoitteet.  

 

Kuva 4. Suorituskykypyramidi (Lynch ja Cross 1995, Laitinen 2003 s. 386 mukaan) 

 

Lynch ja Cross mukaan suorituskykypyramidi on malli kuvaamaan sitä, miten yrityksen 

tavoitteet kommunikoidaan ylimmältä strategiselta tasolta aina lattiatasolle saakka ja 

vastaavasti mittarit tuotetaan alimmalta tasolta ylimmälle tasolle asti. 
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Suorituskykypyramidimallissa on kaksi keskeistä ja laajaa ulottuvuutta. Ulkoinen tehokkuus 

eli kyky tyydyttää asiakkaiden tarpeet sekä sisäinen tehokkuus eli kyky toimia tehokkaasti. 

Suorituskykypyramidimallissa mittarit yhdistävät toiminnot strategisiin tavoitteisiin, jolloin 

yrityksen eri organisaatiotasot ja osastot voivat nähdä, millä tavalla he voivat vaikuttaa 

tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi pyramidijärjestelmässä yhdistetään taloudelliset ja ei-

taloudelliset, joita voidaan hyödyntää operatiivisen johdon päätöksen teossa. Järjestelmässä 

myös arvioidaan kaikkia toimintoja suhteessa asiakkaiden vaatimuksiin. (Laitinen 2003 s. 

386-387)  

 

Suorituskykyprisma 

 

Suorituskykyprisma on Andy Neelyn ja Chris Adamsin (2001) kehittämä 

suorituskykymittausjärjestelmä. Suorituskykyprisma koostuu viidestä toisiinsa liittyvästä 

ulottuvuudesta: (Najmi et al. 2009 s. 1125) 

1. Sidosryhmien tyytyväisyys vastaa kysymykseen, mitkä ovat yrityksen tärkeimmät 

sidosryhmät, mitä he haluavat ja mitkä ovat heidän tarpeensa. 

2. Sidosryhmien panos vastaa kysymykseen, mitä panoksia organisaatio vaatii 

sidosryhmiltään. 

3. Strategiat vastaa kysymykseen millaista strategiaa yrityksen pitää toteuttaa 

tyydyttääkseen tärkeimpien sidosryhmien vaatimukset ja toiveet. 

4.  Prosessit vastaa kysymykseen, mitä kriittisiä prosesseja organisaatio tarvitsee 

toimiakseen ja toteuttaakseen strategiaansa. 

5. Kyvykkyydet vastaa kysymykseen, millaisia kyvykkyyksiä organisaatio tarvitsee 

toimiakseen ja toteuttaakseen strategiaansa. 

 

Vaikka Neely et al. (2002) mukaan suorituskykymittarit tulee johtaa ensisijaisesti strategiasta, 

suorituskykyprismassa Neely ja Adams ajattelun lähtökohtana on, että sidosryhmien 

tarpeiden tyydyttäminen tulee ensimmäisenä ja sen jälkeen muotoillaan strategia. 

Ulottuvuuksiin liittyvät toimenpiteet sekä niiden tulokset, tavoitteet ja toimintasuunnitelmat 

sisällytetään tuloskortteihin, joiden kautta suorituskykyä hallitaan. Suorituskykymittaukset 
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yhdistetään toisiinsa käyttäen avuksi syy-seuraussuhdekarttaa (success map). (Najmi et al. 

2009 s. 1125) 

 

 

 

 

Dynaaminen suorituskyvyn mittausjärjestelmä 

 

Dynaaminen suorituskyvyn mittausjärjestelmä on Laitisen (2003 s. 401-402) kehittämä 

suorituskyvyn mittausjärjestelmän, joka perustuu resurssien tehokkaaseen käyttöön 

strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Dynaaminen malli sisältää kaksi ulkoisen 

suorituskyvyn ulottuvuutta: 

1. Taloudellinen suorituskyky (financial performance) 

2. Kilpailukyky (competitivess) 

Ulkoisten ulottuvuuksien dynaaminen malli sisältää viisi sisäisen suorituskyvyn ulottuvuutta: 

1. Kustannukset (costs) 

2. Tuotannontekijät (production factors) 

3. Toiminnot (activities) 

4. Tuotteet (products) 

5. Tuotot (revenues) 

Dynaamisen mallin periaate on se, että siinä seurataan resurssien kulkua yrityksen sisällä ja 

muuntumista yritysprosessissa tuotoiksi (Laitinen 2003 s. 402) 

 

Dynaamisessa kiertokulku alkaa kustannuksista, jossa mitataan, kuinka tehokkaasti resurssit 

on allokoitu kustannuksina tuotannontekijöille. Toisessa vaiheessa mitataan, miten 

tehokkaasti tuotannontekijöitä on hyödynnetty yrityksen toiminnassa. Kolmannessa vaiheessa 

mitataan, kuinka hyvin yrityksen avaintoiminnot on suoritettu. Neljännessä vaiheessa 

mitataan, kuinka hyviä tuotteita on saatu aikaan ja miten hyviä ne ovat tulevaisuudessa. 
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Viidentenä vaiheena mitataan tuottoja esimerkiksi tuotteiden kannattavuutta mittaamalla. 

Tuotot vaikuttavat myös ulkoiseen suorituskykyyn ja ulottuvuuksiin eli taloudelliseen 

suorituskykyyn sekä kilpailukykyyn. Taloudellista suorituskykyä mitataan perinteisillä 

taloudellisilla mittareilla ja kilpailukykyä esimerkiksi kasvuun ja markkinaosuuksiin 

liittyvillä mittareilla. Prosessi on suunniteltu siten, että vaiheet seuraavat toisiaan 

kausaalisesti, jolloin syy-seuraussuhde on helppo ymmärtää. Tietyn vaiheen toteuman syyt on 

helppo selvittää edeltäneestä vaiheesta. (Laitinen 2003 s. 403-404) 

 

3 SUORITUSKYKYMITTARISTON SUUNNITTELEMINEN CASE-YRITYKSEN 

ENERGIALIIKETOIMINNALLE 

 

Tutkimuksen 3-luvussa on empiriaosuus, jossa esitellään case-tutkimus 

suorituskykymittariston suunnittelemisesta sekä esitellään case-yritys eli Kotkan Energia Oy 

ja sen energialiiketoiminta, johon mittaristot rakennetaan. Lisäksi käydään läpi tutkimuksen 

aineiston keruu ja analysointi sekä lopuksi esitellään tutkimuksen tulokset. 

 

3.1 Tutkimuksen kuvaus 

 

Tutkimus toteutettiin case-tutkimuksena eli tapaustutkimuksena. Tiedonkeruussa ja 

havainnoinnissa auttoi huomattavasti tutkijan työskenteleminen case-yrityksessä. Case-

tutkimus koostui neljästä päävaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa tunnistettiin kirjallisuuden 

ja yrityksen strategian perusteella alustavia tärkeitä mitattavia asioita ja kriittisiä 

menestystekijöitä. Tutkimuksen alusta alkaen oli tavoitteena toteuttaa mittariston 

suunnitteleminen henkilöstöä osallistavasti ja ensimmäisessä vaiheessa käytettiinkin työpaja 

menetelmää alustavien mittareiden ja mitattavien kriittisten menestystekijöiden alustavassa 

kartoituksessa. Toisessa vaiheessa työpajojen perusteella suunniteltujen alustavien mittavien 

asioiden perusteella koostettiin kyselytutkimus hyödyntäen internet-pohjaista 

kyselyohjelmaa. Kyselytutkimuksessa kartoitettiin kaikista tärkeimmät menestystekijät ja 

mitattavat tavoitteet. Kyselytutkimus toteutettiin liiketoiminnan henkilöstölle, yhtiön 

päällikkötasolle sekä johdolle, jolloin myös voitiin havainnoida eri organisaatiotasojen 

mahdollisia näkemyseroja tärkeimmistä tavoiteltavista menestystekijöistä. Kolmannessa 
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vaiheessa analysoitiin kyselytutkimuksen tulokset ja valittiin sen perusteella mittarit 

suorituskykymittaristoon. Neljännessä vaiheessa toteutettiin mittarikortit sekä 

implementoitiin suorituskykymittausjärjestelmä käyttöön.   

 

 

 

3.2 Yritysesittely 

 

Kotkan Energia on Kotkan kaupungin kokonaan omistama energiakonserni, joka koostuu 

emoyhtiö Kotkan Energia Oy:stä ja kahdesta Kotkan Energia Oy:n 100 % omistamista 

tytäryhtiöistä Karhu Voima Verkko Oy:stä ja Karhu Voima Palvelu Oy:stä. Kotkan Energia 

on perustettu vuonna 1993 jatkamaan Kotkan sähkölaitoksen ja myöhemmin 

Energialaitoksen toimintaa. Nykymuotoinen konserni Kotkan Energiasta muodostui vuonna 

2016, jolloin Kotkan Energia osti tytäryhtiöt. Yhtiön päätuotteita ovat kaukolämpö 

teollisuushöyry sähkö, jätteen hyödyntämispalvelu sekä maakaasun myynti. Konsernin 

liikevaihto vuonna 2019 oli 55,1 miljoonaa euroa. Konserni työllistää noin 100 energia-alan 

ammattilaista. (Kotkan Energia Oy kotisivut, 2020) 

Yhtiön organisaatiorakenne uudistettiin vuonna 2020 ja koostuu viidestä liiketoiminta-

alueesta, energialiiketoiminnasta, tuotantoliiketoiminnasta, Hallinto- ja hr-toiminnoista, 

taloustoiminnoista sekä tytäryhtiöiden liiketoiminnasta. Alla olevassa kuvassa on esitettynä 

yhtiön pääliiketoiminnat sekä niiden päätehtävät. 
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Kuva 5. Yhtiön organisaatiorakenne (Kotkan Energia Oy 2020) 

 

Tuotantoliiketoiminta vastaa tuotantolaitoksien ja kaukolämpöverkon käytöstä ja kunnossa 

pidosta sekä yhtiön tekniikasta ja teknisestä suunnittelusta. Energialiiketoiminta vastaa 

energianhankinnasta, energianmyynnistä, kaupankäyntitoiminnoista, asiakkuuksista sekä 

tuotannon suunnittelusta ja optimoinnista. Hallinto vastaa yhtiön yleishallinosta, 

henkilöstötoiminnoista, EHSQ-toiminnoista sekä viestinnästä ja markkinoinnista. 

Taloustoiminto vastaa taloudesta, rahoitukset, controller-toiminnoista sekä laskutuksesta. 

Tytäryhtiöt vastaavat suljetun sähköverkon sähkönjakelusta sekä 

sähköpalveluliiketoiminnasta. 

