
  

LAPPEENRANNAN-LAHDEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT 
School of Engineering Science 
Tuotantotalous  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Eeva Pallasvuo 
 
TOIMINTOLASKENTA LOGISTIIKAN SUORITUSKYVYN MITTAAMISESSA 
 
Diplomityö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarkastajat:   Professori Hannu Rantanen  
  TkT Minna Saunila 
 

 

 

 



  

TIIVISTELMÄ 

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 
School of Engineering Science 
Tuotantotalouden koulutusohjelma 
 
Eeva Pallasvuo 
 
Toimintolaskenta logistiikan suorituskyvyn mittaamisessa 
 
Diplomityö 
Vuosi: 2021 
102 sivua, 29 kuvaa, 18 taulukkoa ja 1 liite 
Tarkastajat:  Professori Hannu Rantanen ja TkT Minna Saunila 
 
Hakusanat: Toimintolaskenta, Logistiikka, Suorituskyky, Suorituskyvyn mittaaminen. 
Keywords: Activity Based Costing, Logistics, Performance, Performance measurement. 
 
 
Suomi on pitkä, harvaan asuttu maa, jossa logistiikan kustannustehokkuudella on suuri 
merkitys. Menestyäkseen yrityksen tulee olla kilpailukykyinen ja siihen suorituskyvyn 
mittaamisella voidaan vaikuttaa. Jotta toimintaa voidaan kehittää, pitää se tuntea. Tähän 
voidaan käyttää apuna toimintolaskentaa, joka pyrkii selvittämään yrityksen toiminnot ja niiden 
kustannukset aiheuttamisperiaatteisesti. 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten toimintolaskentaa voidaan hyödyntää 
logistiikkayrityksen kannattavuuden parantamisessa suorituskyvyn mittaamisen kautta sekä 
laatia toimintolaskentaa hyödyntävä mallimittaristo logistiikan alalle. Aineisto kerätään 
tuottavuuden, kannattavuuden, suorituskyvyn mittaamisen ja toimintolaskennan 
kirjallisuudesta. Empiirisen aineiston keruu toteutetaan kyselytutkimuksella sekä perehtymällä 
case-yrityksestä saatuun kustannus- toimintolaskenta- ja suorituskykyaineistoon. Tässä 
tutkimuksessa pyritään löytämään vastaukset tutkimuskysymyksiin, jotka ovat: Miten 
suorituskyvyn mittaamisella voidaan vaikuttaa logistiikkayrityksen kannattavuuteen? Millaisia 
asioita logistiikan johdossa seurataan? Miten toimintolaskentaa voidaan hyödyntää logistiikan 
suorituskyvyn mittaamisessa? Ja millainen toimintolaskentaa hyödyntävän logistiikan 
suorituskyvyn mittariston tulisi olla?  
 
Tutkimuksen tuloksena saadaan vastaukset tutkimuskysymyksiin sekä toimintolaskentaa 
hyödyntävä logistiikan suorituskyvyn mallimittaristo. Suorituskyvyn mittaamisella ja yrityksen 
kannattavuudella on yhteys. Logistiikan prosessien suorituskyvyssä kilpailukyky, tehokkuus ja 
laatu ovat tärkeitä. Keskittymällä logistiikan tehokkuuden ja laadun mittaamiseen, voidaan 
niiden merkitystä korostaa ja näin parantaa kannattavuutta, kilpailukykyä ja tuottaa asiakkaille 
lisäarvona parempaa palvelua Näitä teemoja hyödynnetään mallimittaristossa, jossa on sekä 
sisäisiä että ulkoisia mittareita, sekä taloudellisia että ei-taloudellisia, neljässä Balanced 
Scorecardin näkökulmassa.



  

ABSTRACT 
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Finland is a long, sparsely populated country where the efficiency of logistics plays an 
important role. In order to succeed, a company must be competitive and that can be influenced 
by measuring performance. In order to improve performance, areas for improvement must be 
identified. Activity- Based Costing can be used to define the company's operations and their 
costs. 
 
The purpose of this study is to explore how Activity - Based Costing can be used to improve 
the profitability of a logistics company through performance measurement and how it can be 
used to develop a model metric for logistics. The data for this study is collected from the 
literature of productivity, profitability, performance measurement and Activity Based Costing. 
The empirical data is collected from a case study and by studying the cost-activity calculation 
and performance data obtained from the case company. This study aims to find answers to the 
following research questions. How can performance measurement affect the profitability of a 
logistics company? What kind of issues are monitored in logistics management? How can 
Activity -Based Costing be used to measure logistics performance? What kind of logistics 
performance metrics can utilize Activity Based Costing? 
 
The results of the study include answers to research questions and a model logistics 
performance metric that utilizes Activity -Based Costing. There is a link between performance 
measurement and company profitability. By focusing on measuring the efficiency and quality 
of logistics, their importance can be emphasized, and thus improve company’s profitability and 
competitiveness and provide better service and value for customers. These themes are used in 
a model, that consist of internal and external metrics, financial and non-economical metrics, in 
four Balanced Scorecard perspectives. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Suorituskyvyn mittaaminen on välttämätöntä prosessien kehittämiseksi. Tämä korostuu etenkin 

kustannus- ja palveluherkissä logistiikan varastointiprosesseissa, joissa palvelun laadussa ja 

kustannustehokkuudessa onnistuminen voi olla ratkaiseva tekijä menestyvän ja 

menestymättömän yrityksen välillä (Rushton et al. 2017, s. 409). Suomi, pitkänä ja harvaan 

asuttuna maana, asettaa logistiikan kustannustehokkuudelle erityisesti haastetta, sillä 

varastointi- ja kuljetusprosessit vaativat paljon pääomaa markkinoiden ollessa kuitenkin varsin 

pienet (Okkonen ja Lukka 2004, s. 16). 

 

Miten logistiikan kustannustehokkuutta sitten voidaan parantaa? Yrityksissä toteutetaan tänä 

päivänä monenlaista laskentaa ja mittaamista, joilla tätä tehokkuutta pyritään parantamaan. 

Toimintolaskenta ja suorituskyvyn mittaaminen ovat työkaluja, jotka ovat olleet pitkään 

käytössä. Toimintolaskenta kehitettiin 1970-80 lukujen aikana (Kiuru 1997, s. 5) ja 

suorituskyvyn mittauksesta on puhuttu jo vuosisatoja. 

 

Yhtenä suorituskyvyn mittaamisen periaatteena voidaan pitää helppoutta ja tietojen 

oikeellisuutta. Oikeiden mittarien löytäminen oikeille asioille on haaste, joka tulisi ratkaista, 

jotta suorituskyvyn mittaamisesta voidaan tehdä tarvittavat johtopäätökset ja kehittää toimintaa. 

Voiko toimintolaskenta auttaa tämän haasteen ratkaisemisessa? Toimintolaskennan avulla 

voidaan Järvenpään et al. (2017, s. 147-148) mukaan tukea ja kehittää organisaation strategista 

ja operatiivista johtamista, sillä toimintolaskenta on laskentajärjestelmä, jossa kustannukset 

kohdistetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan ja jonka keskeinen tavoite on ymmärtää 

kustannusten aiheutumisyhteys kattavasti. 

 

Toimintolaskenta pyrkii siis selvittämään yrityksessä tehtävien toimintojen kustannukset 

aiheuttamisperiaatteisesti. Tämä kartoitus on Lumijärven et al. (1995, s. 34). mukaan tärkeää, 

sillä pitää tietää, miten toimitaan nyt, jotta toimintaa voidaan kehittää. Tästä huolimatta 

toimintolaskentaa on käytetty perinteisesti lähinnä tuote- ja asiakaskannattavuuksien 

selvittämiseen. 
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Vaikuttaa siltä, että suorituskyvyn mittaamista sekä toimintolaskentaa käsitellään lähinnä 

erilisinä malleina ja työkaluina, vaikka ne voisivat olla toisiaan tukevia. Toimintolaskennan 

antamaa kustannusinformaatiota voitaisiin ehkä hyödyntää laajemmin ja käyttää kustannus- ja 

ajuritietoja yrityksen toiminnan kehittämiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Tässä 

tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, miten tämä voitaisiin toteuttaa. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten toimintolaskentaa voidaan hyödyntää 

logistiikkayrityksen kannattavuuden parantamisessa suorituskyvyn mittaamisen kautta, sekä 

laatia toimintolaskentaa hyödyntävä mallimittaristo logistiikan alalle. Mittariston 

pääkäyttötarkoituksena on toimia yritysjohdon syventävänä mittaristona, jonka avulla voidaan 

porautua yritystasolta yksikkötason mittaustuloksiin. Mittaristo on tarkoitus toteuttaa teorian, 

kyselytutkimuksen sekä kohdeyrityksestä saadun informaation avulla. 

 

Tässä työssä pyritään löytämään vastaukset näihin tutkimuskysymyksiin: 

    

 Miten suorituskyvyn mittaamisella voidaan vaikuttaa logistiikkayrityksen 

kannattavuuteen? 

 Millaisia asioita logistiikan johdossa seurataan?  

 Miten toimintolaskentaa voidaan hyödyntää logistiikan suorituskyvyn mittaamisessa? 

 Millainen toimintolaskentaa hyödyntävän logistiikan suorituskyvynmittariston tulisi 

olla? 

 

Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan toimintolaskennan merkitystä ja sen tuomia 

mahdollisuuksia suorituskyvyn mittaamisessa ja johtamisessa, logistiikan erityispiirteet 

huomioiden. Tutkimuksessa keskitytään logistiikan varasto- ja kuljetustoimintoihin ja niiden 

suorituskyvyn mittaamiseen. Muita toimitusketjun toimintoja ei käsitellä. 

 

Mallimittariston osalta tässä työssä keskitytään selvittämään mittaamisen kohteet, niihin 

soveltuvat mittarit ja toimintolaskennan vaikutus niihin. Mittaristo laaditaan yleisellä tasolla. 

Työssä ei siis käsitellä lukuarvoja tai mittaustuloksia. 



9 

 

 

Tässä työssä ei ole tarkoitus rakentaa uutta toimintolaskentaa. Tutkimuksessa keskitytään 

selvittämään, mitä hyötyjä olemassa olevasta toimintolaskennasta voisi suorituskyvyn 

johtamiseen saada ja millainen toimintolaskennan tulisi olla, jotta siitä saataisiin hyötyjä 

suorituskyvyn mittaamiseen. Työssä ei myöskään oteta kantaa tietojärjestelmien tarjoamiin 

toimintolaskennan ja suorituskyvyn mittaamisen työkaluihin. 

 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusmenetelmillä tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, jolla tutkimustehtävää ja -ongelmaa 

ratkaistaan. Tutkimusmenetelmän valintaan vaikuttaa tutkimusstrategia. Tutkimusstrategiat 

voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan, joita ovat kokeellinen tutkimus, survey-tutkimus sekä 

tapaustutkimus. Kokeellisessa tutkimuksessa mitataan yhden tietyn muuttujan vaikutusta 

toiseen muuttujaan. Survey- tutkimuksessa puolestaan kerätään standardoidussa muodossa 

tietoa isolta joukolta ihmisiä, kun taas tapaustutkimuksessa kerätään pieneltä joukolta 

tapauskohtaista tietoa (Hirsjärvi ym. 2008, s. 128-131, 133). 

 

Tämän lisäksi tutkimuksia voidaan ryhmitellä myös empiiriseen ja teoreettiseen tutkimukseen. 

Empiirisessä tutkimuksessa kohteena on jokin reaalimaailman ilmiö, johon kerätään uutta tietoa 

jollain menetelmällä. Teoreettinen tutkimus tarkoittaa tutkimusta, jonka kohteena ovat 

tieteenalan käsitteet, näkökulmat tai teoriat ja tutkimusaineisto koostuu aiemmista 

tutkimuksista (Uusitalo 1991, s. 60). Liiketaloustieteessä sekä teollisuudessa empiirisen ja 

teoreettisen tutkimuksen lisäksi tunnistetaan deskriptiivinen eli kuvaileva tutkimus sekä 

normatiivinen eli kehittävä tutkimus (Olkkonen 1994, s. 59 - 78). Kuvassa 1 on esitetty 

nelikenttämalli eri tutkimustapojen suhteista liiketaloustieteen tutkimuksissa (Kasanen et al. 

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

 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kehittää suorituskyvyn mittaristoa hyödyntämällä 

toimintolaskennan antamaa informaatiota yrityksen toiminnasta. Tässä työssä 

tutkimusstrategiaksi on valittu tapaustutkimus, jossa pyrkimyksenä on kerätä tietoa 

yksityiskohtaisesti tietyistä tapauksista. Tutkimusote on konstruktiivinen, eli tutkimus on 

empiiristä ja tavoitteeltaan normatiivista eli kehittävää. 

 

 

1.4 Tutkimuksen toteutus ja rakenne 

 

Tämän tutkimus toteutetaan empiirisenä, normatiivisena tutkimuksena, tutkimusote on siis 

konstruktiivinen. Tutkimuksen teoria-aineistoa kerätään tuottavuuden, kannattavuuden, 

suorituskyvyn mittaamisen ja toimintolaskennan kirjallisuudesta. Empiirisen aineiston keruu 

toteutetaan kyselytutkimuksena, keskusteluilla sekä perehtymällä case-yrityksestä saatuun 

kustannus- toimintolaskenta- ja suorituskykyaineistoon. 

 

Aineiston keruun jälkeen aloitetaan kerättyjen tietojen analysointi ja etsitään vastaukset 

tutkimuskysymyksiin sekä rakennetaan mallimittaristo. Tutkimuksessa käsitellään aluksi 
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teoriaosuus tuottavuuden, kannattavuuden, toimintolaskennan ja suorituskyvyn mittaamisen 

kirjallisuudesta. Tämän jälkeen käsitellään empiirinen aineisto. Empiirisen aineiston 

analysointi aloitetaan käymällä läpi case-yrityksen prosessit, tämän jälkeen tutkitaan yrityksen 

toimintolaskentaa ja tehdään toimintoanalyysi. Seuraavaksi käydään läpi case-yrityksen 

nykyiset mittarit ja niiden laskentaperiaatteet tietolähteineen. Kyselytutkimuksesta saadut 

vastaukset taulukoidaan, analysoidaan ja niiden perusteella muodostetaan käsitys 

mallimittariston oleellisista mittareista. Tutkimuksen eteneminen on esitetty kuvassa 2. 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Tutkimuksen eteneminen. 
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2 TUOTTAVUUS JA KANNATTAVUUS 

 

Tuottavuudesta puhutaan paljon ja se on sanana mukana monessa yhteydessä. Tuottavuudesta 

on myös monta näkemystä, kaikilla siitä puhuvilla omansa. Rantasen (2005, s. 2) mukaan 

taloudellisessa keskustelussa on syytä erotella toisistaan tuottavuuden käsite ja tuottavuuden 

mittaaminen / mittarit. Käsitteen alle kuuluu tuottavuus - sanan ymmärtäminen eri yhteyksissä, 

sen teoreettinen määrittely sekä formulointi. Tuottavuuden mittaamisella tarkoitetaan 

tuottavuuden mittareiden lisäksi ongelmia, jotka mittaamiseen liittyy. 

 

Tuottavuutta pidetään olennaisena kannattavuuteen liittyvänä tekijänä (Vehmanen et al. 1997, 

s. 24). Keskeinen ero on, että tuottavuus liittyy reaaliprosessiin ja kannattavuus puolestaan 

liittyy rahaprosessiin. Tuottavuus voidaan jakaa myös kokonaistuottavuuteen ja 

osatuottavuuksiin. Kokonaistuottavuus voidaan määritellä olevan tuotosten ja niiden 

aikaansaamiseksi tarvittujen panosten suhde. Osatuottavuus puolestaan on tuotoksen ja yhden 

valitun panoskomponentin suhde. Osatuottavuudet ovat tärkeässä roolissa kustannusten 

hallinnassa, sillä ne sijoittuvat usein juuri ei-taloudellisten suoritusmittareiden kategoriaan 

(Vehmanen et al. 1997, s. 25). 

 

Tuottavuutta voidaan ajatella yrityksen tuotosten ja toimintaan käytettyjen panosten suhteena. 

Tuotos voi olla esimerkiksi valmistettu tai käsitelty kappalemäärä ja panos niiden tekemiseen 

käytetty aika tai kustannus (Sakki 1999, s. 43). 

 

Tuottavuus = Tuotos / Panos                   (1) 

 

Tuottavuuden käänteisluku kertoo taloudellisuudesta tai kansanomaisesti tehokkuudesta. Se 

kertoo tuotosten ja niihin käytettyjen resurssien (panosten) suhteesta. Esimerkiksi panoksena 

voi olla tuotteen valmistuskustannukset ja tuotoksena valmistetut tuotteet (Sakki 1999, s. 48). 

 

Taloudellisuus = Panos / Tuotos                  (2) 

 

Vaikka tuottavuus voidaankin jakaa kokonais- ja osatuottavuuksiin, jossa kokonaistuottavuus 

tarkoittaa yrityksen kaikkien panosten ja kaikkien tuotosten suhdetta ja osatuottavuus 
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kokonaistuotoksen ja yhden panosryhmän välistä suhdetta, käytettään tuottavuuden mittareissa 

usein osatuotosten ja osapanosten välistä suhdetta (Rantanen 2005, s.14).  

 

Kannattavuus on yksi tärkeimpiä asioita yrityksen menestymisen kannalta (Järvenpää et al. 

2017, s. 65). Kannattavuus voidaan Rantasen (2005, s. 18) mukaan määritellä usealla eri tavalla, 

riippuen siitä, mistä näkökulmasta sitä tarkastellaan. Yhtenä määritelmänä on yksikön 

voitontuottamiskyky. Voitto puolestaan voidaan esittää karkeasti esimerkiksi seuraavasti: 

 

Voitto = Tuotot – Kustannukset                    (3)

  

Voitto = Myyty määrä * (Yksikön tuotto - Yksikön kustannus)                    (4) 

 

Kannattavuutta voidaan parantaa usealla eri tavalla. Järvenpään et al. mukaan (2017, s. 65) 

kannattavuus paranee, jos myyntihintaa saadaan nostettua, muuttuvia yksikkökustannuksia 

pienennetyiksi, myyntimäärää lisätyksi tai kiinteitä kokonaiskuluja vähennetyksi. Yrityksen 

mahdollisuudet vaikuttaa omaan kannattavuuteensa liittyvät lähinnä myyntiin ja 

yksikkökustannuksiin. Rantasen (2005, s. 21) mukaan myyntimäärään voidaan vaikuttaa mm. 

markkinoinnilla sekä tuotteen ominaisuuksien avulla. Tuotteiden yksikkökustannuksissa 

yrityksen oman vaikutuksen piirissä ovat eniten resurssien tehokkaampi käyttö. Raaka-aineiden 

ja tarvikkeiden hinnat sekä työvoiman ja pääoman kustannukset ovat usein ulkopuolelta 

määrättyjä, mutta tehokkuus, eli tuottavuuden parantaminen, on yrityksen sisäistä. 

Kustannukset ovat oleellinen osa yrityksen toimintaa ja niiden merkitys kannattavuuteen on 

suuri. Seuraavissa kappaleessa tarkastellaan kustannuksia tarkemmin. 

 

Muuttuvat ja kiinteät kustannukset 

 

Kustannukset jakaantuvat muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin sen mukaan, miten ne 

vaihtelevat tuotantomäärien mukaan. Muuttuvat kokonaiskustannukset kasvavat 

tuotantomäärien mukana. Kiinteät kustannukset puolestaan pysyvät samoina, riippumatta 

tuotantomääristä. Tyypillisiä kiinteitä kustannuksia ovat esimerkiksi pääomakustannukset 

(Järvenpää et al. 2017, s. 55). 
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Välittömät ja välilliset kustannukset 

 

Muuttuvien ja kiinteiden kustannusten lisäksi kustannukset voivat olla välittömiä (direct) ja 

välillisiä (indirect) kustannuksia. Välittömillä kustannuksilla tarkoitetaan kustannuksia, jotka 

ovat helposti kohdistettavissa tuotteelle tai palvelulle. Näitä ovat esimerkiksi palkka- ja raaka-

ainekustannukset. Välilliset kustannukset ovat hankalia tai jopa mahdottomia kohdistaa suoraan 

tuotteelle tai palvelulle. Tällaisia välillisiä kustannuksia ovat esimerkiksi tilaan liittyvät 

kustannukset (Järvenpää et al. 2017, s. 58). 

 

Positiiviset ja negatiiviset kustannukset 

 

Kustannukset voidaan ajatella myös positiivisina ja negatiivisina kustannuksina. Positiiviset 

kustannukset tukevat liiketoimintaa ja tuovat tuottoa tulevaisuudessa (Sakki 1999, s. 43). 

Positiivisia kustannuksia voivat olla tyypillisesti esimerkiksi investoinnit ja markkinointikulut. 

Negatiiviset kustannukset eivät tähtää tuottojen kasvuun, vaan voivat johtua esimerkiksi 

tehottomuudesta tai huonosta laadusta.  

 

Kannattavuutta voidaan siis parantaa tehostamalla toimintaa, vähentämällä kustannuksia tai 

lisäämällä myyntiä (Rantanen 2005, s. 21 ja Järvenpää et al. 2017, s. 65). Tässä tutkimuksessa 

keskitytään toiminnan tehostamiseen ja kustannusten vähentämiseen. Jotta toimintaa voidaan 

tehostaa ja kustannuksia alentaa, tulee toiminta tuntea. Yrityksen pitää selvittää, mitä sen 

prosesseissa todella tapahtuu ja mistä kustannukset aiheutuvat. Tähän voidaan käyttää 

työkaluina toimintolaskentaa sekä suorituskyvyn mittaamista. 
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3 TOIMINTOLASKENTA 

 

3.1 Toimintolaskennan tausta 

 

Toimintolaskenta on yksinkertainen ja järkevä tapa kuvata yrityksen tapahtumat (Kiuru 1997, 

s. 5). Kyse on oikeiden kustannusten selvittämisestä aiheuttamisperiaatteisesti. Se ei suinkaan 

ole mikään uusi keksintö, vaan toimintolaskentaan viittaavia ajatuksia on esitetty jo 1900 – 

luvun alussa (McNair 2007, s.11). Varsinainen toimintolaskenta kehitettiin 1970- 80 lukujen 

aikana ratkaisuksi niihin ongelmiin, joita perinteinen katetuotto- ja lisäyslaskenta eivät 

pystyneet ratkaisemaan (Kiuru 1997, s. 5). Toimintolaskenta levisi julkisuuteen 1980-luvun 

loppupuolella, kun Johnsonin ja Kaplanin teos ”Relevance Lost: The Rise and Fall of 

Management Accounting (1987)” julkaistiin (McNair 2007, s.11). Toimintolaskennan 

periaatteet on kehitetty 80- ja 90 luvuilla, sen vuoksi tässä tutkimuksessa käytetty kirjallisuus 

toimintolaskennan teoriasta on pääosin 90-luvulta. 

 

Toimintolaskennan syntyyn on vaikuttanut tyytymättömyys tapaan kohdistaa kustannuksia 

tuotteille muuttuvassa maailmassa. Harward Business Scoolin professorit Kaplan ja Cooper 

olivat ensimmäisiä, jotka arvostelivat perinteistä yleiskustannusten jakoa tuotteille. Kiinteät- ja 

välilliset kustannukset on tavallisesti kohdistettu kertoimilla ja lisillä, jotka ovat pohjautuneet 

pääasiassa palkkoihin ja muihin välittömiin kustannuksiin (Kiuru 1997, s. 9). 

Kustannusrakenteet ovat kuitenkin muuttuneet vuosien kuluessa tehostumisen ja 

automatisaation myötä. Kuvassa 3 on havainnollistettu, miten kustannusrakenteet ovat 

muuttuneet vuosien kuluessa. Yleis-, pääoma- ja materiaalikustannusten osuudet ovat 

kasvaneet ja työkustannusten laskeneet. On selvää, että pääoma- ja yleiskustannusten osuuksien 

kasvaessa, tulee niiden kohdistamiseen tuotteille löydettävä muita ratkaisuja, kuin työosuus. 
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Kuva 3. Kustannusrakenteiden muutos (Kiuru 1997, s. 9).  

