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Yrityksien käyttämät ohjelmistot tuotetaan yhä useammin yrityksien tilojen ul-
kopuolelta, jolloin ohjelmistojen tuotantoympäristöinä toimivien palvelinkes-
kuksien kapasiteetin käyttö kasvaa. Tutkimuksen lähtökohtana oli palvelinkes-
kusliiketoiminnan pk-yrityksen ilmoittama tarve suorituskyvyn tasapainotetulle 
mittaamiselle. Yritys oli kasvuvaiheessaan ja seurasi erityisesti ulkoisen suori-
tuskyvyn mittareita. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda palvelinkeskusliiketoi-
minnan pk-yritykselle tasapainotettu suorituskykymittaristo.  
 
Tutkimus eteni tapaustutkimuksena kolmessa vaiheessa, jotka olivat teemahaas-
tattelut, suunnittelu työpajoissa ja mittariston arviointi. Yritykselle soveltuvin 
mittaristomalli oli tasapainotettu tuloskortti, johon suunnittelutiimi sai valita stra-
tegiaa tukevat ja liiketoiminnallista menestymistä mahdollistavat suorituskyvyn 
osa-alueet ja mittarit. Lisäksi yritys sai itse määritellä osana suunnittelutyötä mit-
tariston osa-alueiden ja mittareiden painotukset. Yritykselle luotiin myös strate-
giakartta, jolla se voi viestiä strategiaansa. Tasapainotetun tuloskortin viisi suo-
rituskyvyn osa-aluetta painotettiin seuraavasti: talous 10%, asiakas 20%, tuotanto 
40%, prosessit 20%, osaaminen ja ohjeistus 10%.  
 
Yrityksessä saatiin strategiaa selkiytettyä suunnittelutyön tuotoksena ja luotua 
sille sopiva tasapainotettu suorituskykymittaristo. Erityispiirteinä mittariston 
käyttöönoton aiheuttamat muutokset haluttiin viedä aloitetoiminnon kautta. Pal-
velinkeskustoiminnan kustannuksiin liittyviä operatiivisia mittareita ei mittaris-
toon tuotu, vaan kustannuksia seurataan talouden osa-alueen alla kahdella mitta-
rilla. IT-hallinnan mittareista valittiin mittaristoon kaksi mittaria, jotka toteutta-
vat hallinnollista lähestymistapaa. Pk-yritykselle suunnittelutyötä aloittaessa tär-
keää oli saada suunnittelutyö mahdollisimman kevyesti mutta tiiviisti liiken-
teelle. Tärkeintä oli antaa riittävästi aikaa strategian selkiyttämiselle sekä menes-
tystekijöiden tunnistamiselle. Palvelinkeskuspalveluiden keskeytymättömyys, 
henkilöstön osaaminen sekä tuotantoympäristöjen kuvauksien ajantasaisuus ovat 
alla keskeistä suorituskykyä.  
 
Tutkimuksen tuotoksena syntynyt tasapainotettu suorituskykymittaristo sisälsi 5 
suorituskyvyn osa-aluetta ja 15 suorituskykymittaria.  



 

   

 

ABSTRACT 
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Software is being run more frequently from outside of physical company limits, 
so capacity demands for data center facilities that are used to run the software is 
being increased. Starting point for the study was SME company´s need for bal-
anced performance measurement. The company was on its growth phase and fol-
lowed mostly external performance measurements. The aim of the study was to 
create a balance performance measurement system for the company.  
 
The study was done as a case study in three stages which were theme interviews, 
teamwork in workshops and evaluation of final measurement system. The best 
performance measurement model for the SME company was balanced scorecard, 
where the planning team could select performance areas and meters that best 
suited the company. Planning team also selected the weightings for performance 
areas and performance meters so that it was balanced. Strategy map was also 
created for the company, so that it can communicate its strategy better. The five 
selected performance areas were weighted: financial 10%, customer 20%, pro-
duction 40%, processes 20%, know-how and instructions 10%. 
 
SME company´s strategy was clarified and a balanced performance measurement 
system that fit company´s strategy was produced. Company wanted to implement 
measurement related changes through initiative process. Data center costs related 
operative performance meters was not introduces to final performance measure-
ment system as is, but they were followed with finance performance area with 
two meters. Two governmental it performance meters was selected to final sys-
tem. Planning process needs to start light but intensive for SME company. It was 
important to give enough time to make strategy clear for planning team and iden-
tify critical success factors. Data center services central performance are contin-
uous services, know-how of personnel and up to date production documentation. 
 
The study produced a balanced performance measurement system which in-
cluded 5 performance areas and 15 performance meters.  
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1 JOHDANTO 

 

Yrityksien käyttämien ohjelmistojen tuotantoympäristöinä toimivat palvelinkes-

kukset ovat siirtyneet yhä enemmän yrityksien omien toimitilojen ulkopuolelle. 

Suomessa yrityksien pilvipalveluiden käytön yleisyydessä on ollut kasvua kuudessa 

vuodessa 24 prosenttia, vuoden 2014 51 prosentista vuoden 2020 75 prosenttiin 

yrityksistä (Tilastokeskus 15.5.2021). Tämä kasvutrendi ohjaa ICT-palveluiden 

tuottamista kasvavissa määrin palvelinkeskuksista käsin. Valtion konesali- ja kapa-

siteettistrategiassa (Valtiovarainministeriö 2014) on myös yhtenä strategisena lin-

jauksena kustannustehokkuuden hakeminen keskittämällä ICT-palveluiden tuotan-

toympäristöinä toimivia palvelinkeskuspalveluita.  

 

Tutkimuksen lähtökohtana on palvelinkeskusliiketoiminnan pk-yrityksen ilmoit-

tama tarve suorituskyvyn tasapainotetulle mittaamiselle. Yritys on kasvuvaihees-

saan, ja seuraa erityisesti ulkoisen suorituskyvyn mittareita. Vielä vuonna 2005 

Laamanen (2005, s. 20) kirjoitti, että kaikista rajoituksistaan huolimatta useimmissa 

yrityksissä taloudellinen ohjaus on lähes ainoa järjestelmällisesti käytetty ohjauk-

sen muoto. Pelkästään taloudellista ohjausta ja sitä kautta ulkoiseen suorituskykyyn 

keskittyvä yritys saattaa kuitenkin ohjata toimintaansa investointien minimointiin 

heikentää yrityksen kilpailukykyä. Yrityksen sisäisen suorituskyvyn ja sen sitä 

kautta kilpailukyvyn kehittäminen on muodostunut tärkeäksi tekijäksi, jotta yritys 

pärjää yhä kiristyneemmässä markkinatilanteessa (Ukko 2007a, s. 10). 

 

Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat taulukossa 1. 
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Taulukko 1 Käsitteet 

Käsite Kuvaus 

Strategia Yrityksen tekemä valinta sen keskeisimmistä tavoitteista ja toi-

minnan suuntaviivoista muuttuvassa maailmassa (Kamensky 

2016, s. 18). 

Colocation  

palvelinkeskus 

Eri asiakkaiden kesken jaettu palvelinkeskus ICT-laitteistoille 

(Hurson & Sarbazi-Azad 2016, s. 41). 

Pk-yritys Yritys, jonka palveluksessa on alle 250 työntekijää, jonka vuosi-

liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa ja jonka taseen lop-

pusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Yritys täyttää perusteen 

riippumattomuudesta (Tilastokeskus 14.5.2021). 

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

 

Tutkimuksen tavoitteena on luoda palvelinkeskusliiketoiminnan pk-yritykselle 

sopiva tasapainotettu suorituskykymittaristo ja tähän tavoitteeseen pyritään kolmen 

tutkimuskysymyksen avulla. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  

• Mitkä ovat keskeisimmät suorituskyvyn osa-alueet ja mittarit palvelinkes-

kusliiketoiminnan pk-yrityksessä? 

• Minkälaisella tasapainotetulla mittaristolla suorituskykyä voidaan mitata ja 

analysoida palvelinkeskusliiketoiminnan pk-yrityksessä? 

• Minkälaisia erityispiirteitä liittyy suorituskykymittariston suunnitteluun ja 

käyttöönottoon palvelinkeskusliiketoiminnan pk-yrityksessä? 
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1.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusmenetelmänä käytettävän tapaustutkimuksen avulla perehdytään 

kohteena olevan yrityksen mittariston suunnitteluun sekä käyttöönotton. Osana 

tapaustutkimusta tehdään puolistrukturoidut teemahaastattelut, joiden avulla pyri-

tään saamaan aineistoa suunnitteluun osallistuvien ihmisten tiedoista. Suunnittelu-

tieteen viitekehyksen alla luodaan yritykselle sopiva tasapainotettu 

suorituskykymittaristo. Tapaustutkimuksen tavoitteena on ilmiöiden kuvailu, johon 

pyritään tutkimalla kohteena olevaa tapausta ympäristöönsä ja käyttämällä ainesto-

jen keruussa useita metodeja (Hirsjärvi et al 1997, s. 134-135). 

 

Tapaustutkimuksen tekeminen voidaan jakaa kuuteen eri vaiheeseen: 

 

1. Aivan aluksi tutkimusmenetelmiä mietittäessä tutkija tunnistaa, että verrat-

tuna muihin tutkimusmenetelmiin tapaustutkimus on soveltuvin tapa tutkia 

kohdetta (Yin 2018, s. 2). 

2. Tapaustutkimuksen alkuvaiheesta voidaan puhua muotoiluvaiheena, ja siinä 

Yin mukaan (2018, s. 24-43) määritellään tutkittava tapaus ja kehitellään 

teoria, väitteet ja liittyvät haasteet ohjaamaan tulevaa tapaustutkimusta ja 

yleistämään löydökset. Tapaustutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin saa-

vuttamiseksi voi käyttää seuraavia taktiikoita: 

a. Rakennevaliditeetti. Taktiikoina voi käyttää usean eri lähteen käyt-

tämistä aineistossa tai että avainhenkilöt arvioivat tapaustutkimuk-

sen tuloksen.  

b. Sisäinen validiteetti. Taktiikoina voi käyttää ennustetun ja empiiri-

sen mallin vertailua, selityksen muodostamista ja vaihtoehtoisten se-

lityksien huomioimista tai loogisten mallien käyttämistä.   

c. Ulkoinen validiteetti. Taktiikkana teorian käyttämistä tapaustutki-

muksessa. 

d. Reliabiliteetti. Taktiikoina voi käyttää tapaustutkimukselle muodos-

tettua protokollaa, tapaustutkimuksen aineiston tietokannan muo-

dostamista ja aineiston todisteketjun ylläpitämistä.  
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3. Valmisteluvaiheessa opetellaan tapaustutkimuksen suorittamiseen tarvitta-

via taitoja ja kehitetään tapaustutkimukselle protokolla (Yin 2018, s. 80). 

4. Keräämisvaiheessa aineistoa kerätään eri lähteistä tapaustutkimuksen tieto-

varastoon (Yin 2018, s. 110).  

5. Analysointivaiheessa tutkitaan aineistoa eri tavoin etsien malleja, konsep-

teja ja oivalluksia (Yin 2018, s. 164). Analyysitekniikoita on useita, joista 

tulosten vertailu ennusteita vasten on usein tavoitelluin analyysitekniikka. 

Muina analyysitekniikoina mainittakoon esimerkiksi selityksen rakentami-

nen, aikasarja-analyysi ja loogiset mallit.  

6. Jakamisvaiheessa määritellään kuulijakunta, oli esitys sitten kirjallisena tai 

puheen muodossa. Visuaalista ja tekstimuotoista materiaalia aletaan tuotta-

maan ajoissa. Aineistosta löydettyä materiaalia esitellään tarpeeksi, jotta lu-

kija voi johtaa omat päätelmänsä. (Yin 2018, s. 218). 

 

Empiirinen tutkimus käynnistyy esiselvityksellä, joka tehdään puolistrukturoituna 

haastattelumuotona. Hirsjärvi & Hurme (2018, s. 48) kutsuvat puolistrukturoitua 

haastattelua, jolta puuttuu täydellisen tarkka kysymysten muoto ja järjestys teema-

haastatteluksi. Teemahaastattelu ei ole täysin vapaa kuten syvähaastattelu, vaan ky-

symysten pääasiallinen muoto on kaikille haastateltaville sama. Haastattelija voi 

kuitenkin vaihdella kysymyksien järjestystä ja antaa keskustelun polveilla vapaam-

min eri aiheiden välillä, mikäli haastateltava haluaa täydentää joitain aikaisempia 

vastauksiaan. Haastateltavien annetaan teemahaastattelussa myös vastata kysymyk-

siin täysin omin sanoin.  

 

Tasapainotettua suorituskykymittaristoa suunnitellessa käytetään suunnittelutie-

teen prosessimallia. Suunnittelutieteen pyrkimys on luoda uusia ja innovatiivisia 

artefakteja, joilla voidaan laajentaa sekä inhimillisiä että organisationaalisia kyvyk-

kyyksiä (Hevner 2004, s. 75). Suunnittelutieteellisen tutkimuksen prosessimallissa 

(kuva 1) uuden tiedon jakaminen on keskiössä (Vaishnavi & Kuechler 2015, s. 15).  
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Kuva 1 Suunnittelutieteen prosessimalli (Vaishnavi & Kuechler 2015, s. 15) 

 

Suunnittelutieteen prosessimallissa tyypillisesti tutkimus alkaa ongelman tiedosta-

misella, jota seuraa joko formaali tai epäformaali alustava kehitysehdotus tai kehi-

tysidea. Kun alustavaa ideaa aletaan kehittämään eteenpäin seuraa ehdotusvaihe, 

jossa tiiviisti ollaan tekemisissä tuotoksina alkuperäisen kehitysehdotuksen ja sii-

hen liittyvän alustavan ratkaisumallin kanssa. Kehitysvaiheessa alustavaa ratkaisu-

mallia kehitetään edelleen, ja valitut ratkaisut riippuvat pitkälti luotavasta artefak-

tista, joka syntyy kehitysvaiheen tuotoksena. Arviointivaiheessa artefaktin käytön-

aikaisia ominaisuuksia arvioidaan odotuksia vastaan. Artefaktin suunnittelussa sekä 

käytössä syntynyt tieto summataan ja niiden pohjalta syntyneessä arvioinnissa eh-
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dotetaan artefaktiin tarvittaessa parannuksia. Kun artefaktin arviointivaiheessa to-

detaan vastaavan odotuksia tai olevan riittävän hyvä, kehityssyklit päätetään johto-

päätökset-vaiheeseen, jossa syntynyt artefaktin suunnittelussa ja luomisessa synty-

nyt tieto jaetaan (Vaishnavi & Kuechler 2015, s. 15-16). 

 

Suunnittelutieteellisen tutkimuksen tekemisestä on myös seitsemän ohjeistavaa 

suuntaviivaa, jotka ovat taulukossa 2.  

 

Suuntaviiva Kuvaus 

Suunnittele artefakti Tuotoksena tulee syntyä artefakti konstruktion, mallin, 

metodin tai toteutuksen muodossa 

Ongelman relevanssi Kehitettävän ratkaisun tulee kohdistua tärkeään ja rele-

vanttiin liiketoiminnan ongelmaan 

Suunnittelun 

arviointi 

Tuotoksena syntynyt artefakti tulee arvioida täsmällisesti 

  

Tutkimuksen 

tuotokset 

Tutkimuksen tulee tuottaa kontribuutio artefaktin, suun-

nitteluperusteiden tai suunnittelumetodologioiden alu-

eelle 

Tutkimuksen 

täsmällisyys 

Artefaktin rakentamisessa ja arvioinnissa tulee käyttää 

täsmällisiä menetelmiä 

Suunnittelu 

etsintäprosessina 

Artefaktin luominen vaatii käytettävissä olevien keinojen 

käyttämisen lisäksi ongelmaympäristön lainalaisuuksien 

noudattamista 

Tutkimuksesta 

viestintä 

Viestinnässä tulee huomioida sekä teknologian asiantun-

tijat että hallinnollinen yleisö 
Taulukko 2 Suunnittelutieteellisen tutkimuksen seitsemän suuntaviivaa (Hevner 2004, s. 83) 

 

 

1.3 Rajaukset 

 

Koska suorituskykymittariston suunnittelu- ja implementointiprosesseissa löytyy 

useita julkaistuja tutkimuksia, prosessimalleista olevaa teoriaa käsitellään 
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pääasiassa holistisesti ylätasolla, eikä pureuduta tarkemmin johonkin tiettyyn 

viitekehykseen ja sen eri teorioihin kuten esimerkiksi organisaatiokulttuuriin. Mit-

tariston suunnittelu lähtee yrityksen olemassa olevasta strategiasta, joten eri teori-

oihin ja viitekehyksiin strategiasta ja sen luomisesta ei syvennytä. Diplomityön em-

piirinen osuus päättyy mittariston koekäyttövaiheen aikana, tietojärjestelmiin teh-

täviä muutoksia ei käsitellä tämän tutkimuksen osana (kuva 2).  

 

 
Kuva 2 Diplomityön laajuus osana tapaustutkimuksen yrityksen mittariston suunnittelua ja 

käyttöönottoa 

 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tämän tutkimuksen kappaleissa kaksi, kolme ja neljä rakennetaan tutkimuksen teo-

reettinen viitekehys. Kappaleessa kaksi kerrotaan mitä suorituskyky on ja kuinka 

sitä voidaan mitata. Kappaleessa kolme käsitellään mittariston tasapainottamista 

sekä erilaisia tasapainoa hakevia mittaristomalleja. Kappaleessa neljä käsitellään 

mittariston suunnittelu- ja käyttöönottoprosessiin liittyviä asioita. Kappaleessa viisi 

esitellään tehty tapaustutkimus, ja kappaleessa kuusi käsitellään ja analysoidaan ta-

paustutkimuksen tulokset. Kappaleessa seitsemän tehdään tuloksien pohjalta johto-

päätökset ja kappaleessa kahdeksan tehdään yhteenveto tutkimuksesta. Tutkimuk-

sen rakenne on esitelty taulukossa 3.  
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1. Johdanto 

Johdanto työhön, tutkimuksen 

esittely 
à Tutkimusmetodit ja rajaukset 

2. Suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen pk-yrityksissä 

Suorituskyvyn mittaaminen ja 

johtaminen, suorituskykymit-

tari, suorituskykymittaristo 

à Suorituskyvyn mittaamisen teoria 

3. Tasapainotettu suorituskyvyn mittaaminen 

Tasapainotettu suorituskyvyn 

mittaaminen, tasapainotetut 

mittaristomallit 

à Mittariston tasapainottamisen teoria 

ja mittaristomallit 

4. Suorituskykymittariston suunnittelu ja käyttöönotto pk-yrityksessä 

Mittariston suunnittelutyön eri 

vaiheet 
à Suorituskykymittariston suunnittelu- 

ja käyttöönottoprosessi 

5. Tapaustutkimuksen toteutus 

Tapaustutkimuksen esittely ja 

toteuttaminen 
à Tapaustutkimuksen tulokset 

6. Tutkimustulokset 

Tapaustutkimuksen tuloksien 

käsittely 
à Analysoidut tutkimustulokset 

7. Johtopäätökset 

Johtopäätöksien tekeminen 

analysoiduista tuloksista 
à Johtopäätökset 

8. Yhteenveto 

Yhteenveto työstä à Tiivistelmä työstä 

Taulukko 3 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksessa palvelinkeskuspalveluiden erikoispiirteiden teoriaa rakennetaan 

sekä tuotantoympäristöinä toimivien palvelinkeskuksien että toimialan näkökul-
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masta (kuva 3). Tutkimuksen kohteena oleva yritys tarjoaa colocation palvelinkes-

kuspalveluita. Colocation palvelinkeskuksella tarkoitetaan usean eri asiakkaan 

kanssa jaettua palvelinkeskusta (Hurson & Sarbazi-Azad 2016, s. 41). 
 