 

Yhtiön missio ja visio 

 

Yhtiön missiona on tuottaa vastuullisesti ja kestävistä asiakaslähtöisiä alueellisia 

energiapalveluita. Visiona on pieni jalanjälki, suuri kädenjälki eli olla päästöttömän 

energiatulevaisuuden edelläkävijä, asiakkaiden paras kumppani sekä vastuullinen alueellisen 

elinkeinoelämän edistäjä. Alla kuvattuna Kotkan Energia Oy:n missio ja visio. 
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Kuva 6. Kotkan Energia Oy:n missio ja visio (Kotkan Energia Oy, 2020) 

 

Yhtiön strategia 

 

Yhtiön strategia yleisellä tasolla on olla päästöttömän energiatulevaisuuden edelläkävijä, 

asiakkaiden paras kumppani sekä vastuullisen alueellisen elinkeinoelämän edistäjä. Yleisen 

tason strategiasta yhtiö on johtanut tarkemmat strategiset painopistealueet 2021 – 2025. 

Strategiset painopisteet ovat jaettu viiteen painopistealueeseen. Ensimmäisenä strategisena 

tavoitteena on uusi energiajärjestelmä, eli olla kehityksen kärjessä kaupunkienergiayhtiöiden 

joukossa uusissa energiatuotteissa ja energiaratkaisuissa. Toisena strategisena tavoitteena on 

puhdas tuotanto (”jalanjälki”) eli vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä vähentää polttamiseen 

perustuvaa tuotanto ja korva sitä uusilla tuotantomuodoilla ja hukkalämmöllä. Kolmantena 

strategisena tavoittaa on Puhdas energia (”kädenjälki”) eli nostaa asiakas keskiöön ja 

muotoutua uudelleen tuottajayhtiöstä palveluyhtiöksi. Neljäntenä strategisena tavoitteena on 

talouden tasapainotus keskittymällä vahvaan taloudelliseen ohjaukseen varmistaen 

tuloksentekokyky, kilpailukykyinen hinnoittelu sekä operatiivinen tehokkuus ja investointien 

priorisointi. Viidentenä tavoitteena on henkilöstö lähelle varmistaen osaava ja valmentaen 

johdettu joukkue panostaen turvallisuuskulttuuriin, hyvään esimiestyöhön, osaamisen 
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johtamiseen ja yhdessä tekemiseen. Alla kuvattuna Kotkan Energia Oy:n strategian 

painopistealueet 2021-2025.  

 

Kuva 7. Kotkan Energia Oy:n strategiset painopistealueet 2021-2025. (Kotkan Energia Oy, 

2020)   

Kotkan Energia Oy:n energialiiketoiminnan liiketoiminnan prosessinkuvaus  

 

Kotkan Energia Oy:n energialiiketoiminnan liiketoimintaprosessi koostuu kolmesta 

pääprosessista, energianhankintaprosessista, myynti- ja asiakkuusprosessista sekä 

kaupankäynti-, optimointi- ja tuotannonsuunnitteluprosessista. Energialiiketoiminnan 

tarkoituksena on hankkia energia kustannustehokkaasti varmistaen yhtiön energiatuotteiden 

kilpailukykyä ja yhtiön tuloksentekokykyä sekä aktiivisesti myydä energiatuotteita ja hallita 

asiakkuuksia asiakaslähtöisesti. Kaupankäynnin, optimoinnin ja tuotantosuunnittelun avulla 

toteutetaan mahdollisimman suuri sisäinen tehokkuus sekä tuottaa lisäarvoa aktiivisella 

kaupankäynnillä. 

 

Energiahankintaprosessi koostuu polttoaineen hankinnasta yhtiön tuotantolaitoksille, 

ostolämmön hankinnasta, jätteenhyödyntämispalvelusta, polttoainevarastojen hallinnasta sekä 

polttoainetoimituksista ja -logistiikasta. Energianhankintaprosessi saa syötteen 

tuotantosuunnitteluprosessin pitkän ja lyhyen aikavälin tuotantosuunnitelmasta, joka 
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määrittelee ajanjaksolle polttoaineen tarpeen tarvittavaan tuotantoon. Polttoainevarastojen 

hallinnan ja polttoainetoimitusten avulla hallitaan polttoaineen tarve tuotantolaitoksille 

kaikkina aikoina. 

 

Myynti- ja asiakkuusprosessi koostuu yhtiön energiatuotteiden ja lisäpalveluiden myynnistä, 

kehittämisestä sekä asiakkuuksien hallinnasta ja teknisestä asiakaspalvelusta. Myynti- ja 

asiakkuusprosessi on jaettu edelleen teollisuusenergian ja kaukolämpöenergian välillä. 

Myyntiprosessia toteutetaan yhtiön myyntiprosessin mallin mukaisesti ja asiakkuuksia 

hoidetaan asiakkuushoitomallin mukaisesti segmenteittäin.  

 

Kaupankäynti, optimointi ja tuotannonsuunnitteluprosessi koostuu kaupankäynnistä, jossa 

sähkö- ja maakaasutuotteita myydään ja ostetaan hyödyntäen hyödykemarkkinoilla toimivia 

kauppapaikkoja ja pörssejä. Optimointitoiminto määrittelee tuotannolle lyhyen aikavälin 

tuotantosuunnitelman maksimoiden tuotantokoneiston tehokkuuden ja tuotannosta saatavan 

lisäarvon. Tuotannonsuunnittelutoiminto määrittelee pidemmän aikavälin tuotannon, joka 

toimii lähtötietona energianhankinnalle sekä budjetointiprosessille. 

 

Energialiiketoiminnan tavoitteet  

 

Energialiiketoiminalle on johdettu yhtiön strategisten painopistealueiden perusteella 

strategialähtöiset tavoitteet vuosille 2021-2025. Liiketoiminnan tehtävien perusteella voidaan 

jopa sanoa, että energialiiketoiminta on yhtiö yhtiön sisällä, koska liiketoiminnan 

vastuualueena on kokoyhtiön liiketoiminta prosessin alkupää eli energiahankinta sekä 

loppupää eli myynti- ja asiakaspää. Tästä johtuen hyvin moni yhtiön strategisten 

painopistealueiden tavoitteista on suoraan johdettavissa energialiiketoiminnan tavoitteiksi. 

alla olevassa kuvassa on kuvattuna energialiiketoiminnan tavoitteet 2021-2025.  
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Kuva 8. Energialiiketoiminnan tavoitteet 2021-2025. (Kotkan Energia Oy, 2020) 

 

Ensimmäisenä tavoitteena uusi energiajärjestelmä on kaukolämmön uusien lisäpalveluiden 

pilotointi sekä uusien energiaratkaisuiden toteuttaminen. Toisena tavoitteena on puhdas 

tuotanto (”jalanjälki”) eli vähentää suunnitelmallisesti päästöjä sekä pienentää ja tehostaa 

polttamista energiantuotannossa. Kolmantena tavoitteena on puhdas energia (”kädenjälki”) 

eli toteuttaa myyntiä ja asiakkuuksia asiakaslähtöisesti sekä tuotteistaa uusi lisäpalveluita 

energiatuotteiden rinnalle. Neljäntenä tavoitteena on talouden tasapainotus eli myynnin 

kannattava kasvattamien sekä energian hankinnan kustannusten hallinta ja tuotteiden 

kilpailukyvyn varmistaminen. Viidentenä tavoitteena on henkilöstö lähelle eli panostaa 

hyvään esimiestyöhön sekä selkeään vastuiden ja valtuuksien jakoon liiketoiminnassa.   

 

3.3 Tutkimuksen aineiston keruu ja aineiston analysointi 

 

Tutkimuksessa aineistoa kerättiin case-yrityksen materiaaleista sekä toteuttamalla 

haastatteluita, työpajoja sekä kysely suorituskykymittareista henkilöstölle. Tiedonkeruun 

päävaiheet olivat alkutilanteen kartoitus, suorituskykymittareiden alustavan 

suunnittelutyöpajan toteuttaminen, työpajan aineiston analysointi, kyselytutkimuksen 
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toteuttaminen työpajan aineiston pohjalta, kyselytuloksen analysointi tärkeimmiksi 

mittareiksi. Kuvassa 8 on esitettynä havainnollisesti tiedonkeruun ja analysoinnin päävaiheet 

 

 

Kuva 9. Tiedonkeruun ja analysoinnin päävaiheet. 

 

Alkutilanteen kartoitus 

 

Alkutilanteen kartoituksessa tutustuttiin case-yrityksen nykytilaan suorituskykymittareiden 

osalta käytettävissä olevan materiaalin ja havainnoin perusteella sekä tutustuttiin tarkemmin 

case-yrityksen yrityksen visioon ja strategiaan. Tutkimuksen alkutilanteen kartoituksessa 

auttoi huomattavasti tutkijan pitkähkö työura case-yhtiössä, jolloin materiaalia oli helposti 

saatavilla sekä yrityksen visio ja strategia oli tuttua uuden strategian laadinnan 

strategiaprosessista vuodelta 2018-2019. Alkutilanteen kartoitus suorituskykymittareiden 

nykytilasta sekä tarkempi tutustuminen strategiaan toimivat pohjana seuraavan vaiheen 

tiedonkeruulle suorituskykymittareiden suunnittelutyöpajassa. Alkutilanteen kartoituksessa 

muodostettiin myös alustava kuva suorituskykymittareiden kehitystarpeista. Osana uuden 

strategian jalkauttamista yrityksen johdolta tuli myös voimakas tahtotila 

suorituskykymittareiden laadin yhtiön jokaisessa liiketoiminnan sekä yhtiötasolla. Tahtotila 

suorituskykymittareiden kehitystarpeesta tuli myös sitä kautta, että yhtiöllä ei ollut 

vakiintunutta tapaa mitata yhtiö- ja liiketoimintatason suorituskykyä. Alkutilanteen kartoitus 

toteutettiin haastatteluin ja keskusteluin useiden yhtiön johtotason ja päällikkötason 

henkilöiden kanssa. 
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Suunnittelutyöpaja 

 

Toisena vaiheena tutkimuksen aineistokeruussa oli suunnittelutyöpajan suunnitteleminen ja 

toteuttaminen case-yrityksen energialiiketoiminnan henkilöstölle. Suunnittelutyöpajan 

toteutuksella oli kolme päätavoitetta. Energialiiketoiminnan henkilöstön osallistaminen alusta 

alkaen suorituskykymittareiden laadintaa, yhtiön strategian ja vision viestiminen 

energialiiketoiminnan henkilöstölle yhtenä osa-alueen yhtiön strategian jalkauttamisprosessia 

sekä energialiiketoiminnan henkilöstön mahdollisuus ideoida ja ehdottaa 

suorituskykymittareita peilaten yhtiön strategiaan ja liiketoiminnan operatiiviseen toimintaan.  