 

Tähän haasteeseen ratkaisu voi löytyä toimintolaskennasta. Sillä toimintolaskenta on 

aiheuttamisperiaatetta kustannusten kohdistamisessa noudattava laskentajärjestelmä 

(Järvenpää et al. 2017, s. 147), jonka keskeinen tavoite on kustannusten aiheutumisyhteyden 

kattava ja johdonmukainen ymmärtäminen ja analysoiminen. Siksi toimintolaskennan avulla 

voidaan tukea ja kehittää organisaation strategista ja operatiivista johtamista (Järvenpää et al.  

2017, s. 148). Australialaisen tutkimuksen mukaan toimintolaskenta strategisena kustannusten 

kohdistamismenetelmänä lisää tehokkuutta ja tuloksellisuutta, ja sillä on merkittävä ja 

myönteinen vaikutus yritysten kokonaistulokseen (Zaman 2009, s. 206). 

 

Toimintolaskenta itsessään ei kuitenkaan ole ihmeiden tekijä, sillä kustannukset eivät 

laskemalla laske (Lumijärvi 1993, s. 37), vaan laskentaa tehdessä on syytä muistaa, että 

laskentatulosten perusteella saatu tieto on käytettävä hyödyksi ja vasta tällöin, toiminnan 

tehostamisen myötä, voidaan myös kustannuksiin vaikuttaa.  Kustannustehokkuus ei synny 

laskelmista, vaan niiden perusteella tehtävistä toimenpiteistä (Järvenpää et al. 2017, s. 182). 
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3.2 Toimintolaskennan ulottuvuudet 

 

Toimintolaskennalla on kaksi ulottuvuutta, kustannusten kohdistamisulottuvuus ja 

kustannusten prosessiulottuvuus (Vehmanen, Koskinen 1997, s. 129-130). Kuvassa 4 on 

havainnollistettu nämä ulottuvuudet.  

 

 

Kuva 4. Toimintolaskennan ulottuvuudet kuva (Turney 1991, s. 96). 

 

 



18 

 

Kustannusten kohdistamisulottuvuus 

 

Kustannusten kohdistamisulottuvuus on näkökulma, joka ohjaa kustannuslaskentaa. Se 

perustuu yrityksen tarpeeseen kohdistaa voimavarat toiminnoille ja laskentakohteille johdon 

päätöksentekoa tukevan kustannusinformaation tuottamiseksi. 

 

Kustannusten Prosessiulottuvuus 

 

Tämä ulottuvuus korostaa kustannusten hallintaa. Prosessiulottuvuus perustuu yrityksen 

tarpeeseen saada informaatiota siitä, miksi ja miten toimintoja tehdään. Tällä pyritään 

kiinnittämään huomiota arvon lisäämiseen asiakkaalle. Tällainen näkökulma usein puuttuu 

perinteisestä kustannuskaskennasta. 

 

3.3 Toimintolaskennan mallinnus 

 

Laskennan tulosten analysointia ja analysoinnin pohjalta toiminnan kehittämistä voidaan pitää 

tavoitteena toimintolaskentaa hyödyntäessä. Jotta laskennan tuloksista olisi hyötyä yrityksen 

toiminnan kehittämiselle, tulee toimintolaskennan rakenteen olla mietitty tarkasti. Onnistuneen 

toimintolaskennan takaa löytyy kuusi vaihetta, jotka osaltaan vaikuttavat toimintolaskennan 

hyödyllisyyteen organisaatiossa. Jokainen näistä vaiheista on syytä käydä huolellisesti läpi, 

jotta lopputulos olisi onnistunut. Lumijärven et al. (1995, s.23) mukaan vaiheet ovat: 

 

 Valmistelu 

 Toimintoanalyysi 

 Kustannusajureiden määritys 

 Toimintopohjaisten kustannusten laskenta 

 Toimintolaskentatietojen hyväksikäyttö 

 Toimintolaskennan integrointi osaksi muuta laskentaa 

 

Vaiheet erityispiirteineen on esitetty kuvassa 5. 
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Kuva 5. Toimintolaskennan määrittelyn vaiheet (Mukaelma Lumijärvi et al. 1995, s.24-105). 

 

Valmisteluvaihe 

 

Valmisteluvaiheessa selvitetään toimintolaskennan tarkoitus ja laajuus. Tässä vaiheessa 

käydään läpi yrityksen tekemiset ja selvitetään mitä yrityksessä tehdään. Eli selvitetään, mitkä 

ovat yrityksen toiminnot. 

 

Toimintoanalyysi 

 

Toiminnot kertovat mitä yksittäisiä tekemisiä yrityksessä tehdään. Toimintoanalyysi on 

työkalu, jonka avulla selvitetään, mitä yrityksessä tehdään, miten yrityksen toiminnot 
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kytkeytyvät toisiinsa, mitä lisäarvoa toiminnot tuottavat ja mitä niiden tekeminen maksaa 

(Lumijärvi et al. 1995, s. 32). Brimsonin (1992, s. 117) mukaan toimintoanalyysin avulla 

voidaan luoda hyvä perusta liiketoimintojen kuvaamiselle sekä niiden kustannusten ja 

suorituskyvyn määrittämiselle. Toimintoanalyysi onkin siis oiva perusta liiketoiminnan 

parantamiselle ja virtaviivaistamiselle. Sen lopputuloksena tiedetään, mitä organisaatiossa 

tapahtuu ja kuinka paljon resursseja toimintojen tekemiseen tarvitaan (Alhola ja Lauslahti 2000, 

s. 215). Brimsonin (1992, s. 119) mukaan toimintoanalyysin tulisi antaa vastaukset seuraaviin 

kysymyksiin: 

 Mitä yrityksessä tehdään ja mistä osatehtävistä työtehtävät koostuvat? 

 Milloin tehtävät tehdään? 

 Miten tärkeitä tehtävät ovat päämäärän saavuttamisessa? 

 Mikä käynnistää tehtävän? 

 Millaisia tuotoksia saadaan aikaan? 

Lumijärvi (1993, s. 65) lisää tähän listaan vielä kysymyksen:  

 Kuka on asiakas? Eli kuka tarvitsee toiminnon panosta suoriutuakseen omasta 

toiminnostaan? 

Toimintoketjut 

 

Toimintoanalyysiin liitetään usein toimintoketjujen eli liiketoimintaprosessien kartoitus 

(Lumijärvi et all. 1995, s. 34). Varsinkin, kun toimintojen tietoja halutaan käyttää 

liiketoimintaprosessin uudelleen järjestämiseen. Pitää siis tietää, miten toimitaan nyt, jotta 

toimintaa voidaan uudistaa. Toimintoketjulla tarkoitetaan toimintojen muodostamaa 

kokonaisuutta. Toimintoketjut tyypillisesti ulottuvat yli organisaatiorajojen, ne ovat 

organisaatiorakenteesta riippumattomia ja niillä on asiakkaita, joko ulkoisia tai sisäisiä 

(Lumijärvi et all. 1995, s. 34). Toimintoketjuja kuvatessa määritetään yrityksen ydintoiminnot, 

eli toiminnot, jotka ovat yrityksen toiminnalle kriittisiä ja joiden tehokkuudesta ja 

menestymisestä johtuu yrityksen menestyminen. Tyypillisesti tällaisia toimintoketjuja 

Lumijärven et al. (1995, s. 34-35) mukaan on esimerkiksi: 
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 Myynti ja markkinointi 

 Tuotanto (palvelu tai tuote) 

 Tilaus ja toimitus 

 Tuote/palvelukehitys 

 Asiakaspalvelu 

 

Silloin, kun yrityksen toiminta on vahvasti palvelukeskeistä, voidaan ketjut kuvata myös tuote- 

tai palvelukohtaisesti (Lumijärvi et all. 1995, s. 35). Toimintoketjukuvaukset ovat tärkeitä, sillä 

ne ovat todellisia silmien avaajia. Kuvauksista paljastuu, ketkä ketjuun osallistuvat ja nykyisen 

toimintamallin mahdollinen monimutkaisuus. Mitä enemmän osapuolia, sitä epäselvempää on, 

kuka lopputuloksesta vastaa. Kun toimintoketjut kuvataan ensimmäistä kertaa, on ne syytä 

Lumijärven (1993, s. 69) mukaan antaa prosessista vastaavien henkilöiden arvioitaviksi, sillä 

usein jokin toiminto tai kytkös on unohtunut, tai on tullut väärin ymmärryksiä. Toimintojen 

välisiä yhteyksiä voidaan analysoida esimerkiksi suurella taululla, erivärisillä postit- lapuilla. 

Koko ketjun näkeminen kerralla, on usein silmiä avaavaa. Analysointi paljastaa lähes aina 

kytkentöjä, joita yritysjohto ei ole tiennyt. Toisaalta usein paljastuu myös tarpeettomia 

kytkentöjä. Jokin osasto kuvittelee tekevänsä välttämätöntä toimintaa toista osastoa varten, 

mutta näin ei todellisuudessa olekaan, tehtyä panosta ei tarvitakaan.  

 

Kustannusajurit 

 

Kustannusten kohdistamiseen toiminnoille ja edelleen laskentakohteille tarvitaan ajureita. 

Kustannusajureita on kahden tasoisia. Kaksivaiheisessa toimintolaskennassa ensimmäisen 

tason kustannusajureilla kohdistetaan kustannuspaikkojen kustannukset toiminnoille ja toisen 

tason kustannusajureilla toiminnoilta edelleen laskentakohteille. Tämä on havainnollistettu 

kuvassa 6. Toiminnot kiinnitetään laskentakohteisiin kustannusajureitten avulla. 

Kustannusajuri kertoo, kuinka paljon laskentakohde käyttää toimintoa. Oikein tehty 

kustannusajurien valinta on äärimmäisen tärkeätä, sillä väärät kustannusajurit voivat johtaa 

virheellisiin lopputuloksiin (Lumijärvi et al. 1995, s. 53). Siksi tähän työvaiheeseen tulee 

panostaa. Viimekädessä kustannusajureiden valintaan vaikuttaa kuitenkin myös ajuritietojen 

saatavuus.  
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Kuva 6. Kustannusten kohdistus (Lumijärvi et al. 1995 s.66). 

 

Kustannusten kohdistus toiminnoille ja laskentakohteille 

 

Ensimmäisessä vaiheessa kustannukset kohdistetaan toiminnoille 1-tason ajureilla. 

Aiheuttamisperiaate on kustannusten toiminnoille kohdistamisen lähtökohta, joka on aina 

otettava huomioon. Kustannusajurit riippuvat siis kulujen luonteesta. Ensimmäisen vaiheen 

kustannusajureita voi tyypillisesti olla esimerkiksi henkilökustannuksissa ajankäyttö, 

tilakustannuksissa pinta-ala tai henkilömäärä, Energiakuluissa Kilowattitunnit, Koneiden 

pääomakustannuksissa käyttötunnit tai toteutuneet kustannukset, ICT-kustannuksissa 

käyttötarkoitus tai ajankäyttö (Lumijärvi et al. 1995, s. 68). Toisessa vaiheessa kustannukset 

kohdistetaan toiminnoilta edelleen kustannuskohteille 2- tason kustannusajurien suhteessa. 

Laskentakohteet riippuvat yrityksen luonteesta. Erilaisia laskentakohteita voi Lumijärven 

(1995, s.81) mukaan olla esimerkiksi: 

 tuote 

 palvelu 

 kauppa 

 projekti 
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 tilaus 

 työ 

 asiakas 

 markkina-alue   

  

Laskentatietojen hyödyntäminen 

 

Toimintolaskennan avulla saadaan ymmärrettävää ja entistä analyyttisempaa tietoa toimintojen 

ja laskentakohteiden kustannuksista. Toimintojen avulla päästään kiinni kustannusten 

aiheuttajiin. Tämä on tärkeää, koska vain sellaisiin kustannuksiin, joiden aiheutumissyyt ovat 

tiedossa, voidaan vaikuttaa. Toimintojen merkitys Lumijärven ja kumppanien (1995, s. 31-32) 

tulosten hyödyntämisessä on suuri, sillä toiminto on yleensä yrityksen pysyvin laskentakohde. 

Organisaatiorakenteet ja kustannuspaikat saattavat muuttua, mutta ydintoiminnot yleensä 

pysyvät samoina. Toimintoja käytetään useimmiten kahdessa eri tarkoituksessa: 

 

 Halutun laskentakohteen kannattavuuden selvittämiseen 

 Toimintojen tehostamiseen ja virtaviivaistamiseen toimintoanalyysin kautta 

 

Toimintolaskennan avulla voidaan siis tunnistaa suorituskyvyn parantamismahdollisuudet ja 

siten kohdistaa toimenpiteet oikeisiin kohteisiin (Lumijärvi et al. 1995, s. 88). 

Toimintolaskennasta saatavia toimintoperusteisia tietoja voidaan käyttää hyväksi erilaisissa 

päätöksentekotilanteissa. Nämä voivat liittyä esimerkiksi laskentakohteiden kustannuksiin, 

toimintoketjujen analysointiin ja uudelleen suunnitteluun, benchmarking -toimintaan tai 

budjetointiin (Lumijärvi & al. 1995, s. 89). Zamanin (2009, s. 206) tekemän tutkimuksen 

mukaan yritysjohtajat toteavat, että toimintolaskennan käyttöönotto on auttanut heitä 

alentamaan tuotantokustannuksia tekemällä korkeat tuotekustannukset näkyviksi. 

Toimintolaskennan käyttö on lisännyt johtamisen tehokkuutta ja vaikuttavuutta auttaen siten 

kasvattamaan yrityksen tuloja. 

 

Tulosten pitäisikin herättää kysymyksiä, kuten mitkä ovat todelliset syyt joidenkin tuotteiden, 

asiakkaiden tai palveluiden kannattavuuteen ja toisten kannattamattomuuteen? Kun lähdetään 
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analysoimaan tuloksia ja parantamaan kustannustehokkuutta, on Lumijärven (1995, s. 90) 

mukaan mietittävä: 

 

 Mitkä toiminnot ovat välttämättömiä tuotteen tai palvelun aikaansaamiseksi? 

 Mitkä toiminnot tuottavat asiakkaalle lisäarvoa? 

 Tehdäänkö toiminto oikeassa paikassa? 

 Voisiko toiminnon tehdä toisin? 

 Voidaanko toimintoja yhdistää tehtäväksi jonkin muun toiminnon kanssa? 

 

Laskennan integrointi muuhun laskentaan 

 

Toimintolaskentamallin rakentaminen vaatii aikaa ja panoksia. Näin ollen on tavoiteltavaa, että 

siitä saadaan myös organisaatiolle hyötyjä. Useimmiten toimintolaskentaa on käytetty tuote- ja 

asiakaskannattavuuksien laskentaan (Lumijärvi et al. 1995, s. 106). Säännöllinen 

hyödyntäminen vaatii kuitenkin säännöllisen laskennan. Tällöin laskenta kannattaa integroida 

yrityksen tietojärjestelmiin. Erityisesti kustannukset ja ajurimäärät ovat tietoja, joiden saanti 

tietojärjestelmistä kannattaa varmistaa. Voi olla, että tilikarttaa ja kirjauskäytäntöjä kannattaa 

muuttaa, jotta kustannustiedot olisivat saatavilla toimintolaskennan tarvitsemalla tasolla 

(Lumijärvi et al. 1995, s. 107).  

 

3.4 Toimintojohtaminen 

 

Toimintojohtaminen on työkalu, jonka avulla parannetaan kilpailukykyä, 

kustannustehokkuutta, asiakaslähtöisyyttä, nopeutta ja laatua (Lumijärvi et al. 1995, s. 17). 

Toimintojohtamiseen liittyykin olennaisesti toiminnan jatkuva parantaminen toiminto-, 

kustannusajuri- ja suorituskykyanalyysien avulla (Lumijärvi et all. 1993 s. 37). Kuvassa 7 on 

esitetty, miten toimintojohtaminen asettuu toimintolaskentaan nähden. Analyysien perustana 

käytetään toimintoperusteisen laskennan tuloksia. Suurin ero toimintolaskennan ja 

toimintojohtamisen välillä onkin Lumijärven mukaan se, että toimintolaskennassa keskitytään 

laskemaan kustannuksia, kun toimintojohtamisessa keskitytään parantamaan toimintaa. 

Suorituskyvyn mittareina voidaan myös käyttää toimintolaskennassa käytössä olevia 

ajuritietoja (Lumijärvi et all. 1993 s. 103). 
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Kuva 7. Toimintolaskennan ja toimintojohtamisen ero (Mukaelma Turney 1991 ja Raffish & 

Turney 1991). 

 

Jotta toimintojohtamisesta saataisiin hyötyjä, tulee perustyö tehdä riittävän tarkasti. Koska 

toimintoperusteiset laskentatulokset ovat usein muutoksen lähtökohtana, tulee sekä toiminnot 

että kustannusajurit määritellä riittävän huolellisesti. Suurimpana onnistumisen takeena 

voidaan kuitenkin pitää johdon sitoutumista toimintojohtamisen käyttöönottoon (Lumijärvi et 

al. 1993, s. 41). Onnistuneesti toteutetusta toimintojohtamisesta on koettu Lumijärven (1993, s. 

40) mukaan saatavan esimerkiksi seuraavan laisia hyötyjä: 

 Monimutkaisuuden aiheuttamat kokonaiskustannukset tunnistetaan 

 Yleiskustannusten sisältö, luonne ja vaikutusmahdollisuudet ymmärretään 
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 Kannattavuus ja kannattamattomuus sekä niiden syyt tiedetään 

 Laskennan tuloksia ryhdytään käyttämään tukena päätöksen teossa ja toiminnan 

ohjauksessa 

 Laskennasta tulee entistä ymmärrettävämpi ja se pystytään viemään toiminnan 

ohjauksen tueksi entistä alemmille organisaatiotasoille. 

Onnistunut toimintolaskenta ja toimintojohtaminen ohjaa oikeisiin toimenpiteisiin. 

Prosessiohjautuvassa, asiakaskeskeisessä organisaatiossa tavoitteena tulisi olla sellainen 

johdon järjestelmä, joka ohjaa määrittelyn, mittaamisen ja kehittämisen kautta toimenpiteisiin 

ja päätöksiin. Tämän tavoitteen saavuttamisen ydin on toimintolaskennassa ja -johtamisessa. 

Organisaatioissa tulisikin keskittyä taloudellisten ja ei-taloudellisten mittarien analysointiin 

kontrolloinnin sijaan (Cardos ja Pete 2011, s.166). On kuitenkin syytä muistaa, että 

toimintojohtaminenkaan ei ole ”taikasauva” jolla asiat muutetaan paremmiksi. Se vaatii työtä 

ja sitoutumista.  

 

3.5 Toimintolaskenta palveluyrityksissä 

 

Vaikka toimintolaskentaa on pidetty valmistavan teollisuuden laskentana, sopii se erinomaisesti 

myös palveluyrityksiin (Kiuru 1997, s.10). Palveluyritysten kustannusrakenteet poikkeavat 

usein valmistavan yrityksen kustannusrakenteista. Raaka-aineilla on palveluyrityksissä usein 

varsin vähäinen merkitys. Varastot ovat minimaaliset, kuten myös kone- ja laiteinvestoinnit. 

Tällöin työkustannukset ovat suuressa roolissa (Kiuru 1997, s. 10). Kuvassa 8 on esitetty, miten 

kustannukset saadaan kohdistettua palvelutuotteille. Aluksi pitää selvittää, mitä toimintoja 

yrityksessä tehdään ja kohdistaa toiminnoille niiden tarvitseman voimavarat pääkirjanpidosta. 

Palvelutuotteet sisältävät puolestaan tietyn määrän tekemistä, eli toimintoja. Kun tiedetään, 

mitä tekeminen sisältää, voidaan tekemisen prosessia virtaviivaistaa ja panostaa siihen 

tekemiseen, josta saadaan arvoa asiakkaalle.  

 

 

Kuva 8. palvelutuotteet (Kiuru 1997, s.11). 
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3.6 Toimintolaskennan haasteet 

 

Onnistuessaan toimintolaskenta tuottaa organisaatiolle perinteistä laskentaa tarkempaa tietoa 

sen toiminnasta ja tätä tietoa voidaan käyttää hyödyksi monella tavoin. Lumijärvi et al. (1995 s 

116-117) listaavat teoksessaan yleisimpiä ongelmia, jotka liittyvät sekä varsinaiseen 

käyttöönottoon että sen jälkeiseen toimintalaskennan käytön aikaan. Käyttöönottoprojektiin 

liittyviä haasteita on esimerkiksi riittämätön organisaation informointi, jolloin kaikki eivät 

tiedä, mistä on kysymys. Organisaation muutkin osastot, kuin taloushallinto pitää ottaa 

määrittelyyn mukaan, muuten tulosten valmistuttua mitään ei tapahdu. Projektin tavoitteet 

voivat olla epäselvät ja resurssit riittämättömät. Toimintolaskentamallista tehdään liian 

yksityiskohtainen ja monimutkainen, jolloin laskennan ymmärtäminen sekä mallin ylläpito 

vaikeutuu. Saattaa olla helpompaa aloittaa toimintolaskentamallin rakennus pienellä pilotilla, 

kuin ottaa koittaa mallintaa koko konsernin toiminnot kerralla. 

 

Yhtenä haasteena voidaan pitää järjestelmän jalkautusta. Cardosin ja Peten (2011, s.166) 

mukaan paraskaan järjestelmä ei tuota toivottua tulosta, jos kukaan ei osaa käyttää sitä. Siksi 

ensiarvoisen tärkeää on, että: 

 

 johto saa koulutuksen toimintolaskennan ja -johtamisen käsitteisiin 

 johdon saamat raportit ovat tarpeellisia ja ymmärrettäviä 

 toimintolaskentaa ylläpidetään 

 

Organisaatiossa saatetaan myös vastustaa uutta johtamistyökalua siitäkin huolimatta, että 

projekti olisi saatu onnistuneesti maaliin. Tässä syynä voi olla pelko virheiden paljastumisesta. 

Toimintolaskenta paljastaa organisaatiosta sellaisia asioita, joita ei aiemmin ole raportoitu. 

Myös perinteisen funktionaalisen tulosvastuu- johtamisen muuttuminen toimintoketju- ja 

toimintojohtamiseksi voi herättää muutosvastarintaa.  
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4 SUORITUSKYKY 

 

4.1 Suorituskyvyn osa-alueet 

Suorituskyky voidaan määritellä kyvyksi saada aikaan tuotoksia asetetuilla ulottuvuuksilla 

suhteessa asetettuihin tavoitteisiin (Laitinen 1998, s. 279-280). Suorituskyvyn mittauksella on 

pitkä historia, sen juuret löytyvät 1200- luvulta kaksinkertaisesta kirjanpidosta ja se on 

kehittynyt siitä lähtien teollisen massavalmistuksen aikakauden tuottavuuden seurannan 

painopisteestä laadun, asiakkaan, ympäristön ja hyvinvoinnin näkökulmia hyödyntävään 

strategiaa tukevaan suorituskyvyn analysointiin (Bititci et al. 2012, s. 308). 

Suorituskyvyn osa-alueet on nähty aiemmin usein pelkästään taloudellisina ulottuvuuksina 

(Rantanen, 2005, s. 2). Kuitenkin jo 1980 – luvulta lähtien on tunnistettu tarve ei-taloudellisille 

ulottuvuuksille. Esimerkiksi Robert S. Kaplan (1984, s. 98) on todennut, että yritysten 

suorituskyvyn kehittämiseksi tarvitaan myös ei-taloudellisia mittareita globaalissa kilpailussa. 

