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The aim of the study was to design a performance measurement system for measuring and 
managing the performance of an expert organization. The study also examined the specific 
features of expert work and the issues to be considered when measuring expert work. A case 
study was chosen as the research approach and qualitative methods were used as the research 
methods. The theoretical framework of the study was formed by utilizing scientific articles 
and literature related to expert work and performance measurement and analysis. The em-
pirical material of the study was collected through semi-structured interviews. 

 

The study revealed that expert work has numerous specific features. Expert work involves 
the diverse use of knowledge, intangible capital, and workload management. The measure-
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mance measurement. The SAKE performance analysis system was chosen as the perfor-
mance measurement system, and the performance metric was designed using the SAKE sys-
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the management team in guiding and managing the group and its strategy. Indicators related 
to the financial scope and profitability of operations, customer satisfaction, efficiency of 
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KIITOKSET 

 

Opiskelu työn ohessa poikkeuksellisina aikoina on luonut monia haasteita, mutta toisaalta 

myös antanut aikaa ja mahdollisuuksia itselle tärkeiden asioiden oppimiselle. Opiskeluaika 

meni lopulta todella nopeasti, ehkä jopa liiankin nopeasti. Ehdin kuitenkin oppia runsaasti 

suorituskyvyn ja innovaatioiden johtamisesta, siitä suuri kiitos LUT-yliopistolle ja sen hen-

kilökunnalle. Poikkeusaikana tutustuin ja pidin yhteyttä harvempiin opiskelijakollegoihin 

kuin olin toivonut, mutta olen hyvin kiitollinen niistä yhteyksistä, joita sain luotua ja ylläpi-

dettyä.  

 

Perheelle, läheisille ja ystäville lämpimät kiitokset tuesta ja kannustuksesta läpi opintotaipa-

leen. Kiitän tutkimuksen kohteena ollutta yritystä ja sen henkilökuntaa hyvästä mahdollisuu-

desta ja ennakkoluulottomasta asennoitumisesta tämän tutkimuksen tekemiseen. 

 

Haasteet tekevät elämästä mielenkiintoisen, ja niiden voittaminen tekee elämästä merkityk-

sellisen. 

– Joshua J. Marine – 

 

Voikkaalla, huhtikuussa 2022 

Tatu Antero Kivinen 
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1. Johdanto 

Lentokoneen ohjaamossa voi nähdä kattavan joukon erilaisia mittareita ja kytkimiä, jotka 

ovat itse asiassa monimutkaisten, hienostuneiden laitteiden muodostaman verkoston ohjaus-

järjestelmä (katso esim. Slater, Olson & Reddy 1997, 37). Ohjausjärjestelmää tarvitaan, 

koska lentokoneen perimmäisenä tarkoituksena on kuljettaa matkustaja turvallisesti määrän-

päähänsä. Tarvittavissa ohjausjärjestelmissä on kuitenkin eroa – pieni potkurikone sisämaan 

liikenteessä eroaa suuresti mannertenvälisen lentokoneen lentämiseen vaadittavista tie-

doista, koska toisistaan poikkeavissa koneissa on hyvin erilaiset voimanlähteet ja vaatimuk-

set. Yritysjohtajat kohtaavat samanlaisia tilanteita suunnitellessaan ja toteuttaessaan strate-

gioita, joilla pyritään muodostamaan heidän yritystensä ”moottoreita”. Ilmassa pysyäkseen 

jokainen yritys siis tarvitsee strategiaansa vastaavan ohjausjärjestelmän. 

 

Organisaatioilla on suuria paineita tuottaa lisäarvoa ei pelkästään osakkeenomistajilleen, 

vaan myös muille sidosryhmille. Nykyaikaiset suorituskyvyn mittaus- ja analysointijärjes-

telmät voivat auttaa organisaatioita siinä tehtävässä. (Franco-Santos, Lucianetti & Bourne 

2012, 79) Tänä päivänä nykyaikainen suorituskyvyn mittaaminen, joka liittyy organisaation 

liiketoimintastrategiaan, kattaa sekä taloudellisten että ei-taloudellisten suorituskykymitta-

reiden käytön. Suorituskyvyn mittaus- ja analysointijärjestelmien käyttöä suositellaankin 

usein strategian toteuttamisen helpottamiseksi ja organisaation suorituskyvyn paranta-

miseksi. 

 

Tässä tutkimuksessa käsitellään suorituskyvyn mittariston suunnittelua asiantuntijaorgani-

saatiolle. Tutkimuksessa etsitään vastaukset siihen, minkälaisia ominaispiirteitä asiantunti-

jatyöllä on ja mitä huomioitavaa sen mittaamisessa on, millainen suorituskyvyn mittaristo-

malli sopii asiantuntijaorganisaation mittaamiseen ja kuinka suorituskyvyn mittausjärjes-

telmä suunnitellaan asiantuntijayritykselle. 
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1.1. Tutkimuksen tausta 

Asiantuntijaorganisaatioiden suorituskykymittaristojen suunnittelusta on viime vuosina 

tehty useita tutkimuksia. Esimerkkeinä Laaksamon (2018) suunnittelutiimiin kohdistuva 

mittaristo, Nykäsen (2017) asiantuntijaorganisaation kuluttajamyynnin mittaristo ja Partasen 

(2019) asiantuntijaorganisaation tiimitason suorituskyvyn mittaukseen liittyvä tutkimus.  

 

Kuitenkaan asiantuntijaorganisaation ylemmän, siis yritystason mittariston suunnittelusta ei 

ole viime vuosina juurikaan tutkimuksia ilmestynyt. Useimmat suorituskyvyn mittausjärjes-

telmät ovat lähtökohtaisesti suunniteltu yritystason suorituskyvyn mittaukseen, esim. tun-

nettu Balanced Scorecard (Kaplan & Norton 1992) kehitetiin suuryritysten avulla. Lähim-

pänä esimerkkinä lähiaikojen yritystason mittariston tutkimuksista on kenties vuodelta 2020 

Vilppalan diplomityö, jossa tutkittiin asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaamista ja kehitys-

mahdollisuuksia sekä esitettiin mittaamisen suosituksia. Toinen tuore esimerkki on Buddak-

sen (2020) tutkimus, jossa mittaristo suunniteltiin organisaatiolle, jossa on asiantuntijatyön 

lisäksi kuitenkin perinteisempää tuotantotyötä. Uuden tiedon tarvetta juuri asiantuntijaor-

ganisaation yritystason suorituskykymittariston suunnittelusta siis näyttäisi löytyvän. 

 

Asiantuntijatyössä työprosessien mittaaminen samalla tavalla kuin valmistavassa tuotan-

nossa on hankalaa. Asiantuntijatyössä kohdattuja ongelmia voi lähestyä ja ratkaista lukuisin 

eri tavoin. Täten työprosessien mittaaminen ei välttämättä olekaan erityisen kannattavaa asi-

antuntijaorganisaatioissa. Ennemminkin katsetta voi kääntää kohti aineettoman pääoman 

mittaamista, kuten osaamisen kehittämisen ja työssä viihtymisen suuntaan. (Lönnqvist, Ku-

jansivu & Antikainen 2006, 51) Erään väitteen mukaan mittausjärjestelmien toteutuksista 

valtaosa, jopa 70 % epäonnistuu, pääasiassa kahden syyn – huonon suunnittelun ja vaikean 

käyttöönottototeutuksen vuoksi (Neely & Bourne 2000, 3).  

 

Asiantuntijaorganisaation yritystason ohjaavan suorituskykymittariston suunnittelulle vai-

kuttaa olevan tilaa. Tässä tutkimuksessa mittariston suunnittelua käsitellään käytännön 

osalta case-organisaation avulla. Case-yritys on asiantuntijakonserni, jossa tällä hetkellä 
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kyllä mitataan suorituskykyä, mutta käytössä ei ole varsinaista yritystason suorituskyvyn 

mittaus- ja analysointijärjestelmää. Kasvutavoitteidensa vuoksi case-organisaatiota voidaan 

pitää hedelmällisenä kohteena tälle tutkimukselle, koska laajentuvan toiminnan kokonais-

suorituskyvyn mittaaminen voidaan nähdä tärkeänä johtamisen työkaluna. Edellä mainitut 

lähtökohdat ja väittämät tekevät tutkimusaiheesta varsin mielenkiintoisen tutkimuskohteen. 

Seuraavaksi tarkastellaan tutkimuksen tutkimusongelmaa, tavoitteita ja rajauksia. 

 

1.2. Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

Tutkimuksen aiheena on asiantuntijaorganisaation suorituskykymittariston suunnittelu. Tä-

män tutkimuksen tutkimusongelmana on, miten suorituskykyä voidaan mitata asiantuntija-

organisaation yritystasolla. Tutkimusongelmasta saadaan johdettua tämän tutkimuksen ta-

voite, joka kuuluu seuraavasti: tutkimuksen tavoitteena on suunnitella suorituskyvyn mitta-

risto asiantuntijaorganisaation suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen. Tämä asiantun-

tijaorganisaatiolle suunniteltava mallimittaristo on luonteeltaan ylimmän johdon yritystason 

ohjaava mittaristo. Suorituskyvyn mittariston pääkäyttötarkoituksena on toimia johtoryhmän 

työkaluna konsernin ja sen strategian ohjaamisessa ja johtamisessa. Mittariston suunnitte-

lussa pyritään huomioimaan asiantuntijatyön erityispiirteitä sekä suorituskyvyn mittaamisen 

ja johtamisen teoria. Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma konkretisoidaan kolmeksi tut-

kimuskysymykseksi, joille tässä tutkimuksessa haetaan vastaukset. 

 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset kuuluvat: 

1. Minkälaisia ominaispiirteitä asiantuntijatyöllä on ja mitä huomioitavaa asiantuntija-

työn mittaamisessa on? 

2. Millainen suorituskyvyn mittaristomalli sopii asiantuntijaorganisaation suoritusky-

vyn mittaamiseen? 

3. Kuinka suorituskyvyn mittausjärjestelmä suunnitellaan asiantuntijayritykselle? 
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Tutkimus rajataan koskemaan suorituskykymittariston suunnittelua. Tutkimuksen ulkopuo-

lelle rajataan mittariston implementointi eli mittariston varsinaista käyttöönottoa ei tehdä 

tämän tutkimuksen puitteissa. Syy rajaukselle on ajankäytöllinen – täysi mittariston suun-

nittelu- ja implementointiprojekti kestää teoriassa mittaristomallista riippuen jopa 12 kk, 

käytännössä haasteiden vuoksi mahdollisesti vielä pidempään.  Tehdyn tutkimuksen seu-

rauksena case-yrityksellä tulisi olla kuitenkin mahdollisuus suorituskyvyn mittariston käyt-

töönottoon.  

 

1.3. Tutkimuksen metodologia 

Ojasalon, Moilasen ja Ritalahden (2014) mukaan kehittämistyö voidaan jakaa kolmeen mal-

lityyppiin, joita ovat tieteellinen tutkimus, kehittäminen arkiajattelulla ja tutkimuksellinen 

kehittäminen. Tieteellisissä tutkimuksissa pyrkimyksenä on luoda uusia teorioita sekä testata 

niitä. Taustalla on tieteellisen tutkimuksen traditioita, kuten pohdintaa tieteenfilosofisilla ky-

symyksillä ja vastausten etsimistä tutkimusongelmiin yleisesti hyväksytyillä menettelyta-

voilla. Teoreettiset viitekehykset, julkaisut tiedeyhteisöissä ja kriittinen arviointi ovat olen-

nainen osa tieteellisessä tutkimuksessa. Toisessa päässä on kehittäminen arkiajattelun 

avulla, jolla pyritään uudistamaan käytäntöjä ja ratkaisemaan käytännössä syntyneitä ongel-

mia. Tiedonkeruu on yhdistelmä teoriasta ja käytännöstä ja se voi olla hyvin sattumanva-

raista. Kriittisen arvioinnin puute tai vähäisyys on yleistä – päätökset perustuvat usein omiin 

perustelemattomiin ideoihin. Edellisten kahden mallin välistä nähdään löytyvän tutkimuk-

sellinen kehittäminen. Sen avulla ratkaistaan käytännön ongelmia tai uudistetaan käytäntöjä 

ja usein pyritään myös luomaan uutta tietoa työelämän käytännöistä. Tutkimuksellisessa ke-

hittämisessä tietoa kerätään systemaattisesti sekä teoriasta että käytännöstä ja niitä pyritään 

arvioimaan kriittisesti. Tyypillistä tässä mallissa on myös vuorovaikutus eri tahojen kanssa. 