 

Suunnittelutyöpajan toteutuksella pyrittiin vahvasti tutkimuksen tiedonkeruun lisäksi samalla 

vahvasti osallistamaan henkilöstöä ja kommunikoimaan yrityksen strategiaa ja visiota 

henkilöstölle. Kuten Ukko et al. (2008 s. 87-88) toteavat suorituskyvyn mittaamisella on 

vaikutuksia työelämän laatuun ja mittaamisella voi olla vaikutusta kahdeksaan työelämän 

osa-alueeseen: Työmotivaatioon, oppimismahdollisuuksiin, työtyytyväisyyteen, 

työilmapiiriin, työturvallisuuteen, osallistamiseen ja päätöksen tekoon, tavoitteiden 

toteutumiseen ja palkitsemiseen. Näiden mahdollisten positiivisten vaikutuksien kannalta 

pyrittiin hyvin osallistavaan suunnitteluprosessiin energialiiketoiminnan henkilöstön kanssa. 

Lisäksi suunnittelutyöpajan tarkoituksena oli myös osittain Suorituskykypyramidin 

periaatetta mukaille toteuttaa mittariston suunnittelua niin, että tavoitteet tulevat 

organisaation ylätasolta, mutta mittarit suunnitellaan ja määritellään organisaation alemmilla 

tasoilla. 

 

Työpajan suunnittelu lähti liikkeelle alkukartoituksen, kirjallisuuteen sekä yhtiön strategiaan 

ja visioon tutustumisen avulla siten, että työpajaan laadittiin esimerkkejä mahdollisesti 

mitattavista asioista, jotta liiketoiminnan henkilöstä pääsee helpommin kiinni esimerkkien 

avulla, millaisia asioita suorituskykymittarin voivat mitata. Samalla kuitenkin varottiin 

antamasta henkilöstölle suoraa ehdotusta mittareiksi. Suunnittelutyöpajaan valmisteltiin 

esitys yhtiön strategisista tavoitteista ja visiosta sekä toimenpiteistä, jolla tavoitteita on 

mahdollista saavuttaa.  
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Suunnittelutyöpaja toteutettiin puolen työpäivän kestoisena tilaisuutena erillisessä 

kokoustilassa, joka sijaitsi toimiston ja normaalisen työpisteiden ulkopuolella, jolla oli 

tarkoitus saada mahdollisimman hedelmällinen paikka suunnittelulle ilman, että juoksevat 

työasiat häiritsevät ideointia suunnittelutyöpajassa. Suunnittelutyöpajaan osallistui 

kokonaisuudessa energialiiketoiminnan henkilöstö, joka koostui energialiiketoiminnan 

johtajasta sekä kolmesta ylemmästä toimihenkilöstä ja seitsemästä toimihenkilöstä. 

Suunnittelu työpajan ohjelma koostui kolmesta pääkohdasta, jotka olivat yhtiön strategian, 

vision ja tavoitteiden esittely henkilöstölle, suorituskykymittareiden suunnittelu ja ideointi 

pienryhmissä sekä lopuksi suunniteltujen ja ideoitujen mittareiden esittely ryhmittäin sekä 

keskustelua ideoiduista mittareista.  

 

Suunnittelutyöpajan aineiston analysointi 

 

Suunnittelutyöpajan tuloksena tutkimusaineistoon kertyi yhteensä 57 ehdotettua mittaria ja 

mittavaa asiaa sekä runsaasti hyviä näkemyksiä ja perusteluita ehdotetuista mittareista. 

Ehdotettuja 57 mittaria analysoitiin kriteerinä niiden soveltuvuudesta mittaamiseen sekä 

lisäksi sitä, kuinka tärkeä ehdotettu mitattava asia on yhtiön ja liiketoiminnan tavoitteiden ja 

toiminnan kannalta. Analysoinnin jälkeen suoritettiin ennakkokarsinta, jossa 57 ehdotetusta 

mittarista karsittiin 18 mittaria, jolloin tutkimuksen tiedonkeruun seuraavaan vaiheeseen 

otettiin mukaan 39 ehdotettua mittaria. Mittarit jaettiin 5 kategoriaan osittain mukaillen 

Balance Scorecard:in neljää näkökulmaa, taloudellinen näkökulma, asiakasnäkökulma, 

sisäisten prosessien näkökulma ja henkilöstön oppimisen näkökulma (Laitinen 2003 s. 381). 

Mittarit jaettiin seuraaviin kategorioihin, talous ja tehokkuus, myynti- ja asiakkuustoiminta, 

ympäristö ja vastuullisuus, sisäiset prosessit ja henkilöstö. 

 

Kyselytutkimuksen toteuttaminen 

 

Tiedonkeruun seuraavana vaiheena oli kyselytutkimuksen toteuttaminen 

suorituskykymittareista. Kyselytutkimuksen aineiston pohjana toimi suunnittelutyöpajassa 

ehdotettujen mittareiden analysoinnin ja esikarsinnan jälkeiset 39 ehdotettua mittaria. 

Ehdotetut mittarit sisälsivät sekä strategiatason mittareita että operatiivisen tason mittareita. 
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Alla olevassa taulukossa on listattuna suunnittelutyöpajan aineiston pohjalta 

kyselytutkimukseen valitut mittarit. 

 

  Talous & tehokkuus 

1 Liikevaihto (milj.€) 

2 Kotkan Energian kokonaismyyntikate-% 

3 Jätteenhyödyntämispalvelun kokonaismyynti (t/kk/a) 

4 Kiinteän polttoaineen kokonaiskeskihinta  €/MWh/kk/a 

5 Sähkön pörssimyynnin keskihinta (€/MWh) 

6 Sähkön suojaussalkun tuotto €/a 

7 Heinsuon polttoainevaraston kiertonopeus 

8 Heinsuon polttoainevaraston riitto  

9 Heinsuon polttoainevarastoon keskimäärin sitoutunut pääoma € 

10 Energian tuotannon kokonaishyötysuhde % 

  

  Myynti- ja asiakkuustoiminta 

11 Asiakastyytyväisyysindeksi, kaukolämpö 

12 Asiakastyytyväisyysindeksi, teollisuus 

13 Potentiaalisten kaukolämpöasiakkaiden kontaktointi (kpl/kk/a) 

14 Kaukolämmön liittymätarjousten lukumäärä (kpl/kk/a) 

15 Kaukolämmön liittymätarjousten hitrate  (%-tarjouksista/kk/a) 

16 Kaukolämmön asiakaslaiteuusintojen määrä (kpl/a) 

17 Kaukolämmön lisäpalveluiden sopimuksien lukumäärän kasvu (kpl/a) 

18 Kaukolämmön keskimääräinen liittymän toimituksen kesto 

19 Toivo-tuotteen myynnin kasvu (MWh/a) 

20 Kaukolämmön älylämmityspalvelun kiinteistömäärä (kpl/a) 
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21 Maakaasutarjousten lukumäärä (kpl/kk/a) 

22 Maakaasutarjousten hitrate  (%-tarjouksista/kk/a) 

23 Maakaasuliiketoiminnan sopimusvolyymin kasvu (GWh/a) 

24 Maakaasuliiketoiminnan sopimusten alaisen volyymin myyntikatteen kasvu 

(€/a) 

  

  Ympäristö, vastuullisuus, energiatehokkuus ja turvallisuus 

25 Tuotetun energian päästökerroin (kgCO2/MWh) 

26 Uusiutuvien osuus tuotannosta (%) 

27 Oman turvetuotannon vesistöpäästöt 

28 Turvallisuushavainnot ulkopuolisilta  

29 Liiketoiminnan oman henkilöstön turvallisuushavaintojen määrä (kpl/a) 

30 Hukkalämmön määrä (MWh/a) 

31 Tehdyt energiatehokkuustoimenpiteet (MWh/a) 

  

  Sisäiset prosessit 

32 Polttoainehäiriöiden määrä (kpl/kk/a) 

33 Kiinteän polttoaineen laitoksien käytettävyys-% 

34 Pa-kuljetusten odotusajat  (h/a) 

35 Kiinteän polttoaineen laatupoikkeamat (kpl/a) 

36 Uusien polttoaine- ja jätejakeiden kartoitus (kpl/a) 

37 Kaukolämmön asiakaslaitevikojen korjauksien reagointiaika (h) 

  

  Henkilöstö 

38 Koulutuspäivien lukumäärä (tavoite/toteuma) 

39 Aloitteiden ja uusien ideoiden lukumäärä (kpl/a) 

Taulukko 2. Kyselytutkimuksen mittarit. 
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Kyselytutkimus toteutettiin yhtiön käytössä olevalla QuestBack-kyselytutkimusohjelmalla, 

joka toimii online-pohjaisena tutkimuksena. Kyselyyn valituille henkilöille lähetettiin 

sähköpostilla linkki kyselyyn, joka tehtiin online-pohjaisena. 

 

Kyselytutkimukseen valittiin yhteensä 20 case-yhtiön johto- ja päällikkötason henkilöstö sekä 

energialiiketoiminnan henkilöstöä. Kyselytutkimuksessa vastaajaryhmät jaettiin kolmeen 

ryhmään, jotka olivat johto, energialiiketoiminnan henkilöstö ja yhtiö muiden 

liiketoimintojen päällikkötaso. Ryhmään johto kuului yrityksen 6 johtoryhmään kuuluvaa 

henkilöä muukaan luettua toimitusjohtaja. Ryhmään energialiiketoiminta kuului 9 

energialiiketoiminnan henkilöstöä. Ryhmää muu päällikkötaso kuului 8 päällikkötason 

henkilöstöä yhtiön muista liiketoiminnoista. Vastaajien jaottelulla vastaajaryhmiin oli 

tarkoitus saada tutkimuksen tuloksissa näkyviin mahdollisia näkemyseroja mittareista eri 

organisaatioryhmien välillä. 

 

Kyselytutkimuksessa kysyttiin, kuinka tärkeänä vastaaja pitää ehdotettua mittaria ja 

mitattavaa asiaa yhtiön ja energialiiketoiminnan tavoitteiden ja toiminnan kannalta. 

Vastausvaihtoehdot olivat asteikoilla 1-5, jossa vaihtoehto 1 oli ”ei lainkaan tärkeä” ja 

vaihtoehto 5 ”erittäin tärkeä”. 

 

Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 17 henkilöä, joka koostui siten, että ryhmästä johto 

vastaajia oli 5 henkilöä, ryhmästä energialiiketoiminta 7 henkilöä ja ryhmästä muu 

päällikkötaso 5 henkilöä. Kyselytutkimus lähetettiin yhteensä 20 henkilölle ja näin ollen 

vastausprosentiksi muodostui 85 %. Vastausprosentin perusteella voidaan pitää 

kyselytutkimuksen tuloksia edustavana otantana kohderyhmien näkemyksistä mittareiden ja 

mitattavien asioiden tärkeydestä. Lisäksi kyselyyn vastaajien oli avoimella vastauksella 

mahdollista ehdottaa sellaisia mittareita tai tärkeitä mitattavia asioita, joita ei ollut mukana 39 

kyselyyn valitun mittarin joukossa.  
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Kyselytutkimuksen tuloksien analysointi 

 

Kyselytutkimuksen tuloksien analysointiin käytettiin höydyksi QuestBack-

kyselytutkimusohjelmistosta saatavia suoria tuloksia eri mittareiden tärkeydestä 

vastaajaryhmittäin. Kyselytutkimuksen tuloksia käytettiin apuna määriteltäessä 

energialiiketoiminnan tärkeimpiä menestystekijöitä. 