Vaikka useat tutkimukset puoltavat ei-taloudellisten mittareiden käyttöä (esim. Rantanen & 

Holtari 2000 ja Tenhunen & Ukko 2003), käytetään edelleen yleisemmin taloudellisia 

mittareita. Ei-taloudellisten ja taloudellisten mittarien osuudet vaihtelevat yritystasojen 

mukaan. Rantasen (2005, s. 2) mukaan voidaan todeta, että yrityksen alemmille 

organisaatiotasoille mentäessä ei-taloudellisten mittareiden osuus suhteessa taloudellisiin 

mittareihin kasvaa. 

Yrityksen suorituskyky voidaan jakaa karkealla tasolla ulkoiseen ja sisäiseen suorituskykyyn. 

Ulkoisessa suorituskyvyssä tarkastellaan yritystä ulkoa päin, pääasiassa kokonaisuutena. 

Tarkastelunäkökulmana on yrityksen suoriutuminen ympäröivässä yhteiskunnassa. Sisäisessä 

suorituskyvyssä tarkastellaan yrityksen omien prosessien suorituskykyä ja analysointia 

suorittaa yritys itse (Rantanen & Holtari 1999, s. 11). Suorituskyvyn eri ulottuvuuksia ja niiden 

välisiä yhteyksiä voidaan kuvata esimerkiksi kuten Sink (1985, s. 41-46) tekee. Eri 

ulottuvuuksia ovat: 

 Effectiveness (tuloksellisuus, saavutetaan se, mihin pyritään) 

 Efficiency (tehokkuus) 

 Quality (laatu) 
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 Profitability (kannattavuus) 

 Productivity (tuottavuus, reaaliprosessin suorituskyky) 

 Quality of work life (Työolosuhteiden/työelämän laatu) 

 Innovation (uudistuksellisuus) 

Kuvassa 9 on esitetty Sinkin (1985) mukaiset suorituskyvyn ulottuvuuksien riippuvuudet 

toisistaan. Tuloksellisuus, tehokkuus ja laatu johtavat parempaan tuottavuuteen, joka yhdessä 

työelämän laadun ja innovoinnin kanssa johtaa parempaan kannattavuuteen ja edelleen kohti 

yrityksen menestyksekästä toimintaa. 

Kuva 9. Suorituskyvyn osa-alueiden väliset yhteydet (Sink, 1985, s. 64).  

Yrityksessä voidaan Rantasen ja Holtarin (1999, s.11) mukaan analysoida sekä ulkoista että 

sisäistä suorituskykyä. Mittarit voivat olla samoja molemmissa näkökulmissa, mutta mitattava 

kohde kertoo, onko kyseessä sisäinen vain ulkoinen suorituskyky. Yritystasolla tietty mittari 
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voi kertoa ulkoisesta suorituskyvystä, mutta sama mittari osastotasolla kertookin sisäisestä 

suorituskyvystä.  

Miksi suorituskykyä sitten kannattaa mitata? Suorituskykyä mitataan, jotta saataisiin 

päätöksentekoa tukevaa informaatiota yrityksen valituista arviointi- ja mittauskohteista. 

Informaation tulee olla luotettavaa, jotta sen pohjalta voidaan tehdä päätöksiä onnistuneesti 

(Rantanen & Holtari, 1999, s.17). Suorituskyvyn mittaaminen onnistuessaan Uusi-Rauvan 

(1996, s.11) mukaan 

 motivoi 

 korostaa mitattavan asian arvoa 

 ohjaa tekemään oikeita asioita 

 selkiinnyttää tavoitteita 

 aiheuttaa kilpailua ja kilvoittelua 

 luo edellytyksiä palkitsemiselle 

4.2 Suorituskyvyn mittaaminen 

Sitä saat, mitä mittaat, sanovat Robert S. Kaplan ja David P. Norton artikkelissaan: The 

Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance. Mittaamista ei kannata kuitenkaan 

tehdä pelkästä mittaamisen ilosta, vaan suorituskyvyn mittaamisen tulee nykytilan selvityksen 

lisäksi ohjata yritystä kohti parempaa suorituskykyä tulevaisuudessa (Lynch & Cross 1995, s. 

83). Suorituskyvyn tehokkaan mittaamisen vaikeus onkin mitata niin vähän, kuin mahdollista, 

mutta oikeita asioita (Neely ja Bourne 2000, s. 6). Monet yritykset epäonnistuvat suorituskyvyn 

mittaamisesta saatavan datan hyödyntämisessä. Silloinkin, kun he ovat perillä hyvän 

mittaamisjärjestelmän suunnitteluprosessista ja ovat implementoineet järjestelmän 

menestyksellisesti (Neely ja Bourne 2000, s. 5). 

Mittaristoa rakentaessa ja mittareita valittaessa tulee pohtia mittareiden käyttötarkoitus ja 

selvittää tavoite, mitä mittaamisella halutaan saavuttaa. Mittareiden laatua voidaan arvioida 

monilla tavoin. Sink (1985, s. 68-69) tunnistaa yhdeksän tekijää, joita voidaan käyttää 

mittariston suunnittelukriteereinä: 
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1. Validity; Validiteetti, tiedon pitää mitata juuri tarkoitettua mittauksen kohdetta. 

2. Accuracy and precision; Harhattomuus ja tarkkuus, näitä kuvaa tilanne, jossa 

mittaustulokset kasaantuvat pienelle alueelle mittauskohteen ’ympärille’. 

3. Completeness or collective exhaustiveness; Kokonaisvaltaisuus, täydellisyys. 

Mittausjärjestelmän mittareiden tulisi muodostaa tasapainoinen kokonaiskuva 

toiminnasta. 

4. Uniqueness or mutual exclusiveness; Ainutlaatuisuus, mittausjärjestelmässä vain yksi 

mittari kuvaa tiettyä mitattavaa ominaisuutta. 

5. Reliability; Reliabiliteetti, mittareiden tulosten tulee olla luotettavia. Kun mittausta 

toistetaan, on virheiden oltava yhdenmukaisia tai mahdollisimman pieniä. 

6. Comprehensibility; Ymmärrettävyys, mittareiden tai mittausjärjestelmän pitäisi olla 

mahdollisimman yksinkertaisia ja kaikkien ymmärrettävissä. 

7. Quantifiability; Kvantifioitavuus, tulokset tulisi esittää ymmärrettävässä muodossa, 

mielellään suureina. Laadullisten mittareiden tärkeys huomioiden. 

8. Controllability; Kontrolloitavuus, mittareiden pitää olla ohjattavissa. 

9. Cost effectiveness; Kustannustehokkuus, mittareiden ja mittausjärjestelmän on oltava 

sellainen, että niistä saatava hyöty on suurempi, kuin uhratut panokset. 

 

Mittaaminen voidaan mallintaa prosessina, jossa viisi vaihetta seuraa toisiaan. Salorinteen ja 

Laamasen (1994, s. 12) mukaan prosessi alkaa toiminnasta ja sen tuloksista. Tämän jälkeen 

seuraa havainnon ja mittaamisen vaihe. Seuraavassa vaiheessa saadaan tulokset havainnoista ja 

mittauksista. Tuloksia käsitellään ja ne esitetään prosessin seuraavassa vaiheessa. Viimeisessä 

tuloksia tulkitaan. Tulosten tulkinnan tulisi johtaa edelleen toimenpiteisiin ja näin prosessi 

alkaa jälleen alusta. Liian usein ja liian monessa organisaatiossa toimenpiteet jäävät tekemättä. 

tällöin koko mittaamisen prosessi on turha (Neely ja Bourne 2000, s. 6). Kuvassa 10 on esitetty 

mittaamisen prosessi. 
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Kuva 10. Mittaaminen tiedonhankintaprosessina (Mukaelma Salorinne ja Laamanen 1994). 

Suorituskyvyn mittaaminen on tärkeä ja monipuolinen työkalu yrityksen toiminnan 

johtamisessa.  Uusi-Rauvan (1996, s. 11) mukaan suorituskyvyn mittaamisen 

käyttötarkoituksia yrityksessä voivat olla: 

 Ohjaustarkoitus 

 Suunnittelutarkoitus 

 Valvontatarkoitus 

 Hälytystarkoitus 

 Diagnoositarkoitus 

 Oppimistarkoitus 

 Informointitarkoitus  

 Palkitsemistarkoitus 
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4.3 Suorituskyvyn mittaamisen kehittäminen 

 

Suorituskyvyn mittausjärjestelmän parantamiselle täytyy löytyä jokin syy, heräte, jonka vuoksi 

mittausjärjestelmää lähdetään yrityksessä kehittämään (Rantanen & Holtari 1999, s. 25). Alla 

on kuvattu Andersinin, Karjalaisen ja Laakson (1994, s. 83-85 ja 101) luoman mittarien 

kehittämisprosessin päävaiheet. Kehittämisprosessiin liittyy kolme pääkysymystä 

alakohtineen: 

 

1. MIKSI mittausjärjestelmä kehitetään? 

 Heräte 

 Lähtökohdat 

 Painopiste 

 Organisointi 

 Mittausperiaatteet 

 Tiedotus ja koulutus 

 

2. MITÄ mittareita käytetään mittaustarpeen tyydyttämiseksi? 

 Tavoitteet ja keinot 

 Mittari-ideat 

 Alustavat valinnat 

 Arviointi ja valinta 

 Käyttöperiaatteet 

 

3. MITEN mittaus toteutetaan? 

 Raportointimuoto 

 Tietotekniikka 

 Käyttöohjeet 

 Installointi 

 

 

Kun päätetään lähteä kehittämään suorituskyvyn mittausjärjestelmää, selvitetään aluksi 

mittauskohde ja kohteen laajuus. Kun nämä tekijät ovat selvillä on järjestelmälle asetettava 
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tavoitteet. Tällöin määritellään se, mihin keskitytään ja mistä tarvitaan tietoa. Seuraavaksi 

kehitetään suorituskykymittarit keskeisille tekijöille ja selvitetään, miten mittaus voidaan 

toteuttaa. Mittareiden hyväksymisen jälkeen ne otetaan käyttöön. Mittareiden tarkoitus on 

pyrkimys yrityksen suorituskyvyn kehittämiseen. Tämä on jatkuva prosessi. Yksittäiset mittarit 

voivat olla joko taloudellisia tai ei-taloudellisia (Rantanen & Holtari 1999, s. 25).  

 

4.4 Suorituskyvyn analysointijärjestelmät 

 

4.4.1 Tuottavuusmatriisi 

 

Suorituskykyä voidaan analysoida useilla erilaisilla analysointijärjestelmillä. Tavoitematriisi 

on yksi sellainen ja se on yrityksen toiminnan kehittämiseen tarkoitettu työkalu. Siitä käytetään 

myös nimeä tuottavuusmatriisi. Toiminnan kehittäminen tähtää aina myös tuottavuuden 

kehittämiseen. Tavoitematriisi soveltuu sekä valmistavan tehtaan että palveluja tuottavan 

yrityksen työkaluksi niin julkiselle puolelle, kuin yksityisellekin. Tavoitematriisi on taulukko, 

johon kerätään työpaikan keskeiset menestystekijät. Menestystekijöille määritetään mittarit ja 

mittareille asteikot, joiden avulla lasketaan kehittymisestä kertova indeksi (Hannula, 2000, s. 

10). 

 

Toimiakseen kehittämisen työkaluna on matriisia analysoitava säännöllisesti. Tavoitematriisi 

ei ole vain johdon työkalu, vaan koko henkilöstön kehittämisväline. Siksi se onkin rakennettava 

yhteistyössä. Parhaiten tuottavuusmatriisi sopii tiimin tai työryhmän kehitystyökaluksi. Sitä voi 

käyttää myös yritystasolla, mutta silloin mittarit eivät ole kovin konkreettisia. Tämä voi johtaa 

tilanteeseen, jossa henkilöstö voi kokea matriisin etäiseksi (Hannula 2000, s. 12). 

 

Hannulan (2000, s.13-18) mukaan Tavoitematriisi rakennetaan neljässä vaiheessa. Aluksi tulee 

aluksi miettiä, mitkä ovat mittauskohteen menestystekijöitä. Liikkeelle voi lähteä yrityksen 

strategiasta. Menestystekijöitä miettiessä voi pohtia esimerkiksi vastauksia kysymyksiin: 

 

 Mistä me tiedämme, että meillä menee hyvin? 

 Mistä me tiedämme, että meillä menee huonosti?  
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Menestystekijöiden selvittyä, tulee seuraavaksi pohtia niille sopivat mittarit. Alussa ei kannata 

olla turhan kriittinen, vaan antaa ideoiden vapaasti virrata. Jokaisen mittariehdokkaan kohdalla 

tulisi kuitenkin kysyä seuraavat kysymykset: 

 

 Mittaako mittari todella sitä asiaa, mitä me haluamme mitata? 

 Onko mittari luotettava? 

 Onko menestystekijä ja sitä kautta mittari keskeinen toiminnan kehittämiselle? 

 Onko mittari vaivan arvoinen? Vaatiiko mittarin laskeminen liikaa vaivaa hyötyihin 

nähden? 

 

Menestystekijöiden ja mittareiden ollessa selvät, jatketaan tavoitematriisin rakentamista 

määrittämällä tunnuslukujen asteikot. Tavoitematriisissa on 11- portainen asteikko: 0-10. 

Asteikon 3-4 kohta on normaalitaso, eli se kuvaa toiminnan nykyistä normaalia tilaa. Taso 10 

on tavoite, jota kohti pyritään määritellyssä ajassa. Aika voi olla esimerkiksi kaksi vuotta. 

Alimmalle 0- tasolle määritetään tunnusluvun arvo, jota pidetään huonona. Se voidaan 

määritellä esimerkiksi olevan tunnusluvun huonoin arvo viimeisen kahden vuoden ajalta. 

 

Tämän vaiheen jälkeen seuraa tunnuslukujen painotus. Vaikka kaikki matriisiin valitut 

menestystekijät ovat tärkeitä, on niillä kuitenkin keskinäinen tärkeysjärjestys. Painoarvojen 

summan tulee olla 100, tällöin tavoitematriisin tuloksena tulevan indeksin suurin mahdollinen 

arvo on 1000. Kuvassa 11 on esitetty malli tavoitematriisista. 
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Kuva 11. Tavoitematriisi (Hannula 2000, s.11). 

 

4.4.2 SAKE 

 

SAKE-sovellus on ilmainen Excel-pohjainen työkalu, jonka avulla yritykset voivat rakentaa 

itselleen kattavan suorituskykymittariston. Se on kehitetty Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston, Lahti School of Innovation - alueyksikössä pkt-yrityksille. Sovelluksen 

kehittäminen aloitettiin vuonna 2000 ja sen viimeisin päivitys on tehty 2020. SAKE- 

sovelluksessa lähtökohtana on tavoitematriisin tavoin yrityksen visio strategia ja kriittiset 

menestystekijät (SAKE- Suorituskyvyn analysointijärjestelmä pkt-yrityksille). SAKE 

sovelluksessa määritellään aluksi Suorituskyvyn osa-alueet. Osa-alueiden tulisi olla sellaisia, 

että niiden avulla on mahdollista ohjata yritystä haluttuun suuntaan. Tasainen menestyminen 

eri osa-alueilla tulisi johtaa koko yrityksen menestymiseen (SAKE- implementointiohje). 

Yleisesti pk-yrityksessä mittaristoa varten valitaan 3–6 osa-aluetta. Tärkeiksi koettuja 

mittaamisen kohteita on ollut Pkt-yrityksissä mm. laatu, talous, toiminnan tehokkuus ja 
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tuottavuus, toimitusvarmuus, henkilöstönäkökohdat, asiakastyytyväisyys ja kehitys. Osa-alueet 

painotetaan prosentuaalisesti niin, että painotusten summaksi tulee 100%. 

 

Seuraavaksi etsitään osa-alueille mittarit, joita voi osa-aluetta kohden olla maksimissaan kuusi 

kappaletta. Huomiota tulee kiinnittää siihen, että mittarit ovat helppokäyttöisiä ja niiden tulee 

mitata yrityksen toiminnan kannalta olennaisia asioita. Jokaiselle mittarille on määritettävä 

painoarvo, tavoitteet ja skaalaus. Painoarvot määritellään niin, että aina yhden osa-alueen 

mittareiden painoarvojen summaksi tulee 100%. Tavoitteeksi tulee arvo, johon voidaan päästä 

huippusuorituksella, tietyn ajan kuluessa. Lopputuloksena, kun mittarien toteutuneet arvot 

syötetään sovellukseen, saadaan sekä osa-alue kohtaiset suorituskyvyn arvosanat että koko 

yrityksen suorituskyvyn arvosana, joka voi maksimissaan olla 10. Kuvassa 12 on esitetty 

SAKE- sovelluksen syöttösivu, johon mittarien saadut arvot syötetään ja kuvassa 13 esimerkki 

osa-alue kohtaisesta sivusta, jossa määritellään osa-aluekohtaiset mittarit, niiden painoarvot, 

sekä asteikko (Sake_implementointiohje). 

 

 

Kuva 12. SAKE-sovelluksen syöttösivu.  
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Kuva 13. SAKE- sovelluksen osa-alue sivu 

 

4.4.3 Balanced Scorecard 

 

Ehkä tunnetuin työkalu suorituskyvyn analysointiin on Kaplanin ja Nortonin (1992) kehittämä 

Balanced Scorecard. Se muutti suorituskyvyn mittaamista niin, että mukaan tuli myös ei-

taloudellisia mittareita. Balancen Scorecardissa johtamisstrategia linkittyy mittaristoon neljän 

eri ulottuvuuden kautta. Näitä ulottuvuuksia ovat taloudellinen näkökulma, asiakasnäkökulma, 

sisäisten prosessien näkökulma sekä innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulma. Nämä 

näkökulmat on esitetty kuvassa 14. 
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Kuva 14. Balanced Scorecardin linkit suorituskyvyn mittaamiseen (Kaplan & Norton, 1992, s. 

72). 

 

Kaplan ja Norton (1992, s 73-77) sekä Rantanen ja Holtari (1999, s. 45-46) kuvaavat näitä 

Balanced Scorecardin näkökulmia seuraavasti: 

 

Taloudellinen näkökulma pyrkii vastaamaan kysymykseen, miltä yritys vaikuttaa omistajien 

silmissä. Taloudellista suorituskykyä voidaan mitata esimerkiksi omavaraisuusasteella, 

kasvunopeudella ja sijoitetun pääoman tuotolla. Tyypillisesti taloudellinen näkökulma liittyy 

kannattavuuteen, kasvuun ja omistajan saamaan hyötyyn. 

 

Sisäinen näkökulma kertoo, mihin yrityksen pitäisi keskittyä. Mitä yrityksessä pitäisi tehdä, 

jotta asiakkaiden odotukset voidaan täyttää? Sisäisten prosessien suorituskykyä voidaan mitata 

esimerkiksi läpimenoaikaan, laatuun, tuottavuuteen ja työntekijöiden taitoihin liittyvillä 

mittareilla. 
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Asiakas näkökulma kertoo, miten asiakkaat näkevät yrityksen. Asiakkaan tarpeiden 

tyydyttämistä voidaan mitata esimerkiksi tuotteiden laatuun, palveluun tai asiakkaalle tuleviin 

kustannuksiin liittyvillä mittareilla.  

 

Innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulma kertoo, pystyykö yritys jatkuvasti kehittymään 

ja tuottamaan arvoa. Pärjätäkseen yrityksen on jatkuvasti pystyttävä parantamaan ja 

kehittämään toimintaansa, jotta asiakkaan tarpeet voidaan täyttää entistä paremmin. Yrityksen 

innovointikykyä, jatkuvaa parantamista ja oppimista voidaan mitata esimerkiksi 

tuotekehityksen tuloksiin tai arvon tuottamiseen asiakkaille liittyvillä. 

 

Yhtenä haasteena ja toisaalta myös onnistumisen edellytyksenä suorituskyvyn mittaamisessa 

on pidetty mittareiden määrän rajoittamista. Vaikka Balanced Scorecard antaakin ylemmälle 

johdolle tietoa neljästä eri näkökulmasta, minimoi se samalla information ylikuormituksen 

rajoittamalla mittarien määrää (Kaplan & Norton 1992, s.72). Tämä osaltaan tekee Balanced 

Scorecardista niin oivan työkalun. Balanced Scorecardin mittareita voi Järvenpään et al. (2017, 

s. 343) mukaan olla: 

 

Taloudessa liikevaihto, myyntikate, liikevoitto, nettotulos, kassavirta toiminnasta, 

maksuvalmius (quick- tai current ratio), sitoutuneen pääoman tuottoprosentti ROA, sijoitetun 

pääoman tuottoprosentti ROCE, taloudellinen lisäarvo EVA, velkaantumisaste, budjetin 

pitävyys ja ulkoisen rahoituksen osuus. 

 

Sisäisissä prosesseissa prosessien läpimenoaika, toimitustäsmällisyys, laatuarvioinnin 

pistemäärä, virheettömien toimitusten osuus, prosessien tai toimintojen kustannukset, 

menestyksellisten T&K-projektien osuus ja uusien tuotteiden osuus myynnistä. 

 

Asiakas näkökulmassa asiakastyytyväisyys, reklamaatioiden lukumäärä, asiakaspalautteen 

lukumäärä, asiakaskannattavuus, markkinaosuus, uusien asiakkaiden määrä tai osuus, 

menetettyjen asiakkaiden määrä tai osuus, yhteistyöprojekti asiakkaan kanssa, keskimääräinen 

ostokoko ja tilausten saamisprosentti. 
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Oppimisen ja kasvun mittareita voivat ovat henkilöstön pysyvyys, sairauspoissaolot, 

työtyytyväisyys, työntekijöiden koulutuspäivät ja tehtyjen aloitteiden lukumäärä. 

 

Balanced Scorecardin rakentaminen on aina yrityskohtaista ja jokaisessa organisaatiossa se 

voidaan toteuttaa itselle parhaiten sopivalla tavalla. Jos strateginen ajattelu on jo yrityksessä 

tuttua, voidaan Balanced Scorecard rakentaa pienemmällä työmäärällä. Silloin, kun halutaan 

vahvistaa ylemmän johdon sitoutumista Balanced Scorecardin rakentamisen yhteydessä, 

voidaan noudattaa systemaattista kehityssuunnitelmaa. Suunnitelma voidaan tyypillisesti jakaa 

Kaplanin ja Nortonin (2004, s. 9-10) mukaan kahdeksaan vaiheeseen, jossa valmisteluvaiheen 

ja implementoinnin välissä on useita iterointikierroksia. 

 

1. Valmistelu 

2. Ensimmäinen haastattelukierros 

3. Ensimmäinen johdon työpaja 

4. Toinen haastattelukierros 

5. Toinen johdon työpaja 

6. Kolmas johdon työpaja 

7. Implementointi 

8. Kausittaiset arvioinnit 
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5 LOGISTIIKAN SUORITUSKYKY 

 

5.1 Suorituskyvyn mittaaminen logistiikassa 

 

Suomi on harvaan asuttu, pitkien etäisyyksien maa. Logistiikan kannalta se ei ole helpoin 

lähtökohta. Markkinat ovat pienet ja toimintaan sitoutuu paljon pääomaa, johtuen suurista 

kuljetus- ja varastointikustannuksista. Pitkät kuljetusetäisyydet tekevät logistiikkakeskusten 

sijoittamisesta haasteellista. Lisäksi Suomen sijainti Euroopan pohjoislaidalla asettaa omat 

haasteensa myös kansainvälisten logistiikkakeskusten sijoittamiselle (Okkonen ja Lukka 2004, 

s. 16). 

 

Timo Sartjärvi (1992 s.14) määrittelee logistiikan näin: Se on prosessi, jonka avulla voidaan 

hallita materiaalivirtaa ja siihen liittyvää palvelua sekä tietovirtaa siten, että toiminnan laatu ja 

kustannustehokkuus maksimoituvat. Logistinen prosessi kulkee läpi monen vastuualueen. Se ei 

siis ole yksittäinen tavaraa siirtävä toiminto vaan monesta työtehtävästä koostuva prosessi, joka 

tukee liiketoimintaa. Kuvassa 15 on esitetty logistinen prosessi (Sakki 1999, s. 25). Prosessissa 

liikkuu tietoa, tavaraa ja maksusuorituksia monen eri toimijan välillä. 