Tutkimuksen kirjoittaminen ja esittäminen tapahtuu usein eri vaiheissa eri kohderyhmille. 

(Ojasalo ym. 2014, 17–22) Tämä tutkimus seuraa pääasiallisesti tutkimuksellisen kehittämi-

sen mallia. 

 

Tutkimukset jaetaan yleisesti teoreettisiin ja empiirisiin tutkimuksiin. Teoreettisessa tutki-

muksessa keskitytään aiheen käsitteiden, teorioiden ja näkökulmien käsittelyyn. 



11 
 

Empiirisisissä tutkimuksissa puolestaan perehdytään reaalimaailman ilmiöihin. Täysin sel-

vää rajaa tutkimusotteiden välille on kuitenkin hankalaa vetää, sillä empiirisessä tutkimuk-

sessa on yleensä aina mukana teoreettisia piirteitä. (Uusitalo 1991, 60) Empiirinen tutkimus 

on monivaiheinen kokonaisuus ja vaiheilla on keskinäisiä riippuvuussuhteita. Tutkimuksen 

kokonaisluonteen kuvaaminen on hankalaa yleispätevästi, mutta useimmilla tutkimuksilla 

voidaan esittää olevan seuraavat vaiheet; alustava tutkimusongelma, aiheeseen perehtymi-

nen ja ongelman täsmennys, aineiston keruu ja analysointi sekä johtopäätökset ja raportointi. 

(Hirsjärvi ym. 2009, 14) Tässä tutkimuksessa noudatetaan soveltuvin osin Hirsjärven ja 

kumppaneiden esittämää vaihemallia. Tutkimuksen teoriaosuudessa tutkitaan suorituskyvyn 

mittaamista, haasteita ja analysointijärjestelmiä, asiantuntijatyön ominaispiirteitä ja mittaa-

mista sekä mittariston suunnittelua ja rakentamista asiantuntijatyön näkökulmasta. Empiiri-

sessä osuudessa käsitellään tutkimusongelmaa haastattelututkimuksen ja suorituskykymitta-

riston suunnittelun avulla.  Tutkimus toteutetaan aikavälillä joulukuu 2021 – huhtikuu 2022. 

 

Tutkimuksen ensimmäisiä toimenpiteitä ovat tutkimusstrategian ja tutkimusmetodologian 

valinta. Tutkimusstrategia eli tutkimuksen lähestymistapa on termi tutkimuksen menetel-

mällisten ratkaisuiden kokonaisuudelle. Tutkimusmetodi puolestaan tarkoittaa tutkimusme-

netelmää. (Hirsjärvi ym. 2009, 132) 

 

Hirsjärven ym. (2009) mukaan tutkimusstrategioista voidaan tunnistaa kolme perinteistä 

mallia, kokeellinen tutkimus, survey-tutkimus ja tapaustutkimus (case study). Kokeellisessa 

tutkimuksessa tyypillisesti mitataan yhden käsiteltävän muuttujan vaikutusta toiseen muut-

tujaan. Survey-tutkimuksessa tietoa kerätään vakioidussa muodossa tietyltä ihmisjoukolta. 

Tapaustutkimuksessa kerätään yksityiskohtaista ja jopa intensiivistä tietoa joko yksittäisestä 

tapauksesta tai pienestä joukosta tapauksista, joilla on keskinäisiä suhteita. (Hirsjärvi ym. 

2009, 134–135) Tämän tutkimuksen lähestymistavaksi sopivimmaksi valikoitui tapaustutki-

mus, jossa tutkimuskohteena on yksi asiantuntijaorganisaatio ja sen johtohenkilöitä. Ojasa-

lon ym. (2014, 52) mukaan tapaustutkimus on yleinen tutkimusstrategia liiketaloustieteissä. 

Tapaustutkimusta voidaan pitää hyvänä lähestymistapana, kun tarkoituksena on tuottaa ke-

hittämisehdotuksia. Tämän tutkimuksen tutkimusstrategian, tapaustutkimuksen prosessin 

päävaiheet esitetään kuvassa 1. 
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Kuva 1. Tutkimuksen vaiheet (Ojasalo ym. 2014, 54 ja Hirsjärven ym. 2009, 14 malleja soveltaen). 

 

Tutkimusstrategian jälkeen on valittava tutkimusmetodi. Päävalinta tehdään määrällisen ja 

laadullisen eli kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen välillä. Kvantitatiivisen tutki-

mukselle ominaista on, että se etenee yleisestä kohti yksityiskohtia (deduktiivinen prosessi), 

siinä etsitään syysuhteita, sen asetelma on staattinen (luokat määritelty ennen tutkimusta), 

se on kontekstiton ja siinä pyritään löytämään selityksiä ja ennusteita yleistysten avulla. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa edetään yksityiskohtaisesta yleiseen (induktiivinen pro-

sessi), kiinnostus kohdistuu useaan yhtäaikaiseen lopputulokseen vaikuttavaan tekijään ja 

asetelma on muuttuva eli sen luokat muotoutuvat tutkimuksen edetessä. Kvalitatiivinen tut-

kimus on kontekstisidonnaista, jossa paremman ymmärryksen toivossa kehitetään teorioita 

ja säännönmukaisuuksia. Tarkkuus ja luotettavuus pyritään kvantitatiivisessa tutkimuksessa 

saavuttamaan reliaabeliuden ja validiteetin avulla, kun taas kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

siihen pyritään verifioimalla. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 25) Tämä tutkimus on kvalitatiivi-

nen tutkimus edellä mainittuja piirteitä noudattaen. 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa lähtökohtana on kuvata todellista elämää ja pyrkimyksenä 

on ymmärtää tutkittavaa kohdetta kokonaisvaltaisesti. Perinteisessä mielessä ajateltua ob-

jektiivisuutta ei ole mahdollista saavuttaa, sillä tutkija eli tietäjä ja se mitä tiedetään, ovat 

yhdessä toisissaan saumattomasti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei niinkään yritetä tuoda 

esille olemassa olevia väittämiä, vaan ennemminkin pyritään löytämään tai paljastamaan to-

siasioita. (Hirsjärvi ym. 2009, 161) 

 

Tutkimuksen empiirisen aineiston keruuseen on olemassa erilaisia menetelmiä. Aineiston-

keruun perusmenetelmiksi voidaan luetella kyselyt, haastattelut, havainnointi ja dokumentit. 
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Kysely on survey-tutkimusten keskeinen menetelmä, jossa vastaajat muodostavat otoksen tai 

näytteen jostain tietystä perusjoukosta ja aineistoa kerätään vakioidusti. Haastatteluissa tie-

toa kerätään haastattelemalla henkilöitä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastattelua pide-

tään päämenetelmänä. Kahden edellisen avulla saadaan tietoa, kuinka tutkittavat havaitsevat 

ympäristössään tapahtuvia asioita. Havainnoinnin avulla voidaan saada selville, mitä ympä-

ristössä todella tapahtuu, eli saadaan selvitettyä, onko ihmisten toiminta sellaista kuin he 

väittävät sen olevan. Havainnointia on kahta lajia, systemaattista ja osallistuvaa. Havain-

nointia pidetään verrattain työläänä ja sen vuoksi haastattelut ja kyselyt ovat syrjäyttäneet 

havainnoinnin. Dokumentit ovat neljäs aineistonkeruun perusmenetelmä. Dokumenttiaineis-

toina voivat olla mm. omaelämäkerrat, päiväkirjat ja viralliset dokumentit. (Hirsjärvi ym. 

2009, 191–220) Ojasalo ym. (2014, 40–46) mukaan kehittämistyöhön sopivia menetelmiä 

ovat edellä mainittujen lisäksi benchmarking, prosessikarttojen piirtäminen, yhteisölliset 

ideointimenetelmät ja ennakointimenetelmät. Tässä tutkimuksessa empiiristä aineistoa ke-

rätään puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla sekä case-yrityksen visiota ja strategia-

aineistoa analysoimalla. 

 

1.4.  Tutkimuksen rakenne 

Tämä tutkimus koostuu seitsemästä pääluvusta. Ensimmäinen on johdantoluku, jossa taus-

toitetaan työn lähtökohtia, tutkimusongelmaa, tavoitetta ja rajauksia. Lisäksi luvussa esite-

tään tutkimuksen strategia ja käytetyt tutkimukselliset menetelmät. Toisessa luvussa kerro-

taan yleisesti suorituskyvyn mittaamisesta yritysten suorituskyvyn näkökulmasta. Tämän li-

säksi luku käsittelee suorituskyvyn mittaamisen merkitystä, suorituskyvyn johtamista ja stra-

tegiaa ja työelämän laadun ja suorituskyvyn yhteyttä. Luvussa esitellään neljä suorituskyvyn 

mittaus- ja analysointijärjestelmää ja lopuksi käydään läpi mittaamisen yleisiä haasteita.  

 

Kolmannessa luvussa keskitytään asiantuntijatyöhön, sen ominaispiirteisiin ja mittaamiseen. 

Luvussa kuvataan asiantuntijatyön lisäksi aineetonta pääomaa, asiantuntijatyön ajanhallin-

taa ja jaksamista sekä asiantuntijatyön mittaamista. Neljäs luku käsittelee mittariston suun-

nittelua ja rakentamista asiantuntijatyön näkökulmasta. Luvussa esitetään prosessimalleja, 
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joiden avulla mittaristoprojektia voidaan viedä läpi. Lisäksi pohditaan luvussa kaksi esitel-

tyjen mittaristomallien soveltuvuutta asiantuntijatyön mittaamiseen.  

 

Viidennessä luvussa käydään läpi tutkimuksen empiirinen osuus, alkaen case-yrityksen esit-

telyllä. Empiiriseen osa-alueeseen kuuluu case-yrityksen johtotasolle tehty teemahaastattelu, 

joka läpikäydään teemoittain. Teemahaastattelun jälkeen esitellään case-yrityksen suoritus-

kyvyn mittariston suunnittelua. Suunnitteluvaiheessa tarkastellaan pääkäyttötarkoituksen ja 

mittausjärjestelmän, mitattavien suorituskyvyn osa-alueiden ja mittareiden valintoja.  Kuu-

des luku on varattu johtopäätöksille. Siinä tarkastellaan tutkimuskysymyksille saatuja vas-

tauksia, tutkimuksen tavoitteiden saavuttamista ja johtopäätöksiä työn tuloksista. Luvun lo-

pussa tehdään ehdotus jatkotutkimusaiheesta. Seitsemäs luku on yhteenveto, jossa kerrotaan 

tutkimuksen tausta ja tavoitteet, miten ja mitä tutkimuksessa tehtiin, tulokset ja johtopäätök-

set.   
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2. Suorituskyvyn mittaaminen 

Tässä luvussa käsitellään yrityksen suorituskykyä, suorituskyvyn mittaamista ja sen näkö-

kulmia ja merkityksiä. Lisäksi luvussa esitellään suorituskyvyn mittaristomalleja ja mittaa-

misen haasteita.  

 

2.1. Yrityksen suorituskyky 

Lönnqvist ym. (2006, 19) mukaan suorituskyky määritellään mitattavan kohteen kyvyksi 

saavuttaa asetettuja tavoitteita, esimerkiksi organisaatioyksikön (yksilö, osasto, liiketoimin-

tayksikkö jne.) tuloksentekokykyä ja menestyksellisyyttä tietyistä näkökulmista tarkastellen. 