 

3.4 Tutkimuksen tulokset 

 

Tämä tapaustutkimus koostui neljästä päävaiheesta, jossa ensimmäisessä vaiheessa 

tunnistettiin kirjallisuuden ja yrityksen strategian perusteella alustavia tärkeitä mitattavia 

asioita ja kriittisiä menestystekijöitä. Toisessa vaiheessa työpajojen perusteella määritettyjen 

alustavien mittavien asioiden perusteella koostettiin kyselytutkimus hyödyntäen internet-

pohjaista kyselyohjelmaan. Kolmannessa vaiheessa analysoitiin kyselytutkimuksen tulokset 

ja valittiin sen perusteella mittarit suorituskykymittaristoon. Neljännessä vaiheessa 

toteutettiin mittarikortit sekä implementoitiin suorituskykymittausjärjestelmä käyttöön. 

 

Yhtiön strategian tunnistaminen 

 

Yhtiön strategia oli päivitettynä vuosina 2018-2019 sekä hieman tarkennettu vuonna 2020. 

Yhtiön strategiaa tarkastellessa toimintaa ohjaa voimakkaasti asiakaslähtöisyys sekä 

kestävyys ja ympäristöystävällisyys. Nämä tekijät näkyvät voimakkaasti myös yhtiön visiossa 

ja missiossa. Lisäksi strategian mukaisia yhtiön tärkeitä tavoitteita on uusien palvelujen ja 

energiaratkaisuiden kehittäminen sekä taloudellinen suorituskyky. 

 

Suorituskykymittarikyselyn ja suunnittelutyöpajan tulokset 

 

Henkilöstön osallistamisella suunnittelutyöpajaan sekä suorituskykymittarikyselyn tuloksilla 

pystyttiin luomaan kattava kuva yrityksen tärkeistä menestystekijöistä sekä tärkeimmistä 

mittareista ja mitattavista asioista.  
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Suorituskyselymittarikyselyn ensimmäinen kategoria oli talouteen ja tehokkuuteen liittyvät 

mittarit ja mitattavat asiat. Talouteen ja tehokkuuteen liittyviä mittareita oli kyselyssä 

yhteensä 10 kappaletta. Alla olevassa kuvassa on esitettynä talouteen ja tehokkuuteen 

liittyvien mittareiden kyselyn tulokset jaoteltuna vastaajaryhmittäin sekä vastaajat yhteensä 

 

 

Kuva 10. Kyselytutkimuksen tulokset talous ja tehokkuuskategoria. 

 

Talouteen ja tehokkuuteen liittyvistä mittareista kaikkien vastaajien kesken tärkeimpänä 

pidettiin energian tuotannon kokonaishyötysuhdeprosenttia, joka sai keskiarvioksi 4,3 ja 

toiseksi tärkeimpänä yrityksen kokonaismyyntikateprosenttia, joka sai keskiarvoksi 4,2. 

Yllättävänä huomiona voidaan pitää, että henkilöstö ei näe liikevaihdon kehitystä vastausten 

perusteella kovinkaan tärkeänä mitattavana asiana, kun taas vastaavasti johto näkee 

liikevaihdon kehityksen yhtenä tärkeimpänä mitattavana asiana. 

 

Toisena kategoriana kyselytutkimuksessa tutkittiin myyntiin ja asiakkuustoimintaan liittyvien 

mittareiden ja mitattavien asioiden tärkeyttä. Myyntiin ja asiakkuuksiin liittyviä mittareita 
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kyselyssä oli yhteensä 14 kappaletta. Alla olevassa kuvassa on esitettynä kyselytutkimuksen 

tulokset myynti- ja asiakkuustoimintakategoriasta.  

 

 

Kuva 11. Kyselytutkimuksen tulokset myynti- ja asiakkuuskategoria 

 

Myyntiin ja asiakkuuksiin liittyvistä mittareista ja tavoitteiden saavuttamisesta pidettiin 

kyselytutkimuksen vastauksien perusteella teollisuuden asiakastyytyväisyysindeksiä, joka sai 

keskiarvoksi 4,59 ja kaukolämmön asiakastyytyväisyysindeksi, joka sai keskiarvoksi 4,35. 

Kaikki vastaajaryhmät pitivät asiakastyytyväisyyteen liittyviä mittareita ja tavoitteita 

tärkeimpänä. Tämä kuvastanee yrityksen missiossa ja strategiassa ollutta tavoitetta olla 

asiakkaan paraskumppani ja yllä pitää asiakaslähtöistä toimintaa.  

 

Kolmantena kysymyskategoriana oli ympäristöön, vastuullisuuteen, energiatehokkuuteen ja 

turvallisuuteen liittyneet mittarit ja mitattavat asiat. Tähän kategoriaan liittyviä mittareita 

kyselyssä oli yhteensä 7 kappaletta. Alla olevassa kuvassa on esitettynä kyselytutkimuksen 

tulokset ympäristö-, vastuullisuus-, energiatehokkuus- ja turvallisuuskategoriasta. 
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Kuva 12. Kyselytutkimuksen tulokset ympäristö-, vastuullisuus-, energiatehokkuus- ja 

turvallisuuskategoriasta 

 

Tärkeimpinä ympäristöön, vastuullisuuteen, energiatehokkuuteen ja turvallisuuteen 

liittyneistä mittareista ja mitattavista tavoitteista pidettiin kaikkien vastaajaryhmien osalta 

uusiutuvien energian %-osuutta tuotannosta keskiarvon ollessa 4,29. Seuraavaksi 

tärkeimpänä pidettiin tuotetun energian päästökerrointa, keskiarvo 4,0 ja tehtyjä 

energiatehokkuustoimenpiteitä vuosittain, keskiarvona 3,94. Eri vastaajaryhmien välillä ei 

ollut havaittavissa juurikaan eroa tämän kategorian vastauksissa. Yksimielisyys uusiutuvan 

energian ja tuotannon päästökertoimen mittaamisen tärkeydestä kuvastaa strategista tavoitetta 

vähähiilisestä ja kestävästä tuotannosta (”pieni jalanjälki”).  

 

Neljäntenä kategoria oli sisäisiin prosesseihin liittyviä mittareita ja mitattavia tavoitteita. 

Tähän kategoriaan liittyviä mittareita oli yhteensä 6 kappaletta. Alle olevassa kuvassa on 

esitettynä kyselytutkimuksen tulokset sisäiset prosessit-kategoriasta.  
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Kuva 13. Kyselytutkimuksen tulokset sisäiset prosessit-kategoria. 

 

Ylivoimaisesti tärkeimpänä sisäiset prosessit-kategoriaan liittyneistä mittareita ja mitattavista 

tavoitteista kaikki vastaajaryhmät pitivät kiinteän polttoaineen tuotantolaitoksien 

käytettävyyttä. Seuraavaksi tärkeimpänä vastaajat pitivät polttoaineisiin liittyvien 

prosessihäiriöiden määrään liittyvää mittaria. Yhtiön tuloksentekokykyyn vaikuttaa 

oleellisesti päävoimalaitoksien käytettävyys, joka heijastus selvästi myös kyselytutkimuksen 

tuloksista tässä kategoriassa. 

 

Viidentenä kategoriana tutkimuksessa henkilöstöön liittyvät mittarit ja mitattavat asiat. Tässä 

kategoriassa ei ollut kuin kaksi ehdotettua mittaria koulutuspäivien lukumäärä heijastettuna 

tavoitteeseen sekä aloitteiden ja uusien ideoiden lukumäärä vuositasolla. Alla olevassa 

kuvassa on esitettynä kyselytutkimuksen tulokset henkilöstökategoriasta.  
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Kuva 14. Kyselytutkimuksen tulokset henkilöstö kategoriasta. 

 

Henkilöstöön liittyvien mittareiden tärkeydestä ja mitattavan asian tavoitteiden saavuttamiset 

tärkeyden kannalta kyselytutkimuksen tuloksessa oli silmiin pistävää, että käytännössä kaikki 

vastaajaryhmät pitivät tähän kategoriaan liittyviä mittareita vähiten tärkeinä verraten kaikkiin 

39 mittariin. 

 

Eri kategorioiden mittarit ja niiden saamat pisteet tärkeydessä koottiin kokonaisuutena 

järjestykseen kyselytutkimuksen tulokseen perustuen. Alla olevassa taulukossa on koottuna 

kyselytutkimuksen perusteella tärkeysjärjestyksessä tärkeimmät mittarit ja mitattavat asiat 

asteikolla 1-5, jossa 1 on ei lainkaan tärkeä ja 5 on erittäin tärkeä. 

 

Mittari Keskiarvo 

Asiakastyytyväisyys, teollisuus 4,59 

Asiakastyytyväisyys, kaukolämpö 4,35 

Energian tuotannon kokonaishyötysuhde 4,35 

Kiinteä polttoaineen laitoksien käytettävyys 4,29 

Uusiutuvien osuus tuotannosta 4,29 



 

50 
 

Kotkan Energian kokonaismyyntikate-% 4,24 

Maakaasuliiketoiminnan sopimusvolyymin kasvu 4,12 
Maakaasuliiketoiminnan sopimusten alaisen volyymin myyntikatteen 
kasvu 4,06 

Jätteenhyödyntämispalvelun kokonaismyyntimäärä 4,00 

Kiinteän polttoaineen kokonaiskeskihinta 4,00 

Tuotetun energian päästökerroin 4,00 

Tehdyt energiatehokkuustoimenpiteet 3,94 

Potentiaalisten kaukolämpöasiakkaiden kontaktointi 3,94 

Kaukolämmön asiakaslaitevikojen korjauksien reagointiaika 3,82 

Polttoainehäiriöiden määrä 3,82 

Uuusien polttoaine- ja jätejakeiden kartoitus 3,76 

Liiketoiminnan oman henkilöstön turvallisuushavaintojen määrä 3,71 

Hukkalämmön määrä 3,71 

Kaukolämmön lisäpalveluiden sopimuksien lukumäärä 3,71 

Kiinteän polttoaineen laatupoikkeamat 3,65 

Heinsuon polttoainevarastoon keskimäärin sitoutunut pääoma 3,65 

Liikevaihto 3,59 

Kaukolämmön liittymätarjousten hitrate 3,59 

Heinsuon polttoainevaraston kiertonopeus 3,59 

Kaukolämmön keskimääräinen liittymän toimituksen kesto 3,53 

Heinsuon polttoainevaraston riitto 3,53 

Maakaasutarjousten lukumäärä 3,47 

Oman turvetuotannon vesistöpäästöt 3,47 

Sähkön suojaussalkun tuotto 3,47 

Kaukolämmön liittymätarjousten lukumäärä 3,35 

Turvallisuushavainnoit ulkopuolisilta 3,35 

Kaukolämmön älylämmityspalvelun kiinteistömäärä 3,24 

Sähkön pörssimyynnin keskihinta 3,18 

Toivo-tuotteen myynnin kasvu 3,12 

Polttoainekuljetusten odotusjat  3,12 

Kaukolämmön asiakaslaiteuusintojen lukumäärä 3,00 

Aloitteiden ja uusien ideoiden lukumäärä 3,00 

Koulutuspäivien lukumäärä 2,82 

 

Taulukko 3. Tärkeimmät mittarit ja mitattavat asiat kyselytutkimuksen perusteella 

 

Kokonaistuloksissa energialiiketoiminnan tärkeimmäksi mittariksi kyselytutkimuksen 

perusteella valikoitui teollisuuden asiakastyytyväisyys, keskiarvona 4,59. Seuraava 

kaukolämmön asiakastyytyväisyys sekä energian tuotannon kokonaishyötysuhde. Vähiten 

tärkeimmiksi mittareiksi koettiin henkilöstöön liittyvät mittarit eli koulutuspäivien lukumäärä 

ja aloittein ja uusien ideoiden lukumäärä. Kyselytutkimuksessa yllättävintä oli, että 

liikevaihto mittarina arvostettiin keskimääräiselle tasolle tärkeydessä. Tähän vaikuttanee se, 

että Kotkan Energian päätuote kaukolämmön myynti on voimakkaasti sääriippuvaista eli 
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valitsevalla säällä on voimakas vaikutus myyntimääriin ja sitä kautta liikevaihtoon. Kuvastaa 

myös sitä, että henkilöstöllä on kaukolämmön osalta hyvin vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa 

liikevaihtoon lyhyellä aikavälillä.  