 
Kuva 3 Toimialan erityispiirteiden näkökulmat 
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2 SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN JA JOHTAMINEN PK-YRI-

TYKSISSÄ 

 

Strategiasta johdettu ohjaustarkoitukseen suunniteltu suorituskykymittaristo on osa 

yrityksen strategista ohjausta ja ohjausjärjestelmää. Strategisella ohjauksella sekä 

seurataan ja varmistetaan strategian toteutumista, että kannustetaan strategian uu-

siutumiseen (Järvenpää et al. 2017, s. 329). Kuvassa 4 kuvattu yrityksen strateginen 

ohjaus voidaan jakaa neljään toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevaan järjes-

telmään (Simons 1994, s. 18-19). 

 

 
Kuva 4 Ohjausjärjestelmät strategian toteuttamisessa (Simons 1994, s. 18) 

 

• Uskomusjärjestelmillä inspiroidaan henkilöstöä ja etsitään yritykselle uusia 

mahdollisuuksia.  

• Rajoitejärjestelmillä asetetaan mahdollisuuksien etsimiselle rajat. 

• Diagnostisilla ohjausjärjestelmillä motivoidaan henkilöstöä sekä seurataan 

tavoitteiden toteutumista. Diagnostisen ohjausjärjestelmän tuloksia voidaan 

käyttää myös henkilöstön palkitsemiseen.  



 

   

 

18 

• Interaktiivisilla ohjausjärjestelmillä kannustetaan organisaatiota oppimaan 

sekä luodaan kyvykkyyksiä muodostaa uusia ideoita.  

 

Simons jakaa ohjausjärjestelmät luonteeltaan kahteen vastakkaiseen, mutta yhtä 

tärkeään voimaan. Positiivisina ja inspiroivina voimina toimivat uskomusjärjestel-

mät ja interaktiiviset ohjausjärjestelmät. Vastapainona toimivat rajoitejärjestelmät 

sekä diagnostiset ohjausjärjestelmät, jotka varmistavat, että asiat menevät suunni-

tellusti (Simons 1994, s. 18). Yrityksen strategiasta voidaan muodostaa menestys-

tekijöitä seuraavien mittareiden avulla diagnostisena ohjausvälineenä toimiva suo-

rituskykymittaristo (Järvenpää et al. 2017, s. 329).  

 

Yrityksessä johdon käyttämää ohjausjärjestelmää voidaan myös mallintaa Tocherin 

(1970, s. 159-177) kehittämällä kyberneettisellä ohjausjärjestelmällä, jossa 

mittaamisen avulla seurataan panoksia, jalostusprosessia ja tuloksia. Vertailemalla 

suorituskyvyn mittaamisella saatuja tuloksia tavoitteisiin voidaan havaita 

mahdollinen ongelma ja kehitellä vaihtoehtoisia strategioita esimerkiksi prosessin 

parantamiseksi (Kuva 5).  Tocherin mallissa suorituskyvyn mittaaminen on myös 

olennainen osa yrityksen toimintatapojen kehittämistä.  

 

 
Kuva 5 Kyberneettinen ohjausjärjestelmä (Tocher 1970, s. 159-177; Pellinen 2017, s. 36) 

 

Valtaosa valmiista suorituskyvyn mittaristomalleista vaatii kuitenkin yritykseltä 

varsin hyviä resursseja sekä strategista selkeyttä. 
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Päijäthämäläisten pk-yritysten suorituskyvyn mittauksen tutkimusraportissaan 

Rantanen (2001, s. 8-9) toteaakin useiden mittaristomallien olevan pk-yrityksille 

liian raskaita käyttöönotettaviksi. Pk-yrityksissä useimmiten suorituskykymittaris-

ton käyttöönotolle ei ole suotuisia lähtökohtia, koska yrityksellä ei useimmiten ole 

selkää visiota, strategiaa ja liiketoimintasuunnitelmaa. Pk-yrityksissä tyypillisesti 

seurattiinkin kirjanpidon tuottamia arvoja ja harvemmin mitään muuta.  

 

Laitinen totesi 1998, että suuri osa pk-yrityksien yritysjohdon 

informaatiojärjestelmistä ovat sellaisia, etteivät ne mahdollista informaatiojärjes-

telmistä saatavaan tietoon pohjautuvaa tehokasta johtamista. Mikäli tämän tyyppi-

sessä pk-yrityksessä pohditaan suorituskyvyn mittaamista, voivat lähtökohdat olla 

huonot, koska yrityksen johto ei ole tottunut käyttämään informaatiojärjestelmistä 

saatavaa tietoa johtamiseen. Yritysjohdonkin tehokas päätöksen teko perustuu kui-

tenkin aina informaatioon (Laitinen 1998, s.17). 

 

Vuoden 2005 tutkimuksessaan Gray & Mabey (2005, s. 467-485) selvittivät pk-

yrityksien ja suurten eurooppalaisten yritysten eroavaisuuksia. Tutkimuksessa to-

dettiin, että pk-yrityksissä työskentelevät pitävät usein henkilökohtaisesta itsenäi-

syydestä, jolla voi olla vaikutusta siihen, että ulkopuolista apua ei haeta esimerkiksi 

koulutusyrityksistä. Vain hieman yli puolella pk-yrityksistä oli koulutusbudjetti. 

Useat pk-yritykset ovat säännönmukaisesti vuosi vuodelta olleet kasvua vastaan ja 

jopa vastustaneet koulutusta sekä henkilöstön suunnitelmallista kehittämistä. 

 

Ukko et al (2007a, s.1) toteavat, että suorituskyvyn mittaristomallit ovat pääasiassa 

lähteneet suurien pörssiyhtiöiden kehittämisestä. Pörssiyhtiöillä on pyrkimys kas-

vattaa niiden omistajiensa omaisuuden arvoa, mutta pk-yrityksillä suorituskyvyn 

mittaamisen painopiste tulisi kuitenkin olla kannattavan liiketoiminnan turvaami-

sessa ja oman toimintansa kehittämisessä.  
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2.1 Yrityksen suorituskyky 

 

Teollisen tuotannon aikana tuottavuus oli keskeinen yrityksen toiminnalle. Yrityk-

sien liiketoiminnan painopisteen siirtyessä teollisesta tuotannosta kohti palveluita 

pelkän tuottavuuden käsitteen tilalle muodostui laajempi suorituskyvyn käsite (Laa-

manen 2005, s. 17). Yrityksen suorituskyky voidaan määritellä sen kyvyksi saada 

aikaan tuloksia asetetuissa ulottuvuuksissa suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin 

(Laitinen 1998, s. 279). Yrityksen suorituskyky riippuukin silloin siitä, millä tasolla 

suorituskykyä tarkastellaan. Operatiivisella tasolla yritykselle asetetut lyhyen täh-

täimen tavoitteet eivät ole samoja tavoitteita kuin strategisella tasolla asetetut pitkän 

tähtäimen tavoitteet. Lönnqvist ja Mettänen (2003, s.20) näkevätkin, että yrityksen 

suorituskyvyssä tulisi ottaa huomioon yrityksen eri sidosryhmien tarpeet, ja että eri 

organisaatiotasoilla suorituskyky tarkoittaa eri asioita. Yrityksen organisaatiota-

soilla alemmas mentäessä yleensä ei-taloudellisten mittarien osuus kasvaa (Ukko et 

al 2007, s. 4).  

 

Yksi tapa nähdä yrityksen suorituskyky on jakaa siten, että se riippuu tarkastel-

laanko yritystä sisältä vai ulkoa päin. Mikäli yritystä tarkastellaan ulkoa päin, voi-

daan puhua yrityksen ulkoisesta suorituskyvystä. Kun taas yritystä tarkastellaan si-

sältä päin ja informaatio on yrityksen sisäistä tietoa, voidaan puhua yrityksen sisäi-

sestä suorituskyvystä. Ulkoisen suorituskyvyn informaatio voi perustua olla esi-

merkiksi tilinpäätökseen tai yrityksen julkaisemaan vuosikertomukseen (Tenhunen 

& Ukko 2001, s. 4). Esimerkiksi Rantasen (2005, s.4) suorituskyvyn kentässä tuot-

tavuus on osa yrityksen sisäistä suorituskykyä. Mikäli yritys ei kehitä sisäistä suo-

rituskykyään, ei yrityksellä ole hyviä lähtökohtia menestyä tulevaisuudessa ulkoi-

sen suorituskyvyn osa-alueissaan kuten esimerkiksi asiakastyytyväisyydessä tai 

kannattavuudessa (kuva 6).  
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Kuva 6 Tuottavuus suorituskyvyn osa-alueiden kentässä (Rantanen 2005, s. 4) 

 

2.2 Suorituskykymittari 
 

Suorituskykymittarilla seurataan yrityksen liiketoiminnallisen menestymisen ja 

strategian toteuttamisen kannalta keskeisiä asioita, joita kutsutaan 

menestystekijöiksi. Kriittiset menestystekijät ovat yrityksen menestymisen kan-

nalta tärkeitä liiketoiminnan alueita joissa sen on saavutettava korkea suoritustaso 

(Lönnqvist & Mettänen 2003, s.23). Kun suorituskykymittaria aletaan suunnittele-

maan, voi mitattava kohde olla subjektiivinen kuten esimerkiksi henkilöstön osaa-

minen. Osaamiskäsitteen määrittely tulee tällöin muuntaa mitattavaksi muuttujaksi 

ja tätä vaihetta kutsutaan operationalisoinniksi (Montoya 2003. s.  154). Yrityksen 

kriittiset menestystekijät eivät aina olekaan numeraalisia yksiselitteisesti mitattavia 

tunnuslukuja, jolloin operationalisointi tulee tehdä suorituskykymittareita ja pää-

määriä määriteltäessä (Rampersad 2003, s. 89).  

 

Yrityksen suorituskykymittarin määritys lähtee liikkeelle sen liiketoiminnallisista 

ja strategisista tavoitteista. Jotta suorituskykymittarin määrittelylle olisi hyvät läh-
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tökohdat, tulisi yrityksen strategisten tavoitteiden olla selkeitä. Tavoitteilla tarkoi-

tetaan tulosta, hyötyä ja olotilaa, jotka yritys aikoo saavuttaa tiettynä ajankohtana 

(Kamensky 2016, s. 212). Yrityksessä voidaan käyttää tavoitteiden selkiyttämiseen 

esimerkiksi Shahinin ja Mahdobin (2007, s. 228) SMART- menetelmää. SMART-

menetelmässä hyvän tavoitteen ominaisuuksiin kuuluvat tavoitteen täsmällisyys, 

mitattavuus, saavutettavuus, realistisuus ja aikajänne (Järvenpää et al 2017, s. 341). 

 

Myös yrityksen kriittiset menestystekijät ovat tavoitteita, jotka suorituskyvyn mit-

tausjärjestelmissä usein vielä puretaan joukoksi alatavoitteita, joille määritellään 

omat yksityiskohtaisemmat mittarit. Kriittiset menestystekijät voivat vaihdella mer-

kittävästi eri yrityksien välillä (Suomala et al 2018, s.189).  

 

Simons et al (2000, s. 62) luokittelivat suorituskykymittareiden käyttötarkoituksia 

viiteen eri luokkaan: 

• Päätöksenteko 

• Kontrollointi 

• Ohjaaminen 

• Oppiminen ja koulutus 

• Viestintä organisaation ulkopuolelle 

 

Hyvän suorituskykymittarin ominaisuudet 

 

Kun yrityksen menestystekijää seuraavaa suorituskykymittaria lähdetään valitse-

maan, tulisi pyrkiä valitsemaan mittari, jolla on parhaimmat ominaisuudet. Laitinen 

(1998, s. 119-121) on määritellyt hyvälle suorituskykymittarille viisi tärkeää omi-

naisuutta:  

 

1. Relevanttius eli olennaisuus. Mittarin tuottamalla arvolla pitää olla merki-

tystä päätöksenteolle.  

2. Edullisuus. Mittaaminen ei saisi vaatia liikaa uhrauksia sen tuottamaan 

merkitykseen verrattuna. 
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3. Validiteetti eli oikeellisuus. Mittarin pitää mitata tarkoitettua mittauksen 

kohdetta riittävän harhattomasti.  

4. Reliabiliteetti eli tarkkuus. Mittarin arvon pitää olla riittävän tarkka.  

5. Uskottavuus. Mittaria hyödyntävän päätöksentekijän tulee luottaa mitta-

riin. 

 

Relevantin mittarin tulisi olla päätöksenteossa hyödyllinen. Mikäli suuretkaan mit-

tarin vaihtelut eivät vaikuta päätöksentekoon ei mittari ole relevantti eikä se tuota 

arvoa päätöksentekoon. Mittarin tulisi olla edullinen, eli sen hyöty-kustannussuhde 

tulisi arvioida ja mikäli mittari arvioinnissa todetaan tuottavan enemmän hyötyä 

kuin kustannuksia on se edullinen. Hyvän suorituskykymittarin ominaisuuksista 

erityisesti reliabiliteetti ja validiteetti voivat aiheuttaa järjestelmällisesti mittausvir-

heitä ja harhaisuutta mittaustuloksiin (Laitinen 1998, s. 121-132). 

 

Reliabiliteetti voidaan käsittää mittarin eri mittausarvojen hajontana saman 

aineistoa mitattaessa – mitä parempi reliabiliteetti, sitä pienemmässä kasassa eri 

mittausten arvot ovat ja sitä tarkemmin mittari toimii. Validiteetti taas kertoo, 

mitataanko sitä mitä oli tarkoitus mitata. Mitä parempi validiteetti, sen paremmin 

mittausten hajonta on kohdistettu mittauksen kohteeseen. Kuvassa 7 on 

havainnollistettu kuinka validiteetti ja reliabiliteetti muodostuvat mittauksen eri 

vaiheissa (Saari 2006, s. 41). 

 

 
Kuva 7 Validiteetti ja reliabiliteetti mittauksen vaiheissa 

 

Suorituskykymittarin uskottavuudella on suuri merkitys. Vaikka mittari olisi erit-

täin kustannustehokas, ei sillä ole arvoa mikäli päätöksentekijä ei sitä käytä päätök-

siä tehdessään hyväkseen (Laitinen 1998, s. 132).  
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Hyvän suorituskykymittarin tulisi lisäksi olla yksiselitteinen helposti käyttäjälle 

ymmärrettävä, sekä jättää tilaa toimia erilaisin tavoin (Suomala 2018, s. 196). Oh-

jaustarkoitukseen suunniteltua mittaria luodessa Neely (2002, s. 34) kehottaa myös 

kysymään kuka reagoi suorituskykymittarin tuottamaan arvoon ja miten. Neely et 

al (1997, s. 1136-1140) ovat tehneet käyttöperiaatelomakkeen, joka on taulukossa 

4. Käyttöperiaatelomaketta voidaan käyttää mittarin suunnitteluvaiheessa, sekä 

mittaria arvioitaessa.  

 

Otsikko Selitys 

Mittarin nimi Mittarille annettu nimi, joka kertoo yksiselitteisesti 

mitä se mittaa ja miksi se on tärkeä 

Käyttötarkoitus Mitä mittaustulos mahdollistaa yritykselle. Mittari 

kannattaa poistaa jos sillä ei ole käyttötarkoitusta.  

Liittyy Mihin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin mittari liittyy 

Tavoite Tavoitetaso mittarille sekä aika, jossa tavoite pyritään 

saavuttamaan. 

Laskentakaava Miten mittarin tuottama arvo lasketaan 

Mittaustaajuus Kuinka usein mittausarvo lasketaan ja raportoidaan 

Kuka mittaa ja 

raportoi? 

Henkilö(t) joka kerää datan, laskee mittausarvon ja 

raportoi sen 

Mittaustiedon lähde Mistä mittauksen pohjalla oleva data kerätään 

Kuka reagoi mittarin 

tuottamaan arvoon? 

Mittausarvoon reagoiva henkilö tai ryhmä joka tekee 

toimenpiteitä tuloksen perusteella 

Miten tulosten 

perusteella 

toimitaan? 

Toimenpiteet yleistasolla kuinka tavoitearvosta jäävät 

arvot pyritään korjaamaan.  

Huomautukset Mittariin liittyvät erityiset piirteet tai haasteet 
Taulukko 4 Suorituskykymittarin käyttöperiaatelomake (Neely et al 1997, s.1146-1140; Lönn-

qvist & Mettänen 2003, s. 99) 
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Suorituskykymittarin suunnitteluun ja arviointiin on Neely (2002, s. 38-42) luonut 

myös 10 kohtaisen testin, jolla voi arvioida onko luotu suorituskykymittari hyvä. 

Testi sisältää seuraavat kysymykset: 

1. Mitataanko varmasti sitä mitä oli tarkoitus mitata? 

2. Mittaammeko vain sitä asiaa, jota oli tarkoitus mitata? 

3. Onko mittari relevantti? 

4. Onko mittari yhdenmukainen riippumatta siitä, kuka tekee mittauksen tai 

koska mittaus suoritetaan? 

5. Onko mittaamista varten tarvittava tieto helposti saatavilla? 

6. Onko mittaamisella saatava arvo riittävän yksiselitteinen? 

7. Reagoiko joku mittarin tuottamaan arvoon ja miten? 

8. Voidaanko mittarin arvo tuottaa riittävän nopeasti? 

9. Ylittääkö mittarin hyödyt siihen kulutetut kustannukset? 

10. Onko arvioitu aiheuttaako mittari ei-toivottua käyttäytymistä organisaa-

tiossa ja tehty tarvittavat muutokset mittariin sen minimoimiseksi? 

 

Suorituskykymittarin tavoitearvon määrittely 

 

Suorituskykymittarin oikean tavoitetason tulisi olla sekä haasteellinen, realistinen 

että mitattava (Kamensky 2016, s. 227). Kun suorituskykymittarin tasoja määritel-

lään, on tärkeää, että tasoille on yhdessä sovitut periaatteet. Hannula (2000, s. 13) 

ehdottaa suorituskyvyn mittaamiseen tarkoitettuun tavoitematriisiinsa 0-10 tasoille 

seuraavia määrittelyn periaatteita:  

• Taso 10 on tavoitetaso, johon on tavoite päästä erimerkiksi kahden vuoden 

kuluessa.  

• Taso 3 tai 4 kuvaa normaalia suoritustasoa.  