 

 

Kuva 15. Logistinen prosessi (Sakki, J. 1999 s. 25). 
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Logistiikan peruskomponentteina voidaan pitää kuljetusta, materiaalin käsittelyä, tilausten 

käsittelyä, varaston hallintaa, varastointia sekä pakkaamista (Rosenbloom 1999, s. 402-408). 

Näistä komponenteista kaikkein tutkituin ja eri toimijoiden kesken samankaltaisin on Okkosen 

ja Lukan (2004, s.22) mukaan varastointi. Vaikka jokainen varasto on toki suunniteltu 

toimimaan tavalla, joka sopii juuri kyseisen varaston tarpeisiin, voidaan Rushtonin et al. (2017, 

S. 295) mukaan kuitenkin tiettyjä toiminnallisuuksia pitää useimpiin varastoihin sopivina. 

Vastaanotto, varastointi, keräys, lisäpalvelut sekä lähettäminen ovat tyypillisiä varastoinnin 

prosesseja. Nämä ovat esitetty kuvassa 16. 

 

                 

Kuva 16. Tyypilliset varastoinnin toiminnot (Rushton et al. 2017, s.295). 

 

Rutner ja Langley (2000, s.79) ovat tutkimuksessaan todenneet, että logistinen lisäarvopalvelu 

auttaa saavuttamaan kilpailuetua markkinoilla. Tästä huolimatta monissa yrityksissä logistiikka 

nähdään kuitenkin edelleen ainoastaan ”kustannuspaikkana”, eikä mahdollisuutena tuottaa 

lisäarvoa toimitusketjuun (Rutner ja Langley 2000, s. 80), vaikka panostamalla lisäpalveluihin 

voitaisiin saavuttaa kilpailuetua markkinassa. 

 

Edellä on selvitetty, mitä logistiikalla tarkoitetaan ja millaisia ovat tyypilliset varastoinnin ja 

kuljettamisen toiminnot. Seuraavaksi tarkastellaan, miten tätä kokonaisuutta voidaan mitata. 

Logistisen toiminnan suorituskyvyn mittaamiseen voidaan käyttää Rushtonin et al. (2017, s. 

727) mukaan esimerkiksi Balanced Scorecardia. Mittaamisen tapoja on useita, esimerkiksi: 
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 Vertaaminen historiaan tai budjettiin. 

 Omien standardien luonti 

 Tuotteen kannattavuus 

 Toimintolaskenta 

 Palvelun kustannukset 

 Toimialan standardit, Benchmarking, best practice 

 

Yksi lähestymistapa logistiikan suorituskyvyn mittaamiseen on tarkastella suorituskykyä 

toiminnallisuuksien kautta. Tyypillisesti logistiikan fyysisiä operaatioita (toimitus, valmistus, 

jakelu ja palvelu) voidaan mitata kolmen tyyppisillä mittarikokonaisuuksilla. Näitä ovat 

asiakaspalvelu, jakelutoiminnot ja varastointi (Rushtonin et al. 2017, s. 723-726). 

Asiakaspalveluun liittyvät mittarit ovat luonteeltaan ulkoisia mittareita. Jakelu- ja 

varastotoimintojen mittarit sisältävät sekä sisäisiä että ulkoisia mittareita. Logistiikan sisäinen 

ja ulkoinen tehokkuus käsitellään tarkemmin luvussa 5.3. Alla on lueteltu Rushtonin et al. 

(2017, s. 723-726) listaamat mittarit, joita voidaan käyttää logistiikan operaatioiden 

asiakaspalvelun, jakelutoimintojen ja varastoinnin mittaamiseen. 

 

Asiakaspalveluun liittyviä mittareita ovat esimerkiksi 

 Tilausmäärien toteutuminen  

 Toimitusvarmuus (toimitetut kpl/tilatut kappaleet) 

 Jälkitoimitukset 

 Saatavuus  

 Läpimenon osuvuus 

 Toimitusajan ulkopuoliset toimitukset 

 

Jakelutoiminnoissa keskitytään mittaamaan kustannustehokkuutta sekä palvelun laatua. 

Mittaamisessa on hierarkkinen lähestymistapa, jossa johdon mittaustasolla keskitytään 

strategiseen suunnitteluun ja seurantaan, päällikkötasolla seurantaan ja kuljetuspäällikkötasolla 

operatiiviseen seurantaan.  

 

Yritysjohto 

 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti ROCE  
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 Kustannus/ suorite 

 Kustannus/auto 

 Kustannus/ kuljetetun tuotteen arvo 

 Kustannus % myynnistä 

Kuljetusten päällikkö 

 Kustannus/kilometri 

 Kustannus/auto 

 Kustannus/kuljetusyksikkö 

 Tuotto/kuljettaja KA 

 Tuotto/kuljettaja Max 

 Ylläpitokustannus/auto 

 

Alueellinen kuljetuspäällikkö 

 Kustannus/kilometri 

 Kustannus/yksikkö 

 Kustannus/auto 

 Kustannus/kuljetusyksikkö 

 Kustannus/matka 

 Kuljetusyksiköt/matka 

 Matka/auto 

 Korjauskustannukset/auto 

 Autojen poissaolo% 

 Kuljettajien poissaolo% 

 Autojen täyttöaste 

 Ylisuurten (Kg) kuljetusten osuus 

 Rikkoontumisten määrä 

 Kuljettajan keskitunnit 

 

Vähittäistavaroiden valmistajan ja toimittajan varastoinnin suorituskyvyn mittaristossa 

mittareita tarkastellaan niin ikään kolmessa tasossa. Tasot ovat yritysjohto, jakelun johto ja 

varastopäällikkötasot. 



46 

 

 

 

Yritysjohto 

 Tuotto 

 Sijoitetun pääoman tuotto ROI 

 Kasvu 

 Varaston liikevaihto 

 Jakelukustannukset 

 Myynti 

Jakelun johto 

 Palveluaste 

 Kustannustehokkuus 

 Henkilöstökustannukset 

 Varaston liikevaihto/ varasto 

 Varastointikustannus/ yksikkö 

 Varastokäsittelykustannukset/ yksikkö 

 Työvoiman tehokkuus 

Varastopäällikkö 

 Varastotaso 

 Varaston täyttöaste 

 Operatiiviset kustannukset 

 Operatiivinen tehokkuus 

 Käytetyt tunnit 

 Standarditunnit (vastaanotto, paikoitus, keräys, pakkaus, lähetys) 

 Varastokustannus/ yksikkö (tilaus) 

 Varaston liikevaihto 

 

5.2 Logistiikan tuottavuus 

 

Logistiikan suorituskykyä voidaan lähestyä myös tuottavuuden ja tehokkuuden kautta. 

Tuottavuuden merkitys logistiikalle on suuri (Sakki 1999, s. 44). Merkitys on keskeinen 
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yrityksen kannattavuudelle ja koko toimitusketjun menestymiselle. Hyvänä logistiikkatyön 

tuottavuuden mittarina voidaan Sakin mukaan pitää jalostusarvon ja palkkakustannusten 

suhdetta. 

 

Logistiikan tuottavuuden mittaamisessa on kuitenkin myös joitain haasteita. Sartjärven (1992, 

s. 180) mukaan mittarit ja niiden tulokset voivat johtaa toimenpiteistä väärään suuntaan, 

varsinkin silloin, kun mitattavat suureet eivät riittävästi kata panoksia ja tuotoksia. Esimerkkinä 

tästä on auton täyttöasteen mittaaminen. Jos mittaustuloksia tulkittaessa unohdetaan 

asiakaspalvelu voi tuloksena olla siirtyminen, kohti pidempiä toimitusaikoja. Mittarit mittaavat 

todellisuutta vain yhdestä perspektiivistä ja se voi johtaa epäsuotuisaan kehitykseen yrityksen 

toiminnassa. 

 

Mittareiden valintaan onkin kiinnitettävä huomiota. Usein voi olla, että yksi ja sama mittari ei 

sovellu sellaisenaan kuvaamaan toimintaa. On eri asia mitata kaupunkiin ja maaseudulle 

suuntautuvia kuljetuksia (Sartjärven 1992, s. 181). Logistinen toiminta on yhteistyötä, jossa 

koko ketjun on toimittava. Pelkän lopputuloksen mittaaminen saattaa ohjata toimintaa vain 

viimeisen vaiheen osalta, eikä se ohjaa koko prosessia. 

 

5.3 Logistiikan tehokkuus 

 

Logistiikan kilpailukyky, joka on esitelty kuvassa 17, koostuu Sartjärven (1992, s. 177) mukaan 

hyvästä suunnittelusta ja ohjauksesta, toiminnan laadusta sekä toiminnan tehokkuudesta. 

Pelkkä suunnittelu ja ohjaus eivät siis riitä takaamaan hyvää tulosta, vaan tarvitaan paljon myös 

operatiiviselta logistiikalta: Tarvitaan laatua ja tarvitaan tehokkuutta. 

 

 

Kuva 17. Kilpailukyky on osatekijöidensä summa (Sartjärvi, T. 1992, s. 177). 
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Logistiikan tehokkuutta arvioidessa on syytä tunnistaa sisäinen ja ulkoinen tehokkuus ja niiden 

olisi oltava tasapainossa (Sakki 1999 s.42, 163). Seuraavaksi perehdytään tarkemmin 

logistiikan sisäiseen ja ulkoiseen tehokkuuteen ja miten niitä voidaan mitata. 

 

Sisäinen tehokkuus 

 

Sakin (1999, s. 42-43) mukaan logistiikan sisäisen tehokkuuden mittarit antavat tietoa yrityksen 

toiminnan kannattavuudesta, taloudellisuudesta ja tuottavuudesta. Nämä sisäiset 

tehokkuusmittarit ovat yrityksen kannalta elintärkeitä. Sisäistä tehokkuutta voidaan mitata 

taloudellisilla tunnusluvuilla, jotka liittyvät oleellisesti kannattavuuteen sekä esimerkiksi 

jalostusarvolla, joka liittyy yrityksen tuottavuuteen.  Jalostusarvo kuvaa yrityksen henkilöstön 

osaamisen ja yritykseen sijoitetun pääoman avulla aikaan saatua lisäarvoa. Jalostusarvon 

suurimpana menoeränä on tyypillisesti palkkakustannukset. Logistiikkayrityksen 

kehittämistoimenpiteissä tulisikin arvioida sen vaikutukset jalostusarvo/henkilö- tunnuslukujen 

kautta (Sakki 1999, s. 21 ja 45). Sakin mukaan tyypillisesti sisäisen tehokkuuden mittareita 

voivat olla esimerkiksi: 

 

Kannattavuuteen (tuotot/kustannukset) liittyvät mittarit 

 Myyntikate 

 Käyttökate 

 Liiketulos 

 Nettotulos 

 Kokonaistulos 

 

Tuottavuuteen (tuotos/panos) liittyvät mittarit 

 Jalostusarvo 

o Liikevaihto - Hankittujen aineiden ja palveluiden käyttö 

o Käyttökate + Palkkakustannukset + Vuokrakustannukset 

 Jalostusarvo / palkkakustannukset 

 Jalostusarvo / henkilömäärä 

 Jalostusarvo / tuotteen tai palvelun valmistamiseen käytetty työaika 

 Pääoman tuottavuus 
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Sakin (1999, s. 43) mukaan sisäistä tehokkuutta mitattaessa ja arvioitaessa tulee muistaa, että 

kustannukset eivät ole vain se paha, jota pitää pienentää. Osa kustannuksista on välttämättömiä 

ja luovat arvoa liiketoiminnalle. Hyvin hoidettu logistiikka on kustannus, joka tukee 

liiketoimintaa ja edistää näin tuottojen hankintaa. Tuottavuuden parantamisessa pyritään 

minimoimaan toimia, jotka eivät lisää tuotteen arvoa. Logistisessa prosessissa näitä arvoa 

tuottamattomia työvaiheita on paljon. Tavaran vastaanotto, säilyttäminen varastossa, keräys 

sekä kuljettaminen ovat kaikki kustannuksia aiheuttavia toimenpiteitä, jotka eivät lisää tuotteen 

arvoa. Koska arvo ei lisäänny, tulisi näiden toimien kustannukset saada mahdollisimman 

pieniksi. Toimitusketjussa jokainen käsittelyvaihe lisää tuotteen kustannuksia. Kysymys 

kuuluukin, voiko jossain käsittelyvaiheessa toimia niin, että seuraavassa vaiheessa käsittelyä ei 

tarvita? Voisiko esimerkiksi asiakastilaus olla sellainen, että käsittelyä ei tarvita? Tällainen 

optimointi vaatii yhteistyötä koko toimitusketjussa ja yli organisaatiorajojen (Sakki 1999, s. 

45).     

 

Ulkoinen tehokkuus 

 

Sakin (1999, s. 161-186) mukaan ulkoiset ominaisuudet tuottavat hyötyä asiakkaalle. Ne 

voidaan jakaa edelleen kahteen kategoriaan: toimituskykyyn sekä palvelukykyyn. 

Toimituskyky viittaa ajan hallintaan ja yrityksen kykyyn toimia lupaustensa mukaisesti. 

Palvelukyky puolestaan linkittyy asiakkaan toiveisiin ja palveluympäristöön. Ulkoisen 

tehokkuuden näkökulmasta oleellisia asioita ovat esimerkiksi: 

 Joustavuus 

 Toimituskyky 

 Toimitusnopeus 

 Toiminnan laatu 

 Läpimenoaika 

 Ympäristöosaaminen 

 

Kuvassa 18 on esitetty ulkoiseen tehokkuuteen liittyvät tekijät. Ympäristönäkökulma on 

toimituskyvyn ja palvelukyvyn lisäksi tänä päivänä merkittävä tekijä ulkoista tehokkuutta 

arvioitaessa.    
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Kuva 18. Ulkoinen tehokkuus (Sakki, J. 1999 s. 186). 

Logistiikan tuotavuudella ja toimitusajalla on yhteys. Jouni Sakin (1999, s. 168) mukaan 

kokonaistoimitusajan lyheneminen parantaa tuottavuutta. Eräs toimiva tunnusluku on 

toimitusaika verrattuna varastojen pysähdysaikaan. Toimitusaika kuvaa arvon lisääntymistä ja 

pysähdysaika turhia kustannuksia. Toimitusajalla tarkoitetaan tässä koko toimitusketjun 

käyttämää aikaa. Se alkaa asiakkaan tilauksesta ja päättyy, kun tuote on asiakkaan hallussa. 

Jokaisella toimitusketjun osalla on kuitenkin myös omat toimitusaikansa, johon luetaan mukaan 

varastoimisaika. 

Logistiikan ulkoisen tehokkuuden mittareina voi Sakin (1999, s. 170-175) mukaan käyttää 

esimerkiksi seuraavia:  

 Ajan käytön tehokkuus % = aktiivinen käsittelyaika / koko läpimenoaika 

 Toimitusvarmuus = Luvatun ja toteutuneen toimitusajan ero 

 Toimituskyky % = Toimitetut tilaukset / vastaanotetut tilaukset 

 Jälkitoimitus % = Jälkitoimitukset / kaikki toimitukset 

 Virheettömyys % = Virheiden määrä / toimitusten määrä 

 Toiminnan laatua kuvaa yksinkertaisesti tyytyväinen asiakas 

 Palvelukyky = Asiakastyytyväisyyskysely 
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Koska logistiikka on usein tapauskohtaista ja yhdestä näkökulmasta mittaavat mittarit voivat 

johtaa vääriin toimenpiteisiin koko toimitusketjun kannalta, voidaan Sakin (1999, s. 42) 

mukaan ulkoista tehokkuutta arvioidessa esittää myös nämä yksinkertaiset kysymykset: 

 Kestävätkö toimitus- ja läpimenoaikamme vertailun?  

 Kuinka asiakkaamme kokevat meidät? 

 Kuinka tavarantoimittajamme näkevät meidät? 

Vaikka tässä tutkimuksessa keskitytäänkin logistiikan varasto- ja kuljetustoimintoihin, on silti 

syytä muistaa, että ne ovat osa toimitusketjun kokonaisuutta. Toimitusketjussa on monia 

osapuolia ja siksi sen suorituskyvyn mittausjärjestelmän suunnittelu on haastava tehtävä. Gopal 

ja Thakkar (2012, s. 519-520) ovat keränneet artikkeliinsa muutamia tekijöitä, jotka vaikuttavat 

toimitusketjun suorituskykyyn: 

 

 Epäluottamuksen voittaminen: Tietoja pitäisi voida jakaa toimitusketjun eri 

osapuolten välillä. 

 Ymmärtämisen lisäys: Toimitusketjussa on monia osapuolia ja on tärkeää ymmärtää 

oman vastuualueen toimien vaikutus kokonaisuuteen. 

 Hallinnan puute: Moniorganisaationaalisia mittareita on vaikea hallita. 

 Erilaiset tavoitteet ja tavoitteet: Toimitusketjun eri osapuolilla voi olla erilaisia 

tavoitteita, jotka ohjaavat ristikkäisiin toimenpiteisiin. 

 Tietojärjestelmät: Useimmat yritysten tietojärjestelmät eivät kykene toimitusketjun 

suorituskykyä koskevien ei-perinteisten tietojen kerääminen. 

 Standardoitujen suorituskykytoimenpiteiden puute: Yleisesti sovittuja mittareita, 

käytettyjä yksiköitä ja malleja ei välttämättä ole olemassa. 

 Asiakkaan kokeman arvon määrittelyn vaikeus: Määritelmä siitä, kuka asiakas 

milloinkin toimitusketjun sisällä on, ei ole selvää. 

 Aloituspiste: Suorituskyvyn kehittäminen toimitusketjussa on haastavaa, sillä aina ei 

ole selvää, missä rajat ovat olemassa. 
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6 SUORITUSKYVYN MITTARISTON LUONTI 

 

6.1 Case-yritys 

 

Tässä tutkimuksessa case- yrityksenä toimii logistiikkayritys, jonka tehtävänä on tuottaa 

varastointi-, kuljetus- ja muita logistiikkapalveluita. Yritys on perustettu vuonna 1991, jolloin 

sen toimintaan kuului myös hankintatoimi. Vuodesta 2014 yritys on ollut puhtaasti logistiikkaa 

hoitava yritys. Yrityksen pitkälti automatisoidut logistiikkakeskukset sekä alueterminaalien 

verkosto kattavat koko suomen, mahdollistaen näin koko maan kattavat kuljetukset. Yrityksen 

kuljetukset muodostuvat tavaravirroista sekä ulkomaisilta että kotimaisilta tavarantoimittajilta 

logistiikkakeskuksiin, varastoihin ja terminaaleihin ja niistä edelleen myymälöihin sekä 

myymälöistä palautettavien, kierrätettävien jakeiden kuljetuksista jakeita hyödyntäviin 

toimipaikkoihin. Yrityksessä on noin 1200 henkilöä ja sen kuljetuksia hoitaa noin tuhat 

ajoneuvoyhdistelmää päivässä. 

 

Palveluyrityksenä kohdeyrityksen suurimmat kuluryhmät ovat henkilöstökulut, kiinteistökulut 

sekä rahtikulut. Näin ollen sen välilliset kustannukset ovat varsin suuret. Yrityksen liikevaihto 

koostuu erilaisten logistiikkapalveluiden myynnistä. Toisaalta asiakas on kiinnostunut myös 

siitä, miten kustannukset kohdistuvat palveluiden kohteena oleville tuotteille. Käsiteltävät 

volyymit ovat varsin suuria, siitä kertoo jo kuljetuksia hoitavien ajoneuvoyhdistelmien määrä. 

 

Yrityksen palvelut liittyvät siis sekä varastointiin että kuljettamiseen. Varastointi voidaan jakaa 

karkeasti pääpalveluihin: vastaanottoon, säilyttämiseen ja keräykseen ja kuljettaminen nouto- 

ja jakelupalveluihin sekä paluulogistiikkaan. Näiden lisäksi yrityksellä on myös muita 

tuotteiden käsittelyyn liittyviä palveluita. 

 

Yrityksessä seurataan kuukausitasoisia tuloskortteja sekä johtoryhmätasolla että eri yksiköissä. 

Tämän lisäksi seurataan myös omaa kvartaalituloskorttia johtoryhmätasolla. Ylimmän johdon 

kuukausitasoiseen mittaristoon on otettu kustakin yrityksen yksiköstä vain yhdet mittarit: 

kustannus / toimitettu yksikkö. Lisäksi seurataan kuukausittaisia volyymeja eri yksiköistä. 

Yrityksessä on käytössä toimintolaskenta, joka kohdistaa kustannukset kirjapidon tileiltä 

logistiikan toiminnoille. Haasteena on, että tällä hetkellä toimintolaskenta ja tuloskortit eivät 
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juuri keskustele keskenään, vaan ne ovat ennemminkin erillisiä seurantajärjestelmiä. On 

kuitenkin tunnistettu, että toimintolaskennan antama informaatio on sellaisella tasolla, että sitä 

pitäisi hyödyntää enemmän ja että sen antama informaatio on itseasiassa sellaista, jota ei saada 

mistään muualta tiettyjen toiminnallisuuksien suorituskyvyn seuraamiseen ja mittaamiseen. 

 

Yrityksessä on tunnistettu, että prosessien tehokkuus sekä varastoinnissa että kuljettamisessa 

ovat niitä asioita, joihin yrityksessä voidaan vaikuttaa. Kiinteisiin kuluihin ei voida juurikaan 

vaikuttaa, näin ollen ei-taloudelliset mittarit ovat avainasemassa tehokkuuden selvittämisessä. 

Juuri tähän voidaan saada tietoa toimintolaskennasta. 

 

Varastotoimintojen osalta yrityksessä on tarve seurata varastoprosessien tehokkuuksia. 

Kuljettamisen osalta kuljetustehokkuus sekä täyttöasteet ovat avain asemassa toiminnan 

tehokkuuden parantamisessa. Lisäksi yrityksessä on tarvetta käyttää toimintolaskentaa 

palveluhinnoittelun tietolähteenä. Tässä tutkimuksessa keskitytään kuitenkin suorituskyvyn 

mittaamiseen. 

 

6.2 Tutkimuksen eteneminen 

 

Tämän tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena, jossa Hirsjärven ym. (2008, s. 128-131, 133) 

mukaan kerätään tapauskohtaista tietoa pieneltä joukolta. Empiirisen osuuden tiedon 

kerääminen toteutettiin neljällä tavalla. 

 

1. Materiaaleista ja dokumenteista, jotka saatiin case- yrityksen toimintolaskennasta ja 

suorituskyvyn mittaamisesta. 

2. Case- yrityksen tietojärjestelmissä olevista toimintolaskennan ja suorituskyvyn 

mittaamisen raporteista sekä niiden perustana olevista tietosisällöistä. 

3. Keskusteluilla case- yrityksen liiketoimintavastuullisten kanssa mittaamisesta sekä 

toimintolaskennasta. 

4. Kyselytutkimuksella. 
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Dokumenteista, keskusteluista sekä tietojärjestelmistä kerättyä dataa käytettiin aluksi 

suorituskyvyn mittaamisen kehittämiseen liittyvien kysymysten vastauksiin. Kysymysten 

vastaukset antavat ohjenuoran mittariston rakentamiselle. Tämä osuus on kuvattu luvussa 6.3. 

 

Luvussa 6.4 luodaan kuva case yrityksen toiminnasta sen pääprosessien kautta. Pääprosessien 

ja niiden sisällön määrittämiseen käytetään toimintolaskennan dokumentteja, sillä 

toimintolaskentaa määriteltäessä on myös yrityksen prosessit käyty niistä vastaavien 

henkilöiden kanssa läpi. 