 

Kyselytutkimuksen yhteenvetona voidaan myös todeta, että eri vastaajaryhmien vastauksiin 

perustuen yhtiön henkilöstö ja johto näkevät tärkeät mitattavat ja tavoiteltavat asiat hyvin 

samankaltaisesti eikä tutkimuksen havaittu isoja poikkeamia näkemyseroissa. Suurin 

yksittäinen poikkeama johdon ja henkilöstön välillä oli liikevaihdon tärkeytenä mittarina. 

Johto piti liikevaihtoa tärkeänä mittarina, keskiarvona 4,2, mutta muu henkilöstö vain 

keskiarvona 3,5. Johto siis pitää liikevaihtoa huomattavasti tärkeämpänä mittarina kuin muu 

henkilöstö. 

 

Vertaamalla kyselytutkimuksen tuloksia aiemmin kappaleen 3.2 kuvan 7. mukaisia 

energialiiketoiminnan tavoitteita, voidaan todeta, että tärkeimmäksi koetut mittarit 

heijastelevat jokseenkin hyvin näitä tavoitteita. Liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti 

asiakasnäkökulma, tehokkuus ja kestävyys korostuvat kyselytutkimuksen tuloksissa. 

Huomattavaa kuitenkin on, että uusien palveluihin ja energiaratkaisuihin liittyvien 

mittareiden tärkeys oli vastaajien mielestä hyvin alhainen. Tältä osin kyselytutkimuksen 

tulokset eivät heijastele kokonaisuudessaan yhtiön tai liiketoiminnan tavoitteita.  

 

Syy-seuraussuhdekartta energialiiketoiminnalla 

 

Case-yrityksellä ei ollut käytössä energialiiketoiminnassa strategiakarttaa tai syy-

seuraussuhdekarttaa. Syy-seuraussuhdekartan laatiminen koettiin tärkeäksi eri mittareiden 

syy-seuraussuhteiden selvittämiseksi, mikä vaikuttaa lopullisten mittareiden valintaan. Case-

yrityksen energialiiketoiminnan neljä päätavoitetta ja menestystekijöitä olivat kohdan 3.2 

kuvan 8 mukaisesti: 

1. Kannattava kasvu, kustannusten hillintä ja tuotteiden kilpailukyvyn varmistaminen 

2. Myynnin ja asiakkuuksien asiakaslähtöinen hoitaminen 

3. Uusien energiaratkaisuiden kehittäminen 
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4. Päästöjen vähentäminen ja tuotannon tehostaminen sekä polttamisen vähentäminen 

 

Syy-seuraussuhde karttaa lähdettiin luomaan Balance Scorecard:in syy-seuraussuhdekarttaa 

mukaillen, jossa otettiin tarkasteltavaksi neljä eri osa-aluetta talous, asiakkaat, sisäiset 

prosessit ja henkilöstö ja innovointi. Alla kuvattuna Case-yrityksen energialiiketoiminnalle 

laadittu syy-seuraussuhdekartta 

 

Kuva 15. Case-yrityksen energialiiketoiminnan syy-seuraussuhdekartta. 

 

Yllä olevaa syy-seuraussuhde karttaa lähdettiin rakentamaan liiketoiminnalla asetetuista 

taloudellisista ja ei-taloudellisista tavoitteista. Tämän jälkeen määritettiin syy-seuraussuhteet 

tavoitteiden saavuttamiseksi.  

 

Taloudellisena näkökulmana tavoitteina oli liiketoiminnan kannattavuus sekä kasvava 

myynti. Kannattavuuteen voidaan vaikuttaa oleellisesti kasvattamalla myyntiä, tuotteiden 

kilpailukyvyllä, energian hankintakustannuksilla sekä tuotannon tehokkuudella ja 

käyttöasteella. Myyntiä on mahdollista kasvattaa aktiivisella myyntitoiminnalla, laadukkaalla 

palvelulla sekä kilpailukykyisillä ja kestävillä tuotteilla. Lisäksi myyntiä ja kannattavuutta on 

mahdollista kasvattaa uusilla palvelutuotteilla ja -ratkaisuilla.  
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Asiakasnäkökulmassa tuotteiden kilpailukykyyn vaikuttavat energian hankintakustannukset 

sekä tuotannon tehokkuus ja käyttöaste. Tuotteen ja palvelun laatuun vaikuttavat henkilöstön 

palveluhenkisyys sekä käyttöaste ja kestävyys. Myynnin aktiivisuuteen ja uusin palveluihin 

pystytään vaikuttamaan tuotekehityksellä, uusilla ideoilla ja aloitteilla sekä 

palveluhenkisyydellä 

 

Sisäisien prosessien näkökulmassa sekä tehokkuus että käyttöaste vaikuttava 

energiahankintaan. Lisäksi näihin kolmeen tekijään voidaan vaikuttaa henkilöstön uusien 

ideoiden ja aloitteiden sekä uusien mahdollisuuksien kartoituksella. Kestävyyteen voidaan 

vaikuttaa tuotekehityksen ja uusien mahdollisuuksien kautta esimerkiksi puhtaamman 

energiantuotannon ratkaisujen saavuttamiseksi. 

 

Tuloskortin laatiminen case-yrityksen liiketoiminnalla 

 

Tutkimuksessa aiemmin kerätty tieto henkilöstön ehdottamista suorituskykymittauksista sekä 

kyselytutkimuksessa ilmi tulleet eri henkilöstöryhmien näkemykset tärkeimmistä mitattavista 

asioista on seuraavaksi käännettävä yhtiön ja liiketoiminnan tavoitteiden ja syy-

seuraussuhdekarttaa hyödyntäen tuloskortiksi energialiiketoiminnalle.  

 

Tuloskortin tavoitteena on ohjata henkilöstöä kohti liiketoiminnan ja yrityksen tavoitteita 

sekä havainnollistaa kuinka henkilöstö voi päivittäisellä työskentelyllä vaikuttaa 

liiketoimintaan. Tuloskortti suunniteltiin Balanced Scorecard:ia mukaillen yhtiön ja 

liiketoiminnan strategian ja vision pohjalta.  Balance Scorecard:in neljä näkökulmaa, 

taloudellinen näkökulma, asiakkaan näkökulma, sisäinen näkökulma sekä henkilöstön, 

oppimisen ja innovoinnin näkökulma (Laitinen 2003 s. 376) sidottiin kohdan 3.2 kuvan 7 ja 8 

mukaisiin yhtiön ja liiketoiminnan strategisiin tavoitteisiin. Talousnäkökulmaa edustaa 

strateginen tavoite talouden tasapainotus. Asiakkaan näkökulmaa edustaa yhtiön strateginen 

tavoite puhdas energia ”kädenjälki”. Sisäisten prosessien näkökulmaa edustaa yhtiön 

strateginen tavoite puhdas tuotanto ”jalanjälki”. Viimeisenä henkilöstön sekä oppimisen ja 

innovoinnin näkökulmaa edustaa yhtiön strateginen tavoite henkilöstö lähelle. Jokaiseen 
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näkökulmaan ja strategiseen tavoitteeseen sovellettiin kyselytutkimuksessa tärkeimmiksi 

koettuja mittareita osa-alueittain, mutta kuitenkin niin, että myös vähemmän 

kyselytutkimuksessa pisteitä saaneita mittareita valittiin, jos niiden mittaaminen oleellisesti 

tuki yhtiön ja liiketoiminnan strategisten tavoitteiden toteutumista.  

 

Tuloskortissa on purettuna yhtiön ja liiketoiminnan strategiset tavoitteet pienemmiksi 

osatavoitteiksi, jotka tukevat koko yhtiön tavoitteiden saavuttamista. Tämä toimii henkilöstön 

suuntaan myös strategian kommunikointina ja kääntämisenä konkreettisiksi tavoitteiksi sekä 

tuomaan esille mittareiden ja tavoitteiden sitominen strategiaan ja visioon.  

 

Laadittu tuloskortti koostuu neljästä taloudellisen näkökulman mittarista, seitsemästä 

asiakasnäkökulman mittarista, neljästä sisäisien prosessien näkökulman mittarista sekä 

kahdesta henkilöstön sekä oppimisen ja innovoinnin näkökulman mittarista. Eri näkökulmiin 

valitut mittarit ovat avataan seuraavaksi tarkemmin. Alla olevassa kuvassa on esitetty case-

yrityksen energialiiketoiminnalle laadittu tuloskortti. 
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Kuva 16. Case-yrityksen energialiiketoiminnalle laadittu tuloskortti. 

 

Taloudellinen näkökulma ”talouden tasapainotus” 

 

Taloudelliseen näkökulmaan valittiin mittarit, joiden tavoitteena on tukea case-yrityksen 

strategista tavoitetta talouden tasapainotus eli kasvattaa myyntiä, pitää yllä kilpailukykyä 

sekä hallita energian hankintakustannuksia (polttoainekustannukset). Taloudelliseen 

näkökulmaan valittiin tavoiteisiin sopivat mittarit, joita myös käytännössä kaikki 

vastaajaryhmät pitivät kyselytutkimuksessa tärkeinä. Mittari ovat liikevaihto (3,59), 

myyntikateprosentti (4,24), kiinteän polttoaineen keskihinta (4,0) sekä 

jätteenhyötykäyttöpalvelun myynti (4,0). Alla olevassa kuvassa on esitettyä taloudellisen 

näkökulman mittarit tuloskortissa. 