Laitinen (2003, 366) määrittelee suorituskyvyn seuraavasti: Suorituskyky voidaan määritellä 

yrityksen kyvyksi saada aikaan tuotoksia asetetuilla ulottuvuuksilla suhteessa asetettuihin 

tavoitteisiin.  

 

Suorituskykyä voidaan Ukon ym. (2007, 3) mukaan tarkastella ainakin kahdesta näkökul-

masta. Ensimmäisenä painopisteenä on suorituksen korostaminen, jolloin seurataan tehdyn 

suorituksen saavutuksia ja tietoa haetaan onnistuneesta toiminnasta mahdollisesti tulevai-

suuden suunnittelun tai palkitsemisen tueksi. Ensimmäiseen lähestymistapaan on mittareita 

ja järjestelmiä kehitelty runsaasti. Toisena lähestymistapana voidaan pitää organisaation ky-

kyä selviytyä tavoitteistaan tai kykyä tehdä asioita. Tässä kyvykkyyden tarkastelussa usein 

seurataan resursseja ja niiden kykyä, laatua ja käyttömahdollisuuksia – ytimessä on resurs-

sien kapasiteetin ja potentiaalin arviointi. Jälkimmäisessä lähestymistavassa yksittäisiä mit-

tareita tärkeämmäksi usein nousevat laadulliset kuvaukset ja asiantuntijatyöskentely. 

 

Rantasen ja Holtarin (1999, 11–13) mukaan yrityksen suorituskykyä voidaan tarkastella 

myös toisella tapaa kaksijakoisesti – sisäisen ja ulkoisen suorituskyvyn kautta. Kuvassa 2 

esitetään sisäisen ja ulkoisen suorituskyvyn sijoittumista tarkastelun kohteen ja tarkastelijan 

näkökulmista. Ulkoinen suorituskyky perustuu pitkälti julkisesti saatavilla olevaan tietoon 
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yrityksen taloudellisista tunnusluvuista, joita ovat esim. kannattavuus, maksuvalmius ja va-

kavaraisuus. Omistajat seuraavat yrityksen suorituskykyä mm. taloudellisen lisäarvon tuot-

tamisen (EVA, economic value added) kautta. Yrityksen kilpailukyky on merkittävä osa ul-

koista suorituskykyä, mutta sitä on hankala mitata yksiselitteisesti. Usein menestymistä 

markkinoilla kuvataan kilpailutilanteella, yrityksen kasvulla ja markkinaosuudella. Sisäisen 

suorituskyvyn pääosa-alueita ovat taloudellisuus, tuottavuus ja tehokkuus. Sisäistä suoritus-

kykyä mitataan ja arvioidaan usein yrityksen sisältä käsin. Usein mittaaminen on laaja-

alaista, koko yrityksen tasolta aina yksittäisiin koneisiin tai ihmisiin saakka. Sisäisen suori-

tuskyvyn arvioinnissa nojataan varsin paljon sisäisen laskennan tuottamaan tietoon. Johdon 

laskentatoimen mittareilla ei ole vakiintuneita tapoja samalla tavalla kuin lakisääteisillä ti-

linpäätöksen tunnusluvuilla. Täten sisäisen suorituskyvyn mittaamisen tavat ja menetelmät 

ovat aina enemmän tai vähemmän yrityskohtaisia. 

 

 

Kuva 2. Suorituskyvyn pääalueet (Rantanen 2001, 5) 

 

Edelleen suorituskyvyn pääalueet eli sisäinen ja ulkoinen voidaan jakaa pienempiin osa-alu-

eisiin. Esimerkiksi Sink (1985, 41–46) on listannut seitsemän osa-aluetta, jotka vaikuttavat 
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menestyvään suorituskykyyn (kuva 3). Näitä ovat tuloksellisuus, tehokkuus, laatu, tuotta-

vuus, työelämän laatu, uudistuminen ja kannattavuus. 

 

 

Kuva 3. Suorituskyvyn osa-alueiden välisiä suhteita (Sink 1985, 64) 

 

Parhaaseen mahdolliseen tuottavuuteen voidaan päästä, kun panostetaan oikeisiin asioihin 

sekä tuloksellisuudessa, tehokkuudessa että laadussa. Uudistumisella (kyvykkyys uudistuk-

siin ja uuden luomiseen) ja työelämän laadulla (mm. työtyytyväisyys ja motivaatio) yhdessä 

tuottavuuden kanssa voi luoda polun mahdollisimman hyvään kannattavuuteen. Näin kaik-

kien osa-alueiden vaikutuksella saadaan aikaiseksi menestyksellistä suorituskykyä. (Sink 

1985, 64) 

 

2.2. Suorituskyvyn mittaaminen ja sen merkitys 

Suorituskyvyn mittaamisella tarkoitetaan prosessia, jonka avulla selvitetään tai määritellään 

tunnuslukujen eli mittareiden avulla jonkin liiketoiminnallisen tekijän tilaa (Lönnqvist ym. 

2006, 14). Suorituksen ja suorituskyvyn mittaus vaikuttaa parhaimmillaan myönteisesti or-

ganisaation työyhteisöön. Se mm. motivoi työntekijöitä, parantaa terveyttä ja turvallisuutta, 

selkeyttää tavoitteita, parantaa kommunikaatiota, osallistaa päätöksentekoon, luo palkitse-

misen edellytyksiä, korostaa mitattavien asioiden arvoa ja ohjaa tekemään oikeita asioita. 

Heikosti toteutettuna mittaus voi vaikuttaa täysin päinvastoin. (Katso esim. Neilimo & Uusi-

Rauva 2005, 300–301; Ukko, Tenhunen & Rantanen 2008) 
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Yksi suorituskyvyn mittauksen päätavoitteista on tuottaa luotettavaa tietoa päätöksenteon 

tueksi. Suorituskyvyn mittaamisen saralla usein strategiset päämäärät ovat olleet huomion 

kohteena. (Ukko, Tenhunen & Rantanen 2007B, 39) Seuraavat asiat ovat herättäneet kiin-

nostusta yrityksissä suorituskyvyn mittaamiseen ja sen puutteisiin erityisesti muuttuvassa 

ympäristössä; työn luonteen muuttuminen eli välittömien kustannusten osuus pienentynyt 

kokonaiskustannuksista, kiristynyt kilpailutilanne, ajattelumalleista esim. kokonaislaatuajat-

telu ja benchmarking sekä laatuajatteluun liittyvät palkinnot, nopeasti kehittyneet informaa-

tiotekniikan osa-alueet, muuttuneet ulkoiset vaatimukset (mm. lainsäädännölliset vaatimuk-

set) ja muiden kuin laskentatoimen henkilöiden osallistaminen suorituskyvyn mittaamiseen 

ja tiedon keräämiseen. (Ukko ym. 2007, 10) 

 

Franco-Santos ym. (2012, 95–96) etsivät ja nostivat esiin nykyaikaisten suorituskyvyn mit-

tausjärjestelmien vaikutuksia organisaation kyvykkyyksiin mm. seuraavasti: 

 Strategiaprosessi. Positiivinen vaikutus strategiaprosessiin – linjojen vetoon, kehit-

tämiseen, käyttöönottoon ja arviointiin. 

 Kommunikointi. Vahva ja suora vaikutus viestintään, mutta tarvitaan kaksisuuntaista 

viestintää mittaristojen ja käyttäjien välille.  

 Strategiset kyvykkyydet. Suorituskyvyn mittausjärjestelmät vaikuttavat yritysten stra-

tegisiin valmiuksiin (kuten erityiskykyihin, prosesseihin tai osaamiseen, jotka autta-

vat parantamaan yritysten kilpailukykyä) stimuloimiensa rutiinien avulla. 

 Johtamismenetelmät. Suorituskyvyn mittausjärjestelmien ja johtamismenetelmien 

väliltä löytyy suhde, mutta positiivisen tai negatiivisen suhteen vaikutukset riippuvat 

useista tekijöistä, kuten työntekijöiden aikaisempi kokemus, tiedot ja taidot, toimin-

nan avoimuus ja toimenpiteiden kokeilualttius yrityksessä.  

 Yrityksen ohjaus. Löytyy viitteitä, että suorituskyvyn mittausjärjestelmät voivat pa-

rantaa alayksiköiden näkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta sekä voivat tarjota parempaa 

ja helpompaa koordinointia ja hallintaa. Myös pääkonttorin ja tytäryhtiöiden välinen 

vuoropuhelu voi parantua erityisesti ei-taloudellisten mittareiden avulla. Toisaalta 

löytyy myös viitteitä, etteivät suorituskyvyn mittausjärjestelmät juurikaan vaikuttaisi 
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esim. kansainvälisten liiketoimintayksiköiden hallintaan. Nähtiin, että ylimmän ta-

son johto edelleen keskittyi vain taloudellisten lukujen hallintaan. 

 

Neilimon ja Uusi-Rauvan (2005, 301) mukaan mittaamisella on parhaimmillaan positiivisia 

vaikutuksia työyhteisössä. Mittaaminen vaikuttaa mm. motivaatioon, tavoitteiden selkeyttä-

miseen, kommunikoinnin helpottumiseen, sisäiseen kilvoitteluun ja tulospalkkaukseen.  

 

2.3. Suorituskyvyn johtaminen ja strategia 

Organisaation strategia kuvaa, kuinka organisaatio aikoo tuottaa arvoa osakkeenomistajil-

leen, asiakkailleen ja kansalaisille (Kaplan & Norton 2004, 27). Suorituskyvyn johtamispro-

sessi on prosessi, jolla yritys hallinnoi suorituskykyään määriteltyjen tavoitteidensa ja stra-

tegiansa mukaisesti. Prosessin tavoitteena on tarjota ennakoiva ohjausjärjestelmä, jolla joh-

detaan yrityksen strategia ja sen tavoitteet kaikkiin yrityksen toimintoihin, liiketoimintapro-

sesseihin ja henkilöstölle. (Bititci, Carrie & McDevitt 1997, 524) 

 

Suorituskyvyn mittaaminen antaa organisaatiolle arvioitavaksi tietoa siitä, kuinka hyvin se 

edistyy ennalta määrättyjä tavoitteita kohti. Mittaaminen auttaa myös tunnistamaan vah-

vuuksia ja heikkouksia sekä antaa tukea tulevien organisaation suorituskykyä parantavien 

kehityshankkeiden päätöksentekoon. Suorituskyvyn mittaamista ei voida pitää määränpäänä 

sinänsä, vaan työkaluna suorituskyvyn tehokkaampaan johtamiseen. Organisaation tulee 

pystyä ennakoimaan tarvittavat muutokset strategiassaan ja sillä tulee olla tarvittavat mene-

telmät strategisten muutosten toteuttamiseksi. (Amaratunga & Baldry 2002, 218) Yleisesti 

ottaen suoristuskyvyn mittaus- ja analysointijärjestelmät liittyvät hyvin usein juuri yrityksen 

strategisiin lähtökohtiin (esim. Kaplan & Norton 1992; Ukko ym. 2007).  

 

2.4. Työelämän laatu ja suorituskyky 

Suorituskyvyn mittaamisen vaikutukset työelämän laatuun (quality of working life) ovat tär-

keä tarkastelun kohde. Suorituskyvyn mittaamiseen pohjautuvat operatiiviset päätökset 
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vaikuttavat työntekijöiden työelämän laatuun mm. työskentely-ympäristössä (palkkiot, toi-

menkuvat, henkilöstön väliset suhteet, töiden järjestely ym.). Lisäksi suorituskyvyn mitta-

ristoilla, organisaatiokulttuureilla ja johtamismenettelyillä on yhteys toisiinsa työskentely-

ympäristön kautta. Kun ymmärrys mittaamisen syistä ja yhteisistä tavoitteista lisääntyy, pa-

ranee yleensä myös työelämän laatu, mm. luottamuksen kasvun ja työtyytyväisyyden kautta. 

(Ukko, Tenhunen ja Rantanen 2008) 

 

Alla listatut tekijät mahdollistavat positiivisia vaikutuksia työelämän laatuun suorituskyvyn 

mittauksen kautta. On hyvä huomioida, että tekijöillä on hieman erilaisia painoarvoja, riip-

puen tarkastellaanko niitä työnantajan vai työntekijöiden perspektiivistä. Tekijöitä ovat 

(Ukko ym. 2008): 

 Työmotivaatio. Mittarin läheisyys yksilöön. 