 

Seuraavassa luvussa 6.5 analysoidaan yrityksen toimintolaskentaa. Luvussa käydään läpi 

toimintolaskennan rakenne kustannuskohdistusperiaatteineen sekä vastataan toimintoanalyysin 

kysymyksiin. Toimintolaskennan analyysit perustuvat toimintolaskennan dokumentteihin, 

järjestelmätoteutukseen sekä tietojärjestelmästä saataviin laskenta- ja kohdistustietoihin sekä 

tuloksiin.  

 

Luvussa 6.6 perehdytään case- yrityksen olemassa olevaan johdon mittaristoon ja selvitetään 

mittariston kattavuus toimintoketjun avulla. Neljäntenä tietojen keräämisen tapana käytettiin 

kyselytutkimusta. Kyselytutkimuksen kyselylomake koostuu kahdeksasta kysymyksestä, joista 

viisi selvittää suorituskykyyn liittyvän kysyttävän asian tärkeyttä asteikolla 1-5. Kolmeen 

kysymykseen pyydetään sanallista vastausta. Kyselylomake lähetettiin kymmenelle johtajalle, 

jotka työskentelevät kolmessa eri yrityksessä toimitusketjun eri vaiheissa, talouden, hankinnan, 

logistiikan ja IT:n rooleissa. Kyselytutkimuksesta saadut vastaukset taulukoitiin ja luokiteltiin.  

Kyselytutkimuksen tulokset analysoidaan luvussa 6.7. 

 

Case-yrityksen pääprosessien sekä toimintolaskennan analysointia hyödynnetään lopuksi 

mallimittariston mittaustasojen määrittämisessä sekä varastoinnin että kuljettamisen 

mittaristoihin. Toimintolaskennan kohdistusperiaatteiden ja ajurien selvittämisen perusteella 

selviää toimintojen kustannusrakenne ja voidaan saada selville, mitkä tekijät vaikuttavat 

toimintojen kustannuksiin sekä tehokkuuteen. Toimintoja, niiden kustannuksia ja ajureita 

analysoidaan toimintoanalyysilla. Toimintoanalyysin tulokset kertovat, mitkä ovat toimintojen 

oleelliset ja merkitykselliset mitattavat asiat. Kirjallisuuslähteiden-, kyselytutkimuksen- sekä 

case-yrityksen mittarit taulukoidaan ja tätä käytetään mallimittariston laatimisen perustana. 
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6.3 Suorituskyvyn mittariston kehittämisen lähtökohdat 

 

Logistiikan suorituskyvyn kannalta merkittävä tekijä on kilpailukyky, joka puolestaan koostuu 

Sartjärven (1992, s. 177) mukaan hyvästä suunnittelusta ja ohjauksesta, toiminnan laadusta sekä 

toiminnan tehokkuudesta. Suorituskyvyn mittaamisella voidaan ohjata toimintaa. Sitä voidaan 

ohjata tehokkaammaksi ja laadukkaammaksi. 

 

Asiakas lopulta määrittää, onko logistiikan prosessit laadukkaita ja tehokkaita. Tavoitteena on 

siis tyytyväinen asiakas, joka saa oikeat tuotteet oikeaan aikaan ja kustannustehokkaasti. Jotta 

tämä tavoite voidaan saavuttaa nyt ja myös jatkossa, on prosesseja pystyttävä kehittämään 

jatkuvasti yhä sujuvimmiksi. Prosesseja puolestaan ei voida kehittää, ellei ensin ole selvää, mitä 

prosessissa itseasiassa tehdään. Eri prosessien sisältöä voidaan selvittää toimintolaskennan 

avulla ja johtaa toimintolaskennasta suorituskyvyn mittareita kehityksen seurantaa varten. 

Toimintolaskenta antaa vastauksia siihen, mitkä ovat eri toimintojen sisäiset 

kustannusrakenteet ja missä toiminnoissa on tehottomuutta ja eniten potentiaalia kehittämiseen. 

Kuitenkin tulee muistaa, että prosessien tehokkuuden kehittämisessä avain asemassa on osaava 

ja motivoitunut henkilöstö. 

 

Tässä tutkimuksessa yhtenä tavoitteena oli luoda toimintolaskentaa hyödyntävä mallimittaristo. 

Mittariston pääkäyttötarkoituksena on toimia varastointi- ja kuljetusprosessien ohjaamisen ja 

kehittämisen työkaluna. Mallimittaristo porautuu yritystason mittarikortista astetta alemmalle 

tasolle.  

 

Herätteenä mittariston kehittämiselle voidaan käyttää Andersinin, Karjalaisen ja Laakson 

(1994, s. 83-85 ja 101) luomaa mittarien kehittämisprosessia. Prosessissa etsitään vastaukset 

mallissa esitettyihin pää- ja alakysymyksiin. Saatuja vastauksia voidaan käyttää hyödyksi 

mittaristoa ja suorituskyvyn mittareita määriteltäessä. Mittariston kehittämisprosessiin kuuluu 

kolme päävaihetta, mitä, miten ja miksi, alakohtineen. Ensimmäisessä vaiheessa kysytään, 

miksi mittausjärjestelmää kehitetään. Toisessa vaiheessa selvitetään, mitä mittareita käytetään 

ja kolmannessa vaiheessa selvitetään, miten mittaaminen on tarkoitus toteuttaa. 
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Tässä tutkimuksessa tutkija etsi vastaukset kysymyksiin keskustelemalla suorituskyvyn 

mittaamisen kehittämisen tarpeista raportoinnista vastaavan talousosaston henkilöiden kanssa. 

Mallimittariston tarkoituksena on tuottaa tarkempaa tietoa yrityksen prosessien toiminnan 

tehokkuudesta ja laadusta porautumalla olemassa olevasta tuloskortista alemmalle, 

yksikkökohtaiselle tasolle. Mittaristo toteutetaan, tuttuna pidettynä, Balandec Scorecardina ja 

tarkoituksena on saada mittareihin toimintolaskennasta toimintotason tietoa. Case-

organisaatiossa talousosasto vastaa raportoinnista, joten sen harteille jää tekninen toteutus, 

tiedotus ja koulutus. Koska mittariston tarkoituksena on tuottaa tarkempaa ja 

yksityiskohtaisempaa tietoa yrityksen prosessien toiminnan tehokkuudesta ja laadusta, tulee 

mittarien kuvata monipuolisesti varastointi- ja kuljetusprosessien tehokkuutta ja laatua. 

Mittariston mittarien tulisi olla helposti saatavissa ja mahdollisuuksien mukaan kuukausittain 

päivittyviä. Kehittämisprosessin kysymykset ja vastaukset on esitetty taulukossa 1. 

Mallimittariston mittarit selvitetään luvussa 6.8. 

 

Taulukko 1. Mittarien kehittämisprosessin kysymykset ja vastaukset 

Pääkysymys Alakysymys Vastaus 

1. MIKSI 

mittausjärjestelmä 

kehitetään? 

 

Heräte 

 

Tavoite saada tarkempaa tietoa yrityksen eri 

yksiköistä ja ohjata sekä kehittää prosesseja 

Lähtökohdat Balanced Scorecard ja toimintolaskenta 

Painopiste 

 

Painopisteenä kilpailukyky: toiminnan 

tehokkuus ja laatu 

Organisointi Talous osasto 

Mittausperiaatteet Mittarit päivitetään pääsääntöisesi kuukausittain  

Tiedotus ja koulutus Talous osasto 

2. MITÄ  

mittareita 

käytetään 

mittaustarpeen 

tyydyttämiseksi? 

Tavoitteet ja keinot 

 

Varastointi- ja kuljetusprosessien tehokkuuden ja 

laadun kehittäminen. 

Mittari-ideat Tarvitaan kattavasti sisäisiä ja ulkoisia 

mittareita. Tehokkuutta ja laatua. 

Mahdollisuuksien mukaan tuttuja, helposti 

ymmärrettäviä mittareita. 

Alustavat valinnat Selvitetään kirjallisuuden, kyselytutkimuksen, 

yrityksen toimintolaskennan ja olemassa olevien 

mittarien perusteella. 

Arviointi ja valinta 

Käyttöperiaatteet 
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Pääkysymys Alakysymys Vastaus 

3. MITEN  

mittaus 

toteutetaan? 

Raportointimuoto Toteutetaan Balanced Scorecard- tuloskorttina 

Tietotekniikka 

 

Mittareiden pääasiallisina tietolähteinä yrityksen 

tietojärjestelmät: tuloslaskelma, volyymiseuranta 

sekä toimintolaskenta 

Käyttöohjeet Dokumentoidaan erikseen 

Installointi 

 

Lähteenä yrityksen olemassa olevat 

tietojärjestelmät mahdollisuuksien mukaan. 

 

Kun vastaukset suorituskyvyn mittareiden kehitysprosessin kolmeen pääkysymysryhmään oli 

selvitetty, lähdettiin mittarien valitsemiseksi selvittämään ja analysoimaan nykytilaa. 

Selvitystyö voidaan jakaa kolmeen kohtaan. Ensin käytiin läpi yrityksen prosessit, tämän 

jälkeen tutkittiin yrityksen toimintolaskenta ja lopuksi käytiin läpi nykyiset mittarit ja niiden 

laskentaperiaatteet tietolähteineen.  

 

6.4 Yrityksen pääprosessien analysointi 

 

Jotta mallimittaristoon saadaan mahdollisimman kattavasti mittareita, tulee selvittää case- 

yrityksen päätoiminnot ja mitkä ovat noiden toimintojen tehtävät. Case- yritys tuottaa logistisia 

varastointi- ja kuljetuspalveluita ja sen toiminta perustuu varastoinnin tyypillisiin prosesseihin, 

joita Rushtonin et al. (2017, s. 295) mukaan ovat vastaanotto, säilyttäminen, keräys ja 

lisäpalvelut sekä lähettämisen palvelut. 

 

Yrityksen pääprosessit ja niiden sisältö on määritelty tarkasti yrityksen toimintolaskentaa 

rakennettaessa. Case- yrityksen tulosyksikköhierarkian perusteella yrityksen toiminta voidaan 

jakaa karkeasti kolmeen pääyksikköön. Kutsumme tässä työssä niitä nimityksillä toimiala 1, 

toimiala 2, ja kuljetusyksikkö. Toimialoilla on useita varastoyksiköitä, joista osa sijaitsee 

fyysisesti eri rakennuksissa. Kuljetusyksikkö huolehtii kummankin toimialan kaikkien 

varastoyksiköiden kuljetuksista. Kuljetusyksikkö käyttää kuljetusten hallinnassa apuna 11 

alueterminaalia. Toimialojen varastoyksiköiden pääprosessit on määritelty toimintolaskentaa 

varten ja ne ovat:  

 Vastaanotto 



58 

 

 Säilyttäminen 

 Keräys 

 Lisäpalvelut 

 

Kuljetusyksikkö vastaa molempien toimialojen varastoyksiköiden toimituksista asiakkaille 

ympäri Suomen sekä Baltiaan. Kuljetusyksikön vastuulla on myös hallinnoida sekä omia että 

pienempiä ja ulkoistettuja alueterminaaleja. Osa kuljetuksista kulkee suoraan asiakkaille ja osa 

kuljetuksista kiertää alueterminaalien kautta. Kuljetuksen pääprosessit ovat: 

 Lähettäminen 

 Kuljetus 

 Terminaalipalvelut 

 Paluulogistiikka 

 

Varastoyksiköiden päälogistiikkapalvelut jakaantuvat edelleen yksityiskohtaisemmiksi 

varastoaluekohtaisiksi palveluiksi. Tässä tutkimuksessa niitä käsitellään kuitenkin 

pääprosessitasolla. 

 

6.5 Yrityksen toimintolaskennan analysointi 

 

Yrityksessä on ollut käytössä toimintolaskenta useita vuosia ja siitä on vuosien saatossa tehty 

monia versioita monella eri välineellä. Toimintolaskennan periaatteet ovat siis yrityksessä 

tuttuja. Case- yrityksen toimintoja analysoitiin perehtymällä olemassa olevan 

toimintolaskennan toteutukseen. Toimintolaskennasta selvitettiin tekninen toteutus, 

kustannusten kohdistusperiaatteet sekä raportointi käytettävissä olleiden dokumenttien ja 

järjestelmädatan perusteella. 

 

Nykyinen toimintolaskenta on toteutettu SAP BW- ympäristössä ja se päivitetään kuukausittain 

aina tuloksen valmistumisen jälkeen. Toimintolaskenta kuvaa tarkemmin eri toimialojen 

varastoyksiköiden varastoaluekohtaista toimintaa. Lähtökohtana on kirjanpidon 

kustannuspaikkakohtaiset tilit, joilta kustannukset kohdistetaan erilasten resurssiajurien avulla 

yrityksen toiminnoille. Toiminnot ovat edelleen ryhmitelty toimintoryhmiksi ja 

toimintoalueiksi. Toiminnoilta kustannukset kohdistetaan edelleen kustannuskohteille, eli niille 
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tekemisille, jotka toimintoa käyttävät. Toimintolaskentaa ei ole integroitu osaksi yrityksen 

muuta laskentaa, vaan sitä on käytetty lähinnä budjetointivaiheessa palvelutuotehinnoittelun 

pohjana.  

 

Toiminnot 

 

Kohdeyrityksen toimintolaskennan määrittelyistä sekä raporteilta selviää, että yrityksen 

toimintolaskennassa on kaikkiaan 205 toimintoa. Toiminnot ryhmittyvät toimintoryhmiin, joita 

on 32 sekä edelleen toimintoalueisiin, joita on 19. Toimintoja on siis varsin paljon ja ne ovat 

hyvin yksityiskohtaisia. Case- yrityksessä on useita eri varastoyksiköitä, joiden toiminnoissa 

on eroavaisuuksia. Siksi myös toimintoja on niin paljon. Tätä työtä varten yksittäiset toiminnot 

ryhmiteltiin päätoimintoihin, jolloin niistä saadaan helpommin ymmärrettäviä kokonaisuuksia. 

Taulukoissa 2 ja 3 on kuvattu, miten toiminnot on ryhmitelty varasto- ja kuljetusprosessien 

mukaisiksi kokonaisuuksiksi. Vaikka Case- yrityksessä on useampia, hieman toisistaan 

poikkeavia, varastoyksiköitä ja toimialoja, on ne tässä työssä yhdistetty yhdeksi 

varastoprosessiksi. 

 

Taulukko 2. Varastoprosessin toimintohierarkia 

Toimintoalue Toimintoryhmä Päätoiminto 

Varastoyksikkö Vastaanotto Vastaanotto 

Laatikkovastaanotto 

Lavavastaanotto 

Paikoitus 

Purku 

Säilytys Laatikkovarastointi 

Lavavarastointi 

Tarjotinvarastointi 

Keräys Laatikkokeräys 

Lavakeräys 

Tarjotinkeräys 

Täyslavakeräys 

Terminaali 

 

Terminaalidolly käsittely 

Terminaalikolli käsittely 
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Taulukko 3. Kuljetusyksikön toimintohierarkia 

Toimintoalue Toimintoryhmä Päätoiminto 

Kuljetus Lähettäminen Lähettäminen 

Terminaali Terminaalikäsittely 

Kuljetus Runkorahti 

Loppujakelu 

 

 

Toimintojen kustannukset 

 

Kohdeyrityksen toimintolaskennan kohdistusperiaatteet selviävät määrittelydokumenteista ja 

tutkimalla järjestelmässä olevia raportteja ajureista, toiminnoista ja kustannuksista. Yrityksessä 

on käytössä kaksivaiheinen toimintolaskenta, jossa kustannukset kohdistetaan kirjanpidon 

tulosyksikkökohtaisilta tileiltä toiminnoille tilikohtaisten resurssiajureiden avulla. Toisessa 

vaiheessa kustannukset kohdistetaan toiminnoilta kustannuskohteille volyymiajureiden 

perusteella. Kustannusten kohdistusperiaatteet ja säännöt selvitettiin toimintolaskennan 

dokumenteista sekä -raportoinnista. Kuvassa 19 on kuvattu yrityksen toimintolaskennan 

kustannuskohdistusperiaatteet. 

 

 

Kuva 19. Kustannusten kohdistuminen 
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Resurssiajurit ovat tilikohtaisia. Jokaiselle tilille on määritetty ajuri, jonka perusteella tilin 

kustannukset kohdistetaan toiminnoille, esimerkiksi peruspalkkatilin saldo kohdistetaan 

toiminnoille toiminnoissa tehtyjen työtuntien suhteessa ja ylityöpalkkatilin saldo kohdistetaan 

toiminnoille toiminnoissa tehtyjen ylityötuntien suhteessa. Yrityksen suurimmat kustannuserät 

ovat henkilökulut, kiinteistön vuokrat sekä rahtikulut. Henkilökulut kohdistetaan suurimmaksi 

osaksi tehtyjen työtuntien perusteella. Koska kohdeyrityksessä käytetään oman henkilöstön 

lisäksi myös vuokrattua työvoimaa, eritellään oman henkilöstön tekemät normaalin työajan 

puitteissa tehdyt tunnit, ylityötunnit sekä vuokratun työvoiman tekemät tunnit toisistaan. 

Toimintojen tehdyt työtunnit saadaan järjestelmästä ja ne perustuvat henkilöstön tekemiin 

työaikaleimauksiin. Toiminnoille on määritetty sen käyttämät työnumerot. Kiinteistöjen 

vuokrat kohdistetaan painotettujen neliöiden perusteella. Toimintojen käyttämä tila on mitattu 

ja sitä on painotettu käytön vaatimalla tavalla. Esimerkiksi viilennystä vaativa tila on 

kertoimeltaan suurempaa, kuin normaalilämpöinen tila. Osa toiminnoista käyttää siis 

halvempaa ja osa kalliimpaa tilaa. Kolmanneksi suurin kuluerä, rahtikulut kohdistetaan 

prosenttiperusteisesti rahtikulutileiltä rahtitoiminnoille. Taulukossa 4 on kerrottu tiliryhmittäin 

kohdistusperusteina olevat resurssiajurit. 

 

Taulukko 4. Resurssiajurit 

Tiliryhmä Resurssiajurin nimi 

Hallintokulut Työtunnit 

Henkilökulut Työtunnit, Ylityötunnit, Vuokratunnit, Henkilömäärät 

Logistiikkapalveluostot Logistiikkapalveluosto % 

IT- kulut IT % 

Kiinteistökulut Painotetut neliöt 

Vuokrat Painotetut neliöt 

Kone- ja kalusto käyttö Kone- ja kalusto käyttö % 

Kone- ja kalustovuokrat Kone- ja kalusto pääoma % 

Pakkaustarvikkeet Pakkaustarvike % 

Päällysteostot Päällysteosto % 

Ulkopuoliset palvelut Ulkoinen palvelu % 

Poistot Kone- ja kalusto pääoma % 

Rahtikulut Runkorahtikulu %, Loppujakelukulu %, Noutorahtikulu % 
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Kustannuskohteet ja toimintoajurit 

 

Kaksivaiheisen toimintolaskennan mukaisesti kustannukset kohdistetaan toiminnoilta edelleen 

kustannuskohteille. Case- yrityksen kustannuskohteita ovat tuoteryhmät sekä palveluita ostavat 

asiakkaat. Kustannusten kohdistamiseen käytettään toimintoajureita, joita ovat toiminnoilla 

käsitellyt volyymit 

 

 Vastaanottotoiminnoilla vastaanottorivit ja -kuutiot. 

 Säilyttämisen toiminnoilla säilytetyt kuutiot. 

 Keräystoiminnoilla kerätyt kilot, kollit ja -kuutiot. 

 Terminaalitoiminnoilla käsitellyt terminaalikollit. 

 Kuljettamisen toiminnoilla kuljetetut rahdituskilot 

 

Suorituskyvyn mittaamisen näkökulmasta erityisen kiinnostavaa on kuitenkin selvittää 

toimintojen kustannukset ja kustannusrakenteet sekä toimintojen tehokkuus. 

Kustannuskohteiden kustannukset palvelevat enemmän budjetoinnin ja tuotehinnoittelun 

tarpeita ja siihen tarkoitukseen niitä on yrityksessä käytettykin. 

 

Yrityksen toimintolaskenta kuvastaa yrityksen prosesseja ja suorituskyvyn mittaamisen 

näkökulmasta tarkoituksena on saada selville toimintojen kustannustehokkuudet. Tärkeää on 

saada kustannukset selvitettyä kustannuslajeittain. Tämä on mahdollista, koska järjestelmä 

kohdistaa kustannukset tili- laskentapaikka tasoisesti. Näin ollen tuloksista saadaan myös 

selville, miltä tililtä, miltä laskentapaikalta ja millä perusteella kustannukset ovat toiminnoille 

kohdistuneet. Toiminnoittain on siis eriteltävissä esimerkiksi muuttuvat ja kiinteät 

kustannukset. Kustannuksia voidaan eritellä myös tiliryhmä ja tilitasoisesti. Täten 

toimintolaskennasta voidaan selvittää esimerkiksi kunkin toiminnon henkilöstökustannukset. 

Kustannusten lisäksi toiminnoista saadaan selville myös niihin käytetty työaika ylityöt 

eriteltynä sekä toimintojen läpi kulkenut volyymi.  

 

Toimintolaskenta antaa siis informaatiota yrityksen toiminnasta tarkemmalla tasolla, kuin mitä 

kirjanpidosta ja varastonhallintajärjestelmistä saadaan. Tilanteessa, jossa yritysjohdon tarpeena 

on saada tietoa, miten eri yksiköiden ja eri alueiden toiminnot kehittyvät voidaan todeta, että 
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tällaista informaatiota on saatavilla ainoastaan toimintolaskentajärjestelmästä. 

Kustannusseurannan lisäksi yrityksen toimintolaskenta antaa informaatiota toimintojen 

työajoista, tehokkuuksista ja läpimenoista. Tällöin mittaristoon voidaan ottaa entistä enemmän 

myös ei-taloudellisia mittareita. 

 

Toimintoanalyysi yrityksen toiminnoista 

 

Toimintolaskentaan perehtymisen jälkeen case-yrityksen toimintolaskennan toiminnoista 

tehtiin toimintoanalyysi ryhmittelemällä toiminnot kokonaisuuksiin, sekä etsimällä vastaukset 

kysymyksiin, joihin Brimsonin (1992, s. 119) mukaan toimintoanalyysin tulisi antaa vastaukset. 

Nämä kysymykset ovat: 

 Mitä yrityksessä tehdään ja mistä osatehtävistä työtehtävät koostuvat? 

 Milloin tehtävät tehdään? 

 Miten tärkeitä tehtävät ovat päämäärän saavuttamisessa? 

 Mikä käynnistää tehtävän? 

 Millaisia tuotoksia saadaan aikaan? 

Brimsonin (1992, s. 117) mukaan toimintoanalyysin avulla voidaan luoda perusta 

liiketoimintojen kuvaamiselle sekä niiden kustannusten ja suorituskyvyn määrittämiselle. 

Toimintoanalyysissa selvitetään, mitä organisaatiossa tapahtuu ja miten resursseja käytetään.  

 

Toimintoanalyysissa käytettiin taulukossa 2 esitettyä toimintoryhmätasoa. Toiminnot 

ryhmiteltiin siis vastaanotto-, säilytys-, keräys-, terminaali-, lisäpalvelu-, lähettämö- ja 

kuljetustoiminnoiksi. Tämän jälkeen tutkija etsi vastaukset toimintoanalyysiin liittyviin 

kysymyksiin toimintolaskennan määrittelyjen, -raportoinnin sekä -järjestelmätoteutuksen 

dokumenttien pohjalta. Kysymyksien 1-3 vastaukset saatiin case- yrityksen 

toimintolaskentakuvauksista. Kysymyksen 4 vastaukset liittyvät tilauskantaan. Ostotilauksiin 

liittyvät toiminnot liittyvät saatavuuteen ja myyntitilauksiin liittyvät toiminnot asiakkaaseen. 