 

 

Kuva 17. Taloudellisen näkökulman mittarit tuloskortissa. 
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Liikevaihto kuvastaa tavoitetta kasvavasta myynnistä. Liikevaihdon kehitystä tarkastellaan 

kuukausittain ja sitä verrataan budjetoituun liikevaihtoon tarkastelujaksolla. Case-yrityksen 

energialiiketoiminnalle kohdistuu yhtiön kaikki myynnit ja liikevaihto, jolloin liikevaihto 

mittarina energialiiketoiminnalle on perusteltu. 

 

Taloudellisesta näkökulmasta on mielekästä tarkastella liikevaihdon lisäksi 

myyntikateprosenttia, joka kertoo myynnin katetta suhteessa muuttuviin kustannuksiin eli 

tässä tapauksessa muuttuviin energian tuotantokustannuksiin. Myyntikateprosentti on 

oleellinen mittari case-yrityksen energialiiketoiminnalle, koska energialiiketoiminta vastaa 

muuttuviin tuotantokustannuksiin liittyvistä hankinnoista, joista suurimmat vaikutukset 

tulevat polttoaineista. Myyntikateprosenttia tarkastellaan mittaristossa kuukausittain alla 

olevalla laskukaavalla: 

 

𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 = 100 ×  
𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒

𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜
   (1) 

 

Taloudelliseen näkökulmaan valittiin mittariksi myös kiinteä polttoaineen keskihinta. Case-

yritys tuottaa tuotteitaan pääsiassa voimalaitoksilla, jotka käyttävät polttoaineena kiinteitä 

polttoaineita, kuten kierrätyspolttoaineita, biopolttoaineita ja turvetta. Kiinteän polttoaineen 

hinnalla on merkittävä vaikutus case-yrityksen muuttuviin kustannuksiin ja sitä kautta koko 

yrityksen tulokseen ja tuotteiden kilpailukykyyn. Kiinteät polttoaineet ovat case-yrityksen ja 

energialiiketoiminnan merkittävin yksittäinen kuluerä siksi on perusteltua, että hankinnan 

onnistumista ja kustannustasoa mitataan säännöllisesti. Kiinteän polttoaineen keskihintaa 

tarkastellaan kuukausittain alla olevalla laskukaavalla: 

 

𝐾𝑖𝑖𝑛𝑡𝑒ä𝑛 𝑝𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 €/𝑀𝑊ℎ =
𝐾𝑖𝑖𝑛𝑡𝑒ä𝑛 𝑝𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑛 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠 €

𝐾𝑖𝑖𝑛𝑡𝑒ä𝑛 𝑝𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑛 𝑚ää𝑟ä 𝑀𝑊ℎ
   (2) 

 

Neljänneksi taloudellisen näkökulman mittariksi valittiin jätteenhyötykäyttöpalvelun myynti. 

Jätteenhyötykäyttöpalvelu on yksi yhtiön pääliiketoiminnasta ja jätteenhyötykäyttöpalvelua 

tarjotaan case-yrityksen jätteenpolttolaitoksella (Hyötyvoimala) ja Hovinsaaren 

rinnakkaispolttolaitoksella. Jätteenhyötykäyttöpalvelun myyntimäärällä on suuri vaikutus 

case-yrityksen liikevaihtoon sekä myös polttoaineen hankintakustannuksiin, kun 
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jätteenhyötykäyttö korvaa muita kalliimpia polttoainejakeita. Jätteenhyötykäyttöpalvelun 

myyntimäärä tarkastellaan kuukausittain. Tieto myyntimäärästä tulee suoraan yrityksen 

Once-polttoainetietojärjestelmästä tonnia/kuukausi. 

 

Asiakasnäkökulma puhdas energia ”kädenjälki” 

 

Asiakasnäkökulmaan liittyvät mittari koettiin kyselytutkimuksessa hyvin tärkeiksi, mikä 

heijastelee yhtiön visiosta ja strategisesta tavoitteesta ”asiakas keskiöön”. 

Asiakasnäkökulmaan valittiin suurin määrä mittareita, yhteensä 7 kappaletta. 

Asiakasnäkökulmaan valitut mittarit heijastelevat paitsi laatuun liittyviä mittareita mutta 

myös myynnin aktiivisuuteen sekä uusiin palveluihin ja tuotteisiin liittyviä mittareita. 

Asiakasnäkökulmaan valitut mittari olivat asiakastyytyväisyys, teollisuus (4,59), 

asiakastyytyväisyys, kaukolämpö (4,35), maakaasun myyntivolyymin kasvu (4,12), 

kaukolämpöliittymien myyntimäärä, kaukolämmön lisäpalveluiden sopimusmäärä (3,71), 

tarjousten määrä (3,47), Toivo-tuotteen myynnin kasvu (3,12). Alla olevassa kuvassa on 

esitettynä asiakasnäkökulman mittarit tuloskortissa. 

 

  

Kuva 18. Asiakasnäkokulman mittarit tuloskortilla. 

 

Tärkeää asiakaspalvelun laatua ja tyytyväisyyttä on asiakasnäkökulmaan valittu kuvaamaan 

mittarit teollisuusasiakkaiden ja kaukolämpöasiakkaiden asiakastyytyväisyysindeksistä. 

Kyselytutkimuksessa asiakastyytyväisuus koettiin kaikista mittareista tärkeimpänä. 

Asiakastyytyväisyyttä mitataan kerran vuodessa kyselytutkimuksella ja sen perusteella 

muodostetaan asiakastyytyväisyysindeksi. Asiakastyytyväisyysindeksi tarkastelujakso on 12 

kuukautta.  
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Kolmantena mittarina asiakasnäkökulmaan valittiin maakaasun myyntivolyymin kasvu. 

Maakaasuliiketoiminta on yrityksen kasvava liiketoiminta maakaasumarkkinan avauduttua 

Suomessa 1.1.2020. Maakaasun myyntivolyymin kasvu kuvaa mittarina asetettuja tavoitteita 

volyymin kasvulle tulevaisuudessa. Maakaasun myyntivolyymin kasvua tarkastellaan 

kuukausittain, mutta päätarkastelujakso on 12 kuukautta, koska uusia sopimuksia 

maakaasumarkkinalla tehdään yleensä 12 kuukauden jaksoissa. Maakaasun myyntivolyymin 

kasvua kuvaa mittari lasketaan alla olevalla kaavalla: 

 

𝑀𝑎𝑎𝑘𝑎𝑎𝑠𝑢𝑛 𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑙𝑦𝑦𝑚𝑖𝑛 𝑘𝑎𝑠𝑣𝑢 = 100 ×  
𝑈𝑢𝑠𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑦𝑚𝑖 (𝑀𝑊ℎ)

𝐸𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑦𝑚𝑖 (𝑀𝑊ℎ)
 (3) 

 

Neljäntenä mittarina asiakasnäkökulmaan valittiin kaukolämpöliittymien myyntimäärä 

kuvaamaan kaukolämpöliittymien määrän kasvua. Kaukolämpö on case-yrityksen 

pääliiketoiminta ja siksi on oleellista seurata kaukolämmön liittymämäärän kehitystä. 

Kaukolämpöliittymien myyntimäärä tarkastellaan kuukausittain, mutta päätarkastelujakso on 

kalenterivuosi.  

 

Viidentenä mittarina asiakasnäkökulmaan valittiin kaukolämmön lisäpalveluiden 

sopimusmäärä. Case-yrityksellä on ollut pidemmän aikaa tavoitteen tarjota energian lisäksi 

lisäpalveluja, joilla on mahdollista kasvattaa lisäpalvelumyyntiä sekä sitouttaa asiakasta. 

Lisäpalveluilla mm. kaukolämpölaitteiden vuosihuolloilla on mahdollista saada välillistä 

hyötyä myös kaukolämmön verkostohäviöiden kautta, kun kaukolämpölaitteet asiakkailla 

toimivat paremmin ja jäähtymä on parempaa. Kaukolämmön lisäpalveluiden sopimusmäärän 

tarkastelujakso on kuukausittain. 

 

Kuudentena asiakasnäkökulmaan valittiin mittariksi myyntityön aktiivisuutta kuvaava mittari 

jätettyjen tarjousten lukumäärä yhteensä kaikilta tuotteilta. Yritys haluaa aktivoida entistä 

enemmän myyntityötä, jolloin on myös mielekästä seurata myyntityön aktiivisuutta tarjousten 

määrän muodossa. Tarjousten lukumäärän tarkastelujakso on kuukausittain. 
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Seitsemäntenä asiakasnäkökulmaan liittyvänä mittariksi valittiin Toivo-tuotteen myynnin 

kasvu. Toivo-tuote on vuonna 2020 lanseerattu 100 % uusiutuva kaukolämpötuote, jolla 

halutaan edistää imagoa ja vastuullisuutta. Toivo-tuotteen myynnin kasvua mitataan 

sopimusvolyymin kasvulla alla olevan kaavan mukaisesti: 

 

𝑇𝑜𝑖𝑣𝑜 − 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑦𝑦𝑛𝑛𝑖𝑛 𝑘𝑎𝑠𝑣𝑢 = 100 ×  
𝑈𝑢𝑠𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑦𝑚𝑖 (𝑀𝑊ℎ)

𝐸𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑦𝑚𝑖 (𝑀𝑊ℎ)
 

 

 

Sisäiset prosessit näkökulma, puhdas tuotanto ”jalanjälki” 

 

Sisäiset prosessit näkökulmaan valittiin mittareita, jotka tukeva strategista tavoitetta puhtaasta 

tuotannosta ja pienestä hiilijalanjäljestä. Sisäiset prosessit näkökulman mittarit kuvaavat 

sisäistä tehokkuutta, käyttöastetta sekä case-yrityksen tavoitetta kestävästä ja 

ympäristöystävällisestä tuotannosta. Valitut mittari olivat kyselytutkimuksessa kauttaaltaan 

arvostettu tärkeiksi mittareiksi ja mitattaviksi tavoitteiksi. Sisäiset prosessit näkökulmaan 

valittiin seuraavat mittarit: Energian tuotannon kokonaishyötysuhde (4,35), Uusiutuvan 

energian osuus tuotannosta (4,29), Kiinteän polttoaineen laitoksien käytettävyys (4,29) ja 

tuotetun energian päästökerroin (4,0). Alla olevassa kuvassa on esitettynä sisäiset prosessi 

näkökulman mittarit tuloskortissa. 

 

 

Kuva 19. Sisäiset prosessit näkökulman mittarit tuloskortissa. 