• Taso 0 on huono taso, jonka alle ei pitäisi koskaan mennä. Tätä tasoa voi-

daan pitää esimerkiksi tunnusluvun kahden edellisen vuoden huonoimpana 

arvona.  
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Tavoitetasoja määriteltäessä on myös määriteltävä siis aika, jossa tavoitteeseen py-

ritään. Kun suorituskykymittarille on saatu määriteltyä huono, normaali ja tavoite-

taso voidaan puuttuvat asteikon tasot täyttää sopiviksi katsotuilla arvoilla. Tavoite-

tasoksi ei ole aina järkevintä asettaa täydellistä suoritusta, koska täydellisen suori-

tuksen saavuttaminen voi aiheuttaa jossain toisessa suorituskyvyn osa-alueessa suh-

teessa suurempia kustannuksia (Tenhunen & Ukko 2001, s. 11). Suorituskykymit-

tarille valitun tavoitetason saavuttaminen tulisi kuitenkin vaatia pitkäjänteisyyttä ja 

kärsivällisyyttä (Kamensky 2016, s. 228). Kaplan & Norton (2004, s. 365) 

ehdottavat tunnistamaan suorituskykymittareiden yhteyteen lisäksi ne kehitysaloit-

teet, joiden avulla tavoitearvoihin pyritään määritellyssä ajassa. 

 

2.3 Suorituskyvyn mittaaminen 

 

Suorituskyvyn mittaaminen on yrityksen prosessi, jossa selvitetään sen jonkin lii-

ketoiminnallisen tekijän tila. Yrityksen suorituskyvyn mittaaminen on perinteinen 

johtamis- ja ohjaustyökalu (Lönnqvist et al 2003, s. 11). Yrityksen suorituskyvyn 

mittaaminen lähtee yrityksen strategiasta, mutta analysoituja mittaustuloksia voi-

daan myös hyödyntää yrityksen strategiaa kehittäessä.  Suorituskyvyn mittaus edel-

lyttääkin ensin yrityksessä selkeiden strategisten tavoitteiden asettamista, joiden to-

teutumista seurataan suorituskyvyn mittauksella (Järvenpää et al 2017, s. 330).  

 

Suorituskyvyn mittaaminen voidaan myös nähdä osana yrityksen laskentatoimea. 

Yrityksen laskentatoimi tukee yrityksessä päätöksentekijöitä tarjoamalla tietoa pää-

töksenteon tueksi. Yrityksen laskentatoimi voidaan jakaa kahteen pääalueeseen: ul-

koiseen ja sisäiseen laskentatoimeen. Ulkoinen laskentatoimi on yrityksen lakisää-

teinen velvoite, ja se tuottaa esimerkiksi tuloslaskelman ja taseen (Suomala 2018, 

s. 10). Pelkää ulkoista laskentatoimea seuraamalla ei kuitenkaan saada tietoa esi-

merkiksi tuotteiden laadusta, asiakastyytyväisyydestä tai henkilöstön työtyytyväi-

syydestä (Tenhunen & Ukko 2001, s. 6). Yrityksen sisäistä laskentatoimea kutsu-

taan myös usein johdon laskentatoimeksi. Johdon laskentatoimen rooli on toimia 

yrityksen sisäisenä palvelutoimintona ja tukea päätöksentekoa (Suomala 2018, s. 

10). Kun johdon laskentatoimi yhdistää taloudellisia ja ei-taloudellisia mittareita, 
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käytetään mittaamisen muodostamasta alueesta nimitystä suorituskyvyn 

mittaaminen (Suomala 2018, s. 188). Ilman suorituskyvyn mittaamista yrityksen 

kehittäminen ei perustu mitattuun tietoon vaan on vaarassa jäädä pelkkien mielipi-

teiden varaan (Hannula 2000, s. 8).  

 

Suorituskyvyn mittaamisessa on olennaista pyrkiä ohjaamaan mittaustuloksien pe-

rusteella yritystä parempaan suuntaan. Suorituskyvyn mittaaminen voidaan nähdä 

syklisenä tietoon pohjautuvana jatkuvana kehittämisenä, jossa mittaustiedon poh-

jalta yrityksessä tehdään muutos, ja muutoksen vaikutusta seurataan suorituskyky-

mittarilla (kuva 8). Mittausjärjestelmistä ei juuri olekaan hyötyä, mikäli suoritus-

kykymittarin tiedon pohjalta ei tehdä kehitystoimenpiteitä (Tenhunen & Ukko 

2001, s. 6-7).  

 

 

 
Kuva 8 Suorituskyvyn mittaamisen syklisyys (mukaeltu Tenhunen & Ukko 2001, s. 7) 

 

Suorituskyvyn mittaaminen on strategian ja siihen liittyvien tavoitteiden jalkautta-

misen lisäksi viestintää (Suomala et al 2018, s. 189). Työntekijä tai yrityksen osasto 

voi suorituskyvyn mittaamisella perustella omaa merkitystään tai hyvää suoritus-
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taan. Suomessa tehtyjen tutkimuksien mukaan yksi suorituskykymittariston tär-

keimmistä ominaisuuksista onkin käyttää niitä viestintävälineinä (Hannula 2000, 

s.8). 

 

Suorituskyvyn mittaamisen avulla on mahdollista (Suomala et al 2018, s. 189-190): 

• Motivoida 

• Palkita ja antaa tunnustusta 

• Karsita ei-toivottua ja lisätä toivottua käyttäytymistä 

• Viestiä tietyn tehtävän arvoa tai merkitystä 

 

Suorituskyvyn mittaamisella on siis tarkoitus ohjata organisaation toimintaa halut-

tuun suuntaan, ja mittariston toimivuutta onkin arvioitava määräajoin ja kriittisesti. 

Mikäli mittaaminen aiheuttaa ei-toivottua käyttäytymistä on todennäköisesti mit-

taamista tarve kehittää (Suomala et al 2018, s. 190). 
 

2.4 Suorituskykymittaristo 

 

Suorituskykymittaristo kiteyttää yrityksen strategian kannalta olennaisimman 

informaation yhdessä viitekehyksessä esitettyyn suppeaan yksittäisten 

suorituskykymittareiden muodostamaan mittaristoon. Suorituskykymittariston tar-

koitus on tukea yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamista. Mittaristoon ei va-

lita mittaria, jolla ei ole merkitystä yrityksen johtamisessa (Laitinen 1998, s. 318).  
 

Suorituskykymittariston tulisi myös pysyä suunnittelutyön jälkeen yrityksen strate-

gian mukaisena, eli kun yrityksen strategia muuttuu, tulisi myös suorituskykymit-

tariston muuttua mukana. Kankkunen et al (2005, s. 27) ehdottavat hyvälle suori-

tuskykymittaristolle seuraavia ominaisuuksia:  

1. Mittaristo on yhdenmukainen yrityksen strategian kanssa 

2. Mittaristo on tasapainossa yrityksen sidosryhmien ja eri aikahorisonttien 

kanssa 

3. Mittariston johtaminen ylemmän tason päämääristä ja mittareista organisaa-

tion muille tasoille 
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4. Mittaristoa käytetään hyväksi päivittäisessä päätöksenteossa ja johtamisessa 

5. Mittaristoa kehitetään jatkuvasti strategian mukaisesti 

 

Suorituskykymittaristoon valittujen mittareiden tulisi olla kuitenkin kohdistunut 

enemmän kohti pidemmän tähtäimen suorituskykyä (Santori & Anderson 1987, s. 

144). Koska suorituskykymittaristolla on tarkoitus ohjata yrityksen toimintaa, ei 

mittareiden tulisi olla keskenään ristiriidassa (Pellinen 2017, s. 103). Mittaristoa 

suunnitellessa se kannattaa yleensä laatia sävyltään positiivisesti. Täsmällisien toi-

mituksien osuutta on esimerkiksi miellyttävämpi seurata kuin myöhästyneiden toi-

mituksien osuutta (Hannula 2000, s. 13). 

 

Suorituskykymittaristo jalkauttaa ja konkretisoi yrityksen strategian käytännölli-

siksi tavoitteiksi, ohjaa henkilöstön toimintaa keskeisiin asioihin ja samalla viestii 

henkilöstölle yrityksen tavoitteista. Mittaristolla voidaan myös rajata modernien in-

formaatiojärjestelmien aiheuttamaa tietotulvaa ja tiivistää mittaristoon vain yrityk-

selle olennainen tieto (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 109-113).  
 

Henkilöstön toimintaa ohjaavan mittariston mitattavista asioista ja 

mittaustuloksista tulisi kertoa raportoinnin yhteydessä. Jotta suorituskykymittarin 

raportointi ja viestintä olisi tehokasta, tulisi ainakin seuraavat neljä asiaa huomioida 

(Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 122-123): 

1. Mittaustulokset esitetään mahdollisimman havainnollisessa muodossa 

2. Mittaustuloksien julkaisu tehdään käyttäjille entuudestaan tutussa ympäris-

tössä. 

3. Mittaustuloksia pitäisi päästä katsomaan halutessaan koska vain. 

4. Mittaustulokset julkaisu tulisi olla kustannustehokasta.  
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3 TASAPAINOTETTU SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN 

 

1990-luvulla tasapainotettuja mittaristomalleja alkoi syntyä kun tunnistettiin, että 

johtamisessa tarvitaan taloudellisten mittarien lisäksi myös muita suorituskykymit-

tareita (Järvenpää et al 2017, s. 339). Tasapainotetussa mittaamisessa käytetään 

taloudellisia ja ei-taloudellisia, pehmeitä ja kovia, sekä eri aikaulottuvuuksien 

mittareita (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 37). Kovat mittarit perustuvat 

yksikäsitteisiin lähtöarvoihin, kuten esimerkiksi liiketapahtumiin tai suoritemääriin 

ja ne tyypillisesti saadaan jostain informaatiojärjestelmästä suoraan. Pehmeät mit-

tarit ovat vaikeammin mitattavia asioita ja sisältävät esimerkiksi ihmisten asentei-

den tai tuntemuksien mittaamista (Neilimo & Uusi-Rauva 2017, s. 304). Tasapai-

notetussa mittaamisessa myös syy- ja seurausmittareita sekä sisäisiä ja ulkoisia mit-

tareita olisi hyvä olla tasapainoisesti. Ulkoisina mittareina ovat esimerkiksi talou-

teen ja asiakkaaseen liittyvät mittarit, sisäiseen taas esimerkiksi oppimiseen ja yri-

tyksen sisäisiin toimintatapoihin liittyvät mittarit (Järvenpää et al 2017, s.340). Yri-

tyksen tasapainoisen suorituskykymittariston tulisi kattaa kaikki yrityksen 

tärkeimmät ydintoiminnot (Tenhunen & Ukko 2001, s. 10).  

 

Tasapainotettuja mittaristomalleja on useita, mutta mikäli mahdollista tulisi mit-

tausnäkökulmat sovittaa organisaation toimintatapaan. Eri mittaristomalleissa suo-

rituskyvyn osa-alueita on tasapainotettu eri tavoin (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 

83).  

 

3.1 Tasapainotettu tuloskortti 

 

Kaplan ja Norton julkaisivat vuonna 1992 (s. 72) tasapainotetuista suorituskyvyn 

mittaristomalleista yhden tunnetuimman, tasapainotetun tuloskortin (Balanced Sco-

recard). Tasapainotettu tuloskortti seuraa menneisyydestä kertovien talouden tun-

nuslukujen lisäksi tulevasta suorituskyvystä kertovia tunnuslukuja. Myös tasapai-

notetun tuloskortin pääideana on johtaa tavoitteet suorituskyvyn mittaamiselle yri-

tyksen visiosta ja strategiasta. Tasapainotettu tuloskortti jakaa yrityksen suoritus-

kyvyn neljään eri osa-alueeseen, jotka ovat talous, asiakas, sisäiset prosessit ja 
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oppiminen ja kasvu (kuva 9). Nämä neljä eri suorituskyvyn osa-aluetta muodostavat 

tasapainotetun tuloskortin viitekehyksen ja näkökulmat (Kaplan & Norton 1996, s. 

8). 

 

 
Kuva 9 Tasapainotetun tuloskortin neljä perspektiiviä (Kaplan & Norton 1996, s. 9) 

 

Kaplan ja Norton kuitenkin itsekin huomauttavat, että tasapainotetun tuloskortin 

osa-alueet tulisi nähdä vain sapluunana, jotka yritys voi mukauttaa omaan toimin-

taansa (Kaplan & Norton 1996, s. 34). He myös näkevät (1996, s. 29) parhaat 

tasapainotetut tuloskortit enemmän kuin kokoelmana kriittisiä indikaattoreita tai 

menestystekijöitä. Mittarit oikein suunnitellussa tasapainotetussa tuloskortissa 

sisältävät sarjan toisiinsa liitettyjä tavoitteita ja mittauksia, jotka ovat 

johdonmukaisia ja toisiaan vahvistavia syy- ja seuraussuhteineen. Tasapainotetulla 

tuloskortilla on mahdollista (Kaplan & Norton 1996, s. 10):  

• Selkiyttää yrityksen strategiaa 

• Viestiä ja linkittää strategiset tavoitteet ja mittaukset 

• Suunnitella ja asettaa strategiset tavoitteet ja aloitteet 

• Parantaa strategista palautetta ja oppimista 
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Tasapainotetun tuloskortin luo yleensä suunnittelutiimi, mutta sen voi myös luoda 

joku hyvin yrityksen strategisista tavoitteista perillä oleva henkilö. Onnistuminen 

tuloskortin suunnittelussa ilman laajempaa suunnittelutiimiä on kuitenkin harvi-

naista (Kaplan & Norton 1996, s. 294). Myös Kamensky (2017, s. 217) näkee, että 

tasapainotetulla tuloskortilla tavoitteita pystytään katsomaan riittävän 

monipuolisesti, strategiaa pystytään konkretisoimaan ja strategiaa pystytään 

juurruttamaan organisaatioon käytännön toiminnaksi. Kamensky kuitenkin 

muistuttaa samalla, että tasapainotettu tuloskortti ei itsessään korvaa strategista 

johtamista eikä kelpaa sellaisenaan yrityksen vallitsevaksi johtamisjärjestelmäksi.  

 

Strategiakartta 

 

Tasapainotetun tuloskortin strategisten tavoitteiden ja arvon tuoton viestinnän 

avuksi Kaplan & Norton (2004, s. 9-10) kehittivät strategiakartan. Strategiakartan 

avulla on mahdollista havainnollistaa yrityksen menestystekijöiden ja niitä seuraa-

vien suorituskykymittarien syy-seurausketjut yhteen visuaaliseen esitykseen (kuva 

10). Strategiakartassa voidaan esittää menestystekijöiden sijaan tai niiden rinnalla 

myös suorituskykymittareita (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 47-48). Strategia-

kartta voi havainnollistaa luodun mittariston heikkouksia, koska jokaisen suoritus-

kykymittarin tulisi olla osa syy-seurausketjua (Ukko et al 2007a, s. 16).  

 

Strategiakartan avulla työntekijän on mahdollista ymmärtää oman työnsä merkitys 

ja yhteys organisaation strategisiin tavoitteisiin syy-seurausketjua seuraamalla.  

Strategiakartta on hyödyllistä rakentaa mittariston suunnitteluvaiheessa, jolloin 

puutteet ja päällekkäisyydet tulevat hyvin esiin (Järvenpää et al 2017, s. 338). 
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Kuva 10 Esimerkki strategisten tavoitteiden syy-seurausketjusta (Rampersad 2003, s. 93) 
 

Menestystekijöiden syy-seuraussuhteita visualisoiva strategiakartta toimii myös 

mittariston uudistamisen pohjana (Tenhunen & Ukko 2001, s. 24). Mikäli luotu 

strategiakartta vaikuttaa liian monimutkaiselta, on mahdollista, että yritykseltä 

puuttuu riittävän selkeä strategia ja sitä tulisi selkiyttää (Laamanen 2005, s. 98). 
 

3.2 Suorituskykypyramidi 
 

Lynch & Crossin 1991 luoman suorituskykypyramidin (Performance Pyramid Sys-

tem) muuntaa asiakastarpeista lähtevät yrityksen tavoitteet ylhäältä alas, ja niihin 

liittyvät suorituskykymittarit alhaalta ylös kuvan 11 mukaisesti (Lynch & Cross 

1991, s. 65; Laitinen 1998, s. 289). Suorituskykypyramidin ajatuksena on yhdistää 

yrityksen strategia ja toiminnot ja se on jaettu keskeltä kahteen eri osaan: ulkoiseen 

tehollisuuteen sekä sisäiseen tehokkuuteen. Suorituskykypyramidi sisältää neljä eri 

suorituskyvyn osa-aluetta, jotka liittyvät kykyyn tyydyttää asiakastarpeet (ulkoinen 

tehollisuus) että kykyyn toimia tehokkaasti (sisäinen tehokkuus).   
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Kuva 11 Suorituskykypyramidin toimintaperiaate (Lynch & Cross 1991, s. 65) 
 

Jokainen pyramidin neljästä tasosta jakaantuu ulkoiseen tehollisuuteen sekä sisäi-

seen tehokkuuteen. Yrityksen tavoitteet muunnetaan visiosta alaspäin yhä konk-

reettisemmiksi tavoitteiksi (Pellinen 2017, s. 111). Ylimmällä tasolla yritysjohto 

määrittää vision, jolla se asettaa itselleen strategisen suunnan. Jotta yrityksen visio 

toteutuisi, tulee sen liiketoimintayksiköiden tehdä osuutensa. Markkinoiden tavoit-

teiksi voidaan asettaa esimerkiksi jokin markkinaosuus ja tietyt kehityskustannuk-

set, talouden tavoitteiksi esimerkiksi kannattavuuden ja kassavirran tunnuslukuja 

(Lynch & Cross 1991, s. 68-72).  

 

Tärkeimpien liiketoimintaprosessien tasolla määritellään tavoitteet esimerkiksi 

asiakastyytyväisyyden, joustavuuden ja tuottavuuden suhteen. Osastojen ja tiimien 

tasolla tavoitteet muunnetaan operatiivisiksi tavoitteiksi koskien esimerkiksi laatua, 

toimituskykyä, läpimenoaikaa ja hukkaa (Neilimo & Uusi-Rauva 2017, s. 308). 

Laitisen (1998, s. 290) mukaan suorituskykypyramidin mittareiden väliset kausaa-

lisuhteet eri hierarkiatasoilla voivat jäädä epäselviksi ja osa-alueiden riittävyyttä 

voi olla vaikea arvioida.   
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3.3 Palvelualan suorituskykymittaristo 

 

Fitzgerald et al (1991a, s. 8) julkaisivat palvelualojen suorituskyvyn mittaamiseen 

kehittämänsä suorituskykymittariston. Palvelualan suorituskykymittaristo jakaa 

suorituskyvyn kahteen pääluokkaan: tuloksiin ja determinantteihin (taulukko 5).  

Tulokset mittaavat mitä yritys on toiminnallaan seurauksina saanut aikaan. Deter-

minantit taas kuvaavat niitä tekijöitä ja syitä, joiden avulla yritys voi vaikuttaa tu-

loksiinsa.  