Kysymyksen 5 vastaukset löydettiin toimintolaskennan resurssiajureista. Toimintoanalyysi 

tehtiin kaikille varastoyksiköille, mutta huomattiin, että vastaukset olivat samat riippumatta 

varastoyksiköstä. Taulukossa 5 on kerrottu toimintoanalyysin kysymykset sekä vastaukset.  
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Taulukko 5. Toimintoanalyysi 

Toiminto-

ryhmät 

1. Mitä 

toiminnossa 

tehdään? 

2.Mikä 

käynnistää 

toiminnon? 

3.Milloin toiminto 

tehdään? 

4.Kuka 

toimintoa 

tarvitsee? 

5.Mitkä ovat 

toiminnon 

resurssit? 

Vastaanotto 

ja purku 

Otetaan vastaan 

vastaanottorivejä ja 

kuutioita ja 

puretaan tuotteet 

tarvittaessa 

Tavaran 

saapuminen 

Tavaran 

saapumisen ja 

säilyttämisen 

välissä 

Saatavuus Tila ja 

henkilötyö 

Säilytys Säilytetään tuotteita 

ja kuutioita 

Tavaran 

vastaanotto 

Vastaanoton, purun 

ja keräyksen välissä 

Saatavuus 

 

 

 

Tila 

Keräys Kerätään 

myyntitilauksen 

mukaiset kollit ja 

kuutiot 

Asiakastilaus Säilytyksen ja 

lähettämisen välissä 

Asiakas  

 

 

 

Pakkaus-

tarvikkeet, tila 

ja henkilötyö, 

IT 

Terminaali-

työ 

Käsitellään 

terminaalitilatut 

kollit 

Tavaran 

saapuminen 

Tavaran 

saapumisen ja 

lähettämisen välissä 

Asiakas Tila ja 

henkilötyö 

Lisäpalvelut Toteutetaan 

asiakkaan tilaamat 

lisäpalvelut 

Asiakas Vastaanoton ja 

purun välissä sekä 

säilytyksen ja 

keräyksen välissä 

Asiakas Tila ja 

henkilötyö 

Lähettämö Valmistellaan 

toimitusten 

lähettäminen 

Tavaran 

saapuminen 

lähettämöön ja 

toimituspäivä 

Keräyksen ja 

terminaalityön sekä 

kuljettamisen 

välissä 

Asiakas Tila ja 

henkilötyö 

Kuljetus Kuljetetaan 

asiakkaiden 

tilaamat tuotteet 

Auton 

saapuminen ja 

sen lastaus 

Lähettämisen ja 

asiakkaan 

vastaanoton välissä 

Asiakas Kuljetus-

kalusto 

 

 

Toimintoanalyysin tulokset vahvistavat näkemystä, että yrityksen toiminnan tärkeimpiä 

resursseja ovat henkilöt, tilat ja rahdit. Analyysin pohjalta muodostettiin toimintoketjut sekä 

varastoprosessille että kuljetusprosessille. Toimintoketjuissa huomioitiin toimintoanalyysissä 

ilmenneet toimintojen väliset riippuvuudet. Toimintoketjut on esitetty kuvassa 20.  
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Toimintoanalyysin ja toimintoketjujen perusteella huomattiin, että osa varaston ja kuljetuksen 

toimintoketjujen toiminnoista ovat päällekkäisiä. Lähettämötyö sekä terminaalikäsittely ovat 

osin varastoyksikköjen toimintaa ja osin kuljetusyksikön toimintaa. Tämä päällekkäisyys tulisi 

ottaa huomioon sekä suorituskyvyn mittareissa että mittarien vastuissa. Jos näin ei tehdä, voi 

päällekkäiset toiminnot olla osittain sekä varaston että kuljetuksen mittareissa tai pahimmassa 

tapauksessa ne puuttuvat molemmista. 

 

 

Kuva 20. Toimintoketjut toimintoanalyysin pohjalta. 

 

Kun tarkastellaan toimintoanalyysia ja sen pohjalta mallinnettua toimintoketjua, voidaan kysyä: 

Mitä varten näitä toimintoja tehdään? Vastaus on: Asiakasta. Asiakas mainitaan analyysissa 

useassa kohdassa ja asiakas on myös ketjun viimeisen vaiheen ”päätepysäkki”. Sen vuoksi 

myös asiakas tulee ottaa mittaristossa huomioon. 

 

6.6 Yrityksen olemassa olevan mittariston analysointi 

 

Tällä hetkellä yrityksessä käytössä oleva tuloskortti on Balanced Scorecardin mukainen ja siinä 

seurataan neljän eri osa-alueen mittareita, jotka on esitetty kuvassa 21. Kaikki muut, paitsi 

työhyvinvointimittari päivitetään kuukausittain. Mittarien tiedot haetaan pääsääntöisesti 

yrityksen eri tietojärjestelmistä ja tunnusluvut lasketaan manuaalisesti Excelissä. Tällä hetkellä 
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yrityksessä ei ole käytössä sellaista tietojärjestelmää, josta saataisi kootusti tiedot kaikkiin 

mittareihin.  

 

 

Kuva 21. Nykyinen yritystason tuloskortti 

 

Kuten aiemmin luvussa 6 kerrottiin, logistiikan suorituskyvyn mittaamisessa tärkeää on sisäisen 

ja ulkoisen tehokkuuden mittaaminen ja että sisäinen ja ulkoinen tehokkuus on balanssissa. 

Sisäisiä mittareita olemassa olevassa suorituskyvyn mittaristossa voidaan ajatella olevan 

Taloudellisen- ja Sisäisten prosessien näkökulmien mittarit. Asiakas – näkökulman sekä 

oppimisen ja innovaation mittarit lukeutuvat puolestaan ulkoisen tehokkuuden alle. 

 

Nykyisen tuloskortin taloudellisessa näkökulmassa seurataan kannattavuutta (tulos) sekä 

tuottavuuden käänteislukua, taloudellisuutta (panos/tuotos). Sisäisten prosessien näkökulmassa 

seurataan niin ikään taloudellisuutta (tehokkuutta) toimialoittain panos/tuotos- mittarein. 

Asiakasnäkökulman mittareissa seurataan toimitusvarmuutta, joka kuvastaa kykyä toimittaa 

oikeat tuotteet oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan, eli se kuvaa yrityksen toimituskykyä, laatua 

sekä läpimenoaikaa. Oppimisen ja Innovatiivisuuden näkökulman mittareissa mitataan 

työhyvinvointia. Sen voidaan ajatella vaikuttavan sekä sisäiseen, että ulkoiseen tehokkuuteen. 

Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vaikuttaa positiivisesti kaikkeen toimintaan. 

 

Nykyisessä tuloskortissa mitataan varastoinnin ja kuljetuspalveluiden suorituskykyä mittarein, 

joissa talouden ja sisäisten toimintojen lisäksi on huomioitu myös asiakasnäkökulma. Tämä 

onkin olennaista, sillä ilman asiakasta ei logistiikan toimintoja tarvita. Tavarantoimittajiin 



67 

 

liittyviä mittareita nykyisessä mittaristossa ei kuitenkaan ole, vaikka tavarantoimittajat ovat 

tässä logistisessa prosessissa aivan yhtä tärkeitä. Ilman toimittajia, ei tarvita varaston- ja 

kuljettamisen toimintoketjuja. Toimittajien ja asiakkaiden linkittyminen toimintoketjuihin on 

esitetty kuvassa 22, jossa toimintoketjun molempiin päihin on lisätty toimijat.  

 

Kuva 22. Toimintoketjut toimittajalta asiakkaalle. 

Sakin (1999, s 42) mukaan ulkoista tehokkuutta arvioitaessa voitiin esittää kysymykset: 

 Kestävätkö toimitus- ja läpimenoaikamme vertailun?  

 Kuinka asiakkaamme kokevat meidät? 

 Kuinka tavarantoimittajamme näkevät meidät? 

Tämä tukee ajatusta, jossa sekä asiakaan että tavarantoimittajan näkökulmat huomioidaan 

mittaristossa. Näistä kysymyksistä kahteen ensimmäiseen voidaan löytää vastauksia olemassa 

olevista suorituskyvyn mittareista, joskaan mittaristossa ei ole suoranaisesti 

asiakastyytyväisyyskyselyä. Kolmanteen, tavarantoimittajiin liittyvään kysymykseen sen sijaan 

ei saada suoraa vastausta olemassa olevasta suorituskyvyn mittaristosta. 

6.7 Kyselytutkimuksen tulosten analysointi 

 

Kyselytutkimuksen kyselylomake lähetettiin kymmenelle johtajalle, jotka toimivat 

toimitusketjun eri vaiheissa. Kyselyssä pyydettiin vastaajia arvioimaan suorituskykyyn 

liittyvien väittämien tärkeyttä asteikolla yhdestä viiteen sekä vastaamaan kolmeen sanalliseen 

kysymykseen. Sanallisissa kysymyksissä vastaajilta kysyttiin kolmea heidän mielestään 

tärkeintä mittaria, suorituskyvyn mittaamisen tärkeintä tavoitetta sekä suurinta haastetta. 



68 

 

Kyselylomake kysymyksineen on liitteenä 1. Asteikolla yhdestä viiteen arvioitavien väittämien 

vastaukset taulukoitiin ja visualisoitiin. Tärkeimpinä pidetyt mittarit luokiteltiin Balanced 

Scorecardin näkökulmien mukaan sekä visualisoitiin mittarien määrät. Seuraavaksi käydään 

nämä vastaukset läpi. 

 

Kyselytutkimuksessa pyydettiin arvioimaan Balanced Scorecardin eri osa-alueiden tärkeyttä 

asteikolla yhdestä viiteen. Tuloksista kävi ilmi, että taloutta ja sisäisiä prosesseja pidettiin 

tärkeämpinä. Erot eri osa-alueiden välillä olivat kuitenkin vähäisiä. Voidaan ajatella, että kaikki 

Balanced Scorecardin osa-alueet ovat toimitusketjussa tarpeellisia ja merkityksellisiä. Kuvassa 

23 on kuvattu Balanced Scorecardin osa-alueiden tärkeyksiä kyselytutkimuksen vastauksien 

perusteella siten, että annettujen arvosanojen summat suhteutettiin 100 prosenttiin.  

 

 

Kuva 23. Balanced Scorecardin osa-alueiden tärkeysjärjestys. Vastaajien näkemys. 

 

Kysymyslomakkeessa pyydettiin arvioimaan suorituskyvyn mittaamiseen liittyviä väittämiä 

asteikolla yhdestä viiteen, yhden ollessa melko vähäinen merkitys ja viiden ollessa todella 

tärkeä. Väittämät ja niiden tulokset on esitetty kuvassa 24.  

 

27,1 %

25,3 %
24,1 %

23,5 %

Talous Sisäiset prosessit Asiakas Oppiminen ja innovaatio
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 Kuva 24. Kyselytutkimuksen väittämien tulokset. 

 

Suorituskyvyn mittaamista pidettiin yleensä erittäin tärkeänä, lähes kaikki vastaajat arvioivat 

sen tärkeydeksi 5. Toimintolaskentaa pidettiin merkityksellisenä suorituskyvyn parantamisen 

keinona. Ei-taloudellisten mittareiden merkityksen arvioitiin olevan tärkeä. Tämä kävi ilmi 

myös kysyttäessä tärkeimpiä mittareita. 62,5 % mainituista tärkeimpinä koetuista mittareista 

oli ei-taloudellisia. Koko toimitusketjun kattava mittaaminen koettiin tärkeäksi. Tämä nousi 

esiin myös yhtenä suorituskyvyn mittaamisen haasteena. 

 

Suorituskyvyn mittaamisen suurimpana haasteena pidettiin oikean mittarin ja mittaustason 

löytymistä oikealle asialle. Oikeiden toimenpiteiden löytyminen, koko toimitusketjun hallinta 

sekä tulevaisuuteen katsominen koettiin myös toimitusketjun suorituskyvyn mittaamisen 

haasteina. 

 

Suorituskyvyn mittaamisen tärkeimpinä tavoitteina pidettiin toiminnan tehostamista, 

tavoitteiden saavuttamista ja muutostrendin osoittamista mittarien seurannan ja 

mittaustuloksiin perustuvien toimenpiteiden avulla. Kyselytutkimuksessa esiin nousseet 

tärkeimmiksi koetut mittarit taulukoitiin ja luokiteltiin Balanced Scorecardin osa-alueittain. 

Esiin nousseet mittarit sekä niiden osa-alueet on kerrottu taulukossa 6. 
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Taulukko 6. Kyselytutkimuksessa esiin nousseet mittarit 

Osa-alue Mittari 

Talous Kustannustehokkuus 

Kustannuskehitys 

Tulos 

Sitoutuneen pääoman tuotto 

Sisäiset prosessit Toiminnan tehokkuus 

Täyttöaste 

Benchmarking 

Asiakas Asiakastyytyväisyys 

Laatu 

Läpimenoaika 

Toimitusvarmuus 

Oppiminen ja innovaatio Innovaatioiden määrä 

Työtyytyväisyys 

 

Talous- ja asiakas osa-alueisiin mainittiin kuhunkin neljä mittaria, Sisäiset prosessit osa-

alueeseen kolme mittaria ja Oppiminen ja Innovaatio osa-alueeseen kaksi mittaria. Osa-

alueiden painottuminen tärkeimpien mittareiden osalta on kuvattu kuvassa 25. Tämä poikkeaa 

jonkin verran kuvassa 22 esitettyä kaaviota Balanced Scorecardin eri osa-alueiden tärkeydestä. 

Tästä voidaan päätellä, että asiakas- näkökulman mittaamiselle on haastavampaa löytää 

kuvaavaa mittaria. 

 

Kuva 25. Osa-alueittain painottuminen mittarimäärin. 

Talous Sisäiset Prosessit Asiakas Oppiminen ja Innovaatio
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Tärkeimpinä mittareina esiin nousi erilaiset suorituksen tehokkuusmittarit, kuten 

kustannustehokkuus €/suorite ja toiminnan tehokkuus suorite/ tunti sekä toimitusvarmuus ja 

laatu. Taloudellisista mittareista myös pääomien sitoutuminen sekä kannattavuus. Kuvassa 26 

on esitetty tärkeiksi koetut mittarit ja niiden esiintyminen. Yksi mittari toistui vastauksissa 

selkeästi muita enemmän. Seitsemän vastaajaa kymmenestä mainitsi tärkeimpänä mittarina 

kustannustehokkuuden (Kustannus/suorite). Seuraavaksi yleisin mittari oli toiminnan 

tehokkuus (suorite/h). 

 

 

Kuva 26. Tärkeimpinä pidetyt mittarit toimitusketjussa 

 

6.8 Mallimittariston rakentaminen ja mittareiden valinta analyysien perusteella 

 

Yritystason mittarikortissa pääkäyttötarkoituksena on antaa informaatiota yrityksen 

toiminnasta ja sitä kautta seurata sekä kehittää logistiikan prosesseja, jotta päästään 

yritysjohdon asettamiin tavoitteisiin. Mallimittariston tavoitteena on syventää ja kehittää 

yritystason mittaristoa, laajentamalla näkökulmaa yritystasolta astetta alemmaksi. Uudella 

tarkastelulla päästään syvemmälle yrityksen yksiköiden tapahtumiin. 

Kustannustehokkuus Toiminnan tehokkuus Asiakastyytyväisyys

Laatu Toimitusvarmuus Työtyytyväisyys

Kustannuskehitys Tulos Benchmark

Innovaatioiden määrä Läpimenoaika ROI

Täyttöaste
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Prosessien tehokkuus sekä varastoinnissa että kuljettamisessa ovat niitä asioita, joihin 

yrityksessä voidaan ja pitää vaikuttaa. Kiinteisiin kuluihin ei lyhyellä tähtäimellä voida 

juurikaan vaikuttaa. Täten prosessien kokonaisvaltainen tehokkuus on mittariston lähtökohtana. 

Toiminnan tehostamista pidettiin myös kyselytutkimuksessa yhtenä suorituskyvyn mittaamisen 

tärkeimpinä tavoitteina. Mittaristoksi valikoitui Balanced Scorecard, sillä se on yleisesti tuttu 

ja sen kaikkia osa-alueita pidettiin suorituskyvyn kannalta tärkeinä. 

 

Mallimittaristo porautuu yrityksen johdon mittaristosta yksikkötasolle, antaen näin tarkemman 

kuvan yrityksen eri yksiköiden ja niiden prosessien toiminnasta. Lähtökohtana oli, että mittarit 

olisivat mahdollisimman monistettavia ja yhteismitallisia. Toimialojen ja yksiköiden erilaisien 

toimintojen takia kaikille ei kuitenkaan soveltunut täysin samat mittarit. Mittareita 

määritettäessä noudatettiin Sinkin (1985, s. 68-69) esittämiä mittariston rakentamisen 

laatukriteereitä. Mittarien tulee kertoa yksiköiden toiminnasta kokonaisvaltaisesti. Mittarien 

tulee olla yksinkertaisia, ymmärrettäviä, helposti tuotettavia ja luotettavia. Niiden tulee mitata 

ja kuvata juuri sitä, mitä niillä on tarkoitettu. Niistä voidaan johtaa arvot ylimmän johdon 

seuraamaan mittaristoon. Taulukossa 7 on esitetty mallimittariston riippuvuudet yritystason 

tuloskorttiin. 
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Taulukko 7. Mallimittariston linkittyminen yritystason mittaristoon 

Osa-alue Yritystason mittarit 

Talouden näkökulma Tulos ja yksiköiden kustannustehokkuudet 

yhteensä 

Sisäisten prosessien näkökulma Yksiköiden kustannustehokkuudet 

Asiakkaan näkökulma Toimitusvarmuus ja reklamaatio % yhteensä 

Oppimisen ja innovaation näkökulma Työhyvinvointi ja poissaolo % yhteensä 

 

 

Mallimittaristo 

Osa-alue Varastoyksiköiden mittarit Kuljetusyksikön mittarit 

Talouden 

näkökulma 

Tulos ja yksikön 

kustannustehokkuudet 

Tulos ja yksikön 

kustannustehokkuudet 

Sisäisten 

prosessien 

näkökulma 

Vastaanoton, säilytyksen, 

keräyksen ja lisäpalveluiden 

mittarit 

Kuljetuksen ja terminaalin mittarit 

Asiakkaan 

näkökulma 

Yksikön toimitusvarmuus ja 

reklamaatio % 

Yksikön toimitusvarmuus ja 

reklamaatio % 

Oppimisen ja 

innovaation 

näkökulma 

Yksikön työhyvinvointi ja 

poissaolo% 

Yksikön työhyvinvointi ja 

poissaolo% 

 

Mallimittariston rakentamisen perustana pidettiin kirjallisuudesta löydettyjä logistiikan 

mittareita, kyselytutkimuksessa esiin tulleita mittareita sekä case- yrityksen johdon mittareita. 

Mittarit kerättiin taulukkoon ja luokiteltiin Balanced Scorecardin näkökulmiin. Nämä mittarit 

on esitetty taulukoissa 8-11. Taulukoissa on nostettu esiin ne mittarit, jotka toistuivat eri 

lähteissä eniten. 

 

Taulukossa 8 olevista talouden mittareista näitä olivat kustannustehokkuus sijoitetun pääoman 

tuotto sekä tulos. Koska mallimittaristo on tarkoitettu johdon mittaristosta yhtä porrasta 

alemmalle tasolle, soveltuu siihen parhaiten näistä mittareista tulos ja kustannustehokkuus. 



74 

 

Sijoitetutun pääoman tuottoa seurataan Rushtonin et al. (2017, s 723-726) mukaan enemmän 

johdon raportoinnissa. 

 

Taulukko 8: Talous- näkökulmien mittarit 

Näkökulma Mittari 
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Talous Budjetin pitävyys x     1 

EVA x     1 

Glearing (velkaantumisaste) x     1 

Henkilöstökustannukset  x    1 

Jakelukustannukset  x    1 

Jalostusarvo/ palkkakustannukset   x   1 

Kassavirta x     1 

Kasvu  x    1 

Kustannukset myynnistä%  x    1 

Kustannuskehitys     x 1 

Kustannustehokkuus  x  x x 3 

Liikevaihto x     1 

Liikevoitto x     1 

Myynti  x    1 

Myyntikate x  x   2 

Operatiiviset kustannukset  x    1 

Quick tai Current ratio (Maksuvalmius) x     1 

ROA (sitoutuneen pääoman tuotto%) x     1 

ROCE (sijoitetun pääoman tuotto%) x     1 

ROI (sijoitetun pääoman tuotto)  x x  x 3 

Tulos x x x x x 5 

Ulkoisen rahoituksen osuus x     1 
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Sisäisten prosessien mittarit on esitetty taulukossa 9. Yleisimmät mittarit olivat toiminnan 

tehokkuus, kustannustehokkuus sekä täyttöaste. Näiden teemojen alle voidaan 

mallimittaristossa rakentaa monia suoritteita sekä kustannuksia raportoivia mittareita. Sisäisten 

prosessien mittarit on kuvattu tarkemmin taulukossa 12, jossa on käsitelty 

toimintoanalyysiperusteiset mittarit. 

 

Taulukko 9: Sisäiset prosessit- näkökulmien mittarit 

Näkökulma Mittari 
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Sisäiset 

prosessit 

Benchmarking     x 1 

Kuljetuksen ja liikenteen päästömäärät   x   1 

Kustannustehokkuus  x  x x 3 

Käytetyt tunnit  x    1 

Läpimeno x     1 

Menestyksellisten T&K-projektien osuus x     1 

Prosessien tai toimintojen kustannukset x     1 

Standarditunnit  x    1 

Toiminnan tehokkuus  x x  x 3 

Toimitustäsmällisyys x     1 

Tuotto/kuljettaja  x    1 

Täyttöasteet  x   x 2 

Uusien tuotteiden osuus myynnistä x     1 

Varaston arvo  x    1 

Virheettömien toimitusten osuus% x     1 

 

 

Asiakasnäkökulman mittarit liittyvät toiminnan laatuun. Ne liittyvät jälkitoimituksiin, 

läpimenoon, toimitusvarmuuteen reklamaatioihin ja asiakastyytyväisyyteen. Nämä on esitetty 

taulukossa 10. Voidaan ajatella, että toimitusvarmuus sekä reklamaatio% kattaa riittävästi 

asiakasnäkökulman mittarit. Se, että kaikki tuotteet toimitetaan tilauksien mukaisesti, kertoo 

toimituskyvyn ja läpimenon olevan hyvä, eikä jälkitoimituksia tarvita. Reklamaatioiden määrän 
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ollessa pieni, voidaan ajatella toiminnan laadun olevan kohdallaan. Asiakastyytyväisyys olisi 

mittarina paljon informaatiota antava, mutta vaikeasti toteutettava. 

 

Taulukko 10: Asiakas- näkökulmien mittarit 

Näkökulma Mittari 
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Asiakas Ajan käytön tehokkuus   x   1 

Asiakaskannattavuus x     1 

Asiakaspalautteen määrä x     1 

Asiakastyytyväisyys x    x 2 

Joustavuus   x   1 

Jälkitoimitukset  x x   2 

Keskimääräinen ostoskoko x     1 

Läpimeno  x x  x 3 

Markkinaosuus x     1 

Menetettyjen asiakkaiden määrä tai osuus x     1 

Palveluaste  x    1 

Reklamaatio % x   x  2 

Saatavuus  x    1 

Tilausmäärien toteutuminen  x    1 

Tilausten saamisprosentti x     1 

Toiminnan laatu  x   x 2 

Toimitusajan ulkopuoliset toimitukset  x    1 

Toimituskyky %   x   1 

Toimitusnopeus   x   1 

Toimitustiheys   x   1 

Toimitusvarmuus x x x x x 5 

Uusien asiakkaiden määrä tai osuus x     1 

Virheettömyys %   x   1 

Yhteistyöprojekti asiakkaan kanssa x     1 

 

Työtyytyväisyys, poissaolo% sekä innovaatioiden määrä olivat oppimiseen ja innovaatioon 

liittyvät mittarit, jotka nousivat esiin. Nämä mittarit on esitetty taulukossa 11. Työtyytyväisyys 
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sekä poissaolot kertovat logistiikan henkilöstön hyvinvoinnista ja sitoutuneisuudesta sekä 

esimiestyön onnistumisesta. Henkilökulut ovat logistiikassa usein merkittävä kuluerä, jota 

poissaolo -mittarilla voidaan seurata. Näissä mittareissa menestyminen vaikuttaa siis suoraan 

yrityksen talouteen. Innovaatioiden ja aloitteiden määrä kertoo myös henkilöstön 

sitoutuneisuudesta. Mittarille voi kuitenkin olla vaikea löytää tavoitetasoa. 