 Oppimismahdollisuudet. Säännöllinen mittaus ja ennakoiva suunnittelu. 

 Työtyytyväisyys ja työilmapiiri. Kulttuurin tuki tärkeää. 

 Työturvallisuus ja -terveys. Alan luonne ja riskialttius. Ei niin relevantti tekijä. 

 Päätöksentekoon osallistuminen. Mm. päätöksentekoon vaikuttavien mittareiden 
kautta. 

 Henkilökohtaisen ja tiimitason tavoitteiden saavuttaminen. Hyvän mittausjärjestel-
män avulla tavoitteet saavutetaan paremmin. 

 Palkkiojärjestelmä. Positiivinen vaikutus, kun mittaristo on linkitetty palkitsemisjär-
jestelmään. 

 

2.5. Suorituskyvyn mittaus- ja analysointijärjestelmät 

Suorituskyvyn mittaamiseen on luotu lukuisia, vähintäänkin kymmeniä erilaisia mittaristo-

malleja. Esimerkiksi Ravelomanantsoa, Ducq & Vallespir (2019) listaavat artikkelissaan 60 

nykyaikaista mittausjärjestelmää. Useimmat kehitetyt mittaristomallit ovat perusperiaatteil-

taan samankaltaisia ja suurin osa malleista perustuu yrityksen strategiaan ja visioon (Ukko 

ym. 2007, 55). Seuraavaksi esitellään muutamia suorituskyvyn mittausjärjestelmiä, joita 

esiintyy yleisesti alan kirjallisuudessa ja jotka perustuvat strategia- ja/tai menestystekijäläh-

töisyyteen. 
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2.5.1. Balanced scorecard 

Kaplan ja Norton (1992) tutkivat vuoden ajan 12 suuren yrityksen suorituskyvyn mittausta 

ja suunnittelivat sen pohjalta Balanced Scorecardin (BSC), mittaristomallin, jolla yrityksen 

ylin johto voi nopeasti mutta kattavasti saada silmäyksen liiketoiminnan tilasta. BSC:n ydin-

vaikuttajia ovat yrityksen strategia, visio sekä menestystekijät ja niistä johdetaan BSC:n mit-

tarit. Malmin, Peltolan ja Toivasen (2006, 19) mukaan Kaplan ja Norton ovatkin korostaneet 

2000-luvulla mittaristoa nimenomaan strategisena johtamisjärjestelmänä, jonka avulla stra-

tegiaa pyritään muuttamaan käytännön toiminnaksi. Marrin ja Neelyn (2003) mukaan BSC 

on ollut 2000-luvulla käytössä jopa yli 50 % amerikkalaisista yrityksistä, jolloin voidaan 

puhua hyvin suositusta ja yleisestä mittaristomallista. Suosion lisäksi Bain & Companyn 

(2018) mukaan BSC-malliin on oltu verrattain tyytyväisiä – sen käyttäjätyytyväisyys on ol-

lut lähelle neljää (asteikolla 1–5) läpi mittaushistorian. 

 

Moniulotteiset, tasapainotetut tuloskortit toivat monipuolisemman näkökulman aiemmin lä-

hinnä vain taloudelliseen näkökulmaan nojanneisiin mittareihin. Alkujaan BSC:ssä oli neljä 

näkökulmaa: taloudellinen, asiakkaan, sisäiset prosessit sekä oppimisen ja kasvun näkö-

kulma (kuva 4). Taloudellinen näkökulma on yrityksen omistajien kannalta tärkeän näkö-

kulma ja se kertoo mm. kuinka yrityksen strategia on onnistunut taloudellisessa mielessä 

sekä samalla näkökulma määrittelee tavoitteita, joihin valitulla strategialla ja muiden näkö-

kulmien mittareiden avulla pyritään. (Malmi ym. 2006, 24) Taloudellisen näkökulman mit-

tareita voivat olla mm. kassavirta, myynnin kehitys kvartaaleittain ja markkinaosuuden muu-

tos (Kaplan ym. 1992, 76).  
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Kuva 4. Balanced Scorecardin mittareiden periaatekuva (mukaillen Kaplan & Norton 1992, 72). 

 

Asiakasnäkökulmassa voidaan mittarit Malmin ym. (2006, 26) mukaan jakaa kahteen ryh-

mään, perusmittareiksi ja asiakaslupauksen mittareiksi. Perusmittarit ovat monissa yrityk-

sissä samanlaisia, esim. asiakastyytyväisyys, -uskollisuus ja uusien asiakkaiden lukumäärä. 

Asiakaslupauksen mittarit ovat vielä enemmän asiakkaan näkökulmasta kuin perusmittarit. 

Asiakaslupausmittareilla pyritään kuvaamaan yrityksen kilpailustrategian ydintä. Mittareita 

voi olla mm. palvelun laatu tai hinta, toimitusaika, asiakaspalvelun onnistuminen tai yrityk-

sen imago asiakkaan näkökulmasta. 

 

Sisäisten prosessien näkökulman tulisi kuvata ja mitata niitä prosesseja, joilla taloudellisen 

ja asiakkaan näkökulman mittareiden tavoitteisiin päästään. Näissä prosesseissa pitää siis 

onnistua hyvin, jotta asiakasarvoa ja siten tulosta saadaan tuotettua. (Malmi ym. 2006, 26–

27.)   Kaplan ja Norton (1992) määrittelevät osa-alueen apukysymyksellä, missä prosesseissa 

meidän pitää onnistua erinomaisesti. Tämä näkökulma vaihteleekin hyvin paljon riippuen 

yrityksen tavoitteista ja alasta. Eräitä osa-alueen mittareita voivat olla valmistuksessa tuot-

teen jaksoaika, yksikkökustannukset ja saanto tai palvelutuotannossa suunnittelun tehokkuus 

taikka tuotekehityksessä uuden tuotteen suunniteltu vrt. toteutunut aikataulu. 
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Oppimisen ja kasvun (ja innovaation) näkökulmassa vastataan kysymykseen, voimmeko yl-

läpitää jatkuvaa parantamista ja arvonluontia (Kaplan ym. 1992, 72). Nykyosaamisella ja -

tietotaidolla ei todennäköisesti pystytä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja asiakastar-

peisiin. Tässä näkökulmassa tulisi määritellä minkälaisilla toimilla yrityksen menestys olisi 

taattua myös tulevina aikoina. Kaplanin ja Nortonin (2004) mukaan kestävä arvon tuottami-

nen lähtee aineettomasta pääomasta: inhimillisestä, informaatio- ja organisaatiopääomasta 

ja ne ovat oppimisen ja kasvun näkökulman osa-alueita. Näkökulman mittareita voivat olla 

mm. sairauspoissaolot, vaihtuvuus, koulutukseen käytetyt resurssit, strateginen tietoisuus, ja 

parhaiden käytäntöjen jakaminen (Kaplan ym. 2004, 221; Malmi ym. 2006, 28–29). 

 

BSC:n avulla on tarkoitus johtaa mittaristoista syy-seuraussuhteita seuraava mittaristomalli. 

Talouden näkökulmassa on tavoite, esim. parantunut taloudellinen lisäarvo. Tähän päästäk-

seen on asiakasnäkökulmassa saavutettava parempi asiakasuskollisuus esim. parantuneella 

toimintavarmuudella. Tähän päästään sisäisissä prosesseissa prosessien läpimenoaikaa ja 

laatua parantamalla. Prosessien parantaminen onnistuu oppimisen ja kasvun näkökulmassa 

työntekijöiden taitoja lisäkoulutuksella parantamalla. (Malmi ym. 2006, 70–72.) 

 

Kaplan ja Norton (Malmi ym. mukaan 2006, 48–49) esittävät BSC:n tärkeimmiksi hyödyiksi 

seuraavia: 

 BSC auttaa selventämään yrityksen visiota ja strategiaa. 

 BSC auttaa vision ja strategian kommunikoinnissa organisaation eri tasoille. 

 BSC auttaa hahmottamaan strategisten toimenpiteiden syy-yhteyksiä. 

 BSC auttaa tulevaisuusorientoituneisuutensa vuoksi pitkän aikavälin suunnittelua 

asiakaskeskeisesti, tunnistaa sisäisten prosessien ja avainhenkilöstön tarpeita. 

 BSC mahdollistaa raha- ja ei-rahamääräisten mittareiden, lyhyen ja pitkän aikavälin 

tavoitteiden eri näkökulmien välillä tasapainoisesti. 

 

BSC on suosittuna mittaristomallina myös kohdannut kritiikkiä. Malmi ym. (2006), nostavat 

esiin kolme pääkritiikin aihetta: strategia, syy-seuraussuhteet ja huomio toissijaisiin asioihin. 
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Strategian ja tuloskorttien välistä suhdetta on epäilty – voiko strategiaa määrittää niin tar-

kasti, että sen pohjalta voi luoda yhtenäisen tuloskortin ja voiko strategiaa kuvata vain muu-

tamilla mittareilla. Eräs kritiikki ei kohdistu itse mittariin, vaan jopa päinvastoin myöntää 

sen toimivuuden. Kritiikki pohjautuu siihen, että jos valittu strategia on väärä ja sitä ajetaan 

BSC:n avulla eteenpäin, voivat seuraukset olla yrityksen kannalta vakavat. Toinen pääkri-

tiikki kohdistuu mittarien välisiin syy-seuraussuhteisiin – ettei tuloskortin näkökulmien vä-

lillä ole kausaalisuhdetta (mm. Nørreklit; Brignall, kts. Malmi ym. 2006), vaikka monessa 

yhteydessä syy-seuraussuhteet nostetaan juuri BSC:n ydinasioiksi. Tässä teemassa on tie-

tynlaista kiistanalaisuutta. Kolmas kritiikin kohde on huomion siirtyminen toisarvoisiin seik-

koihin eli mm. jotkut yritykset eivät ole päässeet keskittymään yrityksen menestyksen kan-

nalta oleellisiin asioihin ja tuloskortin läpikäyminen vie liikaa aikaa. Malmin ym. (2006, 

238) mukaan kyse on ennemminkin käyttäjävirheestä (esim. prosessia ei ole seurattu tai on 

asetettu liian hajanaiset tavoitteet, esim. yritetään tarjota jokaiselle jotakin), kuin BSC:iin 

liittyvistä puutteista.  

 

2.5.2. Suorituskykypyramidi 

Vuonna 1990 A. S. Judson esitti idean suorituskykypyramidista (Performance Pyramid Sys-

tem, PPS). Tästä eteenpäin mittariston jatkokehityksestä vastasivat Lynch ja Cross julkaisten 

mittariston vuonna 1991 kirjassaan Measure up! Yardsticks for Continuous Improvement. 

(Laitinen 2003, 385) Suorituskykypyramidia voidaan pitää yhtenä ensimmäisistä sovellu-

tuksista ei-taloudellisten mittareiden ja kokonaisvaltaisten suorituskykymittaristojen saralla. 