 

Ensimmäisenä sisäiset prosessit näkökulman mittarina on energian tuotannon 

kokonaishyötysuhde, joka kuvaa tehokkuutta energian tuotannossa. Case-yrityksen 

tuotantolaitoksia pyritään operoimaan jatkuvasti mahdollisimman pienellä polttoaineen 

käytöllä suhteessa tuotettuun energiaan. Tuotannon hyötysuhteella on suuri vaikutus case-
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yrityksen kustannuksiin ja sitä kautta tulokseen. Energian tuotannon kokonaishyötysuhteen 

tarkastelujakso on kuukausi ja mittari lasketaan alla olevalla kaavalla: 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠ℎ𝑦ö𝑡𝑦𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 = 100 ×  
𝑀𝑦𝑦𝑡𝑦 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑚ää𝑟ä (𝑀𝑊ℎ)

𝐾ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡𝑦 𝑝𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑚ää𝑟ä (𝑀𝑊ℎ)
  

 

Toiseksi sisäiset prosessit näkökulman mittariksi valittiin uusiutuvan energian osuus 

tuotannosta kuvaamaan case-yrityksen strategista tavoitetta puhtaasta tuotannosta ja 

uusiutuvien osuuden kasvattamisesta. Uusiutuvan energian osuus tuotannosta tarkastellaan 

kuukausittain ja lasketaan alla olevalla kaavalla:  

 

𝑈𝑢𝑠𝑖𝑢𝑡𝑢𝑣𝑎𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑜𝑠𝑢𝑢𝑠 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑎 = 100 ×  
𝑈𝑢𝑠𝑖𝑢𝑡𝑢𝑣𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑚ää𝑟ä (𝑀𝑊ℎ)

𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑚ää𝑟ä (𝑀𝑊ℎ)
 (4) 

 

Kolmanneksi sisäiset prosessit näkökulman mittariksi valittiin kiinteän polttoaineiden 

laitoksien käytettävyys. Case-yrityksen päätuotantolaitokset käyttävät polttoaineena kiinteää 

polttoainetta, joka on eri polttoaineista edullisinta. Päävoimalaitoksien käytettävyydellä on 

suuri merkitys case-yrityksen tulokseen. Mittari sitoo myös energianhankintaa käyttämästä 

huonolaatuista polttoainetta, joka vaikuttaa päävoimalaitoksien käytettävyyteen. Eli tämä 

mittari osaltaan rajoittaa taloudellisen näkökulman mittaria kiinteän polttoaineen keskihinta. 

Kiinteän polttoaineen laitoksien käytettävyyden tarkastelujako on kuukausi ja lasketaan alla 

olevalla kaavalla. 

 

𝐾𝑖𝑖𝑛𝑡𝑒ä𝑛 𝑝𝑜𝑙𝑡𝑡𝑎𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑖𝑡𝑜𝑘𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑘ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣𝑦𝑦𝑠 = 100 ×  
𝐾𝑖𝑖𝑛𝑡𝑒ä𝑛 𝑝𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑖𝑡𝑜𝑘𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑗𝑜𝑡𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡 (ℎ)

𝑇𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡 𝑡𝑎𝑟𝑘𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑢𝑗𝑎𝑘𝑠𝑜𝑙𝑙𝑎 (ℎ)
  (5) 

 

Neljänneksi sisäiset prosessit näkökulman mittariksi valittiin tuotetun energian päästökerroin 

kuvaamaan case-yrityksen strategista tavoitetta vähähiilisestä ja vähäpäästöisestä tuotannosta. 

Tuotetun energian päästökertoimen tarkastelujakso on kuukausi ja lasketaan alla olevalla 

kaavalla. 

 

𝑇𝑢𝑜𝑡𝑒𝑡𝑢𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑝ää𝑠𝑡ö𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 =
𝑇𝑢𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑚ää𝑟ä (𝑀𝑊ℎ)

𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑝ää𝑠𝑡ö𝑚ää𝑟ä (𝑘𝑔𝐶𝑂2)
  (6) 
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Henkilöstön, oppimisen ja innovoinnin näkökulma ”henkilöstö lähelle” 

 

Tutkimuksen tiedonkeruuna järjestetyssä suorituskykymittarityöpajassa ja sen jälkeisessä 

kyselytutkimuksen perusteella henkilöstöön, oppimisen ja innovoinnin näkökulmiin liittyviä 

mittariehdotuksia tuli hyvin vähän, vaikka case-yrityksen yhtenä tavoitteena oli teemana 

”henkilöstö lähelle” Henkilöstön näkökulmaan valittiin tuloskortille kaksi mittari 

turvallisuushavainnot (3,71) ja uusien polttoaine- ja jätejakeiden kartoitus (3,76). Alla 

olevassa kuvassa esitettynä henkilöstönäkökulman mittarit tuloskortilla. 

 

Kuva 20. Henkilöstönäkökulman mittarit tuloskortissa. 

 

Henkilöstönäkökulman ensimmäiseksi mittariksi tuloskortille valittiin turvallisuushavaintojen 

lukumäärä. Tämä mittari kuvaa case-yrityksen tavoitetta turvallisuuskulttuurin edelleen 

parantamisesta. Turvallisuushavainnot ovat tärkeä osa havainnoida mahdollisia 

työturvallisuusriskejä ja sitä kautta ennakkoon ehkäistä niiden realisoitumista. 

Turvallisuushavaintojen tarkastellaan kuukausitasolla, mutta päätarkastelujakso on 

kalenterivuosi. 

 

Toiseksi henkilöstönäkökulman mittariksi valittiin uusien polttoaine- ja jätejakeiden 

kartoitus. Polttoainekustannukset ovat case-yrityksen merkittävin yksittäinen kuluerä, jolloin 

on erittäin tärkeää kartoittaa vaihtoehtoisia polttoainejakeita puhtaiden ja kalliiden jakeiden 

tilalle, jotta voidaan hallita energian hankintakustannuksia ja varmistaa kilpailukykyä ja 
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yrityksen tulosta. Uusien polttoaine- ja jätejakeiden tarkastelujakso on kaksitoista kuukautta.

    

Mittarikortit 

 

Jokaiselle mittareille luotiin yksityiskohtaiset mittarikortit mukaillen Neely et al. (1997 s. 

1138) hyvän mittarikortin kymmentä elementti. Mittarikorttien tavoitteena on tarjota 

informaatio siitä, mitä mitataan, miten mitataan sekä kuva vastaa mittausdatasta ja mikä on 

mittausdata lähde. Lisäksi mittarikortille on kirjattuna ketkä käyttävät 

suorituskykymittauksen dataa päätöksentekoon sekä miten mittari liittyy case-yrityksen 

yhtiötason ja liiketoimintatason tavoitteisiin. Alla on kuvattuna esimerkki mittauskortista 

yhden mittarin osalta:  

 

Kuva 21. Esimerkki mittarikortista mittarille kiinteä polttoaineen keskihinta. 

 

Mittaustiedon esityspaikka 

 

Jotta suorituskykymittausjärjestelmää päästään yrityksessä käyttämään nopealla aikataululla, 

mittaustietoa esitetään ensivaiheessa yksinkertaisella järjestelmällä excel-taulukossa. Tähän 

ratkaisuun päädyttiin siitä syystä, ettei mittauksien käyttöönottoaikataulu viivästy. 

Kankkunen et al. (2005 s. 247-248) toteavatkin, että mittaaminen kannattaa aloittaa 

yksinkertaisilla järjestelmillä, kuten excel-taulukoilla ja liittää automaattiset tietojärjestelmät 

vasta myöhemmässä vaiheessa. Mittaustiedon esityspaikkana tulee olemaan yhtiön käytössä 

oleva johdon raportointijärjestelmä QlikSense, johon tullaan luomaan yhdelle Dashboardille 

energialiiketoiminnan suorituskykymittaristo, josta mittareiden arvojen kehitystä on helppo 

seurata sekä esittää johdolle ja liiketoiminnan henkilökunnalla. 

Mittari Kiinteän polttoaineen keskihinta (€/MWh)

Tarkoitus Mitata tarkastelujaksolla toteutunutta kiinteän polttoaineen keskihintaa

Liittyminen tavoitteisiin Strateginen tavoite liikevaihdon kasvattamisesta, "talouden tasapainotus"

Tavoite  xx €/MWh

Kaava Toteutunut keskihinta Once polttoainetietojärjestelmästä = kiinteän polttoaineen kustannus/kiinteän polttoaineen määrä

Mittaus taajuus Kerran kuukaudessa

Mittauksen vastuuhenkilö Energiainsinööri

Mittausdata lähde Once polttoainetietojärjestelmä

Mittausdatan käyttö päätöksen tekoon Liiketoiminnan johto ja yrityksen johtoryhmä, sekä energianhankintapäällikkö ja energiatiimi

Toimenpiteet mittarin tuloksista Syyn selvittäminen poikkeavasta tuloksesta ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet

Huomioitavaa
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää suorituskykymittaristo case-yrityksen 

energialiiketoimintayksikölle, joka on laadittu henkilöstöä osallistavalla tavalla ja jossa 

tutkimustuloksena on valittu tärkeimmät ja keskeisimmät mittari, joiden avulla on helppo 

seurata keskeisten operatiivisten ja strategisten tavoitteiden toteutumista. Tutkimuksessa oli 

tarkoituksena vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

• Mitkä ovat suorituskyvyn mittaamisen keskeiset näkökulmat ja mittarit 

energialiiketoiminnassa? 

• Millaisella suorituskykymittaristolla suorituskykyä voidaan mitata ja analysoida 

energialiiketoiminnassa? 

• Millaisia erityispiirteitä liittyy suorituskyvyn mittaamisen suunnitteluun ja 

käyttöönottoon energialiiketoiminnassa? 

 

Ensimmäistä tutkimuskysymystä ”mitkä ovat suorituskyvyn mittaamisen keskeiset 

näkökulmat ja energialiiketoiminnassa?” lähdettiin purkamaan ensin suorituskykymittauksen, 

mittarien suunnittelun ja suorituskykymittaristojen kirjallisuuteen perustuvan 

teoriakatsauksen avulla. Kirjallisuuteen pohjautuvan suorituskyvyn mittaamisen ja 

näkökulmien teorian avulla luotiin pohja teorian soveltamiseksi käytäntöön 

energialiiketoiminnan suorituskyvyn mittaamisen keskeisiksi näkökulmiksi ja mittareiksi. 