 

Suorituskyvyn osa-alueet Esimerkkimittareita 

T 

U 

L 

O 

K 

S 

E 

T 

Kilpailukyky Suhteellinen markkinaosuus, suhteellinen 

markkina-asema, asiakaspohjan mittarit 

Taloudellinen suorituskyky Kannattavuus, maksuvalmius, pääomara-

kenne 

D 

E 

T 

E 

R 

M 

I 

N 

A 

N 

T 

I 

T 

Palvelun laatu Luotettavuus, vastaanottavaisuus, este-

tiikka/ulkoinen vaikutelma, puhtaus/siis-

teys, kodikkuus, ystävällisyys, kommuni-

kaatio, kohteliaisuus, pätevyys, tavoitetta-

vuus, saatavuus, turvallisuus 

Joustavuus Määräjoustavuus, toimitusnope-

usjoustavuus, tuotevariointijoustavuus 

Voimavarojen 

hyödyntäminen 

Tuottavuus, tehokkuus 

Innovointi Innovaatioprosessin suorituskyky, yksit-

täisten innovaatioiden suorituskyky 

Taulukko 5 Suorituskyvyn mittausjärjestelmä palveluyrityksille (Fitzgerald et al. 1991a, s. 8) 
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Palvelualan suorituskykymittaristossa on ajatus determinanttien ja tuloksien väli-

sestä kausaalisuhteesta. Myös tässä mittaristomallissa lähdetään yrityksen strategi-

sista tavoitteista. Yrityksen strategisia tavoitteita seurataan mittaristomallissa tulos-

mittareiden avulla, ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavia tärkeim-

piä tekijöitä determinanttimittareina (Laitinen 1998, s. 294). Fitzgerald et al (1991b, 

s. 36) kehottavat ottamaan mittariston suunnittelutyöhön mukaan koko yrityksen 

johdon ja painottavat selkeiden strategisten tavoitteiden olevan olennaisia, jotta 

mittaristolla voidaan ohjata toimintaa tuloksellisesti tavoitteita kohti. 

 

3.4 Dynaaminen suorituskyvyn mittausjärjestelmä 
 

Laitisen mukaan yleinen haaste eri mittausjärjestelmissä on suorituskyvyn osa-alu-

eiden ja niiden välisten syy-seuraussuhteiden kuvaaminen. Laitisen 1996 kehittä-

mässä dynaamisessa suorituskyvyn mittausjärjestelmässä osa-alueiden määrittely 

perustuu resurssien kiertokulkuun yrityksessä, joka luo samalla myös automaatti-

sesti niiden välille kausaaliketjun (Laitinen 1998, s. 294-295). 
 

 
Kuva 12 Dynaaminen suorituskyvyn mittausjärjestelmä (Laitinen 1996, s. 27) 
 

Laitisen dynaamisessa suorituskykyjärjestelmässä on kaksi ulkoisen suorituskyvyn 

osa-aluetta, jotka ovat taloudellinen suorituskyky ja kilpailukyky sekä viisi sisäisen 
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suorituskyvyn aluetta: kustannukset, tuotannontekijät, toiminnot, suoritteet ja tuotot 

(kuva 12). Dynaamisen suorituskyvyn mittausjärjestelmässä seurataan resurssien 

kulkua yrityksen sisällä ja niiden muuntumista yritysprosessissa tuotoiksi (Laitinen 

1998, s. 295). Malliin olennaisesti kuuluvan kausaaliketjun mukaan esimerkiksi syy 

työntekijöiden heikolle motivaatiolle on löydettävissä mittausta edeltävästä ensim-

mäisestä vaiheesta eli kustannuksista ja niiden väärästä allokoinnista (Laitinen 

1998, s. 297). 
 

3.5 Suorituskykyprisma 

 

Muista tasapainotetuista mittaristomalleista poiketen suorituskykyprisman lähtö-

kohtana ei ole yrityksen visio ja strategia, vaan suunnittelun lähtökohtana on sidos-

ryhmien ja niiden tavoitteiden huomiointi (Pellinen 2017, s. 112). Sidosryhminä 

Neely et al (2002, s. 84) mainitsivat tyypillisesti tärkeimpinä sijoittajat, asiakkaat, 

työntekijät, valvontaviranomaiset sekä toimittajat. Neely et al (2002, s. 180-181) 

määrittelivät suorituskykyprismalle viisi toisiinsa kytkeytyvää suorituskyvyn osa-

aluetta:  

• Sidosryhmien tyytyväisyys. Ketkä ovat tärkeimmät sidosryhmät ja mitä ne 

tahtovat ja tarvitsevat? 

• Sidosryhmien kontribuutio. Mitä kontribuutioita tarvitsemme tärkeimmiltä 

sidosryhmiltämme? 

• Strategiat. Mitä strategioita meidän täytyy käyttää, jotta tyydytämme sidos-

ryhmien tahtotilat ja tarpeet? Strategiatasoina esimerkiksi korporaatiotaso, 

liiketoimintayksikkö, tuote-/palvelutaso ja operaatiotaso.  

• Prosessit. Mitä kriittisiä prosesseja tarvitsemme, jotta voimme toteuttaa 

strategiamme? Prosesseina esimerkiksi tuotekehitys, kysynnän luominen, 

kysynnän täyttäminen, yritystoiminnan suunnittelu ja hallinta.  

• Kyvykkyydet. Mitä kyvykkyyksiä tarvitsemme, jotta voimme operoida ja 

parantaa prosessejamme? Kyvykkyyksinä esimerkiksi ihmiset, käytännöt, 

teknologia ja infrastruktuuri.  
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Kuva 13 Suorituskykyprisma (Neely et al. 2002, s. 181;Pellinen 2017, s. 112) 

 

Suorituskykyprisman (kuva 13) avulla voidaan tunnistaa suorituskyvyn mittareille 

strategioiden, prosessien ja kyvykkyyksien kriittiset komponentit, jotta niitä voi-

daan ohjata oikeaan suuntaan ja sitä kautta tyydyttää sidosryhmien ja organisaaton 

tahdot ja tarpeet (Neely et al. 2002, s. 178).  

 

3.6 Skandia Navigator 

 

Edvinsson & Malone kehittivät Skandiassa työskennellessään mittaristomallin, 

jonka päätehtävänä oli mitata organisaation aineetonta pääomaa (Edvinsson & Ma-

lone 1997, s. 68). Syntyperänsä vuoksi mittaristomallista käytetään usein nimitystä 

Skandia Navigator (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 40). Navigatorissa on taloudel-

lisia sekä ei-taloudellisia mittareita ja pyrkii raportoimaan tietoa eri aikaulottuvuuk-

sista (Järvenpää et al. 2017, s. 364). Navigatorin mittaristomalli koostuu viidestä 

suorituskyvyn osa-alueesta / näkökulmasta, jotka ovat:  
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• Taloudellinen näkökulma 

• Prosessinäkökulma 

• Asiakasnäkökulma 

• Uudistumisen ja kehittymisen näkökulma 

• Inhimillinen näkökulma 

  

 
Kuva 14 Skandia Navigatorin rakenne (Edvinsson & Malone 1997, s. 68) 

 

Navigatorissa (kuva 14) sen päätehtävä näkyy siinä, että inhimillinen näkökulma 

on sijoitettu keskelle mittaristoa. Inhimillinen näkökulma vaikuttaa kaikkiin muihin 

suorituskyvyn osa-alueisiin ja se sisältää työntekijöiden pätevyyden, kokemuksen 

ja kekseliäisyyden. Mittaristossa ylinnä oleva taloudellinen näkökulma kertoo men-

neisyyden suorituskyvystä, ja voi sisältää esimerkiksi saadut tulot työntekijää koh-

den. Nykyhetkestä kertovat keskelle sijoitetut prosessi- ja asiakasnäkökulmat. Pro-

sessinäkökulman mittareita voivat olla vaikka ICT-kustannukset työntekijää koh-

den ja käsittelyaika. Asiakasnäkökulman mittareita voi olla esimerkiksi markkina-

osuus ja menetettyjen asiakkaiden määrä. Mittaristossa alla oleva tulevasta suori-

tuskyvystä kertoo uudistumisen ja kehittymisen näkökulma. Sen mittareita voivat 

olla esimerkiksi henkilöstön kehittämiseen liittyvät koulutuskustannukset työnteki-

jää kohden. Navigatoriin valitaan tyypillisesti kymmeniä mittareita jokaiseen osa-
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alueeseen ja se poikkeaakin siinä monesta muusta mittaristomallista (Lönnqvist & 

Mettänen 2003, s. 40-41). 
 

3.7 Toimialan erityispiirteet tasapainotetussa suorituskyvyn mittaamisessa 

 

Palvelinkeskuspalvelut ovat tärkeä osa modernia IT-infrastruktuuria, ja mobiilien 

päätelaitteiden lisääntyvä kasvu kasvattaa palvelinkeskuksien käyttöä tulevaisuu-

dessa. Koska omistajien tai eri säädäntöjen painostuksesta palvelinkeskuspalveluita 

käyttävien yrityksien strategioissa otetaan yhä useammin ESG-asiat huomioon vä-

littyvät ne vaatimukset myös palvelinkeskuspalveluita tuottaville yrityksille. Palve-

linkeskuksien onkin tärkeää seurata ja arvioida ekologisesti kestävän palvelinkes-

kuksen tunnuslukuja, jotta niiden on mahdollista saavuttaa pitkälle kestävää kehi-

tystä (Hanstein 2017, s. 4). Wang & Khan (2013, s. 644) jakoivat ekologisesti kes-

tävälle palvelinkeskuspalveluita tarjoavalle yritykselle tunnistetut suorituskykymit-

tarit kahteen osa-alueeseen: perustason mittareihin ja laajennetun tason mittareihin 

(taulukko 6). 

 

Perustaso Laajennettu taso 

Kasvihuonekaasut (CO2) 

Ilmankosteus 

Lämpö 

Energia 

Moninkertaiset indikaattorit 

Omistamisen kustannukset 

Taulukko 6 Vihreän tietojenkäsittelyn suorituskyvyn osa-alueet (Wang & Khan 2013, s. 644) 

 

Koska palvelinkeskukset kuluttavat merkittävästi energiaa, syntyy kasvihuonekaa-

suja energiatuotannon sivutuotteena. Colocation palvelinkeskuksien CO2 päästöjen 

mittaaminen on kuitenkin haastavaa, koska jaettua infrastruktuuria käyttävät useat 

eri käyttäjät. Ilmankosteus aiheuttaa palvelinkeskuksessa enemmän ICT-laitteiden 

rikkoutumisia ja voi lisätä jäähdytyskustannuksia (Wang & Khan 2013, s. 644).  
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Palvelinkeskuksen jäähdytyskustannukset voivat olla jopa 50% omistamisen kus-

tannuksista. Lämpöön liittyviä mittareita Wang & Khan (2013, s. 645-649) tunnis-

tivat neljä kappaletta: palvelinkeskuksen lämpötila, BTU, ilmavirtauksen indeksi 

sekä jäähdytysjärjestelmän suorituskyky.  

• Palvelinkeskuksien lämpötila vaikuttaa ICT-laitteiston luotettavuuteen ja 

kestävyyteen sen ollessa suosituksia korkeampi pitkän aikaa.  

• BTU on tarpeellinen, kun suunnitellaan palvelinkeskuksen jäähdytyskapa-

siteettia, joka taas riippuu muun muassa ICT-laitteiston sähkönkulutuksesta 

sekä palvelinkeskuksessa käytetystä valaistuksesta.  

• Ilmavirtausindeksiin vaikuttavat kuinka tehokkaasti palvelinräkit jäähdyte-

tään, kuinka korkea on jäähdytysilman paluuvirtauksen lämpötila, mitkä 

ovat jäähdytysilman ja paluuilman lämpöindeksit, paljonko ilmaa kierräte-

tään uudelleen sekä kuinka hyvin räkki ottaa jäähdytysilmaa sisäänsä.  

• Jäähdytysjärjestelmän suorituskykyyn vaikuttavat ilmavirtauksen tehok-

kuus, jäähdytysjärjestelmän tehokkuus, jäähdytysjärjestelmän sovituskoko 

ja skaalautuvuus, ilman jäähdytyksensäästön käyttö sekä veden jäähdytyk-

sensäästön käyttö.  

 

Energiaan liittyviä mittareita Wang & Khan (2013, s. 649-651) tunnistivat viisi kap-

paletta: palvelinkeskuksen infrastruktuurin tehokkuus, energian käytön tehokkuus, 

HVAC järjestelmän tehokkuus, SWaP (Tila, teho ja suorituskyky) sekä palvelin-

keskuksen energian tuottavuus. 

• Palvelinkeskuksien infrastruktuurin tehokkuus lasketaan jakamalla palve-

linkeskuksien ICT-järjestelmien tehonkäyttö palvelinkeskuksien kokonais-

tehonkäytöllä. 

• Energian käytön tehokkuus kertoo ICT-laitteiston ja palvelinkeskuksen 

muun laitteiston välisen energiankäytön suhteen. Se lasketaan jakamalla 

palvelinkeskuksien kokonaistehonkäyttö ICT-järjestelmien tehonkäytöllä. 

Energian käytön tehokkuus tyypillisesti kasvaa, kun ICT-laitteiston työ-

kuormat kasvavat (Hanstein 2017, s. 7)   

• HVAC järjestelmän tehokkuus suhteuttaa ICT-järjestelmä energiankäytön 

HVAC järjestelmän ja sen käyttämän energian käyttöön.  
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• SWaP (Tila, teho ja suorituskyky) kertoo palvelinkeskuksen energiatehok-

kuudesta ottamalla huomioon ICT-laitteiston viemän fyysisen tilan, ener-

gian ja tehokkuuden.  

• Palvelinkeskuksen energian tuottavuus mikä on hyödyllisen työn ja siihen 

kulutetun energian suhde. Se saadaan jakamalla tuotettu hyödyllinen työ ky-

seisen työn tekemiseen vaaditulla energialla. Hyödyllinen työ on tehtävä, 

jonka ICT-laitteisto suorittaa arvioituna aikana.  

 

Moninkertaisia indikaattoreita ovat palvelinkeskuksen indikaattorit sekä palvelin-

keskuksen alatason indikaattorit. Palvelinkeskuksen indikaattori kerää tietoja eri 

mittareista kuten palvelinkeskuksen infrastruktuurin tehokkuus, palvelimien käyt-

tösuhde, tietoliikenneverkkojen käyttösuhde, tallennusjärjestelmän käyttösuhde ja 

palvelinkeskuksen käyttösuhde. Palvelinkeskuksen alatason indikaattorit seuraavat 

esimerkiksi energiankäyttöä, jäähdytystä ja ilmavirtausta (Wang & Khan (2013, 

s.652). Omistamisen kustannukset kertovat minkälaiset kustannukset omistajalle 

tulevat palvelinkeskuksen rakentamisesta, operoinnista ja ylläpidosta. Tyypillisesti 

omistamisen kustannukset jaetaan pääomakustannuksiin, jotka kertovat rakentami-

seen liittyvistä kustannuksista ja operationaalisiin kustannuksiin, jotka kertovat 

kuukausittaisista palvelinkeskuksen kustannuksista.  

 

IT-palveluiden hallintaan ja johtamiseen on tuotettu kokoelma parhaita käytäntöjä 

maailmanlaajuisen tutkimuksen ja kehitystyön tuloksena ITIL-viitekehyksen alle 

(Axelos 2019, s. 8). Spremic et al (2008) tutkivat tapaustutkimuksessaan ITILin 

pohjalta määriteltäviä suorituskykymittareita ja päätyivät seuraaviin pääasiassa 

prosesseja seuraaviin suorituskyvyn osa-alueisiin ja esimerkkimittareihin: 

• Palvelupiste ja häiriönhallinta. Mittareina esimerkiksi häiriöiden selvityk-

seen kulunut keskimääräinen aika ja prosentuaalinen osuus häiriöistä, joilla 

oli merkittävä vaikutus palveluihin.  

• Ongelmanhallinta. Mittareina esimerkiksi suurien ongelmien määrä, ongel-

mien toistuvuus ja kauanko ongelman juurisyyn selvittämiseen keskimäärin 

kuluu aikaa.  
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• Konfiguraationhallinta. Mittarina esimerkiksi tarkistuksen jälkeen löydetty-

jen väärien konfiguraatioiden osuus.  

• Muutoksenhallinta. Mittareina esimerkiksi suunnitellusti tehtyjen muutok-

sien ja kiireisten muutoksien prosentuaalinen osuus kaikista muutoksista. 

• Jakelunhallinta. Mittarina esimerkiksi kiireisten jakelujen osuus kaikista ja-

keluista.  

 

Palvelinkeskuspalvelut ovat palvelutuotantoa, ja palvelut Pellisen mukaan (2017, s. 

105) eroavat fyysisistä tuotteista erityisesti siinä, ettei niitä voi varastoida ja 

asiakkaalla on jonkinlainen panos niiden tuotannossa. Grönroos ja Ojasalo (2004, 

s. 418) määrittelivät palveluiden tuottavuudelle kolme suorituskyvyn osa-aluetta:  

1. Sisäinen tehokkuus, jota voidaan mitata palvelun tarjoajan ja asiakkaan kus-

tannuksien ja niiden osatekijöiden avulla.  

2. Ulkoinen tehokkuus, jota voidaan mitata tuottojen, tuotantomäärän ja hin-

nanmuodostukseen vaikuttavien laatutekijöiden avulla.   

3. Kapasiteetin käytön tehokkuus, jota voidaan mitata kapasiteetin käyttöas-

teen avulla. 

  



 

   

 

44 

4 SUORITUSKYKYMITTARISTON SUUNNITTELU JA KÄYTTÖÖN-

OTTO PK-YRITYKSESSÄ 

 

 

Tenhunen & Ukko kertovat tutkimusraportissaan (2001, s.2) pk-yritysten 

johtamisen perustuvan usein omistajan tai yksittäisen johtajan henkilökohtaiseen 

taitoon. Pk-yrityksissä kirjanpitotyökalut ovat koko ajan kehittyneet, mutta antavat 

silti kapean kuvan yrityksen toiminnasta.  

 

Toisaalta operationaalisella tasolla mittaamista tekevän yrityksen mittarivalikoima 

voi olla myös niin laaja, että kohteita ja mittareita on täsmennettävä, jotta saadaan 

aikaan yritysjohdon strategista päätöksentekoa tukeva kokonaisvaltainen 

mittausjärjestelmä. Strateginen päätöksenteko tarvitsee fokusoitua suorituskyvyn 

mittaamista, ja selkeän kuvan kokonaisuudesta. Kun mittaristolle lähdetään hake-

maan fokusta, tulisikin ensin selkiyttää yrityksen tärkeimmät suorituskyvyn osa-

alueet (Laitinen 1998, s. 279-280). 

 

Kirjallisuudesta löytyvillä mittariston suunnittelu- ja käyttöönottovaiheen 

prosessimalleilla on useita yhteisiä piirteitä. Suurin osa prosessimalleista etenee sa-

moin tavoin määritellen ensin yrityksen strategiset tavoitteet. Kun strategiset tavoit-

teet ovat selvillä, voidaan niille määritellä kriittiset menestystekijät. Kriittisten me-

nestystekijöiden avulla suorituskykymittarit voidaan lopulta määrittää. Useimmat 

malleista etenevät strategisista tavoitteista kriittisten menestystekijöiden 

tunnistamisen kautta mittareiden määrittämiseen. Prosessimalleissa eri vaiheiden 

määrät sekä menetelmät vaihtelevat. Lönnqvistin mukaan (2003, s. 82-83) kirjalli-

suudesta löytyviä prosessimalleja ei kuitenkaan tulisi noudattaa orjallisesti, vaan 

niitä tulee muokata sopivaksi kyseisen yrityksen tarpeisiin. Lähes kaikissa 

prosessimalleissa on lähtökohtana suunnittelulle yrityksen visio ja strategia (Ukko 

et al 2007a, s. 55).  