Strategia yhdistyy mittaristossa tavoitteiden johtamisessa ylhäältä alaspäin ja mittareita seu-

rataan toimintaa mittaamalla alhaalta ylöspäin. (Järvenpää ym. 2017, 311, 333) 
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Kuva 5. Suorituskykypyramidi (Lynch & Cross 1995, 65; Järvenpää ym. 2017, 311) 

 

Kuvassa 5 esitetään suorituskykypyramidin rakenne. Mallin kehittäminen alkaa korkeim-

malta tavoitetasolta eli vision määrittelemisestä. Hierarkkisesti laskeudutaan kohti tulos- tai 

liiketoimintayksiköiden tavoitteita (markkinat ja asiakasarvo sekä talous, yrittäjyys ja kan-

nattavuus), joita saavuttamalla visio konkreettisesti toteutuu. Edellä mainitut voidaan saa-

vuttaa, kun operatiivisella tasolla asiakastyytyväisyyteen, reagointikykyyn ja joustavuuteen 

sekä tuottavuuteen ja tehokkuuteen liittyvät tavoitteet toteutetaan. Näiden tavoitteiden saa-

vuttamiseksi on täytettävä alimman tason tavoitteet laadun, toimitusvarmuuden, läpimeno-

aikojen ja hukan ja hävikin osalta. Mittaristo on jaettu tavoitetasoiltaan kahteen osaan – ul-

koiseen tehollisuuteen (tai vaikuttavuuteen, kuten Järvenpää ym. 2017 asian ilmaisee) ja si-

säiseen tehokkuuteen. (Laitinen 2003, 385–386) 

 

2.5.3. Suorituskykymatriisi 

Suorituskykymatriisi on matriisipohjainen suorituskyvyn mittaus- ja ohjaustyökalu. Karlö-

fin (2004, 109–110) mukaan James L. Riggs kehitti ja esitteli vuonna 1984 matriisin tuotta-

vuuden mittaamiseen ja alkujaan sitä käytettiin työryhmien tehokkuuden valvontaan. 
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Työryhmän jäsenet osallistuivat mittariston määrittelyyn – sillä pyrittiin oikeudenmukaiseen 

malliin ja parempaan sitoutumiseen.  Saari (2004) kutsuu mittaristomallia nimellä tulosmat-

riisi. Hannulan (2000) mukaan matriisi tunnetaan myös nimillä tavoite-, tuottavuus- ja laa-

tumatriisi. Työkalu on siis varsin monikäyttöinen ja nimitys voi vaihdella käyttötarkoituksen 

mukaan. Vaikka mittaristomallin nimitys on varsin kirjavaa, sen perimmäinen tarkoitus on 

palvella tuottavuuden ja suorituskyvyn johtamisen alueella. 

 

Suorituskykymatriisi on yrityksen sisäinen, tarpeen ja tilanteen mukaan luotava mittaristo-

malli, eikä sillä voi vertailla yrityksiä keskenään (Rantanen & Holtari 1999, 49). Matriisi 

voidaan tehdä mm. alamittaristoksi (esim. liiketoimintayksikkö/osasto) ja johtaa siitä pää-

mittaristo esim. ylimmän johdon käyttöön.  

 

Matriisissa on tunnistettavia rakenneosia yhdeksän (Saari 2004, 119–121): 

1. menestystekijät 

2. menestystekijöiden mittarit 

3. menestystekijöiden asteikot 

4. menestystekijöiden tavoitetaso 

5. menestystekijöiden %-painotukset 

6. menestystekijöiden mittaustulokset 

7. menestystekijöiden arvotetut tulokset 

8. menestystekijöiden painotetut tulokset 

9. kokonaistulos. 

 

Usein mittaristoa voidaan käyttää palkitsemistarkoitukseen, jolloin edelliseen listaan voi-

daan lisätä kohta 10. palkitsemisen säännöt (Saari 2004, 121). Suorituskykymatriisin esi-

merkki taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Suorituskykymatriisin esimerkki (Saari 2004, 120). 

 

 

Matriisiin valitaan tyypillisesti 3–7 menestystekijää ja niille tunnusluvut. Valitut tunnuslu-

vut skaalataan oikean reunan arvoasteikon mukaisesti välille 0–10. Toteutunut tulos saa siten 

arvotetun tuloksen ja painoarvokertoimen jälkeen painotetun tuloksen. (Neilimo & Uusi-

Rauva 2005, 320.) Yhteenlaskettu painotettu tulos on ns. kokonaisindeksi, jota voidaan seu-

rata ja vertailla säännöllisin väliajoin, ainakin niin kauan, kun mittarit pysyvät samoina. Saari 

(2004, 155) suosittelee asteikoksi joko epäsymmetristä 0–3–10 mallia tai symmetristä 0–5–

10 mallia. Taulukon 1 esimerkki on 0–3–10 mallin mukaan laadittu, jossa arvoasteikon kol-

mostaso on tavoitetaso. Sen yläpuoliset tulokset ovat onnistumisia ja alapuoliset tulokset 

epäonnistumisen puolella. 
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Saari (2004, 121) esittää, että matriisiohjauksen prosessiin kuuluu neljä peräkkäistä osapro-

sessia ja kokonaisuus on noin yhden vuosisyklin mittainen: 

1. Sopiminen, mm. mittarit, asteikot, tulosvastuut, palkitseminen. 

2. Yhteistoiminnan, jonka avulla yhdessä sovitut asiat toteutetaan. 

3. Raportointi ja kehityskeskustelu tekemisten tulosten mittaamiseen ja arviointiin. 

4. Järjestelmän käyttöönotto, ylläpito ja kehittäminen. 

 

Mallin haasteista Saari (2004, 210–211) mainitsee erityisesti sopimisvaiheen olevan kriitti-

sin ja tärkein, koska siinä (epä-)onnistuminen vaikuttaa suuresti siihen, kuinka mittaristo-

malliin sitoutuminen onnistuu ja kuinka oikeudenmukaiseksi se koetaan. Matriisiohjaus vaa-

tii määrätietoisuutta, ja yrityksissä, joissa määrätietoisella työllä on saatu matriisimallilla 

luotua toiminnan menestystekijät, mallin kehittämisellä nähdään edelleen mahdollisuuksia. 

Epäonnistuneet yritykset ovat jättäneet käytön kesken ja on siirrytty muihin mittaristomal-

leihin. Hannulan (2000, 12) mukaan matriisi sopii hyvin tiimien tai työryhmien työkaluksi. 

Haasteena suorituskykymatriisin kanssa voi ollakin matriisin käyttö koko yrityksen suori-

tuskykyä mitattaessa, koska mittareiden konkreettisuuden kanssa voi tulla haasteita ja hen-

kilöstölle mittaristo voi jäädä liian etäiseksi.  

 

2.5.4. SAKE suorituskyvyn analysointijärjestelmä 

SAKE-sovellus on alkujaan pk-yrityksille kehitetty työkalu suorituskyvyn mittariston raken-

tamiseen. SAKE on ilmainen (kehitetty julkisin varoin), yksinkertainen ja helppokäyttöinen 

sovellus. Sovelluksen kehittäminen on aloitettu vuonna 2000 ja viimeisin päivitys on tehty 

2020. Sovellus on rakennettu Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden alueyksikössä. 

Excel-pohjainen mittaristomalli pohjautuu perusperiaatteiltaan aiemmin esiteltyyn suoritus-

kykymatriisiin. (SAKE s.a.) 

 

Rakenteeltaan SAKE-sovelluksen mittaristo koostuu maksimissaan kuudesta suorituskyvyn 

näkökulmasta tai osa-alueesta, jotka määritellään yrityksen visio- ja strategiatekijöiden 



29 
 

pohjalta. Jokaiselle osa-alueelle on mahdollista sisällyttää maksimissaan kuusi mittaria, näin 

ollen mittariston kokonaismittarimäärä on suurimmillaan 36 kappaletta. Valitut osa-alueet 

ja mittarimäärät ovat täysin yrityskohtaisia. Mittariston rakentamisessa tarvitaan siis seuraa-

vat tiedot (SAKE s.a.): 

1. Valitaan kuusi osa-aluetta (maksimissaan 6 kpl). 

2. Valitaan osa-alueille keskinäiset painotukset (yht. 100 %). 

3. Kullekin alueelle omat suorituskykymittarit (maksimissaan kuusi kullekin alueelle 

eli yhteensä maksimissaan 36 kpl). 

4. Osa-alueiden sisällä mittareiden keskinäiset painotukset. 

5. Yksittäisten mittareiden skaalaus pisteytyksellä 0–10 (10 on paras mahdollinen suo-

ritus). 

 

SAKE-mallin erityispiirteenä on mittaristomallin pääkäyttötarkoituksen määrittely, joka ei 

monissa suorituskyvyn mittaristomalleissa nouse esille. Käyttötarkoituksen valinta selkeyt-

tää syytä, miksi mallia ollaan rakentamassa, ja se vaikuttaa suunnittelutyöryhmän jäsenten 

valintaan ja tiedottamistarpeisiin. Lähtökohtana on, että ne ryhmien työntekijät, joihin mit-

taristolla pyritään vaikuttamaan, osallistuvat mittaristomallin suunnitteluun ja rakentami-

seen. (SAKE s.a.) Mittariston suunnittelu- ja käyttöönottoprosessi riippuu ajallisesti Tenhu-

sen ja Ukon (2001, 22) mukaan pitkälti käytettävissä olevista resursseista. Nopeimmillaan 

se on käyty läpi 3–4 kuukaudessa, ja normaali aika on noin puoli vuotta. Koekäyttö ja jär-

jestelmän viilaus vie vielä oman aikansa. Tenhunen ja Ukko (2001) listaavat muutamia haas-

teita, joihin he törmäsivät mallin implementointivaiheessa pilottiyrityksissä: 

 

Puutteellinen valmistelu ja kiire. Suunnitteluistuntoja varten ei ole kerätty tarvittavia tietoja, 

eikä esityksiä valmisteltu. Suuri määrä rutiinitehtäviä ja mahdolliset muut aikaa vievät pro-

jektit eivät jätä riittävästi aikaa mittaristomallin suunnittelulle. Paras aika mallin suunnitte-

lulle ja kehittämiselle on hiljaisin aika vuodesta, mikäli yrityksen toiminnassa on kausivaih-

telua. Jotain uhrauksia on aina oltava valmiina tekemään, esim. työjärjestelyitä/kalenterin 

raivaamista, mikäli suorituskyvyn mittausjärjestelmä oikeasti halutaan yritykseen.  
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Suunnittelu ei etene. Asiat eivät etene haluttuun tahtiin, eikä pysytä oikeasti merkityksellis-

ten asioiden käsittelyssä. Projektin vetäjällä on vastuu suunnittelun etenemisestä. Aina mit-

tari ei miellytä kaikkia eikä yhteisymmärrykseen päästä. Tällöin voi miettiä toista vastaavan 

kaltaista mittaria. Mittareiden määrittely voi olla aikaa vievää ja kannattaakin miettiä mitta-

rin kustannus–hyöty -suhdetta kehittämisen, mutta myös käytön kannalta. 

 

Aikataulut eivät pidä. Järjestelmän suunnittelun ja käyttöönoton aikataulu laahaa jäljessä. 

Päivittäiset työkiireet, heikko valmistelu ja hankalien asioiden siirtäminen aina seuraavaan 

kokoukseen ovat omiaan luomaan kierteen krooniselle myöhästymiselle. Jos samat asiat 

toistuvat kokouksesta toiseen ilman, että sopimukseen päästään, on syytä miettiä vaihtoeh-

toisia toimintamalleja. Mm. aivoriihet tai muut vastaavat voivat auttaa eteenpäin pääsyssä. 

 

Työryhmän pohjatiedon puutteet. Mittariston suunnittelutiimillä ei ole välttämättä riittäviä 

perustietoja suorituskyvyn mittauksesta. Osallistuvan henkilöstön osaamistasoa voi nostaa 

mm. kursseilla tai alan kirjallisuuden avulla. Kirjallisuudessa esiintyviä valmiita mittareita 

voi hyödyntää omassa organisaatiossa joko suoraan tai sovelletusti ja parhaimmillaan suun-

nitteluvaihetta saadaan nopeutettua.  