Työtyytyväisyyskyselyssä vastauksia verrataan alan normiin. 

 

Taulukko 11: Oppiminen ja innovaatio- näkökulmien mittarit 

Näkökulma Mittari 
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Oppiminen ja 
innovaatio 

Henkilöiden pysyvyys x     1 

Aloitteiden ja Innovaatioiden määrä x    x 2 

Poissaolo% x   x  2 

Työntekijöiden koulutuspäivät x     1 

Työtyytyväisyys x   x x 3 

 

 

Toimintoanalyysin hyödyntäminen 

Toimintoanalyysia hyödynnettiin mallimittariston määrittämisessä siten, että se määrittää 

sisäisten prosessien näkökulman mittaustasot. Mittaustasoiksi otettiin toimintoanalyysin 

toimintoryhmät, lukuun ottamatta lähettämötyötä, joka todettiin toimintolaskennan tulostietoja 

tarkasteltaessa kustannus- ja tehokkuusmerkitykseltään vähäisemmäksi. Toimintoperusteisissa 

mittareissa otettiin huomioon taulukossa 9 esitetyt sisäisten prosessien mittarit, joista saatiin 

perusta toimintaa kuvaaville mittareille. Taulukossa 12 on esitetty toimintoanalyysin tulosten 

perusteella määritettyjä mittareita. Sisäisten prosessien mittarit kuvaavat toimintoja ja pyrkivät 

vastaamaan kysymykseen: Mitä toiminnossa tehdään? Mittareissa toistuu toiminnan tehokkuus, 

kustannustehokkuus, täyttöasteet sekä laatu. 
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Taulukko 12. Toimintoperusteiset sisäisten prosessien mittareita  

Toiminto-

ryhmät 

Mitä toiminnossa 

tehdään? 

Mikä laukaisee 

toiminnon 

suorittamisen? 

Kuka 

toimintoa 

tarvitsee? 

Toimintaa kuvaavat 

mittarit 

Vastaanotto Otetaan vastaan 

lavoja 

Tavaran 

saapuminen 

Saatavuus Tehokkuus lava/h 

Kustannustehokkuus 

Snt/kuutio 

Volyymikehitys ind 

Virheettömyys % 

Säilytys Säilytetään lavoja ja 

laatikoita 

Tavaran 

vastaanotto 

 

 

Saatavuus 

 

 

 

Täyttöaste% 

Kustannustehokkuus 

Snt/kuutio 

Volyymikehitys ind 

Keräys Kerätään 

myyntitilauksen 

mukaiset tuotteet 

kolleina tai lavoina 

Asiakastilaus Saatavuus 

 

 

 

 

Tehokkuus kolli/tunti 

Kustannustehokkuus 

Snt/kolli 

Volyymikehitys ind. 

Virheettömyys% 

Terminaalityö Käsitellään 

terminaalitilatut kollit 

Tavaran 

saapuminen 

Asiakas Tehokkuus kolli/tunti 

Kustannustehokkuus 

Snt/kolli 

Volyymikehitys ind. 

Virheettömyys% 

Lisäpalvelut Toteutetaan 

asiakkaan tilaamat 

lisäpalvelut 

Asiakkaan tarve Asiakas Kustannustehokkuus 

Snt/Suorite 

Volyymikehitys 

Lähettämö Valmistellaan 

toimitusten 

lähettäminen 

Tavaran 

saapuminen 

lähettämöön 

Saatavuus 

Asiakas 

Ei erillisiä mittareita 

tuloskorttiin 

Kuljetus Kuljetetaan 

asiakkaiden tilaamat 

tuotteet lavoina ja 

rullakoina 

Tavaran 

saapuminen 

lähettämöön ja 

toimituspäivä 

 

Asiakas 

 

 

 

 

Täyttöaste% 

Kustannustehokkuus 

Snt/Rkg 

Volyymikehitys ind. 

Virheettömyys% 
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Vastaanotossa otetaan vastaan tavarantoimittajien lähettämiä lavoja. Toimintoa kuvaavia 

mittareita ovat vastaanotettuun lavaan käytetty aika, vastaanottovolyymin yksikkökustannus ja 

toiminnan virheettömyys. Volyymikehitys kuvaa toiminnon laajuutta ja määrittää osin myös 

kustannustason. Yksikkökustannus kuvaa, mitä vastaanoton kustannuksilla on saatu aikaan  

Säilyttämisessä varastoidaan tuotteita ennen niiden toimittamista asiakkaille. Toimintoa kuvaa 

varaston täyttöaste, volyymin säilyttämisen yksikkökustannukset sekä volyyminkehitys. 

Tehokkailla varastointiratkaisuilla ja ketjunprosesseja kehittämällä voidaan varastoida 

suurempia määriä pienemmällä täyttöasteella. 

Keräyksessä kuvaavia mittareita ovat keräystapahtumaan käytetty aika, keräyksen 

yksikkökustannus sekä virheettömyys. Kuten vastaanotossa, myös keräyksessä volyymikehitys 

kuvaa toiminnan laajuutta ja kustannustasoa. 

Terminaalityötä kuvaa kollikäsittelyyn käytetty aika sekä kustannukset ja toiminnan 

virheettömyys. Volyymikehitys kuvaa toiminnan laajuutta ja kustannustasoa. 

Logistiikan lisäpalveluita kuvataan palveluiden yksikkökustannuksilla sekä 

volyymikehityksellä. Yksikkökustannukset kuvaavat, mitä kustannuksilla on saatu aikaan. 

Kuljettamista kuvaavia mittareita ovat kuljetusyksiköiden täyttöasteet, kuljetetun volyymin 

yksikkökustannukset, virheettömyys sekä volyyminkehitys. Kun sekä autojen, että 

kuljetusapuvälineiden täyttöasteet ovat hyvät, voidaan harvemmilla kuljetuksilla kuljettaa 

suurempi määrä tavaraa. Toki tämä on vain osa kokonaisuudesta. Huomioon tulee ottaa myös 

asiakkaiden odotukset ja vaatimukset toimitusajoista. 

Sisäisen ja ulkoisen tehokkuuden mittareiden lisäksi voidaan seurata myös toimintojen yleistä 

volyymikehitystä, sillä volyymilla on suuri merkitys kustannustehokkuuteen. Suuret volyymit 

edesauttavat tehokkuuden ja täyttöasteiden tavoitteiden saavuttamisessa. 

Toimintoanalyysin perusteella tehty toimintoketjukuvaus paljasti, että logistiikan varasto- ja 

kuljetusprosesseihin liittyy myös tavarantoimittaja. Toimittajanäkökulmaa kuvaa vastaanoton 

tehokkuus ja virheettömyys. Jotta vastaanotto sujuu tehokkaasti ja virheettömästi on 

tavarantoimittajien toiminta myös sujuvaa ja virheetöntä. Sanomat kulkevat, oikeat tavarat 

saapuvat oikeaan aikaan ja pakkaukset ovat kunnossa.  
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Mallimittariston mittarit ja tietojen saatavuus 

 

Mallimittaristossa on kuvattu kaikkien Balanced Scorecardin neljän näkökulman mittarit, joista 

osa pohjautuu toimintolaskentaan. Sisäisten prosessien näkökulman mittareita pidettiin 

kyselytutkimuksessa yhtenä tärkeimmistä. Se on myös näkökulma, johon toimintolaskentaa 

voidaan parhaiten hyödyntää. Mittareita valittaessa pidettiin yhtenä lähtökohtana tietojen 

saatavuutta. Tämän mallimittariston mittarien tiedot saadaan melko kattavasti kerättyä case- 

yrityksen tietojärjestelmistä ja ne ovat pääsääntöisesti kuukausittain päivittyviä tietoja. 

Taloudellisiin mittareihin saadaan tiedot tuloslaskelmasta sekä toiminnanohjausjärjestelmästä. 

Sisäisten prosessien mittareihin tiedot saadaan toimintolaskennasta sekä 

toiminnanohjausjärjestelmästä. Asiakasnäkökulman asiakasta koskevat mittarit saadaan 

toiminnanohjausjärjestelmistä. Oppimisen ja innovaationäkökulman mittarin 

työtyytyväisyysindeksin tulokset saadaan vuositasoisessa syklissä ja ne perustuvat 

henkilöstölle tehtyyn työtyytyväisyyskyselyyn. 

 

Taulukossa 13 on kuvattu mallimittariston talouden osa-alueen mittarit ja tietojen lähteet. 

Yksikön tulos € saadaan tuloslaskelmasata ja se kertoo yksikön kannattavuudesta. Katettavat 

kulut/ Suorite saadaan tuloslaskelmasta ja volyymitiedoista ja se kertoo mitä koko 

kulurakenteella on saatu aikaan. Henkilökulut €/suorite mittari ottaa huomioon vain 

henkilösidonnaiset kulut, eli ne kulut, joihin prosessien tehostamisella voidaan vaikuttaa. 

 

Taulukko 13. Talouden mittarit 

Osa-alue Mittari Tietojen lähde 

Talouden näkökulma Yksikön tulos € Tietojärjestelmä Tuloslaskelma 

Katettavat kulut Snt/Rkg Tietojärjestelmä 
Tuloslaskelma/Volyymit 

Henkilökulut Snt/Rkg Tietojärjestelmä 
Tuloslaskelma/Volyymit 
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Taulukossa 14 on kuvattu mallimittariston sisäisten prosessien osa-alueen mittarit ja tietojen 

lähteet. Yrityksen tuottavuuden parantamisessa tärkeänä tekijänä on sisäisten prosessien 

tehokkuus. Tämä tuli esiin niin kannattavuuden kirjallisuudesta kuin kyselytutkimuksen 

tuloksistakin. Mittarit on jaoteltu toimintoanalyysin mukaisesti vastaanottoon, säilyttämiseen, 

keräykseen, lisäpalveluihin, terminaaliin sekä kuljettamiseen. 

 

Kaikilla alueilla mitataan volyymin kehitystä, sillä se vaikuttaa suuresti logistiikan 

tehokkuuteen. Mitä suuremmat volyymit, sitä tehokkaampaa toimintaa voidaan harjoittaa. 

Kaikilla alueilla on myös kustannustehokkuusmittari kustannus/suorite. Tätä mittaria pidettiin 

erityisen tärkeänä kyselytutkimuksessa. Vastaanotossa, keräyksessä sekä terminaalissa 

mitataan toiminnan tehokkuutta kyselytutkimuksessa tärkeänä mittarina pidetyllä, täysin ei-

taloudellisella mittarilla suorite/tunti. Euromääräinen tehokkuusmittari ei kerro koko totuutta 

varsinaisen suorituksen tehokkuudesta, sillä kaikkien tehtyjen työtuntien arvo ei ole sama. 

Ylityöt, yötyöt ja erilaiset lisät vaikuttavat työtunnin hintaan. Säilyttämisessä sekä 

kuljettamisessa ei-taloudellisena tehokkuusmittarina on täyttöaste, myös tämä mittari mainittiin 

kyselytutkimuksessa. Mittaristossa huomioitiin myös ympäristönäkökulma. 

Ilmastonmuutoksen myötä päästöttömyys on tänä päivänä kaikille toimialoille ja yrityksille 

tärkeä tavoite. Logistiikan toimialalla kuljetuksen päästöjen vähentäminen on oleellinen 

tavoite, joka jo valtiovallan taholta on määritelty. Tavoitteena on puolittaa kotimaan liikenteen 

kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä ja pudottaa nollaan vuoteen 2045 mennessä 

(valtioneuvosto.fi). Sekä päästömääriä että kuljetuksen kustannustehokkuutta, voidaan kuvata 

täyttöasteilla. Kun sekä autot että kuljetusapuvälineet ovat täysiä, tarvitaan kuljetuksiin 

vähemmän autoja ja sekä päästömäärät että kuljetuskustannukset vähenevät. Ei siis kuljeteta 

ilmaa. Lisäksi mittaristoon otetiin päästöjen määrät sellaisenaan. 
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Taulukko 14. Sisäisten prosessien mittarit 

Osa-alue  Mittari Tietojen lähde 

Sisäisten prosessien 

näkökulma 

Vastaanotto Vastaanoton tehokkuus 
lava/tunti 

Tietojärjestelmä 
Toimintolaskenta 

Vastaanoton 
kustannustehokkuus 
Snt/rivi 

Tietojärjestelmä 
Toimintolaskenta 

Vastaanoton 
volyymikehitys 

Tietojärjestelmä 

 
Vastaanoton 
virheettömyys % 

Erillinen seuranta 

Säilytys Varaston täyttöaste Tietojärjestelmä 

Varaston 
kustannustehokkuus 
€/kuutio 

Tietojärjestelmä 
Toimintolaskenta 

Varaston volyymikehitys Tietojärjestelmä 

Keräys Keräyksen tehokkuus 
kollia/tunti 

Tietojärjestelmä 
Toimintolaskenta 

Keräyksen 
kustannustehokkuus 
Snt/Kolli 

Tietojärjestelmä 
Toimintolaskenta 

Keräyksen volyymikehitys Tietojärjestelmä 

Lisäpalvelut Lisäpalveluiden 
kustannustehokkuus 

Tietojärjestelmä 
Toimintolaskenta 

Lisäpalveluiden 
volyymikehitys 

Tietojärjestelmä 

Terminaali Terminaalipalveluiden 
kustannustehokkuus 
Snt/kolli 

Tietojärjestelmä 
Toimintolaskenta 

Terminaalipalveluiden 
volyymikehitys 

Tietojärjestelmä 

Kuljetus Kuljetusapuvälineiden 
täyttöaste 

Tietojärjestelmä 

Auton täyttöaste Tietojärjestelmä 

Kuljetuksen 
kustannustehokkuus 
Snt/Rkg 

Tietojärjestelmä 
Toimintolaskenta 

Kuljetuksen 
volyymikehitys 

Tietojärjestelmä 

Päästötavoitteet Erillinen seuranta 
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Taulukossa 15 on kuvattu mallimittariston Asiakas osa-alueen mittarit ja tietojen lähteet. 

Mittareina on sekä taulukossa 10 esiin nousseet mittarit toimitusvarmuus sekä reklamaatio%. 

Molempien mittarien tiedot saadaan yrityksen tietojärjestelmistä. 

 

Taulukko 15. Asiakasnäkökulman mittarit 

Osa-alue Mittari Tietojen lähde 

Asiakkaan näkökulma Yksikön Toimitusvarmuus 

Tilatut/toimitetut 

 

Tietojärjestelmä Volyymit 

Reklamaatio % Tietojärjestelmä 

 

Taulukossa 16 on kuvattu mallimittariston Oppimisen ja innovaatio osa-alueen mittarit ja 

tietojen lähteet. Kyselytutkimuksessa mainittiin yhtenä tärkeimmistä mittareista 

työtyytyväisyys. Sitä kuvaa mallimittaristossa työtyytyväisyysindeksi, jota seurataan 

vuosittaisella työtyytyväisyyskyselyllä. Mittarina on lisäksi logistiikalle merkityksellinen 

poissaolo %, johon saadaan tiedot työaikaseurannasta. 

 

Taulukko 16. Oppimisen ja innovaation mittarit 

Osa-alue Mittari Tietojen lähde 

Oppimisen ja innovaation 

näkökulma 

Työtyytyväisyysindeksi  Työhyvinvointikysely 

Poissaolo % Työaikaseuranta 

 

Haasteena mittariston päivittämisessä on tietojen pirstaloituneisuus. Tiedot saadaan kyllä 

pääsääntöisesti tietojärjestelmistä, mutta useasta eri järjestelmästä. Tämä tarkoittaa käytännössä 

sitä, että tiedot siirretään mittaristoon manuaalisesti eri lähdejärjestelmistä. Tämän lisäksi 

laskettavat tunnusluvut vaativat manuaalista laskentaa. Myös kyselytutkimuksessa tuli esiin 

yhtenä haasteena datan laatu. On siis määriteltävä tarkasti mittarien laskentasäännöt sekä 

tietojen lähdejärjestelmät. 
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7 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

7.1 Tavoitteiden saavuttaminen ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten toimintolaskentaa voidaan hyödyntää 

logistiikkayrityksen kannattavuuden parantamisessa suorituskyvyn mittaamisen kautta, sekä 

laatia toimintolaskentaa hyödyntävä mallimittaristo logistiikan alalle. 

 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi perehdyttiin suorituskyvyn mittaamisen ja 

toimintolaskennan aihealueiden kirjallisuuteen sekä case-yrityksestä saatuun toimintolaskenta- 

ja suorituskyky-, volyymi- ja kustannusdataan. Tämän lisäksi tutustuttiin dokumentteihin 

olemassa olevista mittareista ja käytiin keskusteluja yrityksen logistiikka- ja talousjohdon 

kanssa. Lisäksi toteutettiin kyselytutkimus, joka suunnattiin toimitusketjun eri vaiheissa 

toimiville johtajille. Näiden tietojen pohjalta pystyttiin vastaamaan tutkimuskysymyksiin sekä 

rakentamaan mallimittaristo. 

 

Tämän työn alussa esitettiin tutkimuskysymykset, joihin pyrittiin löytämään vastaukset. 

Tutkimuskysymykset olivat:   

  

 Miten suorituskyvyn mittaamisella voidaan vaikuttaa logistiikkayrityksen 

kannattavuuteen? 

 Millaisia asioita logistiikan johdossa seurataan? 

 Miten toimintolaskentaa voidaan hyödyntää logistiikan suorituskyvyn mittaamisessa? 

 Millainen toimintolaskentaa hyödyntävän logistiikan suorituskyvynmittariston tulisi 

olla? 

 

Miten suorituskyvyn mittaamisella voidaan vaikuttaa logistiikkayrityksen 

kannattavuuteen? 

 

Uusi-Rauvan (1996, s.11) mukaan suorituskyvyn mittaamista voidaan käyttää ohjaamaan 

toimintaa haluttuun suuntaan. Tämä kävi ilmi myös kyselytutkimuksesta, jossa suorituskyvyn 

mittaamisen tärkeimpinä tavoitteina pidettiin toiminnan tehostamista sekä tavoitteiden 
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saavuttamista. Onnistuessaan suorituskyvyn mittaaminen voi siis mm. motivoida, korostaa 

mitattavan asian arvoa, ohjata tekemään oikeita asioita ja selkiinnyttää tavoitteita. Mittaaminen 

on siis keino päästä kohti tavoitteita: ”Sitä saat mitä mittaat”.  

 

Logistiikan tavoitteena voidaan pitää tyytyväistä asiakasta. Logistiikka määriteltiin Sartjärven 

(1992) mukaan näin: Se on prosessi, jonka avulla voidaan hallita materiaalivirtaa ja siihen 

liittyvää palvelua sekä tietovirtaa siten, että toiminnan laatu ja kustannustehokkuus 

maksimoituvat. Tämä tarkoittaa asiakkaan kannalta sitä, että asiakas saa haluamansa palvelun 

laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Logistiikan täytyy olla kilpailukykyinen, jotta asiakas saa 

siitä hyötyjä. Logistiikan kilpailukyky määriteltiin Sartjärven (kuva 16) mukaan siten, että 

siihen vaikuttaa oleellisesti laatu ja tehokkuus. 

 

Myös Sinkin (1985, s. 64) mukaan tehokkuudella ja laadulla on yhteys yrityksen 

kannattavuuteen ja menestykseen. Sillä suorituskyvyn osa-alueet tuloksellisuus, tehokkuus ja 

laatu johtavat parempaan tuottavuuteen, joka yhdessä työelämän laadun ja innovoinnin kanssa 

johtaa parempaan kannattavuuteen ja edelleen kohti yrityksen menestyksekästä toimintaa. 

Kuvassa 27 on esitetty, miten logistiikkaan eritoten vaikuttavat laatu ja tehokkuus liittyvät 

yrityksen menestymiseen. 

 

 

Kuva 27. Mukaelma kuvasta: Suorituskyvyn osa-alueiden väliset yhteydet (Sink, 1985, s. 64). 
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Keskittymällä logistiikan tehokkuuden ja laadun mittaamiseen, voidaan niiden merkitystä 

korostaa ja näin parantaa kannattavuutta, kilpailukykyä ja tuottaa asiakkaille lisäarvona 

parempaa palvelua. Kun mitataan oikeita asioita ja mittaaminen johtaa kehittäviin 

toimenpiteisiin, voidaan mittaamista käyttää työkaluna kannattavuuden parantamiseen. 

 

Millaisia asioita logistiikan johdossa seurataan? 

 

Kirjallisuuden, kyselytutkimuksen sekä case- yrityksestä saatujen tietojen perusteella varasto- 

ja kuljetuslogistiikasta löytyy varsin paljon yleisiä mittareita. Kyselytutkimukseen vastanneet 

johtajat eri vastuualueilta pitivät tärkeimpinä mittareina kustannustehokkuutta 

(kustannus/suorite), prosessien tehokkuutta (suorite/käytetty aika), toimitusvarmuutta 

(tilatut/toimitetut), asiakastyytyväisyyttä, työtyytyväisyyttä sekä toiminnan laatua. Lisäksi 

seurataan erilaisia täyttöasteita, läpimenoaikoja, kustannuskehitystä, sijoitetun pääoman tuottoa 

sekä tulosta. 

 

Sakin (1999, s. 166) mukaan logistiikan suorituskykyä kannattaa mitata sisäistä- ja ulkoista 

tehokkuutta mittaavilla mittareilla. Sisäistä tehokkuutta voidaan mitata kannattavuuteen ja 

tuottavuuteen liittyvillä mittareilla, kuten tulos, myynti- ja käyttökate sekä erilaisilla 

tehokkuutta mittaavilla tuotos/panos- mittareilla. Ulkoista tehokkuutta voidaan mitata 

toimituskykyä, palvelukykyä sekä ympäristöosaamista mittaavilla mittareilla. Toimituskykyyn 

liittyy toimitusnopeus, saatavuus, sekä virheettömyys. Palvelukykyyn toimitustiheys, 

joustavuus ja tilaamisen helppous. Ympäristöosaamiseen liittyy raaka-aineiden käyttö, kuljetus 

ja liikenne sekä pakkaaminen. 

 

Rushton et al. (2017, s. 723-726) mainitsevat osin samoja mittareita: Taloudellisina mittareina 

mitataan tulosta, liikevaihtoa ja sijoitetun pääoman tuottoa. Tehokkuutta ja laatua mitataan 

kustannustehokkuudella, henkilötehokkuudella ja palveluasteella  

 

Case- yrityksessä seurataan lisäksi volyymien kehitystä. Logistiikassa volyymikehitys 

vaikuttaa suuresti toiminnan tehokkuuteen, mitä suuremmat volyymit, sitä 

kustannustehokkaampaa toiminnasta voidaan saada. Siksi volyymeja ennustetaan ja niiden 
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toteumia seurataan ja tehdään tarvittaessa toimenpiteitä. Logistiikan mittaristojen mittarit 

riippuvat näkökulmasta. Johto seuraa mittareita yleisemmällä tasolla, kun päällikkötason 

mittaristo pureutuu operatiiviseen toimintaan.  

 

Miten toimintolaskentaa voidaan hyödyntää logistiikan suorituskyvyn mittaamisessa? 