 

Tenhunen & Ukko (2001, s. 20) jalostivat Tenhusen (2001, s. 100) luomasta 

prosessimallista Sake-prosessimallin, joka soveltuu erityisesti pkt- yrityksille 



 

   

 

45 

suorituskyvyn analysointijärjestelmän suunnittelu- ja käyttöönottoprosessiksi 

(kuva 15). Koska pk-yritykselle soveltuvan tasapainotetun mittariston rakentami-

seen tarvitaan nimenomaan pk-yritykselle suunniteltu prosessimalli, tässä teorialu-

vussa käytetään Sake-prosessimallin päävaiheita yhtenäistävänä viitekehyksenä.  

 

 
Kuva 15 Sake-prosessin vaihemalli (Tenhunen & Ukko 2001, s. 34) 

 

Mittariston käyttöönotto jo itsessään ennen sen mittaustuloksien aiheuttamia oh-

jauspäätöksiä tuo organisaatioon muutoksia, joten prosessimalliin on otettu 

Kotterin (2012, s.23) muutosjohtamisen teoriaa soveltuvin osin. Lönnqvist & 

Mettänen (2003, s. 85) arvioivat suunnitteluvaiheessa työryhmän yhden mittariston 
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suunnittelukokouksen kestoksi kahdesta kolmeen tuntia. Suunnitteluvaiheessa kan-

nattaisi käydyistä työpajoista pitää kirjaa esimerkiksi muistiot kirjoittaen. Suunnit-

teluvaiheen aikana syntynyt dokumentaatio toimii myös myöhemmin mittariston 

uudistamisen pohjana (Tenhunen 2001, s. 105-106). Tenhunen ehdottaa kirjallisuu-

desta löytyvien mittariesimerkkien ehdottamista suunnittelutiimin jäsenille, mikäli 

heillä on liian puutteelliset perustiedot suorituskyvyn mittaamisesta (Tenhunen 

2001, s. 108). Kotterin (2012, s. 23) mukaan olisi tärkeää muodostaa pieniä lyhyen 

aikavälin saavutuksia, jotta ihmiset motivoituvat olemaan muutostyössä mukana. 

 

4.1 Tarve ja tarkoitus 

 

Alkuidea suorituskykymittariston kehittämiselle voi lähteä esimerkiksi yrityksen 

voimakkaasta kasvusta tai halusta kehittää sisäistä suorituskykyään. Suorituskyky-

mittariston suunnittelu lähtee käyntiin, kun suorituskyvyn mittaamiselle todetaan 

tarve. Alkuvaiheessa yrityksen johto tekee päätöksen siitä, tarvitaanko mittariston 

suunnitteluun ulkopuolista apua. Johto määrittelee myös mittariston pääkäyttötar-

koituksen (Tenhunen 2001, s. 100; Tenhunen & Ukko 2001, s. 34). Mikäli mitta-

ristoa suunnitellaan ohjaustarkoitukseen, on siinä tyypillisesti vähemmän mittareita 

kuin vain valvontatarkoitukseen suunniteltavassa mittaristossa (Ukko et al 2007a, 

s. 59). Mittariston suunnittelutyötä varten muodostetaan yleensä yrityksen henki-

löstöstä tehty suunnittelutiimi (Lönnqvist 2003, s. 78). Kun mittariston suunnitte-

lutyötä aloitetaan, on hyvä luoda ja viestiä jonkinlainen visio miltä tulevaisuus näyt-

tää, kun valmista suorituskykymittaristoa käytetään sekä mitä hyötyjä mittaristolla 

saavutetaan (Kotter 2012, s. 23).  

 

4.2 Sitouttaminen 

 

Tenhusen ja Ukon mukaan (2001, s. 14) erityisesti pkt-yrityksessä ylimmän johdon 

kuten toimitusjohtajan tai omistajan aktiivinen osallistuminen suunnittelutyön 

aloittamisessa on tärkeä tekijä. Sitouttamisvaiheessa suunnittelutyöhön valitun tii-

min jäsenet sitoutetaan prosessiin, johdon/omistajien sitouttamisen ollessa kaikista 

tärkeintä. Kun suunnittelutyötä aloitetaan, informoidaan myös henkilöstöä, joiden 
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päivittäiseen työhön valmis mittaristo tulee vaikuttamaan (Tenhunen 2001, s. 100; 

Tenhunen & Ukko 2001, s. 34; Ukko et al 2007b, s. 45).  

 

Henkilöstön sitouttamista voidaan myös lisätä, mikäli heidät päästetään vaikutta-

maan suunnitteluvaiheessa mittariston sisältöön (Ukko et al 2007a, s. 7) ja olisikin 

erittäin tärkeää sitouttaa ne keihin haluaa mittaristolla vaikuttaa (Tenhunen 2001, s. 

104). Kotterin (2012, s. 24) mukaan myös henkilöstölle olisi tärkeää viestiä 

paremman tulevaisuuden visiota, joka on saavutettavissa tehtävän muutoksen 

avulla. Mikäli tiedottamista halutaan rajata, tulisi tiedottaa kuitenkin vähintään sitä 

osaa henkilöstöstä, jotka ovat tekemisissä valmiin mittariston kanssa (Tenhunen 

2001, s. 102).  

 

4.3 Taustamäärittäjät 

 

Tässä vaiheessa yrityksen visiota ja strategiaa joko määritellään tai vielä 

selkiytetään. Laajaa strategista suunnittelua ei ole tarpeen tehdä, mikäli strategia on 

luotu aikaisemmin ja yhä ajan tasalla (Ukko et al 2007a, s. 58). Lähtötilannetta voi-

daan lisäksi diagnosoida käytössä olevien mittareiden dokumentoinnilla ja varmis-

tamalla strategiset tavoitteet (Santori ja Anderson 1987, s. 147). Lönnqvist & 

Mettänen (2003, s. 87) mukaan strategian selkiyttämisvaiheessa haetaan myös 

yhtenäistä näkemystä strategiasta työryhmän jäsenten kesken.   

 

Pk-yrityksessä strategia voi aluksi olla riittämätön menestystekijöiden 

määrittämiseen. Suunnitteluvaihe onkin samalla tärkeä osa oppimista, jossa vielä 

tarvittaessa mietitään ja selkiytetään yrityksen visiota ja strategiaa (Lönnqvist 2003, 

s. 79). Eräänä käyttökelpoisena tapana yhtenäisen näkemyksen muodostamiseen 

strategiasta on käyttää teemahaastatteluita organisaation ydinhenkilöiden 

haastattelemiseen. Haastattelija pyrkii silloin haastateltavaa kuvaamaan 

keskeisimmät lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet, jotka organisaation on 

saavutettava (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 87).  
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Kun yrityksen strategia ja tärkeimmät strategiset tavoitteet on tunnistettu, voidaan 

niiden pohjalta määrittää kriittiset menestystekijät, joissa organisaation tulee olla 

erityisen hyvä saavuttaakseen tavoitteensa (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 90). 

Kriittisten menestystekijöiden kautta voidaan johtaa seurattavat suorituskyvyn osa-

alueet (Ukko et al 2007a, s. 59).  

 

4.4 Rakentaminen 

 

Seurattavien suorituskyvyn osa-alueiden määrittely 

 

Tasapainotetussa mittauksessa pyritään kokonaisuuteen, jossa mittausnäkökulmat 

muodostavat järkevän, tasapainoisen kokonaisuuden (Lönnqvist & Mettänen 2003, 

s. 89).  Mittaristoon valitaan sellaiset suorituskyvyn osa-alueet, joilla toimintaa voi-

daan yrityksessä tehokkaimmin seurata ja ohjata. Suorituskyvyn osa-alueille mää-

ritellään samalla painotukset. Suunnittelutyötä voidaan nopeuttaa jakamalla suun-

nittelutiimille tarvittaessa lista esimerkkimittareista, joista he voivat ehdottaa 

soveltuvimpia mittareita seuraavaan vaiheeseen (Tenhunen 2001, s. 102). Mikäli 

mittaristoa suunnitellaan ohjaustarkoitukseen, on mittarikohtaisesti pohdittava 

myös mihin mittarin ohjausvaikutus johtaa (Ukko et al 2007a, s. 60).  

 

Osa-alueiden valinta ja soveltuvimpien mittareiden arviointi 

 

Tässä vaiheessa seurattavat suorituskyvyn osa-alueet päätetään lopullisesti, ja suun-

nittelutiimin jäsenien ehdottamista mittareista pyritään löytämään soveltuvimmat 

mittarit. Mittareista arvioidaan täyttävätkö ne hyvän suorituskykymittarin ominai-

suuksia. Kun hyvä suorituskykymittari on löytynyt, sille määritellään mittausdatan 

lähde, kuka on vastuussa mittausarvon keräämisestä ja sekä mittaustaajuus eli 

kuinka usein mittausarvo kerätään. Mittarikohtaiset tarvoitearvot voidaan jättää 

pohdintaan seuraavaan vaiheeseen (Tenhunen 2001, s. 102). Yrityksen kriittisille 

menestystekijöille olisi jokaiselle pyrittävä löytämään joko yksi tai useampi mittari. 

Yhtenä suunnittelun periaatteena voidaan pitää myös, että kaikissa suorituskyvyn 
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osa-alueissa olisi suunnilleen yhtä paljon seurattavia menestystekijöitä (Lönnqvist 

& Mettänen 2003, s. 92-94). 

 

Mittariston viimeistely 

 

Mittariston viimeistelyvaiheessa päätetään lopullisesti mittaristoon tulevat mittarit, 

sekä asetetaan niille tavoitetasot ja mittarikohtaiset vastuut. On myös päätettävä, 

kuka viestii mittariston seurantatuloksista ja millä jakelulla (Tenhunen 2001, s. 

103).  Mittaristoon tulevien mittareiden määrää kannattaa pitää silmällä, jotta niiden 

seuraamisesta ei tule liian aikaa vievää. Mittari, josta ei päästä yhteisymmärrykseen 

kannattaa jättää mittaristosta pois (Tenhunen 2001, s. 104-105).  

 

Mittareiden raportointitiheytenä voidaan esimerkiksi helposti saatavat mittaustiedot 

päivittää mittaristoon kuukausittain ja hankalammat mittarit harvemmin. Kuukau-

sittain julkaistavassa mittaristossa hitaammin kuin kuukausittain päivittyvät mittarit 

näkyvät silloin samoina arvoina useissa raporteissa (Tenhunen & Ukko 2001, s. 17). 

Viimeistelyvaiheessa mittaristoa voidaan arvioida syy-seuraussuhteiden kautta esi-

merkiksi strategiakarttaa käyttäen (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 92), ja sen tasa-

painoa kokonaisuutena arvioidaan. Mittaristosta karsitaan päällekkäiset ja liian työ-

läät mittarit (Ukko et al 2007a, s. 60-61).  

 

Santori ja Anderson (1987, s. 147) ehdottavat lopuksi kehitettyjen mittareiden 

aiheuttamien mahdollisten johtamiskulttuurillisten muutosten arviointia sekä 

mahdollisten vastatoimien pohdintaa. Mittariston julkisuudesta päätetään, kuten 

onko koko mittaristo henkilöstölle näkyvissä vai esimerkiksi vain heitä koskevat 

tiedot. Mittareiden vastuuhenkilöiden informaatiorutiineista sovitaan, sekä pääte-

tään, kuinka mittaustuloksista viestitään henkilöstölle (Ukko et al 2007a, s. 61).  

Kun mittaristo on valmis siirtymään koekäyttövaiheeseen, informoidaan henkilös-

töä valituista mittareista (Ukko et al 2007a, s. 58). Henkilöstölle on tärkeää kertoa 

mittarikohtaisesti kuinka kyseinen mittari auttaa yrityksen strategian toteutumi-

sessa (Ukko et al 2007a, s. 13). 
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4.5 Koekäyttö ja arviointi 

 

Koekäyttövaiheessa mittaristoa koekäytetään, kunnes suunnittelutiimi ei enää eh-

dota mittaristoon muutoksia, tyypillisesti 2-3 mittauskautta. Koekäytön aikana teh-

dään tyypillisesti muutoksia tietojärjestelmiin, joten henkilöstöä tulee laajemmin 

työhön mukaan. Kuten kuvasta 16 on havaittavissa, koekäyttövaihe on 

implementointiprosessin aikaa vievin vaihe (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 79).  

 

Koekäytön aikana mittaristoa korjataan ja esimerkiksi tarkennetaan tavoitteita, osa-

alueiden tai mittareiden painotuksia, lisätään tai poistetaan mittareita tai muutetaan 

mittareiden mittaustaajuuksia (Tenhunen 2001, s. 103). Tietojärjestelmiin tehdään 

muutoksia siten, että ne mahdollistavat mittaamisen.  

 

 
Kuva 16 Suunnittelutiimiltä vaadittava työpanos eri vaiheissa (Bourne 2003; Lönnqvist & 

Mettänen 2003, s. 79) 

 

Mittariston avulla luodut uudet toimintatavat tulisi ankkuroida työkulttuuriin 

(Kotter 2012, s. 23). Mikäli koekäyttövaiheessa mittariston tuloksia julkaistaan 

henkilöstölle, on henkilöstön kouluttaminen tärkeää mittariston ja mittauksien pää-

periaatteiden ymmärtämiseksi (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 102). Tenhusen ja 

Ukon mukaan (2001, s. 15) valmista suorituskykymittaristoa käytettäessä jatkossa 

toimintojen kehittämiseen ja uudelleen organisointiin muodostuu samalla muutos-

vastarintaa erittäin todennäköisesti.  
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4.6 Käyttö ja kehittäminen 

 

Kun mittaristo todetaan koekäytön aikaisessa arvioinnissa valmiiksi, päätetään koe-

käyttövaihe ja otetaan mittaristo osaksi yrityksen strategista ohjausjärjestelmää. 

Mittaristoa arvioidaan ja kehitetään jatkossa jatkuvan säännöllisesti jatkuvan kehit-

tämisen periaatteella (Laitinen 1998, s. 324).  Mittaristoa voi olla järkevin arvioida 

esimerkiksi kerran vuodessa, jolloin tarkistetaan, että mittaristo toteuttaa yhä yri-

tyksen strategiaa ja kaikki siihen valitut mittarit ovat hyödyllisiä (Ukko et al 2007a, 

s. 62). Yhtä ainoaa oikeaa mittaristoa ei yritykselle ole mahdollista luoda, koska 

luotu mittaristo on aina subjektiivinen näkemys yrityksestä (Tenhunen 2001, s. 103-

104). Rampersadin mukaan (2003, s. 118) strateginen ohjaus voi tarvita henkilös-

tössä myös yksilötasolla ajattelun muutosta, koska jokaisen yksilön tulisi ajatella 

jatkuvaa parantamista, kehittämistä ja oppimista normaalina rutiinina. Hyviä lähtö-

kohtia suorituskyvyn mittaamiselle ovat yrityksen matala organisaatio ja kehitty-

misorientoitunut organisaatiokulttuuri (Ukko et al 2007a, s. 14). 

 

Luodun mittariston tulee seurata yrityksen strategiaa, ja mikäli strategiaa kehite-

tään, tulee myös mittaristoa kehittää sen mukaisesti (Tenhunen 2001, s. 104). Kun 

luotua mittaristoa on tarve päivittää, se etenee samalla tavoin kuin suunnittelu ja 

käyttöönotto (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 132). Laitinen (1998, s. 20) ehdottaa 

myös mittariston jatkokehitykseen vertailua (benchmarking) tehokkaimmin toimi-

vien yritysten suorituskykyyn ja niistä oppimista. 

 

4.7 Toimialan erityispiirteet suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa 

 

Palvelunkeskuspalveluita tuotetaan asiantuntijavetoisesti ja asiantuntijaorganisaa-

tiossa sidosryhmillä on tärkeä rooli. Suorituskykymittaristoa luotaessa suoritusky-

vyn osa-alueet voidaan ottaa jostain mittaristomallista suoraan, mutta asiantuntija-

organisaatiossa tyypillisesti aineettomat tekijät korostuvat (Lönnqvist & Mettänen 

2003, s. 89). Erityisesti asiantuntijaorganisaatiossa useimmat työntekijöistä 

kantavat suoraan vastuun työnsä tuloksista, ja heille on myös tärkeää  ymmärtää 

työnsä vaikutus koko organisaation tulokseen. Asiantuntijaorganisaatioissa 
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henkilöstön mielipiteen huomioiminen ja henkilöstön sitouttaminen mittariston 

suunnitteluun ja käyttöönottoon onkin oleellista hankkeen onnistumisen kannalta 

(Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 103-107).  

 

Suorituskyvyn mittaamisella voidaan seurata ICT-palveluita tuottavassa yrityk-

sessä niihin liittyviä prosesseja. Calvo-Manzano et al (2015, s. 133-135) selvittivät 

kyselyssään pk-yrityksille missä järjestyksessä IT-hallinnan (ITIL) prosesseja tulisi 

implementoida. Pk-yritykset priorisoivat seuraavat IT-hallinnan prosessit ensisijai-

siksi implementoinnin kohteiksi: 

1. Ongelmanhallinta (palvelupiste). Tämä osuus on tärkein, koska sen toimin-

nan tehokkuus näkyy suoraan asiakkaalle.  

2. Palveluportfolion hallinta 

3. Palvelukatalogin hallinta 

4. Vaatimuksien hallinta 

 

Calvo-Manzano et al (2015, s. 135) tunnistivat myös kolme eri lähestymistapaa 

ITIL prosessien implementoimiseen:  

• Teknisen lähestymistavan. Keskittyen kapasiteetin hallintaan, käytettävyy-

den hallintaan ja it palveluiden jatkuvuuteen. 

• Hallinnollisen lähestymistavan. Keskittyen ongelmanhallintaan (palvelu-

piste), koska nämä prosessit mahdollistavat asiakaskeskeisen parantamisen 

• Palvelukustannuksiin keskittyvän lähestymistavan. Keskittyen it-palve-

luista maksamiseen käytön mukaan, taloushallinnon ja it-palveluprosessin 

kautta. 
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5 TAPAUSTUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tapaustutkimuksen yritykselle suunniteltiin vuonna 2021 tasapainotettu suoritus-

kykymittaristo, jolla yritys voi seurata ja ohjata strategiansa toteutumista sekä lii-

ketoiminnallista menestymistään. Tässä luvussa kerrotaan yrityksessä tehdystä ta-

sapainotetun suorituskykymittariston suunnitteluprosessista. 

 

Tutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin saavuttamiseksi tutkimuksessa käytettiin 

seuraavia taktiikoita. Rakennevaliditeetin saavuttamiseksi hyödynnettiin kvalitatii-

visina aineistonkeruumenetelminä puolistrukturoituja teemahaastatteluita ja työpa-

joja. Sisäisen validiteetin saavuttamiseksi käytettiin ennustetun ja empiirisen mallin 

vertailua. Ulkoisen validiteetin saavuttamiseksi käytettiin teoreettisen viitekehyk-

sen käyttämistä tutkimuksessa. Reliabiliteetin saavuttamiseksi käytettiin tapaustut-

kimuksen aineistolle NVivo12 tietokantaa.  

 

Tutkimus eteni vaiheittain kuvan 17 mukaisesti. Aluksi suunnittelutiimille pidettiin 

teemahaastattelut, joissa pyrittiin tekemään esiselvitys ennakkoasenteista, osaami-

sen tasosta, yrityksen tärkeimmistä tavoitteita sekä suorituskyvyn osa-alueita. Tee-

mahaastatteluilla pyrittiin saamaan hyvät lähtötiedot, joista työpajojen käynnisty-

essä voisi lähteä suunnittelua edistämään. Työpajojen tuotoksena syntynyt mitta-

risto arvioitiin koekäytön jälkeen.  