 

2.6. Yleisiä mittaamisen haasteita 

Edellisten mittaristomallien yhteydessä esiteltyjen haasteiden lisäksi suorituskyvyn mittaa-

misessa ja johtamisessa voi kohdata erilaisia yleispäteviä haasteita. Neelyn ja Bournen 

(2000) mukaan keskeisiä syitä ovat väärin suunniteltu mittausjärjestelmä, käyttöönoton vai-

keudet sekä panosten ja tuotosten heikko suhde. Väärin suunnitellussa järjestelmässä, ei ole 

mietitty mitä pitäisi mitata – on vain nähty mitä jo nyt mitataan. Lisäksi strategian ja mittaa-

misen väliltä puuttuu linkki – ei ymmärretä, miksi jotain asiaa mitataan tai ei mitata. Käyt-

töönotossa haasteina ovat poliittiset tekijät, yritetään saada hyviä tuloksia todellisen toimin-

nan kehittämisen sijaan. Infrastruktuurisesti datan pirstaloituneisuus ja lukuisa eri toimijoi-

den määrä voivat hankaloittaa käyttöönottoa. Myös pikavoittojen saalistaminen on haasteena 

käyttöönotossa. Halutaan tuloksia liian nopeasti, eikä ymmärretä, että kyseessä on pitkän 
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matkan kilpailu ja mittaamisen kulttuuri voi jäädä syntymättä. Panostusten ja hyötyjen osalta 

ilmenee tehokkuushaasteita (pitäisi mitata vain olennaisia asioita) ja tiedon käsittelyn haas-

teita eli tietoa ei analysoida riittävästi, eikä sen perusteella tehdä toimenpiteitä. (Neely ym. 

2000) 

 

Garenkon, Biazzon ja Bititcin (2005, 29–30) mukaan seuraavat tekijät ovat usein suoritus-

kyvyn mittaamiseen esteitä erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä: 

 Henkilöresurssien puute. Omat työt vievät kaiken ajan, eikä ”ylimääräiselle työlle” 

jää aikaa. 

 Johtamiskapasiteetti. Johtamiskulttuuri puuttuu, täten johtamisen työkaluista ja tek-

niikoista ei juurikaan ole hyötyä yritykselle. Henkilöillä on monta roolia yhtä aikaa, 

jolloin johtajat usein hoitavat ensisijaisesti operatiiviset työt ja esihenkilötyötä lai-

minlyödään. 

 Rajalliset pääomaresurssit. Mittausjärjestelmien toteuttamiseen tarvittavien resurs-

sien vaikutus on suhteellisesti raskaampi PK-yrityksissä kuin suurissa yrityksissä. 

 Reaktiivinen lähestymistapa. Usein PK-yrityksille on ominaista heikko strateginen 

suunnittelu ja niiden päätöksentekoprosesseja ei ole virallistettu. Selkeiden strategi-

oiden puute edistää sekä lyhytaikaista suuntautumista että reaktiivista toimintaa yri-

tyksen johtamisessa. 

 Hiljainen tieto ja vähäinen huomio formaaleille prosesseille. Yksi PK-yritysten or-

ganisaation kehittämisen suurimmista esteistä on johtamisjärjestelmän ja prosessien 

muodollisen hallinnan puute. Lisäksi, koska tieto on pääasiassa hiljaista ja konteks-

tikohtaista, suorituskyvyn mittausjärjestelmien toteuttamiseen ja käyttöön tarvittavaa 

tietoa on vaikea kerätä. 

 Virheelliset käsitykset suorituskyvyn mittauksesta. Suorituskyvyn mittausjärjestelmä 

voidaan toteuttaa ja käyttää tehokkaasti vain, kun yritys havaitsee ja ymmärtää jär-

jestelmän edut. PK-yritykset eivät usein ymmärrä mittausjärjestelmän käyttöönoton 

mahdollisia etuja. Mittausjärjestelmät nähdään byrokratisoivina ja PK-yritysten jous-

tavuuden esteinä.  
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3. Asiantuntijatyön ominaispiirteet ja mittaaminen 

Luvussa käydään läpi asiantuntijatyötä, aineetonta pääomaa sekä jaksamista ja ajanhallintaa 

asiantuntijatyössä. Esiin nostetaan asiantuntijatyön erityispiirteitä ja asiantuntijatyön mittaa-

mista.   

 

3.1. Asiantuntijatyö 

Asiantuntijatyössä työ tehdään pääosin uutta tietoa soveltamalla ja kehittämällä. Suunnittelu 

ja konsultointi on yksi asiantuntijatyön esimerkkiala. Tutkijat, asianajajat, konsultit ja suun-

nittelijat ovat tyypillisiä asiantuntija-ammatteja. (Lönnqvist 2006, 49) Eräs määritys asian-

tuntijalle on seuraava: asiantuntijoilla on korkean tason asiantuntemus, koulutus tai koke-

mus, ja heidän ensisijainen tarkoituksensa työskentelyssä on tiedon luominen, levittäminen 

tai soveltaminen (Davenport 2008, 217). Asiantuntijaorganisaatiossa työ koostuu suurim-

malta osalta juuri asiantuntijatyöstä. Asiantuntijatyö tai -organisaatio on kuitenkin hiukan 

harhaanjohtava termi, sillä lähes kaikessa työssä tarvitaan asiantuntemusta. Asiantuntijatyö 

voidaankin nähdä ennemmin synonyyminä tietointensiiviselle työlle. Tietointensiivisyyttä 

voidaan käyttää jaottelemaan yrityksiä ja työn laatua. Korkean tietointensiivisyyden organi-

saatioita ovat mm. insinööritoimistot ja teknologiayritykset. Matalamman tietointensiivisyy-

den organisaatioita edustavat esim. pikaruokaravintolat ja parturiliikkeet. (Lönnqvist ym. 

2006, 49–50) Edellisestä kuvauksesta huolimatta tässä tutkimusraportissa käytetään pää-

sääntöisesti termejä asiantuntijatyö, -organisaatio jne., koska ne ovat yleisesti käytössä. Ho-

vilan ja Okkosen (2005, 40) mukaan tietointensiivinen työ ja tietotyö voidaan käsittää syno-

nyymiksi. Asiantuntijatyötä pidetään näiden alalajina, koska se on tietotyötä. Toisaalta tie-

totyö ei ole välttämättä aina asiantuntijatyötä.  

 

Asiantuntijatyön suorituskykyä ja tuottavuutta tarkastellessa tulee huomioida suhteellinen ja 

absoluuttinen kompetenssi. Asiantuntijaorganisaatiossa suhteellinen kompetenssi on organi-

saation sisäistä ja se ilmenee asiantuntijoiden keskinäisistä asemista. Absoluuttinen kompe-

tenssi kuvaa ulkoista kompetenssia eli asiantuntijalla on asiakkaaseen nähden enemmän 
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osaamista. Organisaatiossa jokaisella jäsenellä on runsaasti osaamista, mutta aina löytyy 

joku, jolla on osaamista enemmän ainakin jollain osa-alueella. (Hovila ym. 2005, 16) 

 

Asiantuntijatyössä (esim. johto, suunnittelutyöt, HR, tuotekehitys) työn tuottavuus riippuu 

paljon yksilön suorituksesta. Eri asiantuntijan suorittama työ voi tuottaa erilaisen lopputu-

loksen. Taitotyö (mm. vastaanotto-, tuotanto- ja logistiikkatyöt) on usein standardoitua ja eri 

työntekijät voivat tehdä saman työn samalla tuloksella. Taitotyön johtamisen ja prosessien 

taustalla on asiantuntijatyötä. Asiantuntijatyössä, jossa käytetään usein ohjelmistoja ja taus-

talla on prosesseja, tarvitaan sekä asiantuntijuutta että taitotyötä. Kuva 6 esittää asiantunti-

jatyön ja taitotyön työpanoksia ja eroja, joilla lopputulokseen pyritään. (Maruta, 2012, 36) 

 

 

Kuva 6. Taitotyön ja asiantuntijatyön eroja (Maruta 2012, 37). 

 

Erilaiset asiantuntijat siis tuottavat erilaisia tuloksia. Esimerkiksi konsultointi- ja suunnitte-

lutoiminnassa tuotosten monimutkaisuuden vuoksi tuotantoprosessia harvoin voi toistaa täy-

sin edellisten tapaan. Tällöin tuotos on aina enemmän tai vähemmän yksilöllinen ja siitä 

lisäarvosta asiakas juuri on valmis maksamaan. Toteutukset ovat projektikohtaisia, ja niissä 

vaaditaan tiettyä erikoisosaamista. Osaamisresurssien ja teknisen asiantuntijuuden lisäksi or-

ganisaatiolta vaaditaan selkeää kuvaa siitä, minkälainen osaamisyhdistelmä on tehokas ku-

hunkin projektiin. (Rastas ja Einola-Pekkinen 2001, 160) 
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3.2. Aineeton pääoma 

Aineeton pääoma tarkoittaa organisaatiossa niitä ei-fyysisiä asioita, joilla tuotetaan hyötyä 

tulevaisuudessa. Aineettoman pääoman resursseja ovat mm. yrityksen imago, tuotantopro-

sessit ja henkilöstön osaaminen. (Lönnqvist ym. 2006, 23) Aineettomalle pääomalle käyte-

tään myös nimityksiä, mm. osaamispääoma, aineeton varallisuus, älyllinen pääoma, näky-

mättömät voimavarat ja tietopääoma (Kujansivu ym. 2007, 28). Aineettoman pääoman ym-

märtää parhaiten vertailemalla sitä fyysiseen pääomaan. Esimerkiksi, fyysinen pääoma on 

konkreettisia asioita, aineeton abstraktia ja näkymätöntä. Fyysinen pääoma kuluu käytössä, 

aineeton ei. (Kujansivu ym. 2007, 31) 

 

Aineeton pääoma koostuu kolmesta osa-alueesta; inhimillisestä pääomasta, suhdepääomasta 

ja rakennepääomasta. Osa-alueiden yksittäiset tekijät ovat aineettomia resursseja (taulukko 

2). (Kujansivu ym. 2007, 28–29) Aineettoman pääoman luokittelua kolmeen osa-alueeseen 

ovat esittäneet mm, Thomas Malone, Karl Erik Sveiby, Leif Edvinsson ja Hubert St. Onge 

(Rastas ym. 2001, 17). Inhimillisiin pääoman tekijöihin kuuluu organisaation henkilöstöön 

liittyviä asioita, kuten osaaminen, asenne ja kokemustausta. Suhdepääoman tekijöitä ovat 

mm. asiakassuhteet, maine ja brändi. Näiden sanotaan kuuluvan organisaation omistukseen, 

mutta toisaalta asiakassuhteet voivat vahvasti olla sidoksissa henkilöihin – työpaikkaa vaih-

taessa työntekijän ”omistamat” asiakkaat saattavat seurata perässä toisen organisaation pii-

riin. Rakennepääoman tekijät ovat vahvemmin organisaation omistamia. Niihin kuuluvat 

mm. arvot ja kulttuuri, työilmapiiri ja prosessit. Pelkän kolmen osa-alueen, eikä niihin kuu-

luvien tekijöiden olemassaolo ei ole riittävää, vaan niiden tulee yhdistyä täydentääkseen toi-

siaan. (Lönnqvist ym. 2006, 25–26) 
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Taulukko 2. Aineettoman pääoman resursseja osa-alueineen (Kujansivu ym. 2007, 29). 

 

 

Rastas ym. (2001, 17) esittävät, että aineeton pääoma koostuu ikään kuin kolmesta rattaasta, 

jossa edellä esitetyt pääoman osa-alueet muodostavat koneiston ja liittyvät toisiinsa (kuva 

7). Koneiston voiteluaineena toimii tieto, joka välittyy toimintaprosesseihin rattaiden väli-

sessä vuorovaikutuksessa. Koneisto toimii vain, jos rattaat ovat yhteydessä toisiinsa ja pyö-

rivät – jos jokin ratas on jumissa, koko koneisto seisoo. Koneiston jokaista osaa tarvitaan 

yrityksen tuloksen ja kilpailukyvyn kasvattamiseen.  