Tutkimuksen aluksi tutustuttiin case-yrityksen strategiaan, visioon ja strategisiin tavoitteisiin, 

jotka loivat suuntaviivat ja kehyksen mittareiden suunnittelulle ja näkökulmille. Seuraavassa 

vaiheessa toteutettiin kohdeyrityksen energialiiketoiminnan henkilöstölle 

suorituskykymittareiden suunnittelutyöpaja, jossa koko liiketoiminnan henkilöstö osallistui 

mittareiden suunnitteluun. Suunnittelutyöpajan tulokset analysoitiin ja 57 ehdotetusta 

mittarista valittiin 39 jatkosuunnitteluun. Lisäksi suunnittelutyöpajan perusteella ehdotetut 

mittarit jaettiin osittain Balanced Scorecardiin perustuen seuraaviin näkökulmiin talous ja 

tehokkuus, myynti- ja asiakkuustoiminta, ympäristö ja vastuullisuus, sisäiset prosessit ja 

henkilöstö. Seuraavassa vaiheessa toteutettiin kyselytutkimus yhteensä 20 case-yhtiön johto- 

ja päällikkötason henkilölle sekä energialiiketoiminnan henkilöstölle tärkeimmistä mittareista 

ja mitattavista asioista. Kyselytutkimuksen perusteella valittiin lopulliset 17 mittaria 
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mittarikorttiin edustaen Balanced Scorecardiin pohjautuen taloudellista näkökulmaa, 

asiakasnäkökulmaa, sisäisten prosessien näkökulmaa sekä henkilöstön sekä oppimisen ja 

innovoinnin näkökulmaa sidottuna case-yrityksen strategiaan. Tutkimuksen tuloksena saatiin 

esille kattavasti johdon ja muun henkilöstön näkemykset tärkeimmistä mittareista ja 

mitattavista asioista. Lisäksi keskeiset näkökulmat ja mittarit sidottiin onnistuneesti yhtiön 

strategisiin tavoitteisiin ja visioon. Tutkimuksessa käytetty menetelmä energialiiketoiminnan 

suorituskyvyn mittaamisen keskeisten näkökulmien ja mittareiden selvittämiseksi on 

soveltuvin osin sovellettavissa myös muissa samankaltaista liiketoimintaa harjoittavissa 

suomalaisissa energiayhtiöissä. Lisäksi menetelmä on sovellettavissa myös muissa case-

yrityksen liiketoimintayksiköiden suorituskykymittarien suunnittelussa.  

 

Toinen tutkimuskysymys oli ”millaisella suorituskykymittaristolla suorituskykyä voidaan 

mitata ja analysoida energialiiketoiminnassa?” Suorituskykymittaristojen teoriaa soveltaen 

tärkeimmistä mittareista, mitattavista asioista ja näkökulmista aloitettiin laatimaan 

suorituskykymittaristoa ensin tunnistamalla case-yrityksen energialiiketoiminnan 

päätavoitteet ja menestystekijät, joiden perusteella luotiin Balanced Scorecardiin perustuen 

syy-seuraussuhdekartta. Syy-seuraussuhdekartan avulla tunnistettiin ja määritettiin 

tavoitteiden syy-seuraussuhteet, jota käytettiin apuna tuloskorttia laadittaessa. Tuloskortin 

tavoitteena on ohjata henkilöstöä kohti liiketoiminnan ja yrityksen tavoitteita sekä 

havainnollistaa, kuinka henkilöstö voi päivittäisellä työskentelyllä vaikuttaa liiketoimintaan. 

Tuloskortti suunniteltiin Balanced Scorecard:ia mukaillen yhtiön ja liiketoiminnan strategian 

ja vision pohjalta. Tuloskortissa on purettuna yhtiön ja liiketoiminnan strategiset tavoitteet 

pienemmiksi osatavoitteiksi, jotka tukevat koko yhtiön tavoitteiden saavuttamista. Tämä 

toimii henkilöstön suuntaan myös strategian kommunikointina ja kääntämisenä 

konkreettisiksi tavoitteiksi sekä tuomaan esille mittareiden ja tavoitteiden sitominen 

strategiaan ja visioon. Tuloskortille valituille 17 suorituskykymittarille laadittiin 

yksityiskohtaiset mittarikortit mukaillen Neely et al. (1997 s. 1138) hyvän mittarikortin 

kymmentä elementtiä. Mittarikorttien tavoitteena on tarjota informaatio siitä, mitä mitataan, 

miten mitataan sekä kuka vastaa mittausdatasta ja mikä on mittausdatan lähde. Lisäksi 

mittarikortille on kirjattuna ketkä käyttävät suorituskykymittauksen dataa päätöksentekoon 

sekä miten mittari liittyy case-yrityksen yhtiötason ja liiketoimintatason tavoitteisiin. 

Suorituskyvynmittariston tuloksia seurataan alkuvaiheessa yksinkertaisesti excel-taulukon 

avulla.  
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Kolmantena tutkimuskysymyksenä oli ”millaisia erityispiirteitä liittyy suorituskyvyn 

mittaamisen suunnitteluun ja käyttöönottoon energialiiketoiminnassa?” Kirjallisuudesta oli 

löydettävissä varsin vähän tutkimustietoa energiayhtiöiden ja energialiiketoiminnan 

suorituskyvyn mittaamisesta, jolloin suoranaista mallia suorituskykymittariston suunnittelusta 

ja käyttöönotosta energia-alalla ei ollut saatavissa. Tutkimuksen toteutus suunniteltiin siten, 

että henkilöstö otettiin vahvasti mukaan mittareiden suunnitteluun ja henkilöstöltä saatiin 

arvokasta näkemystä suunnittelun tueksi energialiiketoiminnan tärkeimmistä mittareista. 

Samalla henkilöstölle pysyttiin luontevasti kommunikoimaan yhtiön strategisia tavoitteita ja 

visiota. Tutkimuksessa toteutettua mallia mittareiden suunnittelusta on mahdollista soveltaa 

case-yrityksen lisäksi myös soveltuvin osin muihin samanlaisiin energiayhtiöihin. Lisäksi 

tutkimuksessa haluttiin myös havainnoida, oliko johdon ja eri henkilöstöryhmien välillä 

näkemyseroja siitä, mitä mitattavia tavoitteita ja mittareita pidetään tärkeimpinä. 

Tutkimuksen yhtenä osa-alueena toteutetun kyselytutkimuksen avulla pystyttiin saamaan 

selville paitsi tärkeimmät mittarit myös mahdolliset näkemyserot tärkeimmistä mitattavista 

asioista ja mittareista. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kohdeyrityksen 

henkilöstöryhmien välillä eikä henkilöstön ja johdon välillä ole juurikaan havaittavissa 

näkemyseroja tärkeimmistä mittareista ja mitattavista tavoitteista. Case-yrityksen johto ja eri 

henkilöstöryhmät näkevät siis hyvin samalla tavalla tärkeimmät mitattavat tavoitteet ja 

mittarit. Tätä voidaan pitää erittäin hyvänä asiana, joskin myös hieman yllättävänä, että 

näkemyseroja henkilöstöryhmien välillä ei juurikaan löytynyt. 

 

Tulevaisuudessa jatkokehityksen kannalta on tärkeä arvioida kokemuksen perusteella 

valittujen mittareiden soveltuvuutta ja tarvittaessa muuttaa painotuksia mittaristossa. Lisäksi 

tärkeää on kiinnittää huomiota mittariston seurantaan ja ottaa mittaristo osaksi jokapäiväistä 

toimintaa ja käydä mittareiden tuloksia säännöllisesti läpi myös henkilöstön kanssa. Tällöin 

saadaan myös helpommin palaute mittariston toimivuudesta ja valittujen mittareiden 

soveltuvuudesta, jolloin jatkokehitystyö on helpompaa. Keskeisiksi jatkokehityskohteiksi jäi 

myös mittaustiedon käsittelyn automatisointi sekä mittaustiedon esityspaikan kehittäminen 

johdon raportointijärjestelmään. 
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5 YHTEENVETO 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli laatia ja rakentaa suorituskykymittaristo energiayhtiön 

energialiiketoimintayksikölle siten, että laadittu mittaristo vastaa koko yhtiön strategisten 

tavoitteiden päämäärien saavuttamista kyseisen liiketoimintayksikön osalta mahdollisimman 

tehokkaasti. Lisäksi tavoitteena oli myös suorituskykymittariston avulla saada tehokkaammin 

kommunikoitua ja jalkautettua yhtiön uutta strategiaa liiketoimintayksikön henkilöstölle. 

Tutkimustuloksena tavoitteena oli, että energialiiketoimintayksikön ja yrityksen johdolla on 

käytössä suorituskykymittaristo, joka on laadittu henkilöstöä osallistavalla tavalla ja jossa on 

tutkimuksessa valitut tärkeimmät ja keskeisimmät mittarit, joiden avulla on helppo seurata 

keskeisten operatiivisten ja strategisten tavoitteiden toteutumista. 

 

Tutkimus toteutettiin case-tutkimuksena ja kohteena oli Kotkan Energia Oy:n 

energialiiketoimintayksikköön. Tutkimuksen taustalla oli kohdeyrityksen tavoite parantaa 

tiedolla johtamista ja tavoitejohtamista ja siinä keskeisessä osassa oli strategisen 

suorituskykymittariston laadinta ja käyttöönotto yrityksen kaikissa liiketoimintayksiköissä. 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tutustuttiin ja haettiin tietoa kirjallisuudesta 

teoriatietoa suorituskykymittauksiin sekä niiden suunnitteluun ja implementointiin liittyen. 

Teoriaosuudella luotiin pohja tutkimuksen empiriaosuudelle. Lisäksi tutustuttiin 

kohdeyrityksen strategiaan sekä missioon ja visioon. Suorituskykymittauksien suunnittelu ja 

laadinta toteutettiin henkilöstöä osallistavalla tavalla. Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa 

toteutettiin henkilöstön kanssa suunnittelutyöpaja suorituskykymittareille sekä 

suunnittelutyöpajan tulosten perusteella toteutettiin eri henkilöstöryhmille kyselytutkimus 

tärkeimmistä mittareista ja mitattavista tavoitteista. Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa 

analysoitiin kyselytutkimuksen tulokset ja valittiin mittaristoon 17 mittaria peilaten yrityksen 

strategiaa. Neljännessä vaiheessa suunniteltiin mittarikortit sekä implementointiin 

mittausjärjestelmä aluksi kevyesti excel-seurantaan. Tutkimus oli rajattuna mittariston 

rakentamiseen ja implementoitiin, jolloin mittareiden toimivuuden arviointi ja jatkokehitys jäi 

tutkimuksen ulkopuolelle toteutettavaksi.  
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Tutkimuksen tulosta voidaan pitää onnistuneena päätavoitteen osalta eli 

energialiiketoiminnalle on suunniteltu ja rakennettu suorituskykymittaristo, johon on 

tutkimuksen tuloksena valittu tärkeimmät mittarit ja mitattavat tavoitteet henkilöstöä 

osallistavalla tavalla peilaten kohdeyrityksen strategisia tavoitteita. Tutkimuksen yhtenä 

onnistumisena voidaan pitää myös kohdeyrityksen uuden strategian viestintää henkilöstölle, 

jolloin tietämys strategisista tavoitteista lisääntyi henkilöstössä.  

 

Tutkimuksen jatkokehityskohteiksi jäivät mittariston toimivuuden arviointi sekä mittariston 

aktiivinen käyttö ja mittarien tulosten tarkastelu. Lisäksi isoksi jatkokehityskohteeksi jäi 

automatisoida mittarit osaksi johdon raportointijärjestelmää, jolloin mittareiden tulosten 

tarkastelu ja käyttö helpottuu huomattavasti. Lisäksi jatkokehitykseen jäi myös 

suorituskykymittariston kytkeminen palkitsemiseen. Lisäksi tietenkin mittariston tuloksien 

perusteella tehtävät toimenpiteet ja mahdolliset strategian suunnan tarkistukset ovat 

kohdeyrityksen jatkotoimenpiteitä mittariston avulla. 
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