 

  
Kuva 17 Tapaustutkimuksen vaiheet 
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5.1 Yrityksen ja toimialan esittely 

 

Tapaustutkimuksen kohteena oleva yritys työllistää alle 200 henkilöä ja sen liike-

vaihtoluokka on alle 50M€. Yrityksellä on Suomessa useita palvelinkeskuksia, 

joista se tarjoaa colocation palvelinkeskuspalveluita sekä käyttöpalveluina tarjotta-

via ICT-kapasiteettipalveluita asiakkailleen. Yritys on kasvuvaiheessaan, ja seuraa 

erityisesti ulkoisen suorituskyvyn mittareita kuten talouden ja myynnin tunnuslu-

kuja. Yrityksessä on tehty prosessikehitystä ja painotettu sisäisen suorituskyvyn tär-

keyttä, mutta niissä menestymistä ei vielä pääsääntöisesti ohjaustarkoituksessa mi-

tata. Prosessikehitystä tukien yrityksen ohjausryhmä on joitain vuosia sitten käynyt 

lyhyen perehdytyksen LEANiin, jonka jälkeen yrityksen tietojärjestelmiin on tehty 

jatkuvaa kehitystä erityisesti tehtävätason suorittamisen seurannalle. Eri tietojärjes-

telmien tietojen integroimista yhteen näkymään on myös tehty, jotta erityisesti tuo-

tannon tilannekuva olisi mahdollisimman ajan tasainen. Yrityksessä ei ole vielä 

käytössään strategiaprosessia, jonka työn tuotoksena yritykselle syntyisi säännölli-

sesti tarkennettu strategia. Yrityksessä on tunnistettu tarve kehittää ennustavampaa 

suorituskyvyn mittaamista, jolla voitaisiin kehittää sisäistä suorituskykyä ja paran-

taa kilpailukykyä. Yrityksessä on pohdittu sekä ISO 9001 laatujärjestelmän että 

EFQM-mallin käyttöönottoa, mutta niiden viitekehykset ovat sisäisessä arvioin-

nissa todettu nykyhetkellä liian raskaaksi ylläpitää suhteessa niistä saavutettuihin 

hyötyihin.  

 

5.2 Mittaristomallin valmistelu 

 

Mittaristomalli tapaustutkimuksen yritykselle valmisteltiin ennen suunnittelupro-

sessin aloittamista, jotta suunnittelutiimin resurssienkäyttöä saatiin pienennettyä. 

Mittariston sopivuutta analysoitiin siten, että sen tulisi sopia pk-yritykselle, joka 

tuottaa colocation palvelinkeskuspalveluita ja käyttöpalveluita. Mittaristomallin tu-

lisi myös olla mahdollisimman hyvin mukautuva juuri kyseisen yrityksen strategi-

aan ja erityispiirteisiin. Mittaristomallin tulisi tukea strategian viestintää ja menes-

tystekijöiden kausaalisuhteiden hahmottamista henkilöstölle, sekä sen tulisi sovel-

tua kokonaisvaltaisesti sekä sisäisen että ulkoisen suorituskyvyn mittaamiseen. 
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Mittaristomalleja ja niiden soveltuvuutta tapaustutkimuksen yritykselle analysoitiin 

taulukon 7 mukaisesti.  

 

Mittaristomalli Arvio soveltuvuudesta tapaustutkimuksen yritykselle 

Tasapainotettu  

tuloskortti 

Suorituskyvyn osa-alueet mukautettavissa yrityksen tar-

peisiin. Tueksi kehitetty kausaalisuhteita kuvaava strate-

giakartta erittäin hyvä strategian viestinnän väline. Mitta-

reiden määrä voidaan pitää pienenä. Pkt-yrityksiä varten 

luotu sake-prosessimalli tukee mukautetun tasapainote-

tun tuloskortin luomista pk-yrityksissä. 

Suorituskykypyra-

midi 

Suorituskyvyn osa-alueet ja tasot eivät mukautettavissa 

pk-yritykselle sopiviksi. Kausaalisuhteet epäselvät.  

Palvelualan  

suorituskykymitta-

risto 

Suorituskyvyn osa-alueet eivät ole mukautettavissa ja ne 

eivät välttämättä tue yrityksen strategiaa. Eri osa-aluei-

den väliset kausaalisuhteet epäselvät. 

Dynaaminen  

suorituskyvyn  

mittausjärjestelmä 

Suorituskyvyn osa-alueet eivät mukautettavissa, tosin 

osa-alueet käyvät sellaisenaan ilman mukauttavista. Kau-

saalisuhteet myös melko selvät. Mittaristo voi kuitenkin 

sisältää ohjaustarkoitukseen pk-yritykselle liian monta 

mittaria. Mittariston monesta osa-alueesta johtuen myös 

strategian viestiminen voi jäädä epäselväksi 

Suorituskykyprisma Mittariston osa-alueet eivät ole mukautettavissa ja mitta-

risto voi olla pk-yritykselle liian raskas. Strategiaa vaikea 

viestiä mittaristomallin avulla. 

Skandia Navigator Mittaristo keskittyy aineettomaan pääomaan, joka voi 

olla strategian vastaista. Navigatoriin tyypillisesti vali-

taan useita kymmeniä mittareita, joka on pk-yritykselle 

ohjaustarkoitukseen liikaa.  
Taulukko 7 Tasapainotettujen mittaristomallien arviointi 
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Tasapainotetuksi mittaristomalliksi soveltuvin oli tasapainotettu tuloskortti, mikäli 

suorituskyvyn osa-alueet ja tasapaino jätetään yrityksen suunnittelutiimin tunnis-

tettaviksi osana suunnitteluprosessia. Työkaluksi valittiin LUT yliopiston pkt-

yrityksille suunnittelema ja ylläpidoltaan kevyt excel-pohjainen SAKE-sovellus, 

joka myös soveltuu hyvin eri suorituskyvyn osa-alueiden ja suorituskykymittarei-

den tasapainottamiseen. Työkalun tueksi luotu SAKE-prosessi tukee pkt-yrityksen 

tasapainotetun tuloskortin suunnittelua. 

 

5.3 Suunnittelutyön prosessimallin vaiheet 

 

Pk-yritykselle on tyypillistä resurssien riittämättömyys, joten prosessimallin kuor-

mittavuus suunnittelutiimille ja henkilöstölle pyrittiin pitämään mahdollisimman 

pienenä. Tapaustutkimuksen palvelinkeskusliiketoiminnan pk-yritykselle 

määriteltiin taulukossa 8 nähtävä prosessimalli, joka noudattaa suunnittelutieteen 

prosessimallia ja sen avulla saatiin resurssivaraukset tehtyä suunnittelutiimin jäse-

nille.  
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Vaihe Tavoite 

1. Viestintä työn aloittamisesta 

 

Viestiä miksi tehtävä mittaristotyö on tar-

peellinen ja ajankohtainen, mikä on mittaris-

ton käyttötarkoitus sekä kuinka se tulee vai-

kuttamaan henkilöstöön. 

2. Lähtötilanteen tiedon kerää-

minen teemahaastatteluilla.  

 

Ennakkoasenteiden ja suunnittelutyöhön tar-

vittavan osaamisen kartoittaminen, selvittää 

alustavasti yrityksen tärkeimmät tavoitteet ja 

suorituskyvyn osa-alueet 

3. Työpaja 1/4: Vision ja strate-

gian selkiyttäminen. Suori-

tuskyvyn osa-alueet 

 

Vision ja strategian selkiyttäminen, menes-

tystekijöiden tunnistaminen, suorituskyvyn 

osa-alueiden tunnistaminen 

4. Työpaja 2/4: Suorituskyvyn 

osa-alueiden tarkentaminen, 

mittareiden analysointi 

 

Suorituskyvyn osa-alueiden ja painotuksien 

tarkentaminen, menestystekijöiden selkiyttä-

minen, soveltuvimpien mittareiden valinta 

5. Työpaja 3/4: Mittariston vii-

meistely ja koekäyttöön siir-

tyminen 

 

Mittareiden ja niiden painotuksien tarkenta-

minen, mittarin tavoitetasojen määrittelyt 

6. Työpaja 4/4: Mittariston arvi-

ointi 

Mittariston arviointi, informaatiorutiinien ar-

viointi, SAKE-työkalun esittely 
Taulukko 8 Mittariston suunnittelutyön prosessimallin päävaiheet 

 

Alustavassa aikataulussa (kuva 18) pyrittiin tiiviiseen noin 2 viikon välein tapahtu-

vaan työskentelyyn, jotta käsitellyt asiat eivät pääsisi unohtumaan. Aikataulu esi-

teltiin suunnitteluryhmälle ennen työn aloittamista, ja sitä käsiteltiin aina kun jokin 

osuus oli saatu valmiiksi.  
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Kuva 18 Alustava aikataulu  

 

5.4 Haastattelujen suunnittelu ja toteuttaminen 

 

Kaikki suunnittelutiimin jäsenet osallistuivat haastatteluihin. 

Haastattelukysymykset lähetettiin haastateltaville etukäteen, jotta kysymyksiin ja 

aiheisiin ehti tutustua ennen haastattelua (Liite 1 haastattelukysymykset). Haastat-

telukysymykset olivat teemoitettu taulukon 9 mukaisesti. 

 

Teema Kysymykset 

Ennakkoasenteet suorituskyvyn mittaamiselle Q8,Q9 

Aikaisempi osaaminen tai kokemus yrityksen suorituskyvyn 

mittaamisesta 

Q1 

Yrityksen tärkeimmät lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet Q2 

Suorituskyvyn osa-alueet ja niiden painotukset Q3,Q4, Q5 

Suorituskykymittarit Q6,Q7 
Taulukko 9 Haastattelukysymyksien teemat 

 

Haastatteluihin osallistui yhdeksän henkilöä, joista kahdeksan henkilön haastattelut 

nauhoitettiin ja yhden kirjoitettiin haastattelutilanteessa muistioksi. Kaikki 

haastattelut tehtiin puhelimitse puolistrukturoituina haastatteluina, joissa 
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kysymyksiä käytiin läpi mutta keskustelu pidettiin vapaana jotta eri aiheiden välillä 

pystyi siirtymään sujuvasti mikäli uusia asioita tuli mieleen. Yrityksen omistajan 

näkemyksiä pyrittiin haastattelemaan ennen suunnitteluvaiheeseen siirtymistä, jotta 

omistajan näkökulma saataisiin selville. Omistajia ei vielä tässä vaiheessa tavoi-

tettu. Haastatteluissa kysymyksiin saadut tiedot kirjoitettiin ensin exceliin, josta ne 

siirrettiin NVivo 12 ohjelmaan analysoitaviksi ja luokiteltaviksi.  

 

5.5 Mittariston rakentaminen 

 

Yrityksen koko henkilöstölle tiedotettiin aloitettavasta mittaristotyöstä. 

Tiedotteessa painotettiin yrityksen yhä jatkuvaa kasvua, sidosryhmien kasvavaa 

vaatimustasoa sekä lähiaikana merkittävästi kasvavaa tilauskantaa. Tiedotteen 

lisäksi pidettiin lyhyt tiedotustilaisuus, jossa käyty samat asiat ja varattiin aikaa 

kysymyksille. Mittaristoprojektiin valittiin mukaan yrityksen ohjausryhmän lisäksi 

jokaisesta tiimistä yksi henkilö, jotta tieto välittyisi ja jalkautuisi myös epämuodol-

lisesti tiimeihin.  

 

Työpaja 1/4: Vision ja strategian selkiyttäminen, suorituskyvyn osa-alueet 

 

Ensimmäisen työpajan alustuksena käytiin lyhyesti läpi teemahaastatteluissa 

suunnittelutiimin tunnistamat suorituskyvyn osa-alueet sekä kuinka heidän 

määrittelemät lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet asettuivat niihin. Korostettiin 

että tässä työpajassa tulisi muistaa myös ne tavoitteet, joissa yritys on jo hyvä, mutta 

sen olisi tärkeää myös jatkossa olla hyvä. Toimitusjohtaja esitteli yrityksen vision 

ja strategian, jonka jälkeen siirryttiin aivoriihitoimintaan. Visiota vasten strategiaa 

vielä selkiytettiin, kuinka yritys saavuttaa visionsa. Selkiytetyn strategian pääkohtia 

vasten tunnistettiin työpajan aikana yrityksen menestystekijöitä, jotka 

mahdollistavat strategian toteutumisen ja yrityksen liiketoiminnallisen 

menestymisen.  

 

Menestystekijöitä ryhmitellessä myynnilliset asiat koettiin järkeväksi ottaa 

Asiakas-näkökulmaan mukaan. Kiinteistöön liittyvät asiat nähtiin järkeväksi liittää 
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osaksi tuotanto-näkökulmaa. Prosessit tunnistettiin omaksi osa-alueekseen. 

Henkilöstöön liittyvät asiat olivat pitkälti osaamisen kehittämiseen ja 

ylläpitämiseen liittyviä, ja nähtiin että oppiminen ja ohjeistus ovat yksi osa-alue. 

Teemahaastattelun tuloksiin verrattuna uutena osa-alueena tuli varautuminen ja 

valmius – osa-alue, jonka nähtiin olevan tuotannosta erillinen osa-alue.  

 

Työpajasta tehtiin muistio ja se lähetettiin kaikille suunnitteluryhmän jäsenille, sekä 

pyydettiin pohtimaan määriteltyjä osa-alueita ja painotuksia. Samalla toimitettiin 

alustava aikatauluarvio vaiheistuksineen, josta oli nähtävissä mitä vaiheita oli jo 

tehty ja mitä vielä jäljellä. Viikkoa ennen seuraavaa työpajaa suunnittelutiimin 

jäsenille lähetettiin kooste sähköpostilla, joka sisälsi taulukon 10 tietopaketin.  

 

Yrityksen 

tiedot 

Teoriaa Data 

Yrityksen 

visio 

 

Strategian 

pääkohdat 

Mittariston käyttäminen 

jatkuvan kehittämisen 

välineenä  

 

Esimerkkimittareita ja hyvän 

mittarin ominaisuudet.  

 

Mittarin käyttöperiaatelomake 

suunnittelun avuksi 

 

Tasapainotetun mittariston eri 

tasapainon lajit 

Työpajassa tunnistetut 

menestystekijät 

 

Työpajassa tunnistetut 

suorituskyvyn osa-alueet 

painotuksineen 

 

Teemahaastatteluissa tulleet 

ideat suorituskykymittareiksi 

 

Mitä mittareita suunnittelutii-

millä on käytössä  
Taulukko 10 Työpajaa 2 varten ennakkomateriaalina lähetetyn koosteen teemat ja asiat 

 

Työpaja 2/4: Suorituskyvyn osa-alueiden tarkentaminen, mittareiden 

analysointi 
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Työpajaa pohjustettiin teorialla siitä, miten valmista mittaria käytetään muutostyön 

työkaluna. Suuremmat muutokset voitaisiin yrityksessä viedä aloiteprosessin 

kautta, jolloin kehitysaloitteet suunniteltaisiin, resursoitaisiin, budjetoitaisiin ja ai-

kataulutettaisiin. Useita aloitteita ei vietäisi tuotantoon samaan aikaan. Lisäksi ker-

rattiin hyvän suorituskykymittarin ominaisuudet. 

 

Työpajassa arvioitiin sen jälkeen suorituskyvyn osa-alueet ja lukittiin ne. Varautu-

minen ja valmius osa-alue poistettiin ja sen tilalle tuotiin uutena osa-alueena talous, 

jonka jälkeen painotukset päivitettiin. Osa-alueiden tarkennuksien jälkeen selkiy-

tettiin yrityksen strategian toteutumisen ja liiketoiminnallisen menestymisen kan-

nalta kriittiset menestystekijät. Kriittisiä menestystekijöitä kohden analysoitiin so-

veltuvimpia suorituskyvyn mittareita. Mittareita mietittäessä otettiin ensin ylös 

kaikki ideat mitä tuli, jonka jälkeen arvioitiin niistä soveltuvimpia. Soveltuvimmille 

mittareille määriteltiin mittaustaajuus, datan lähde sekä vastuullinen.  

 

Osaamiseen ja motivaatioon liittyviä mittareita pidettiin tärkeinä, mutta mikäli ne 

tehtäisiin kyselymuotoisena niistä ei saataisi tarpeeksi luotettavia ja niiden hyöty-

kustannussuhde olisi huono. 

 

Työpaja 3/4: Mittariston viimeistely ja koekäyttöön siirtyminen 

 

Työpaja pohjustettiin kertauksella viime työpajassa määritellyistä suorituskyvyn 

osa-alueista menestystekijöineen sekä niille valituista suorituskykymittareista. Uu-

tena asiana esiteltiin valmisteltu strategiakartta kausaalisuhteineen. Suunnitteluryh-

mää pyydettiin ensitöikseen pohtimaan, puuttuuko kausaalisuhteet sisältävästä jo-

tain, tai herättääkö se jotain muita huomioita. Osaamista pidettiin tärkeänä menes-

tystekijänä, mutta sen mittaamisen arvioitiin olevan liian työlästä suhteessa saavu-

tettuihin hyötyihin. Mittareille lähdettiin hakemaan asteikkoa määrittelemällä ensin 

normaalitason suoritus. Normaalitason jälkeen asetettiin huonon tason suoritus ja 

tavoitetaso sekä aika jossa tavoitetaso pyritään saavuttamaan. Saman osa-alueen 

mittareiden väliset painotukset päätettiin. Käytiin keskustelua koekäyttövaiheeseen 

siirtymisestä ja että prosessit osa-alueen mittarit sekä puolet tuotanto osa-alueen 
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mittareista vaativat muutoksia tietojärjestelmiin. Työpajan jälkeen henkilöstölle lä-

hetettiin tiedote, jossa kerrottiin koekäyttövaiheeseen siirtymisestä. Tiedotteen liit-

teenä toimitettiin työpajoissa valitut strategian toteutumisen kannalta tärkeät me-

nestystekijät sekä niiden suorituskykymittarit tavoitetasoineen.  

 

Kolmannen työpajan jälkeen saatiin omistajan edustajan vastaukset teemahaastat-

telujen kysymyksiin. Tulevassa mittariston arviointivaiheessa mittaristoa arvioi-

daan myös omistajan asettamia tavoitteita vasten.  

 

Työpaja 4/4: Mittariston arviointi 

 

Mittariston arviointi oli ajoitettu siten, että osaan mittareista oli saatu edellisen kau-

den tuloksia. Työpajan aluksi tutustuttiin SAKE-työkaluun, jonne oli siirretty edel-

lisen kauden tuloksia. SAKE työkalusta käsiteltiin kauden arvojen syöttösivun toi-

minnallisuus, osa-alueiden mittariston asteikot ja painotukset sekä kuinka pääsi-

vulle syntyy yksittäinen suorituskykyindeksi sekä sen lisäksi jokaiselle suoritusky-

vyn osa-alueelle indeksinsä. Käytiin myös läpi, että SAKE-työkalu tulee jatkossa 

piirtämään kauden tuloksista trendiä sekä kokonaisindeksistä että osa-alueiden in-

dekseistä. Niihin mittareihin joihin tietojärjestelmät eivät tuota vielä arvoja 

syötetään 0-tason tulos. 