 

 

Kuva 7. Aineettoman pääoman koneisto (Rastas ym. 2001, 17). 
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Organisaation suorituskyvyn muodostumisen kannalta aineettomalla pääomalla on erittäin 

suuri merkitys. Fyysisen pääoman merkitys on pienentynyt – useiden organisaatioiden me-

nestyksen taustalla on aineettoman pääoman johtaminen. (Lönnqvist 2006, 26) Perinteisen 

fyysisen pääoman johtamisen osuus organisaation tulosten syntymiseen on 10–50 %, kun 

aineettoman pääoman johtamisella osuus on vaihteluvälillä 50–90 %. (Hope & Hope 1998) 

Asiantuntijaorganisaatioissa aineettoman pääoman tekijöiden merkitys korostuu. Henkilös-

tön osaamisella on suuri vaikutus yrityksen menestymiseen, tiedon soveltaminen on tärkeää 

ja suhdeverkostojen laadulla on suurempi merkitys vrt. perinteisimmissä tuotanto- ja palve-

luorganisaatioissa. Asiantuntijaorganisaatiolta vaaditaan joustavuutta ja valmiutta tarvitta-

essa muuttaa toimintasuuntaansa. Imago ja arvot ovat elintärkeitä tekijöitä asiantuntijaor-

ganisaatiolle. Tietointensiiviset organisaatiot kiinnittävät yhä enemmän huomiota aineetto-

man pääoman johtamiseen. (Lönnqvist 2006, 27–28) 

 

Aineettomalla pääomalla nähdään olevan merkitys yritysten markkina-arvojen muodostu-

miseen. On kuitenkin yksinkertaista ajatella, että aineeton pääoma olisi ainut tekijä markki-

nalisäarvon tuottajana. Lisääntynyt markkina-arvo ei välttämättä suoraan kuvaa aineetto-

man pääoman osuutta arvostuksessa, vaikka inhimillinen pääoma, tuotemerkit, patentit jne. 

tuleviin tuotto-odotuksiin kohdistuisivatkin. Sijoittajat seuraavat lisäksi mm. yritysanalyy-

sejä, tasearvoja ja kilpailijavertailuja. Vaikkei suuri osa aineettomasta pääomasta olisikaan 

taloudellisesti katsoen arvokasta, ilman aineetonta pääomaa yrityksen tuottomahdollisuudet 

taloudellisen arvon osalta ovat olemattomia. (Rastas ym. 2001, 63–66) Kuvassa 8 esitetään 

aineettoman pääoman yhteyttä markkina-arvoon. 
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Kuva 8. Aineettoman pääoman yhteys markkina-arvoon (Rastas ym. 2001, 65). 

 

Esimerkkityökaluja aineettoman pääoman johtamisen eri osa-alueille Kujansivu ym. (2007) 

esittävät taulukon 3 mukaisesti. Organisaation tulee tunnistaa oman toiminnan kannalta tär-

keät aineettoman pääoman osa-alueet ja tekijät ja kehittää niille sopivat johtamis- ja toimin-

tatavat työkaluineen.  

 

Taulukko 3. Aineettoman pääoman esimerkkityökaluja (Kujansivu ym. 2007, 58). 

 

 

Lönnqvist, Kujansivu ja Sillanpää (2008) tutkivat aineettoman pääoman johtamista suoma-

laisissa yrityksissä. Tutkimuksen mukaan case-yritykset halusivat keskittyä vain strategisesti 

tärkeisiin aineettoman pääoman osiin. Aineettoman pääoman johtamisen toiminnot jakau-

tuivat organisaation eri osiin – HR johtaa osaamista ja viestintää, markkinointi brändiasioita 

jne. Yrityksillä ei ole erillistä aineettoman pääoman johtamisen toimintoa, joka hallinnoisi 
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aineetonta pääomaa kokonaisuutena – tutkimuksen mukaan yritykset eivät edes sellaista toi-

mintoa halua. Tutkimuksessa joka tapauksessa esitetään, että kokonaisvaltaisesta aineetto-

man pääoman johtamisesta voisi olla hyötyä. Menetelmien ja käytäntöjen tutkimukseen ja 

kehitykseen pitäisi panostaa nykyistä enemmän. (Lönnqvist ym. 2008) 

 

3.3. Asiantuntijatyössä jaksaminen ja ajanhallinta 

Asiantuntijatyössä kannetaan vastuuta usein monille tahoille ja monista asioista. Työ on 

luonteeltaan vaativaa ja edellyttää asiantuntijalta osaamista ja sen jatkuvaa kehittämistä ja 

siten työ vaatii myös jaksamista. Ajan suhteen asiantuntijatyössä tulee huolehtia aikatau-

luista. Ajanhallinta ja aikapaine voivat luoda haasteita. Ajanhallintaa voi oppia mutta toi-

saalta innostuksen myötä työaika voi unohtua. Asiantuntijatyön eräs ominaispiirre on työn 

itsenäisyys ja mahdollisuus vaikuttaa työaikaan sekä työnteon järjestykseen. Asiantuntija-

työssä vaaditaan aikaa ja mahdollisuutta pitkäjänteiseen keskittymiseen, mutta usein on tar-

vetta osallistua meneillään olevaan asiaan. Asiantuntijatyön ajallisia olosuhteita ovat muo-

kanneet mm. töiden ja työntekijöiden monimutkaiset keskinäiset riippuvuudet ja verkosto-

mainen toiminta. (Toivanen, Yli-Kaitala, Viljanen, Väänänen, Turpeinen, Janhonen ja Kos-

kinen 2016, 94) 

 

Toivasen ym. (2016) tutkimuksessa haasteltavat arvioivat ajanhallintaa ja työtään ja esittivät 

arvioita mm. omista pyrkimyksistään, osaamisestaan, motivaatiostaan ja työvelvoitteistaan. 

Näistä eriteltiin esille nousseet kehykset, jotka nimettiin innostuksen, vastuunkantamisen, 

osaamisen, jatkuvan oppimisen, jaksamisen ja pyrkimyksenä hyvän työn tekemisen mukaan 

(kuva 9). Kehykset osoittavat asiantuntijatyön mahdollisuuksia, mutta myös jännitteitä – 

esim. työ voi olla hyvin innostavaa, mutta samalla se voi vaikuttaa jaksamiseen ja työn laa-

tuun. 
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Kuva 9. Asiantuntijatyön ja ajanhallinnan kehykset. (Toivanen ym. 2016, 96). 

 

Parhaimmillaan asiantuntijatyö voi olla innostavaa, mutta se voi olla myös samalla kuormit-

tavaa ja uhata asiantuntijan jaksamista. Jaksamisen haasteita asiantuntijatyössä on esim. 

kuormituksen epätasaisuus – joskus on erittäin paljon työtä ja välillä hiljaisempaa. Yhtäai-

kaisia, päällekkäisiä projekteja voi olla käynnissä ja projektien yllättävät muutokset rasitta-

vat ja kuormittavat asiantuntijoita. Kuormitusta voi lisätä myös riittämättömyyden tai ai-

kaansaamattomuuden tunne. Organisaatiomuutoksilla voi olla kuormittavia vaikutuksia, mi-

käli ne lisäävät työtehtävien määrää, sisältöä tai käytäntöjä. Organisaation pelisäännöistä 

kannattaa sopia työn kuormittavuuden ja ajankäyttöön liittyvissä asioissa. Esimerkiksi kol-

lektiivisella vastuulla, oikeudenmukaisella työnjaolla tai mentorimallilla voidaan tukea jak-

samista ja kuormituksen hallintaa. (Toivanen ym. 2016, 105) 

 

3.4. Asiantuntijatyön suorituskyvyn mittaaminen 

Tietointensiivisen luoteensa vuoksi asiantuntijatyön mittaamisessa on useita haasteita. Pe-

rinteisessä tuotanto-organisaatiossa on helppo mitata suoritteita, kuten kuinka monta ham-

purilaista ravintolassa tehdään ja myydään, minkälainen niiden laatu on jne. Tuotteet ovat 
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usein samanlaisia, valmistusajat lyhyitä ja tuotteen valmistukseen käytettävät resurssit ovat 

määrällisiä. Asiantuntijatyössä, esim. insinööritoimistossa, voidaan tehdä monentyyppisiä 

suunnitelmia, aikahaarukalla muutamasta tunnista useaan vuoteen. Tietokoneita ja käytettä-

viä ohjelmistoja lukuun ottamatta suunnitteluun käytettävät resurssit ovat aineettomia, kuten 

ajatustyötä ja suunnittelijan suhdeverkoston hyödyntämistä. Lopputuotoksen eli suunnitel-

man laadun määrittely on hankalaa. Suunnitelman lopullista toimivuutta voidaan arvioida 

vasta, kun sen pohjalta on tehty jotain konkreettista. Asiantuntijatyön tuloksia voi siis olla 

vaikea arvioida ja lisäksi ne voivat ilmetä viiveellä. (Lönnqvist 2006, 51) 

 

Monien aineettomien suorituskykytekijöiden mm. työntekijöiden osaamisen, työilmapiirin, 

asiantuntijan ja asiakkaan intensiivisen vuorovaikutuksen sekä palvelutuotosten monimut-

kaisuuden ja aineettoman luonteen vuoksi, on tieto- ja asiantuntijatyön mittaaminen haas-

teellista. Näiden tekijöiden havainnot johtavat oletukseen, että tietointensiivisten organisaa-

tioiden mittaamisessa ja johtamisessa on otettava huomioon ainakin kaksi erityistä näkökul-

maa: yksittäisen asiantuntijan suorituskyky ja hyvinvointi sekä kyky luoda arvoa asiak-

kaalle. (Jääskeläinen & Laihonen 2013, 351) 

 

Suorituskyvyn mittaamisen kannalta on tärkeää tunnistaa liiketoiminnan keskeisiä menes-

tystekijöitä ja mitata niihin liittyviä asioita (Lönnqvist ym. 2006, 11). Laitila (2002, Lönn-

qvist ym. 2006 mukaan) esittää asiantuntijaorganisaatioille ominaisia menestystekijöitä: 

- Tuotoksen laatu. Asiantuntijatyössä laatu on usein määrää tärkeämpi. 

- Ajanhallinta ja ajankäytön tehokkuus. Ajankäytöllä on merkittävä vaikutus asiantun-

tijatyön tuottavuuteen ja aikaresurssit tulisikin kohdistaa oleelliseen ja välttää ns. tur-

hia töitä. Luovassa ongelmanratkaisussa aikaa voi kulua runsaastikin, mutta työn tu-

los ei ole välttämättä riippuvainen käytetystä ajasta. 

- Tieto ja osaaminen. Tärkein resurssi asiantuntijatyössä on henkilökohtainen osaami-

nen ja sitä on kehitettävä jatkuvasti. 

- Työntekijän ja organisaation tarpeiden yhteensopivuus. Motivoitunut asiantuntija 

antaa organisaatiolle parhaan panoksen. Kiinnostavat työtehtävät luovat motivaati-

olle hyvät edellytykset. 
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- Hyvä työilmapiiri. Hyvä työilmapiiri mahdollistaa yhteistyön todennäköisemmin ja 

työssään viihtyvä asiantuntija luultavasti panostaa työhönsä enemmän.  

- Kiinteä yhteistyö asiakkaiden kanssa. Asiantuntijaorganisaatiossa pidetään usein lä-

heistä yhteyttä asiakkaiden kanssa ja usein työtä tehdään yhteistyössä asiakkaan 

kanssa. Läheinen yhteys on tärkeää, jotta asiantuntija voi tunnistaa asiakkaan tarpeita 

– jopa sellaisia, joista asiakas ei ole itse tietoinen.  

- Tiedon muunnosprosessien hyödyntäminen. Prosesseja, joissa tieto lisääntyy, jalos-

tuu ja muuttuu osaamiseksi, tulee tukea ja tehostaa, koska asiantuntijatyö on suurelta 

osin innovointia. 

- Tiedon virtaus suhdeverkostoissa. Epävirallisten verkostojen avulla asiantuntijan 

saatavilla oleva tieto voi olla moninkertaista ja tietoa voi löytää nopeammin. 