 

Toimintolaskennan avulla yrityksestä saadaan toimintokohtaista informaatiota sen eri 

prosesseista ja niiden kustannusrakenteista sekä tehokkuudesta. Toimintolaskenta kohdistaa 

kustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaan kirjanpidon tileiltä ja laskentapaikoilta yrityksen 

tekemisille eli toiminnoille. Kun toiminnot sekä kohdistusperusteet ovat määritelty harkiten ja 

ajatuksella, saadaan tuloksena kustannus- ja tehokkuustietoa, joka antaa tarkemman kuvan 

yrityksen tekemisistä, kuin mitä kirjanpidosta ja kustannuspaikka laskennasta on saatavilla. 

Kun tiedetään, mitä toimintojen tekeminen oikeasti maksaa, mitä toiminnoilla saadaan aikaan 

ja missä ajassa, voidaan tätä informaatiota hyödyntää suorituskyvyn mittaamisessa. 

 

Kuvassa 28 on esitetty, miten toimintolaskenta linkittyy suorituskyvyn mittaamiseen ja 

toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Mittaamisen perustana on toimintojen kustannusten 

riittävä oikeellisuus. Jotta toimintojen kustannukset ovat riittävän oikein, pitää resurssit, niiden 

kohdistaminen sekä kustannusten aiheuttajat olla hyvin määritellyt. Tämän jälkeen toimintoja 

ja niiden kustannuksia voidaan hyödyntää suoritusmittareissa. Toimintoja, kustannuksia, 

ajureita ja suorituskykyä tulee analysoida ja ylläpitää, jotta niistä olisi hyötyä toiminnan 

jatkuvaan parantamiseen. 
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Kuva 28. Toimintolaskennan ja toimintojohtamisen ero (Mukaelma Turney 1991 ja Raffish & 

Turney 1991). 

 

Toimintolaskennan toimintorakenteen tulisi olla mahdollisimman kattava ja yrityksen eri 

prosesseja kuvaava. Kun toiminnot ovat riittävän yksityiskohtaisella tasolla, voidaan niitä 

yhdistelemällä ja ketjuttamalla saada informaatiota monesta eri näkökulmasta. Toisaalta liian 

pienet toiminnot ovat haaste ylläpidon ja kustannusten kohdistamisen kannalta. 

Toimintolaskentaa rakentaessa tulisikin kiinnittää erityisesti huomiota ajureiden 

määrittämiseen ja käyttää aikaa kirjanpidon tilien sisällön ymmärtämiseen ja selvittämiseen, 

jotta kirjanpidon kustannukset saadaan mahdollisimman aiheuttamisperiaatteisesti kohdistettua 

toiminnoille. 
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Toimintolaskennan käytön haasteena suorituskyvyn mittaamisessa voidaan pitää toiminnan 

muutostilanteita, toimintolaskennan ylläpitoa ja määrittelyn tarkkuutta. Mitä tarkemmalle 

tasolle toiminnot on määritelty, sen haasteellisempaa ylläpito on. Toisaalta mitä karkeammalle 

tasolle toiminnot on määritelty, sitä karkeampaa tietoa yrityksen prosessien tehokkuuksista siitä 

saadaan irti ja sitä ja sitä heikommin sitä voidaan hyödyntää suorituskyvyn mittaamisessa. 

Kultaisen keskitien ja riittävän tarkan laskennan tason löytymiseksi voidaan joutua tekemään 

useampi laskentamalli. 

 

Toimintolaskennasta voidaan johtaa mittareita eritoten yrityksen sisäisten prosessien 

näkökulman syventäviksi mittareiksi. Sisäisten prosessien toiminnoista voidaan saada selville 

kustannukset eri tiliryhmittäin, käytetyt työtunnit, henkilömäärät, sekä tilan käyttö. 

Toimintolaskennasta saadaan selville myös toimintojen läpi mennyt volyymi, jota voidaan 

käyttää jakajana eri mittareissa. Toimintolaskentaa voidaan siis hyödyntää sekä taloudellisissa 

mittareissa että ei-taloudellisissa mittareissa. Toimintolaskentapohjaisia mittareita voi olla 

prosesseittain esimerkiksi: 

 

 kustannukset/toiminto 

 kustannukset/käsitelty volyymi 

 Työajan käyttö h/toiminto 

 Työtunnin kustannus eri prosesseissa Kustannukset/h 

 Läpimenon tehokkuus Volyymi/tunti 

 

Millainen toimintolaskentaa hyödyntävän logistiikan suorituskyvynmittariston tulisi 

olla? 

 

Mittariston tulee olla helposti ylläpidettävä, tietojen tulee olla helposti saatavilla ja tiedon tulee 

olla luotettavaa. Mittaristossa olevien mittareiden tulee Sinkin (1985, s. 68-69) mukaan olla 

valideja, tarkkoja, kertoa kokonaiskuvasta, ainutlaatuisia, luotettavia, ymmärrettäviä, 

raportoitavassa muodossa, kontrolloitavia, kustannustehokkaita. Oleellista mittaamisessa on, 

että mittarit ovat harkiten määriteltyjä ja että mittaamisesta saadut tulokset johtavat 

toimenpiteisiin, jotka kehittävät toimintaa edelleen. Tämä koettiin kyselytutkimuksessa myös 

suorituskyvyn mittaamisen haasteena. 



90 

 

Sartjärven (1992, s. 177) mukaan logistiikan kilpailukykyyn liittyy oleellisesti 

kustannustehokkuus sekä toiminnan laatu. Tavoitteena on toimittaa oikeat tuotteet, oikeaan 

aikaan ja oikeaan paikkaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Tässä ympäristössä 

logistiikan prosessien suorituskykyä voidaan mitata erilaisilla tehokkuusmittareilla, laatua ja 

toimitusvarmuutta mittaavilla mittareilla, talousmittareilla, asiakas- ja työtyytyväisyyttä 

mittaavilla mittareilla ja ympäristöä huomioivilla mittareilla.  

Kyselytutkimuksen tulosten perusteella sisäisten prosessien näkökulman mittareita pidettiin 

yhtenä tärkeimmistä. Toimintolaskenta antaa Lumijärven et al. (1995, s. 31-32) mukaan 

vastauksia juuri sisäisten prosessien kustannuksiin sekä tehokuuksiin. Mallimittaristossa 

sisäisten prosessien osa-alue on jaettu toimintoanalyysin mukaisiin ryhmiin ja mittareihin 

käytettiin hyödyksi toimintolaskennasta saatavia tietoja soveltuvin osin. Mittaristo toteutettiin 

Balanced Scorecardina ja siinä on mittareita kaikille neljälle eri osa-alueelle. Talouden 

näkökulmassa mittareina ovat tulos, katettavat kulut/rahdituskilo sekä 

henkilökulut/rahdituskilo. Sisäisten prosessien osa-alueessa mittareina ovat prosessitehokkuus, 

kustannustehokkuus, volyymikehitys, virheettömyys, täyttöaste sekä päästöt, joka tulee tärkeää 

ja globaalia päästöjen vähentämisen tavoitetta. Asiakas osa-alueen mittareina on 

toimitusvarmuus ja reklamaatio%. Oppimisen ja innovaation mittareina on 

työtyytyväisyysindeksi sekä poissaolo%. Toimintoketjuanalyysi paljasti, että 

terminaalitoiminnot ovat osin päällekkäin varasto- ja kuljetusprosesseissa. Tässä 

mallimittaristossa se liitettiin kuljetuksen prosessiin, sillä terminaalit ovat myös 

pysähdyspisteitä runko- ja loppujakelukuljettamisen välissä liittyen näin oleellisesti 

kuljetusprosessiin. Varastointi- ja kuljetusprosessien mittaristot on kuvattu taulukoissa 17 ja 18. 

Taulukoissa on kerrottu mittarit osa-alueittain, päivityssyklit sekä mittarien 

toimintolaskentaperusteisuus. 
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Taulukko 17. Varastointiprosessin mallimittaristo. 

Osa-alue Mittari Pä
iv

it
ys

sy
kl

i 

T
oi

m
in

to
la

sk
en

ta
 

Talouden näkökulma Yksikön tulos € kk  

Katettavat kulut Snt/Rkg kk  

Henkilökulut Snt/Rkg kk  

Sisäisten 

prosessien 

näkökulma 

Vastaanotto Vastaanoton tehokkuus lava/tunti kk x 

Vastaanoton kustannustehokkuus Snt/rivi kk x 

Vastaanoton volyymikehitys kk  

Vastaanoton virheettömyys % kk  

Säilytys Varaston täyttöaste kk  

Varaston kustannustehokkuus €/kuutio kk x 

Varaston volyymikehitys kk  

Keräys Keräyksen tehokkuus kollia/tunti kk x 

Keräyksen kustannustehokkuus Snt/Kolli kk x 

Keräyksen volyymikehitys kk  

Lisäpalvelut Lisäpalveluiden kustannustehokkuus kk x 

Lisäpalveluiden volyymikehitys kk  

Asiakkaan näkökulma Yksikön toimitusvarmuus Tilatut/toimitetut kk  

Reklamaatio % kk  

Oppimisen ja innovaation 

näkökulma 

Työtyytyväisyysindeksi  v  

Poissaolo % kk  
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Taulukko 18. Kuljetusprosessin mallimittaristo. 

Osa-alue Mittari Pä
iv

it
ys

sy
kl

i 

T
oi

m
in

to
la

sk
en

ta
 

Talouden näkökulma Yksikön tulos € kk  

Katettavat kulut Snt/Rkg kk  

Henkilökulut Snt/Rkg kk  

Sisäisten 

prosessien 

näkökulma 

Terminaali Terminaalipalveluiden kustannustehokkuus 
Snt/kolli 

kk x 

Terminaalipalveluiden volyymikehitys kk  

Kuljetus Kuljetusapuvälineiden täyttöaste kk  

Auton täyttöaste kk  

Kuljetuksen kustannustehokkuus Snt/Rkg kk x 

Kuljetuksen volyymikehitys kk  

Päästötavoitteet Q  

Asiakkaan näkökulma Yksikön toimitusvarmuus Tilatut/toimitetut kk  

Reklamaatio % kk  

Oppimisen ja innovaation 

näkökulma 

Työtyytyväisyysindeksi  v  

Poissaolo % kk  

 

 

7.2 Johtopäätökset ja suositukset 

 

Johtopäätöksenä työn tuloksista voidaan todeta, että tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiin 

löydettiin vastaukset ja saatiin luotua toimintolaskentaa hyödyntävä logistiikan varasto- ja 

kuljetusprosessien mallimittaristo. Mittariston pääkäyttötarkoituksena on toimia työkaluna 

logistiikan prosessien kehittämiselle ja ohjaamiselle kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa 

toimintaa. 

 

Tuloksista voidaan päätellä, että suorituskykyä mittaamalla voidaan vaikuttaa yrityksen 

kannattavuuteen ja mittaamisessa yhtenä lähteenä voidaan käyttää toimintolaskentaa. 

Logistiikan vastaanotto-, säilytys- ja keräysprosesseista saadaan harvoin tarkkaa tietoa 
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kirjanpidosta, kustannuspaikkarakenteen kautta. Tällöin näiden prosessien 

kustannustehokkuuden mittaaminen on haasteellista. Toimintolaskennan käyttöönotto ja käyttö 

tekee yrityksen toiminnan prosessit näkyviksi pilkkomalla suuremmat kokonaisuudet 

tekemisiksi. Toimintolaskennan avulla saadaan, näistä prosesseista ”valmiiksi pureskeltua” 

dataa kuukausittain. Tätä dataa on luontevaa käyttää hyödyksi kuukausitasoiseen suorituskyvyn 

mittaamiseen. Koska toimintolaskenta paljastaa yrityksen toimintojen kustannusrakenteen ja 

tehokkuuden, voidaan sitä hyödyntää myös oikeiden mitattavien asioiden löytämiseen.   

Jokaisella yrityksellä on omat painopisteensä ja omat tarpeensa, siksi yhtä kaikille sopivaa 

mittaristoa on vaikea määritellä. Joitain yleisiä piirteitä ja seurattavia asioita logistiikassa 

kuitenkin on ja näitä hyödynnettiin mallimittaristossa. Logistiikan prosessien suorituskyvyssä 

kilpailukyky, tehokkuus ja laatu ovat avainasemassa ja näitä teemoja hyödynnettiin 

mallimittaristossa. Kyselytutkimuksessa seitsemän kymmenestä vastaajasta nosti yhdeksi 

tärkeimmäksi mittariksi kustannustehokkuuden. 

Tarkastellessa mallimittariston mittareita, voidaan huomata, että kuvassa 29 olevat Sakin (1999, 

s.186) ulkoisen tehokkuuden osa-alueet ovat edustettuina mittaristossa. Toimituskykyä 

mitataan toimintavarmuudella sekä reklamaatioprosentilla. Toimitusvarmuus kertoo myös 

palvelukyvystä: pystytäänkö toimittamaan tuotteet asiakkaan haluamaan aikaan?  

Ympäristötekijöihin viittaa kuljettamisen päästöt sekä täyttöasteet. Mitä täydemmiksi lavat, 

rullakot ja autot saadaan pakattua, sitä vähemmän autoja tarvitaan ja sitä vähemmän niistä tulee 

päästöjä. 

 

Kuva 29. Ulkoinen tehokkuus. Mukaelma (Sakki, J. 1999 s. 186). 
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Lumijärven (1995, s. 88) mukaan toimintolaskennan avulla voidaan tunnistaa suorituskyvyn 

parantamismahdollisuudet ja siten kohdistaa toimenpiteet oikeisiin kohteisiin. Tästä 

tutkimuksesta voidaan vetää samankaltaiset johtopäätökset. Kyselytutkimuksen mukaan 

toimintolaskentaa pidetään melko tärkeänä osana suorituskyvyn mittaamista. 

Toimintolaskennalla on siis rooli yrityksen suorituskyvyn mittaamisessa ja sitä kautta 

prosessien ohjaamisessa ja kehittämisessä. 

Ei- taloudellisten mittareiden merkitys on kasvanut ja ne ovat entistä tärkeämmässä roolissa. 

Kyselytutkimuksen tulokset vahvistavat tätä näkökulmaa. 62,5% tärkeimmiksi koetuista 

mittareista olivat ei-taloudellisia. Balanced Scorecard on yleisesti käytetty suorituskyvyn 

analysointijärjestelmä. Sen vahvuutena suorituskyvyn mittaamisessa on, että se ottaa huomioon 

kattavasti eri osa-alueita. Tämä tuli esiin myös kyselytutkimuksessa, jossa kaikkia Balanced 

Scorecardin osa-alueita pidettiin lähes yhtä tärkeinä suorituskyvyn mittaamisessa. 

Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että toimintolaskennasta voidaan johtaa 

suorituskyvyn mittaristoon syventäviä mittareita ja niiden avulla yrityksen suorituskyvystä 

saadaan tarkempaa tietoa yritysjohdon käyttöön. Tärkeää on, että toimintolaskentaa 

analysoidaan ja kehitetään muuttuvan toimintaympäristön mukana. 

Suorituskyvyn mittaamisen näkökulmasta raportointiin ja automatisointiin kannattaa kiinnittää 

huomiota. Mittaristossa oleviin mittareihin tarvittavien tunnuslukujen laskenta kannattaisi 

tehdä mahdollisuuksien mukaan valmiiksi tietojärjestelmissä. Tällöin mittariston päivittäminen 

on vaivatonta ja manuaalisen työn määrä vähenee. Tunnusluvut ja mittarit ovat tällöin myös 

tarkasti dokumentoidut ja vältytään taustatietojen hakemisessa tulkinnan mahdollisuuksilta. 

Usein mittareita laskettaessa joudutaan miettimään, mitkä tunnit, mitkä suoritteet ja mitkä 

kustannukset tarkalleen halutaan. 

Toimintolaskentaa voisi edelleen kehittää pohtimalla laskentakohteiden merkitystä ja tarvetta. 

Suorituskyvyn mallimittaristossa mittarit on johdettu toimintojen kustannuksista ja ajureista, 

mutta myös laskentakohteista voisi saada tietoa suorituskykyä palveleviin mittareihin. 

Toimintoja voisi ryhmitellä myös palveluja vastaaviksi kokonaisuuksiksi, jolloin voitaisi 

seurata palvelujen kustannuksia ja hyödyntää tietoja hinnoittelussa. 
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Koska logistiikka on yhteistyötä ja yritysrajoja ylittävää toimintaa, olisi asiakkaan kannalta 

tärkeää koko ketjun kustannusten ja tehokkuudenoptimointi. Yli yritysrajojen menevä, koko 

toimitusketjun kattava toimintolaskenta ja suorituskyvyn mittaaminen antaisivat arvokasta 

tietoa tähän toimitusketjun kokonaisoptimointiin. Tätä ajatusta tukee myös kyselytutkimuksen 

tulokset. Toimitusketjun yritysrajojen ylittävän mittaamista pidettiin tärkeänä, mutta myös 

haasteena. 

Mallimittaristo toimii yritysjohdon raportointitasolta varastointi- ja kuljetuspalveluiden 

mittareihin porautuvana mittaristona. Mittaristoa on mahdollista hyödyntää vieläkin 

yksityiskohtaisemman suorituskyvyn analysointiin, porautumalla sisäisten prosessien 

toimintolaskentaperusteisista mittareista keräysaluekohtaisiin mittareihin. Eri varastoalueille 

porautuvaa tietoa voisi hyödyntää lisäksi logististen palveluiden hinnoittelun pohjana. 
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8 YHTEENVETO 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten toimintolaskentaa voidaan hyödyntää 

logistiikkayrityksen kannattavuuden parantamisessa suorituskyvyn mittaamisen kautta, sekä 

laatia toimintolaskentaa hyödyntävä mallimittaristo logistiikan alalle. 

 

Tutkimus toteutettiin empiirisenä, normatiivisena tutkimuksena. Aluksi käsiteltiin aihepiiriin 

liittyvä teoria, selvittiin mitä tarkoitetaan tuottavuudella ja kannattavuudella. Tämän jälkeen 

perehdyttiin toimintolaskentaan sekä suorituskyvyn mittaamiseen. Seuraavaksi selvittiin case- 

yrityksestä saatujen dokumenttien ja käytyjen keskustelujen perusteella case-yrityksen 

pääprosessit ja olemassa oleva johdon mittaristo sekä selvitettiin case- yrityksen 

toimintolaskennan rakenne ja kustannusten kohdistamisperiaatteet. Lisäksi toteutettiin 

kyselytutkimus logistisen toimitusketjun johtajille. Näiden tietojen pohjalta rakennetiin 

toimintolaskentaa hyödyntävä suorituskyvyn mittaristo sekä etsittiin vastaukset näihin 

tutkimuskysymyksiin: 

 

 Miten suorituskyvyn mittaamisella voidaan vaikuttaa logistiikkayrityksen 

kannattavuuteen? 

 Millaisia asioita logistiikan johdossa seurataan?  

 Miten toimintolaskentaa voidaan hyödyntää logistiikan suorituskyvyn mittaamisessa? 

 Millainen toimintolaskentaa hyödyntävän logistiikan suorituskyvynmittariston tulisi 

olla? 

 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiin löydettiin vastaukset kirjallisuudesta, 

kyselytutkimuksesta sekä tutustumalla logistiikan dataan case-yrityksen kautta. Lisäksi saatiin 

luotua toimintolaskentaa hyödyntävä mallimittaristo. Mittariston pääkäyttötarkoituksena on 

toimia työkaluna logistiikan varastointi- ja kuljetusprosessien kehittämiseen ja ohjaamiseen 

kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa toimintaa. 

 

Suorituskyvyn mittaaminen on monipuolinen työkalu yrityksen toiminnan ohjaamiseen ja 

tavoitteiden saavuttamiseen. Tätä tarkoitusta varten on tarjolla useilla eri 

analysointijärjestelmiä, ehkä tunnetuin niistä on Balanced Scorecard. Se on oiva suorituskyvyn 
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analysointijärjestelmä yritysjohdon tarpeisiin ja sen avulla saadaan informaatiota yrityksen 

liiketoiminnasta eri osa-alueittain. Kun halutaan syventää informaatiota yritystasolta 

yksikkötasolle, pitää Balanced Scorecardin mittareista päästä porautumaan yksikkötason 

tuloksiin. Näin voidaan selvittää, miksi yritystason mittaustulokset ovat sellaisia, kuin ovat. 

Tähän selvitystyöhön voidaan saada apua toimintolaskennan antamasta informaatiosta 

yrityksen toiminnoista ja toimintoketjuista.  

 

Toimintolaskenta on kustannusten kohdistamista toiminnoille aiheuttamisperusteisesti. Se on 

työkalu, jolla voidaan laajentaa perinteistä funktionaalista tulosyksikkölaskentaa enemmän 

toimintoketju ja toimintokohtaiseksi. Sen tarkoituksena on siis selvittää, mitä yrityksen eri 

prosesseissa todellisuudessa tehdään ja mitkä ovat toiminnoista, eli tekemisistä, aiheutuneet 

kustannukset. Toimintolaskennan antamaa kustannus- ja tehokkuusinformaatiota yrityksen 

toiminnoista voidaan käyttää hyödyksi suorituskyvyn mittaamisessa. Toimintolaskennassa 

suorituskyvyn mittareiden perustana on toimintojen kustannukset. Kustannusten oikeellisuus 

on tärkeää ja niiden varmistamiseksi kustannusten kohdistamiseen käytetyt ajurit tulee olla 

tarkoin harkitut. Toimintolaskentaa tulee ylläpitää ja kehittää säännöllisesti, jotta se kuvaa 

jatkuvasti toimintaa aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Toimintolaskennasta voidaan johtaa 

mittareita eritoten Balanced Scorecardin sisäisten prosessien näkökulmaan, sillä juuri sitä 

toimintolaskenta kuvaa: yrityksen sisäisiä prosesseja ja niiden tehokkuutta. 

 

Logistiikan prosessien suorituskyvyssä kilpailukyky, tehokkuus ja laatu ovat avainasemassa. 

Näitä teemoja hyödynnettiin mallimittaristossa. Mallimittariston mittareissa on sekä sisäisiä 

että ulkoisia mittareita, sekä taloudellisia että ei-taloudellisia, neljässä Balanced Scorecardin 

näkökulmassa. Kyselytutkimuksen mukaan suorituskyvyn mittaamista pidettiin erittäin 

tärkeänä logistiikan johdon piirissä ja erityisesti ei-taloudelliset mittarit nousivat esiin 

tutkimuksessa. Tärkeimpinä suorituskyvynmittareina pidetiin kustannustehokkuutta sekä 

toiminnan tehokkuutta, nämä mittarit ovat mukana mallimittaristossa. 

 

Logistiikka on yhteistyötä toimitusketjun eri toimijoiden välillä. Toimitusketjun 

kilpailukykyyn ja kustannustehokkuuteen vaikuttaa sen kaikki toiminnot lähtöpisteestä 

asiakkaalle. Tässä työssä keskityttiin kuitenkin logistiikkaa hoitavan yrityksen varastointi- ja 

kuljetusprosesseihin ja niiden suorituskyvyn mittaamiseen. Tavaravirran 
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kokonaisoptimoinnissa tulisi ottaa huomioon koko toimitusketju. Tämä tuli esiin myös 

kyselytutkimuksessa, jossa koko toimitusketjun kattavaa suorituskyvyn mittaamista pidettiin 

sekä tärkeänä että haastavana. 

 

Tutkimuksessa selvisi, että suorituskyvyn mittaamisella ja yrityksen kannattavuudella on 

yhteys. Suorituskyvyn mittaamisella voidaan ohjata logistiikan prosesseja kohti parempaa 

suorituskykyä ja kustannustehokkaampaa toimintaa. Mittaamalla logistiikan tehokkuutta ja 

laatua voidaan niiden merkitystä korostaa ja ohjata toimintaa kohti tavoitteita. Kohti parempaa 

kannattavuutta ja parempaa palvelua. Toimintolaskenta antaa tähän lisäinformaatiota ja pohjan 

sisäisten prosessien toiminnan ja tehokkuuden kehittämiselle. Tätä tietoa voi ja kannattaa 

käyttää hyödyksi logistiikan suorituskyvyn mittaamisessa ja sitä kautta toiminnan 

tehostamisessa ja kannattavuuden parantamisessa. 
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