 

Omistajan edustajan sähköpostitse antamat vastaukset teemahaastattelun kysymyk-

siin käytiin läpi ja niitä verrattiin nykyiseen mittaristoon. Mittariston todettiin ole-

van pääasiassa linjassa omistajan näkemyksien kanssa. Mikäli aikataulu olisi anta-

nut myöden niin puhelinhaastattelussa olisi vastauksiin saatu enemmän syvyyttä. 

Annettujen vastauksien pohjalta keskusteltiin hetki tulisiko toimintatapojen mah-

dollisten poikkeamien seuranta olla mittaristossa. Kausaalikartan analysoinnin poh-

jalta todettiin yhä osaamisen seurannan puuttuvan, mutta koska organisaatiossa on 

niin paljon sisäistä oppimista, jota ei ulkopuolisilla kursseilla opita, jätettiin se yhä 

pois. Hyvän mittarin ominaisuudet sekä tavoitteiden asettamisen perusteet kerrat-

tiin lyhyesti läpi, jonka jälkeen siirryttiin mittariston arviointiin. Mittarit käytiin 

kerrallaan läpi, sekä niihin lisättiin mahdolliset kehitysaloitteet. 
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Olemassa oleviin mittareihin ei tehty enää suuria muutoksia, joka antoi vaikutelman 

suhteellisen valmiista mittaristosta. Tuotannon suorituskyvyn osa-alueeseen tuotiin 

kaksi uutta mittaria: palvelupisteen keskimääräinen jonotusaika, sekä käyttöpalve-

luiden tuotantokatkot. Korjaukseen menevien töiden todettiin olevan nykyisellään 

ominaisuus, jota ei tueta, mutta se haluttiin siirtää selvitykseen yhä, jotta työn 

laadusta pysytään perillä. Juurisyihin liittyvät mittarit toivat aloitteena vielä ERPiin 

muutoksia, jotta niihin saadaan tuloksia. Mittareihin liittyviä informaatiorutiinit 

todettiin tällä hetkellä kevyiksi, kehityspäällikkö kerää edellisen kauden mittaustu-

lokset vastuullisilta ja syöttää ne SAKE työkaluun. 

 

Mittareiden yhteyteen kirjoitettiin niihin liittyvät kehitysaloitteet, jotka liittyivät 

sekä mittaamista tukevien tietojärjestelmien kehittämiseen että asetettujen tavoit-

teiden saavuttamiseen. CMS järjestelmää koskeva katselmointiin ja versiointiin liit-

tyvä investointi hyväksyttiin heti työpajan jälkeen. ERPiin liittyvistä kehitysaloit-

teista saatiin puolet tehtyä heti seuraavassa pääkäyttäjäpäivässä ja jäljelle jääneet 

muutokset, jotka liittyivät merkittävästi kevennetyn ITILin ongelmanhallintapro-

sessin implementointiin saadaan tehtyä seuraavalla kerralla. Toimituksiin liittyvistä 

toimitusaikalupauksista ei vielä pidetty tarkkaa kirjaa, joten niistä sovittiin jatkossa 

kirjattavan tuotannolta tuleva aikataululupaus ylös toimitussuunnitelmaan sekä ER-

Piin. 

 

Koska mittaristoon lisättiin kaksi mittaria, sen koekäyttöä jatketaan seuraavan mit-

tauskauden ajan. Kun arvioinnissa mittaristo todetaan valmiiksi ja siihen ei enää 

tarvitse tehdä muutoksia päätetään koekäyttövaihe.  
 

5.6 Mittariston käyttö ja kehittäminen 

 

Esisuunnittelua koekäyttövaiheen jälkeisistä toimintatavoista on myös saatu mietit-

tyä valmiiksi. Suorituskykymittariston raportit julkaistaan koekäyttövaiheen päät-

tyessä todennäköisesti henkilöstön nähtäville yrityksen intranetissä, koska se on 

käyttäjille tuttu ympäristö ja raportti on nähtävillä siellä koska tahansa. Julkaisun 

yhteydessä henkilöstölle viestitään uuden mittariston julkaisusta ja mistä mittaristo 
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on nähtävissä. Palautetta annettaessa ei syyllistetä vaan kerrotaan mitä tulisi tehdä 

paremmin ja miten. Mittaristoa hyödynnetään yrityksen ohjausryhmän 

kuukausittaisissa palavereissa sekä tarvittaessa tiimien omissa palavereissa. Mitta-

risto pyritään sitomaan yrityksen tekeillä olevaan kehityksen vuosikelloon, jolloin 

ensin tarkennettaisiin yrityksen tavoitteet ja strategia, jonka jälkeen arvioitaisiin sitä 

tukeva suorituskykymittaristo.  

 

SAKE-työkalun ominaisuuksien riittävyys arvioidaan, kun koekäyttövaihe on päät-

tynyt. Yrityksellä on nykyisellään talouden ja tehtäväsuoritusten tunnuslukujen 

seurantaan luotu BI-järjestelmään näkymiä. Mikäli SAKE-työkalussa nykyisellään 

olevaa mittaristoa halutaan kehittää eteenpäin, mittaristo luodaan yrityksen BI jär-

jestelmään, jonne tuodaan ERPistä ja muista tietojärjestelmistä tarvittava mittaus-

data. Mittausdatan automatisoinnilla saadaan edelleen mittausta 

kustannustehokkaammaksi ja inhimillisten virheiden määrää pienennettyä. Kun 

mittaristoa halutaan päivittää, käytetään samaa prosessia kuin mittaristoa 

luodessakin. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä luvussa kerrotaan yrityksessä tehdyn tasapainotetun suorituskykymittariston 

suunnitteluprosessin välituotoksista, sekä analysoidaan suunnittelutyön lopuksi 

syntynyt tasapainotettu suorituskykymittaristo. Analyysitekniikkana käytetään tu-

losten vertailua ennusteita vasten käyttäen tutkimuksen teoreettista viitekehystä en-

nusteena.  

 

6.1 Mittariston suunnittelu 

 

Mittariston suunnittelutyötä alustettiin suunnittelutiimin teemahaastatteluilla. Suo-

rituskyvyn keskeisimmiksi osa-alueiksi suunnittelutiimi määritteli taulukon 11 osa-

alueet, joissa he painottivat tärkeimmiksi osa-alueiksi henkilöstön ja myynnin osa-

alueita. Painotuksissa on käytetty seuraavia periaatteita: 

• Mikäli haastateltava on sanonut, että kaikki suorituskyvyn osa-alueet ovat 

yhtä tärkeitä, on jokaiselle osa-alueelle lisätty yksi piste 

• Mikäli haastateltava on sanonut, että jokin tietty osa-alue on tärkein, on vain 

sille osa-alueelle lisätty yksi piste  

 

Suorituskyvyn 

osa-alue 

Pisteet 

yhteensä 

Henkilöstö 4 

Myynti 4 

Prosessit 3 

Tuotanto 3 

Asiakas 3 

Kiinteistö 2 

Talous 2 
Taulukko 11 Suorituskyvyn osa-alueiden valmistelu haastattelujen pohjalta 

 

Suunnittelutiimi suhtautui erittäin positiivisesti yrityksen suorituskyvyn 

mittaamiseen. Keskeisimpinä saavutettavina hyötyinä nähtiin parempi tilannekuva 
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varsinkin muutostilanteissa, ohjausmahdollisuus jos jossain ei suoriuduta toivotulla 

tasolla, positiivinen vaikutus mitattavaan asiaan sekä tavoitteiden miettiminen ja 

priorisointi. Mahdollisina haittoina nähtiin useita huonosti suunnitellun mittarin 

ominaisuuksia ja mikäli mittariston tuottamaa tietoa ei käytetä ohjaukseen. 

Suunnittelutiimille tiimikohtainen suorituskyvyn mittaaminen oli tuttua, mutta 

kokonaisvaltainen yrityksen suorituskyvyn mittaaminen oli vähemmistölle tuttua.  

 

Keskeisimmät lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet teemoiteltiin NVivo 12 

ohjelmassa siten, että luokiteltiin suunnitteluryhmän taulukossa 11 määrittelemiin 

suorituskyvyn osa-alueisiin (kuvat 19 ja 20).  

 

 
Kuva 19 Lyhyen tähtäimen tavoitteet luokiteltuina suorituskyvyn osa-alueisiin NVivo 12 oh-

jelmassa 
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Kuva 20 Pitkän tähtäimen tavoitteet luokiteltuina suorituskyvyn osa-alueisiin NVivo 12 oh-

jelmassa 

 

Lähes kaikki käyttivät joitain mittareitaan työssään. Myös useita uusia mittareita 

ehdotettiin ja niitä hyödynnetään olemassa olevien mittareiden lisäksi pohjatietona, 

kun mittaristoa rakentaessa mietitään siihen sopivia mittareita. Taulukosta 12 

löytyvät ensimmäisen työpajan tuotoksena tunnistetut suorituskyvyn osa-alueet ja 

tehdyt painotukset. 

 

Osa-alue Painotus % 

Asiakas 20% 

Tuotanto 40% 

Osaaminen ja ohjeistus 10% 

Varautuminen ja valmius 10% 

Prosessit 20% 
Taulukko 12 Ensimmäiset suorituskyvyn osa-alueet painotuksineen 

 

Toisessa työpajassa suorituskyvyn osa-alueita tarkennettiin, ja saatiin luotua myös 

ensimmäiset suorituskykymittarit jotka nähtävissä kuvassa 21.  
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Kuva 21 Ensimmäiset suorituskykymittarit 

 

Kolmannessa työpajassa saatiin aikaan mittaristo, jolla voitiin siirtyä 

koekäyttövaiheeseen (kuva 22). Koekäytön jälkeen mittaristoa vielä tarkennettiin.  
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Kuva 22 Tasapainotettu suorituskykymittaristo koekäyttöön siirryttäessä 

 

6.2 Suorituskyvyn osa-alueiden ja mittareiden valinta 

 

Suorituskyvyn osa-alueet ja painotukset valittiin taulukon 13 mukaisesti. Suunnit-

telutiimin valitsemat suorituskyvyn osa-alueet ovat hyvin lähellä tasapainotetun tu-

loskortin valmiita suorituskyvyn osa-alueita. Täysin uutena osa-alueena verrattuna 

tasapainotettuun tuloskorttiin yrityksessä haluttiin tuoda tuotannon osa-alue, jonka 

myös nähtiin olevan kaikkein tärkein osa-alue. Useat tuotannon mittarit ovat asiak-

kaalle näkyvää eli ulkoista suorituskykyä. Haastatteluissa esiin tullut henkilöstö 

osa-alue ei siirtynyt lopulliseen mittaristoon, vaan sen menestystekijöitä seurataan 

osana muita osa-alueita.  
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Osa-alue Painotus % 

Asiakas 20% 

Tuotanto 40% 

Osaaminen ja ohjeistus 10% 

Prosessit 20% 

Talous 10% 
Taulukko 13 Valitut suorituskyvyn osa-alueet painotuksineen 

 

Valmiin mittariston yksittäiset mittarit ovat taulukossa 14 ja 15. Mittarien ominai-

suuksia analysoidaan taulukossa tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen määritte-

lemän hyvän mittarin ominaisuuksia vasten.  

 

Suorituskykymittari Mittarin ominaisuuksien arviointi 

(Laitinen 1998, s. 119-121, Neely et al 

2002 s.38-42) 

Liikevaihdon kasvu % Mittari täyttää kaikki hyvän mittarin 

ominaisuudet 

Liiketulos%  Mittari täyttää kaikki hyvän mittarin 

ominaisuudet 

Katselmoitujen sisäisten ohjeiden 

osuus per kaikki ohjeet (%)  

Mittari täyttää kaikki hyvän mittarin 

ominaisuudet  

Uudet tilaukset kuukausilaskutus kvar-

taalissa yhteensä eur 

Mittari täyttää kaikki hyvän mittarin 

ominaisuudet  

Vuoden sisällä katselmoidut sopimus-

kohtaiset tuotantosuunnitelmat (%)  

Mittari täyttää kaikki hyvän mittarin 

ominaisuudet 

Vuoden sisällä katselmoidut pakolliset 

tuotantodokumentit (%) 

Mittari täyttää kaikki hyvän mittarin 

ominaisuudet 

 

Palvelupisteen keskimääräinen jono-

tusaika (tuntia) 

Mittari täyttää kaikki hyvän mittarin 

ominaisuudet 

 
Taulukko 14 Valitut suorituskykymittarit ja niiden analysointi (1/2) 
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Suorituskykymittari Mittarin ominaisuuksien arviointi 

(Laitinen 1998, s. 119-121, Neely et al 

2002 s.38-42) 

Käyttöpalvelut tuotantokatkot (tuntia) Mittari täyttää kaikki hyvän mittarin 

ominaisuudet, kun mittausohjeet on 

selkiytetty.  

 

Konesalipalvelut tuotantokatkot (se-

kuntia) 

Mittari täyttää kaikki hyvän mittarin 

ominaisuudet 

 

Toimitusvarmuus (%) Mittari täyttää kaikki hyvän mittarin 

ominaisuudet 

Ydinprosessit katselmoitu ja kuvattu Mittari täyttää kaikki hyvän mittarin 

ominaisuudet 

Kerralla oikein tehdyt ja raportoidut 

työtehtävät osuus per kaikki työtehtä-

vät  (%) 

Mittari täyttää kaikki hyvän mittarin 

ominaisuudet, kun kaudesta tehdään 

viivästetty tarkistusmittaus.   

Aikataulussa valmiiksi tehdyt työt (%) Mittari täyttää kaikki hyvän mittarin 

ominaisuudet, kun kaudesta tehdään 

viivästetty tarkistusmittaus.   

Ongelmat joiden juuri syy tunnistettu 

(kpl) 

Mittari täyttää kaikki hyvän mittarin 

ominaisuudet, kun sen implementointi 

tietojärjestelmään tehdään.  

Ongelmien toistuvuus kpl/kk Mittari täyttää kaikki hyvän mittarin 

ominaisuudet, kun sen implementointi 

tietojärjestelmään tehdään. 
Taulukko 15 Valitut suorituskykymittarit ja niiden analysointi (2/2) 

 

Mittareille määriteltiin muut tarvittavat tiedot, jolloin valmiiksi mittaristoksi saatiin 

kuvan 23 tasapainotettu mittaristo, joka sisältää 15 mittaria ja 5 suorituskyvyn osa-

aluetta. 
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Kuva 23 Tasapainotettu suorituskykymittaristo arvioinnin korjauksien jälkeen 

 

Luotu mittaristo on yhdenmukainen strategian kanssa, ja tasapainossa sidosryhmien 

kanssa kattaen kaikki yrityksen tärkeimmät ydintoiminnot. Mittaristosta on mah-

dollista johtaa tavoitteita alemmas muille tasoille ja se on orientoitunut enemmän 

kohti pitkän tähtäimen suorituskykyä. Mittariston tasapainoa eri ulottuvuuksissa on 

analysoitu taulukossa 16. Ulkoisiin mittareihin on laskettu talouden mittarit ja mi-
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käli mittari on välittömästi kytköksissä asiakkaalle näkyvään suorituskykyyn. Peh-

meisiin mittareihin on laskettu ne mittarit, joihin data tulee jonkin henkilön tekemän 

arvion pohjalta.  

 

Mittarien määrä ulottuvuuksissa 

Taloudelliset 2kpl Ei-taloudelliset 13kpl 

Pehmeät/subjektiiviset 6kpl Kovat/objektiiviset 7kpl 

Sisäiset 6kpl Ulkoiset 7kpl 
Taulukko 16 Mittariston tasapaino eri ulottuvuuksissa 

 

Yrityksen strategiakartta suorituskykymittareilla muodostui kuvan 24 mukaiseksi. 

Yrityksessä tunnistettiin osaamisen tärkeys, mutta organisaation sisäisen oppimisen 

mittaaminen ei ollut tarpeeksi kustannustehokasta.  

 
Kuva 24 Strategiakartta suorituskykymittareilla 

 

Sisäistä osaamista ja oppimista yritys pyrkii mahdollistamaan ajan tasalla olevilla 

sisäisillä ohjeilla. Kun sisäinen osaaminen ja ohjeet ovat kunnossa, on ongelmien 
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juurisyiden selvittäminen nopeammin mahdollista, töitä tarvitsee korjata vähem-

män ja yrityksen tavat toimia pysyvät yhdenmukaisina. Yhdenmukaisilla tehok-

kailla toimintatavoilla mahdollistetaan sovitussa aikataulussa tehdyt toimitukset 

asiakkaalle, tuotannon tärkeiden dokumenttien ajantasaisuus sekä sopimuksen mu-

kainen toiminta. Koska ulospäin näkyvä suorituskyky on hyvä, se mahdollistaa uu-

det tilaukset ja yrityksen kannattavan kasvun. 

 

6.3 Erityispiirteet mittariston suunnittelussa ja käyttöönotossa 

 

Tapaustutkimuksen yritys kasvuvaiheestaan johtuen on rakentanut operatiivista 

strategiaansa taloudellisen kasvun sekä sisäisen tehokkuuden kasvattamisen varaan. 

Teemahaastatteluilla ja työryhmätyöskentelyillä saatiin yrityksen keskeisimpiä 

suorituskyvyn asioita käsiteltyä ja tehtyä tärkeää ajatustyötä. Yksi 

merkittävimmistä saavutuksista olikin, että yrityksessä muodostettiin yhtenäisempi 

näkemys mitkä ovat yrityksen keskeisimmät strategiset pääkohdat. Omistajaltaan 

yrityksen johto sai vähän operatiivisia tavoitteita. Yrityksen lähtötilannetta voidaan 

pitää hyvin tyypillisenä pk-yritykselle.  

 

Ensimmäisen työpajan aikana yrityksen visio pysyi edelleen selkeänä, mutta 

strategia tarkentui. Strategian tarkentaminen suunnittelutyön alussa toi 

suorituskyvyn osa-alueisiin yritykselle strategisesti tärkeitä asioita mukaan, joihin 

ei ehkä kiinnitetty aikaisemmin niin paljoa huomiota. Strategian tarkentamisen 

myötä syntyi tarve myös selkiyttää menestystekijöitä ennen kuin päästiin 

miettimään soveltuvimpia mittareita. Ensimmäisen työpajan aikana ei 

menestystekijöitä päästy vielä syvällisesti tunnistamaan.  

 

Mittariston pohjalta tehtävää ohjausta pohdittiin ja todettiin että merkittävien muu-

toksien yhtäaikaista tekemistä yrityksen ydinprosesseihin halutaan välttää. Muutok-

set tulisi mieluiten tehdä pieninä muutoksina jatkuvan kehittämisen idealla. Mitta-

ristoon ei haluttu tuoda heti useita mittareita, jotta mittariston fokus säilyisi ja sitä 

voitaisiin käyttää paremmin ohjaukseen. Mittaristoa suunnitellessa ei vielä tarkasti 
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määritelty mikä ohjausprosessi tulee mihinkin mittausarvoon olemaan, mutta mit-

tareita määriteltäessä kuitenkin otettiin sellaiset mittarit, joita on mahdollista käyt-

tää päätöksenteossa. Mikäli merkittäviä parannuksia haluttaisiin viedä tuotantoon, 

niistä voitaisiin tehdä ensin aloitteet. Aloitteet sen jälkeen hyväksytettäisiin, budje-

toitaisiin ja aikataulutettaisiin sekä vietäisiin hallitusti tuotantoon.  

 

Korona-pandemian aiheuttamat poikkeusolot toivat suunnittelutyöhön 

erikoispiirteenä sen, että suunnitteluryhmä kokoontui yhteen vain sähköisten 

työvälineiden mahdollistamana. Tämä aiheutti erityisiä haasteita suunnittelutiimin 

asiantuntijoiden osallistamiseen, jota taas pyrittiin kompensoimaan mahdollisim-

man hyvin tehdyin esivalmisteluin. Työpajat aloitettiin aina lähetettyjen aineistojen 

sekä tärkeimpien ydinteorioiden kertauksella.  

 

Palvelinkeskustoiminnan kustannuksiin liittyviä operatiivisia mittareita kuten pal-

velinkeskuksen ja ICT-kuorman sähkönkulutuksia ei luotuun mittaristoon tuotu, 

vaan niitä seurataan yrityksessä operatiivisella tasolla. IT-hallinnan (ITIL) viiteke-

hyksestä palvelupisteen seuranta ja ongelmanhallinta olivat keskeisiä, että niihin 

liittyviä mittareita tuotiin seurantaan. Yrityksessä ei varsinaisesti pyritty tuomaan 

ITIL-prosessiin liittyviä toimintoja seurantaan, vaan niiden implementointi tuli 

suunnittelutiimissä luontaisesti esiin. Yrityksen mittaristo seuraa sekä ulkoista että 

sisäistä tehokkuutta jättäen toistaiseksi kapasiteetin käytön tehokkuuden mittaa-

matta. Mittaristoon valittujen ICT-hallinnan mittareiden voi todeta toteuttavan hal-

linnollista lähestymistapaa ja keskittyen juuri pk-yritykselle tärkeimpien IT-hallin-

nan prosessien seurantaan. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda palvelinkeskusliiketoiminnan pk-yritykselle 

sopiva tasapainotettu suorituskykymittaristo. Tavoitteeseen pyrittiin kolmen tutki-

muskysymyksen avulla.  Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ”Mitkä ovat keskei-

simmät suorituskyvyn osa-alueet ja mittarit palvelinkeskusliiketoiminnan pk-yrityk-

sessä?” löydettiin vastaus. Keskeisimmät suorituskyvyn osa-alueet ja mittarit ovat 

nähtävissä taulukossa 17.   

 

Osa-alue  Suorituskykymittari 

Talous Liikevaihdon kasvu % 

Liiketulos%  

Osaaminen ja 

ohjeistus  

Katselmoitujen sisäisten ohjeiden osuus per kaikki ohjeet (%)  

Asiakas Uudet tilaukset kuukausilaskutus kvartaalissa yhteensä eur 

Tuotanto  Vuoden sisällä katselmoidut sopimuskohtaiset 

tuotantosuunnitelmat  (%)  

Vuoden sisällä katselmoidut pakolliset tuotantodokumentit (%) 

Palvelupisteen keskimääräinen jonotusaika (tuntia) 

Käyttöpalvelut tuotantokatkot (tuntia) 

Konesalipalvelut tuotantokatkot (sekuntia) 

Toimitusvarmuus (%) 

Prosessit Ydinprosessit katselmoitu ja kuvattu 

Kerralla oikein tehdyt ja raportoidut työtehtävät osuus per 

kaikki työtehtävät  (%) 

Aikataulussa valmiiksi tehdyt työt (%) 

Ongelmat joiden juuri syy tunnistettu (kpl) 

Ongelmien toistuvuus kpl/kk 

Taulukko 17 Suorituskyvyn osa-alueet ja mittarit 
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Toiseen tutkimuskysymykseen ”Minkälaisella tasapainotetulla mittaristolla suori-

tuskykyä voidaan mitata ja analysoida palvelinkeskusliiketoiminnan pk-yrityk-

sessä?” löydettiin vastaus. Tapaustutkimuksen yritykselle soveltuvin mittaristo-

malli on tasapainotettu tuloskortti, johon sitä suunnitteleva tiimi valitsee strategiaa 

tukevat ja liiketoiminnallista menestymistä mahdollistavat suorituskyvyn osa-alu-

eet ja mittarit. Lisäksi yritys itse määrittelee osana suunnittelutyötä mittariston osa-

alueiden ja mittareiden painotukset. Mikäli mittaristoon liitetään strategiakartta, voi 

yritys voi viestiä strategiaansa sen avulla tehokkaasti henkilöstölle.  

 

Tasapainotetun tuloskortin viisi suorituskyvyn osa-aluetta painotettiin seuraavasti: 

talous 10%, asiakas 20%, tuotanto 40%, prosessit 20%, osaaminen ja ohjeistus 

10%. Luotu mittaristo seuraa menneisyyden suorituskykyä talouden osa-alueessa, 

joka kertoo yrityksen kannattavasta kasvusta. Nykyhetkestä kertovat osa-alueet 

asiakas, prosessit ja tuotanto. Nykyhetken suorituskyvystä selviää myyntitavoittei-

den saavuttaminen, toiminnan SLA-mukaisuus ja asiakaspalvelun laatu, tuotanto-

dokumentaation ajantasaisuus, asiakastoimituksien aikataulujen pitävyys, laaduk-

kaasti tehty työ, toistuvien ongelmien ratkaisu sekä tärkeimpien toimintatapojen 

kuvauksien ajantasaisuus. Tulevaisuuden suorituskyvystä kertoo osaamisen ja oh-

jeistuksen osa-alue, ja sillä varmistetaan, että henkilöstöllä on organisaation sisäi-

sistä toimintatavoista ajantasainen ohjeistus, jolla organisaation sisäinen tieto on 

mahdollista oppia.  

 

Kolmanteen tutkimuskysymykseen ” Minkälaisia erityispiirteitä liittyy suoritusky-

kymittariston suunnitteluun ja käyttöönottoon palvelinkeskusliiketoiminnan pk-yri-

tyksessä?” löydettiin vastaus. Tapaustutkimuksen pk-yrityksen strategiaa ja menes-

tystekijöitä selkiytettiin aluksi. Ohjaustarkoitukseen tehdyn mittariston aiheuttamat 

muutokset sovittiin tehtäväksi aloitetoiminnon kautta, jolloin muutokset voitaisiin 

aikatauluttaa ja resursoida hallitusti. Mittaristoon otetut IT-hallinnan prosessit to-

teuttavat hallinnollista ja asiakaslähtöistä lähestymistapaa keskittyen juuri pk-yri-

tykselle tärkeimpien IT-hallinnan prosessien seurantaan. Palvelinkeskusliiketoi-

minnan operatiivisiin kustannuksiin liittyviä mittareita ei tuotu luotuun strategialäh-

töiseen mittaristoon, vaan niiden seuranta jätettiin operatiiviselle tasolle seurantaan.  
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Pk-yritykselle suorituskykymittaristoa suunnitellessa tärkeää oli, että suunnittelu-

työ saadaan mahdollisimman kevyesti mutta tiiviisti liikenteelle. Yrityksen vision 

ja strategian käsittelylle oli tärkeä antaa riittävästi aikaa, jotta voitiin varmistua stra-

tegian oikeanmukaisuudesta ja riittävästä selkeydestä. Myös menestystekijöiden 

tunnistamiselle oli tärkeää antaa riittävästi aikaa. Kun suunnittelutyössä päästiin 

mittariston koekäyttöön, suunnittelutyön intensiivivaihe loppui ja siirryttiin suun-

nitteluryhmää vähemmän kuormittavaan koekäyttövaiheeseen. Koekäyttövaiheessa 

kokonaisuutena työkuorma kasvoi, mutta se siirtyi tietojärjestelmiä kehittäville 

henkilöille.  

 

Palvelinkeskuspalveluiden tulee olla asiakkaalle keskeytymätöntä palvelutuotan-

toa. Tästä johdosta palveluiden keskeytymättömyys ja SLA-mukaisuus tulee saa-

vuttaa jatkuvasti. Palvelinkeskuksissa tehdään myös paljon sellaista työtä, joiden 

perehdytys tehdään vasta työpaikalla. Tämän takia on tärkeää, että toimintatavoista 

on ajantasaiset ja selkeät toimintaohjeet henkilöstölle. Yritys, joka tarjoaa coloca-

tion-palveluiden lisäksi asiakkaan ympäristöön kytkettyjä kapasiteettipalveluita, 

tarvitsee hyvin ajantasaiset kuvaukset asiakkaan sopimuskohtaisista teknisistä tuo-

tantoympäristöistä, yhteisistä toimintamalleista ja vastuista.  

 

Tutkimuksen tavoite saavutettiin ja yritykselle luotiin tasapainotettu suorituskyky-

mittaristo (kuva 25), jolla se voi seurata strategiansa toteutumista ja liiketoiminnal-

lista menestymistä.  
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Kuva 25 Tasapainotettu suorituskykymittaristo 
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8 YHTEENVETO 

 

Yrityksien käyttämät ohjelmistot tuotetaan yhä useammin yrityksien tilojen ulko-

puolelta, jolloin ohjelmistojen tuotantoympäristöinä toimivien palvelinkeskuksien 

kapasiteetin käyttö kasvaa. Tutkimuksen lähtökohtana oli palvelinkeskusliiketoi-

minnan pk-yrityksen ilmoittama tarve suorituskyvyn tasapainotetulle mittaami-

selle. Yritys oli kasvuvaiheessaan ja seurasi erityisesti ulkoisen suorituskyvyn mit-

tareita. Yrityksen sisäisen suorituskyvyn parantamisella olisi mahdollista kehittää 

yrityksen kilpailukykyä. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda palvelinkeskusliiketoi-

minnan pk-yritykselle tasapainotettu suorituskykymittaristo. Tavoitteeseen pyrittiin 

kolmen tutkimuskysymyksen avulla, jotka olivat:  

• Mitkä ovat keskeisimmät suorituskyvyn osa-alueet ja mittarit palvelinkes-

kusliiketoiminnan pk-yrityksessä? 

• Minkälaisella tasapainotetulla mittaristolla suorituskykyä voidaan mitata ja 

analysoida palvelinkeskusliiketoiminnan pk-yrityksessä? 

• Minkälaisia erityispiirteitä liittyy suorituskykymittariston suunnitteluun ja 

käyttöönottoon palvelinkeskusliiketoiminnan pk-yrityksessä? 

 

Tutkimus eteni tapaustutkimuksena kolmessa vaiheessa, jotka olivat teemahaastat-

telut, suunnittelu työpajoissa ja mittariston arviointi. Teemahaastatteluissa tehtiin 

esiselvitystyö, jota käytettiin lähtötietona työpajoissa tehtävälle suunnittelutyölle. 

Suunnittelutyön aikana saatiin luotua koekäyttövaiheeseen siirrettävä tasapaino-

tettu suorituskykymittaristo. Suunnittelutyön lopuksi mittaristo siirtyi koekäyttö-

vaiheeseen, jonka jälkeen tehtiin mittariston arviointi. Mittariston arviointivai-

heessa arvioitiin mittariston tasapainoa sekä suorituskykymittareita.   

 

Yritykselle soveltuvin mittaristomalli oli tasapainotettu tuloskortti, johon suunnit-

telutiimi sai valita strategiaa tukevat ja liiketoiminnallista menestymistä mahdollis-

tavat suorituskyvyn osa-alueet ja mittarit. Lisäksi yritys sai itse määritellä osana 

suunnittelutyötä mittariston osa-alueiden ja mittareiden painotukset. Yritykselle 

luotiin myös strategiakartta, jolla se voi viestiä strategiaansa. Tasapainotetun tulos-

kortin viisi suorituskyvyn osa-aluetta painotettiin seuraavasti: talous 10%, asiakas 
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20%, tuotanto 40%, prosessit 20%, osaaminen ja ohjeistus 10%. Luotu mittaristo 

seuraa menneisyyden suorituskykyä talouden osa-alueessa. Nykyhetkestä kertovat 

osa-alueet asiakas, prosessit ja tuotanto. Tulevaisuuden suorituskyvystä kertoo 

osaamisen ja ohjeistuksen osa-alue.  

 

Yrityksessä saatiin strategiaa selkiytettyä suunnittelutyön tuotoksena ja luotua sille 

sopiva tasapainotettu suorituskykymittaristo. Erityispiirteinä mittariston käyttöön-

oton aiheuttamat muutokset haluttiin viedä aloitetoiminnon kautta, jolloin tehtä-

vistä muutoksista tehtäisiin ensin aloitteet, jotka voitaisiin aikatauluttaa ja resur-

soida. Palvelinkeskustoiminnan kustannuksiin liittyviä operatiivisia mittareita ei 

mittaristoon tuotu, vaan kustannuksia seurataan talouden osa-alueen alla kahdella 

mittarilla. IT-hallinnan mittareista valittiin mittaristoon kaksi mittaria, jotka toteut-

tavat hallinnollista lähestymistapaa. Pk-yritykselle suunnittelutyötä aloittaessa tär-

keää oli saada suunnittelutyö mahdollisimman kevyesti mutta tiiviisti liikenteelle. 

Tärkeintä oli antaa riittävästi aikaa strategian selkiyttämiselle sekä menestysteki-

jöiden tunnistamiselle. Palvelinkeskuspalveluiden tulee olla asiakkaalle keskeyty-

mätöntä palvelutuotantoa ja henkilöstöä joudutaan myös kouluttamaan organisaa-

tion sisäisen tiedon oppimiseksi. Mikäli colocationin lisäksi yritys tarjoaa teknisem-

piä ratkaisuja käyttöpalveluina kuten kapasiteettipalveluita, tulee sopimuskohtai-

sista tuotantoympäristöistä olla hyvin ajantasaiset kuvaukset.  

 

Tutkimuksen tuotoksena syntynyt mittaristo sisälsi 5 suorituskyvyn osa-aluetta ja 

15 suorituskykymittaria. Talouden osa-alueessa seurataan vuosittaista liiketulosta 

ja liikevaihdon kasvua. Osaamisen ja ohjeistuksen osa-alueessa seurataan ohjeiden 

ajantasaisuutta. Tuotannon osa-alueessa seurataan tuotantosuunnitelmien ajantasai-

suutta, tuotannon sisäisten dokumenttien ajantasaisuutta, palvelupisteen jonotusai-

kaa, käyttöpalveluiden ja konesalipalveluiden tuotantokatkoja sekä toimitusvar-

muutta. Prosessit osa-alueessa seurataan prosessikuvauksien ajantasaisuutta, ker-

ralla oikein tehtyjen töiden osuutta, aikataulussa tehtyjen töiden osuutta, ongelmien 

juurisyiden tunnistamista ja ongelmien toistuvuutta. Suorituskyvyn osa-alueiden 

painotukset olivat seuraavat: asiakas 20%, tuotanto 40%, osaaminen ja ohjeistus 

10%, prosessit 20%, talous 10% 
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Yhteenvetona todetaan, että suorituskyvyn mittariston suunnittelu tapaustutkimuk-

sen tyyppiseen yritykseen on hyödyllinen usealla tavoin: yrityksen johto saa jal-

kautettua strategiaansa sekä strategian toteutumista voidaan yrityksessä seurata 

konkreettisilla mittareilla.  
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LIITE 1 HAASTATTELUKYSYMYKSET 

 

Q1: Onko yrityksen suorituskyvyn mittaaminen sinulle tuttua entuudestaan, esim. 

Balanced Scorecard? 

 

Q2: Kuvaile mielestäsi keskeisimmät lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet, jotka 

yrityksen tulee saavuttaa? (mainitse ainakin 3kpl molempia) 

 

Q3: Mitkä ovat mielestäsi yrityksen suorituskyvyn tärkeimmät osa-alueet, joissa 

menestymällä yritys saavuttaa keskeisimmät pitkän ja lyhyen tähtäimen 

tavoitteensa? (mainitse 3-5kpl) 

 

Q4: Muodostavatko mielestäsi edellä mainitut osa-alueet tasapainoisen 

kokonaisuuden yrityksen suorituskyvystä? 

 

Q5: Jos sinun tulisi päättää painotukset edellä mainitsemasi yrityksen 

suorituskyvyn osa-alueille prosentuaalisesti (kaikkien osa-alueiden summa 100%), 

kuinka prosenttipainotukset jakaisit? (suurempi prosentti = tärkeämpi)  

 

Q6: Mitkä ovat mielestäsi yrityksen suorituskyvyn tärkeimmät yksittäiset mittarit, 

joissa menestymällä keskeisimmät pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteet ovat 

saavutettavissa? (mainitse 2-6kpl) 

 

Q7: Käytätkö omassa työssäsi yrityksessä joitain edellä mainituista mittareista, tai 

joitain muita suorituskyvyn mittareita?  

 

Jatkokysymykset edelliseen, mikäli käytät mittareita:  

Q7.1: Mitä tunnuslukuja mittareilla seuraat? 

Q7.2: Kuinka usein tai missä tilanteissa ko tunnuslukuja käytät? 

Q7.3: Kuinka säännöllisesti mittarin tieto päivittyy? 

 

Q8: Koetko että suorituskyvyn mittaaminen yrityksessä on hyödyllistä? 
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Q9: Mitkä asiat näet merkittävimpinä saavutettavina hyötyinä, joita voidaan 

yrityksen suorituskyvyn mittaamisella saavuttaa?  

Q9.1: Entä merkittävimmät haitat? 
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LIITE 2 TYÖPAJARUNGOT 

 

Työpaja 1: Vision ja strategian selkiyttäminen, suorituskyvyn osa-alueiden 

määrittely 

- Kriittisten toimintojen määrittely ja selkiyttäminen 

- Vision selkiyttäminen  

- Suunnitelman selkiyttäminen, jolla saavutamme vision (strategia) 

- Liiketoiminnallisen menestymisen ja strategian toteuttamisen kannalta kes-

keisimpien asioiden määrittely ja selkiyttäminen, joissa pitää saavuttaa kor-

kea suoritustaso (menestystekijät) 

- Seurattavien suorituskyvyn osa-alueiden määrittely 

- Suorituskyvyn osa-alueiden suhteelliset painotukset (priorisoinnit) 

 

Työpaja 2: Suorituskyvyn osa-alueiden tarkentaminen, mittareiden 

analysointi 

- Päätetään seurattavat suorituskyvyn osa-alueet lopullisesti 

- Osa-alueiden menestystekijöiden selkiyttäminen 

- Soveltuvimpien mittareiden käsittely ja arviointi 

- Mittarin asetuksien määrittely 

o Miten mittausarvo saadaan 

o Kuka mittausarvon kerää 

o Kuinka usein mittausarvo kerätään 

 

Työpaja 3: Mittariston viimeistely ja koekäyttöön siirtyminen 

- Arvioidaan ja päätetään valittavat mittarit ja niiden muodostama tasapaino 

- Arvioidaan mittariston kausaalisuhteet sisältävä strategiakartta 

- Asetetaan mittarikohtaiset tavoitetasot ja vastuut 

- Päätetään millä tavoin vastuuhenkilöt raportoivat mittareidensa tuloksista 

- Päätetään kuka raportoi järjestelmän seurantatuloksista ja kenelle 

- Mittariston koekäyttövaiheen alkamisesta tiedotetaan henkilöstöä 
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Työpaja 4: Mittariston arviointi 

- Arvioidaan mittariston kausaalisuhteet sisältävä strategiakartta 

- Arvioidaan mittarit ja niiden tavoitetasot 

- Arvioidaan mittariston osa-alueiden ja mittareiden tasapaino 

- Arvioidaan mittariston käytönaikaiset informaatiorutiinit 

- Mittaristoon liittyvät aloitteet 

 