 

Edellisiin menestystekijöihin on esitetty joitakin tunnuslukuesimerkkejä. Tuotoksen laatua 

voidaan asiantuntijatyössä mitata mm. kyselyillä. Kyselyitä voidaan toteuttaa esim. projek-

tikohtaisesti tai määräajoin, esim. puolivuosittain. Asiakastyytyväisyydestä kertoo myös 

reklamaatioiden tai valitusten määrä. Tarjousten onnistumisasteella saadaan tietoon, kuinka 

hyvänä asiakas on pitänyt tuotteen tai palvelun hinta–laatusuhdetta. Sisäisesti voidaan mitata 

esim. asiantuntijan laatua, jossa projektipäällikkö arvioi projektissaan toimivat henkilöre-

surssit. Ajanhallintaa ja ajankäytön tehokkuutta voidaan mitata projektin käynnistämisno-

peudella, esim. aika ideasta projektin käynnistykseen. Ajankäytön hallintaa voidaan mitata 

vertaamalla projektin toteutuneita tunteja suhteessa suunniteltuihin tunteihin. Aikataulujen 

pitävyyttä voidaan suhteuttaa aikataulussa päätettyjen projektien ja kaikkien projektien mää-

rän kesken. (Lönnqvist ym. 2006, 59–61)  

 

Tiedon ja osaamisen mittaamisessa käytetään välillisiä mittareita, koska henkilöstön osaa-

mista on vaikeaa mitata suoraan. Esim. henkilöstön koulutussidonnaisia asioita on helpompi 

mitata, mm. koulutusmenot tai -päivät henkilöä kohden ja koulutukseen osallistuneiden 

määrä koko henkilöstöstä. Useat asiantuntijat opiskelevat työnsä ohessa. Silloin voidaan or-

ganisaatiossa mitata vuoden aikana suoritettuja kursseja tai tutkintojen määrää. Osaamispää-

omaa voidaan seurata korkeakoulutettujen osuudella kaikista työntekijöistä ja 
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osaamispääoman pysyvyyttä esim. lähteneiden osuus palkatuista asiantuntijoista tai ns. roo-

kie ratiolla, jossa mitataan esim. alle kaksi vuotta työskennelleiden määrää suhteessa koko-

naishenkilömäärään. Työntekijän ja organisaation tarpeiden yhteensopivuutta voidaan mi-

tata kehityskeskusteluiden kautta esim. yhteisten intressien ja tavoitteiden sopivuuksien 

osalta.  Henkilöstötyytyväisyyskyselyllä voidaan selvittää organisaation ja työntekijöiden 

tarpeiden yhteensopivuutta ja se voi olla kyselyssä oma osa-alueensa. Hyvää työilmapiiriä 

voidaan myös selvittää henkilöstö- tai ilmapiirikyselyillä. Epäsuorasti, mutta ei välttämättä 

kovin hyvin, työilmapiiristä kertoo mm. irtisanoutuneiden työntekijöiden määrä ja sairaus-

poissaolojen määrä. (Lönnqvist ym. 2006, 62–65) 

 

Kiinteä yhteistyö asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Organisaation ja asiakkaiden 

välistä yhteistyötä voidaan mitata mm. asiakassuhteiden keskimääräisenä kestona. Yhteis-

työtä voidaan mitata esim. asiakastapaamisten ja -vierailuiden avulla. Tiedon jakamisen 

osalta mittareina voivat olla asiakaskunnalle suunnatut esitelmät/opetustilaisuudet ja tarpeen 

tullen vaikkapa epämuodollisempien tapahtumien määrä. Tiedon muutosprosessien hyödyn-

täminen vaatii asiantuntijaorganisaatiossa mm. riittäviä IT-resursseja, joita voidaan mitata 

vuosittaisten investointien osalta. Tutkimus- ja kehitystoimintaa mitataan esim. T&K-kuluja 

suhteessa kaikkiin kuluihin tai T&K-toimintaan osallistuneiden työntekijöiden määrää suh-

teessa kaikkiin työntekijöihin. Organisaation innovaatiokyvystä kertoo mm. uusien tuottei-

den tai palveluiden määrä esim. tietyn ajanjakson aikana markkinoille julkistettujen uusien 

palveluiden määränä. Tiedon virtausta suhdeverkostoissa mitataan esim. yrityksen ja kor-

keakoulujen välisien yhteistyöhankkeiden määrällä. Tiedon virtaamista voidaan mitata myös 

organisaatioyksiköiden välillä, esim. yksiköiden välisten yhteisprojektien lukumäärällä. Or-

ganisaation sisäisen tiedon virtauksessa mittarina voi toimia esim. asiantuntijoiden johdolle 

antaman palautteen määrä ja taajuus. (Lönnqvist ym. 2006, 65–68) 

 

Asiantuntijatyö on monesti palveluliiketoimintaa, esimerkiksi konsultointi-, suunnittelu-, 

koulutus- ja raportointipalveluita. Jääskeläisen, Laihosen, Lönnqvistin, Palvalinin, Sillan-

pään, Pekkolan ja Ukon (2012) mukaan palveluliiketoiminnan suorituskyvyn mittaamisessa 

tulisi huomioida mitä mitataan (esim. asiakkaan osallistaminen, aineettomien syötteiden 



43 
 

rooli, vaihteleva kysyntä jne.) ja mittareiden suunnittelussa tulisi huomioida palvelun tuo-

toksen monimutkaisuutta, vaikutuksiin keskittymistä ja toistuvuuksia palveluprosesseissa. 

 

Palvelutuotannon mittaamisessa voidaan hyödyntää asiakaslähtöisyyttä. Palvelutuotannon 

näkökulmista haasteena on asiakasnäkökulma. Se ei näy suoraan palveluntuottajalle. Tätä 

voidaan arvioida asiakaspalautteiden perusteella ja menemällä lähemmäs asiakkaita. Yhtä 

lailla, palveluntuottajan näkökulma ei näy asiakkaalle. Näiden välissä on asiakasrajapinta, 

joka on vuorovaikutteinen. Palautteen reaaliaikaisella pyytämisellä ja asiakastyytyväisyys-

tutkimusten perusteella voidaan toimintaa kehittää. Osallistamalla asiakkaita palveluiden ar-

viointiin ja mittaamiseen voidaan saavuttaa mm. molemminpuolisen ymmärryksen kehitty-

mistä, palveluiden kehitystä, uusien palveluiden luontia, asiakkaiden parempaa sitoutumista 

ja yleisestikin asiakasymmärryksen parantumista. Asiakkaat motivoituvat palveluiden arvi-

ointiin ja mittaamiseen, kun asiakas nähdään yksilönä ja tarpeet uniikkina – asiakkaan osa 

palvelun kehittäjänä motivoi. Asiakkaiden ja palveluntuottajien välinen yhteistyö mittarei-

den ja palveluiden kehittämisessä auttaa läpinäkyvyydessä, sitoutumisessa ja luottamuksen 

rakentamisessa. Mitä kriittisempi osa palvelulla on asiakkaan liiketoiminnassa, sitä alttiimpi 

asiakas on osallistumaan palvelun kehittämiseen ja arviointiin.  (Ukko & Pekkola 2016) 
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4. Mittariston suunnittelu ja rakentaminen asiantuntijatyön näkö-

kulmasta 

Tässä luvussa esitetään prosessimalleja, joiden avulla suorituskyvyn mittaristo voidaan 

suunnitella asiantuntijaorganisaatiolle. Luvussa käydään mittariston suunnittelun lähtökoh-

tien lisäksi läpi myös mittariston osa-alueiden ja mittareiden valintakriteereitä ja pohditaan 

mittaristomallien soveltuvuutta asiantuntijaorganisaation käyttöön. 

 

4.1. Prosessimallit 

Mittariston suunnittelu ja rakentaminen on kohtalaisen vaativa projekti ja sen vuoksi tukena 

on hyvä olla jokin järjestelmällinen lähestymistapa projektin läpiviemiseksi. Prosessimalleja 

voidaan ajatella ikään kuin tarkistuslistoina. Ainakin suurin osa prosessin vaiheista olisi 

hyvä käsitellä projektissa. (Ukko ym. 2007, 55–56) Seuraavaksi esitellään kaksi mallia. En-

simmäinen liittyy tasapainotetun tuloskortin ja toinen SAKE-sovelluksen käyttöönottoon. 

 

BSC:n käyttöönottoon on luotu useita eri prosessimalleja. Tässä esimerkkinä Olven (Olve, 

Roy & Wetter 1998, 50) malli, joka etenee pääkohdiltaan seuraavasti: 

1. Yrityksen aseman ja toimialan tulevaisuuden määrittäminen. 

2. Yrityksen vision määritys. 

3. Mittariston näkökulmien valinta. 

4. Vision ja strategian tavoitteiden suhteuttaminen näkökulmiin. 

5. Kriittisten menestystekijöiden määritys. 

6. Mittareiden valinta, tasapainon löytäminen ja yhteyksien määritys. 

7. Koko yrityksen kattavan mittariston määrittely. 

8. Mittariston ja mittareiden sovittaminen organisaation eri osiin. 
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9. Tavoitteiden määrittäminen. 

10. Toimintasuunnitelman laadinta. 

11. Mittariston ylläpito. 

 

SAKE suorituskyvyn analysointijärjestelmän suunnittelun ja käyttöönoton prosessikuvaus 

esitellään kuvassa 10. Lähtökohtana yrityksen mittariston suunnittelulle on ensimmäisen he-

rätteen jälkeen pyrkiä määrittelemään visio ja siitä muotoilemaan strategia – suunnitelma, 

jolla haluttuihin tavoitteisiin pyritään pääsemään. Strategian kirkastamisen jälkeen määritel-

lään ydintoiminnot ja kriittiset menestystekijät. Mittaristolle valitaan pääosa-alueet, varsi-

naiset mittarit ja niiden käyttäjät sekä vastuulliset henkilöt. Koekäytön jälkeen alkaa varsi-

nainen päivittäiskäyttö ja jatkokehittäminen. (LUT 2020) 

 

 

Kuva 10. SAKE suorituskyvyn analysointijärjestelmän suunnittelun ja käyttöönoton prosessikuvaus (LUT 2020) 
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Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi hieman laajemmin SAKE suorituskyvyn analysointi-

järjestelmää mukailevaa prosessimallia. Tämän tutkimuksen ulkopuolelle rajataan varsinai-

nen käyttöönotto, joten seuraavaksi esiteltävää prosessia käydään läpi suunnitteluprosessin 

aloittamisen, mittariston perustan ja mittariston suunnittelun osalta sovelletusti (kuva 11). 

 

 

Kuva 11. Mittariston suunnitteluprosessi 

 

4.2. Suunnitteluprosessin aloittaminen 

Mittariston rakentamisprosessin heräte voi tulla oppilaitosyhteistyön kautta, yritysvierailun 

tai seminaarin kautta. Mittaristolle tulee määrittää jo projektin alkuvaiheessa pääkäyttötar-

koitus. Alkukartoituksessa tulisi pohtia, miksi mittaristoa tarvitaan ja mihin ongelmiin sillä 

haetaan vastausta. (Holtari 2001, 40)  

 

Useimmissa mittaristomalleissa ei juurikaan kiinnitetä huomiota pääkäyttötarkoituksen 

määrittelyyn. Sillä on kuitenkin merkitystä, koska valinta voi vaikuttaa mm. mittariston ra-

kenteeseen, laajuuteen ja esittämismuotoon sekä suunnittelutiimin valintaan ja mittaristosta 

tiedottamiseen. Yritysjohdon tehtävänä on määritellä yritystason mittariston pääkäyttötar-

koitus, joka voi olla esim. työntekijöiden motivointi, ohjaaminen tai tarkkailu. (LUT 2020, 

5–6)  
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4.3. Mittariston perusta 

Mittariston perustana toimivat yhteinen näkemys yrityksen visiosta, tavoitteista, strategiasta 

ja kriittisistä menestystekijöistä. Nämä ovat tärkeä nähdä kokonaisvaltaisesti ja toisistaan 

riippuvaisina tekijöinä. Lähtökohtana voidaan pitää yrityksen visiota. Käsittelyjärjestystä 

voidaan vaihtaa, mutta kokonaiskuva on syytä pitää mielessä. (LUT 2020, 7) Lönnqvistin 

ym. (2006, 14) mukaan visio on tavoitteellinen mielikuva yrityksen halutusta tulevaisuu-

desta.  

  

Vision lisäksi yrityksellä on monenlaisia tavoitteita usealla tasolla. Tulevaisuuden kannalta 

tavoitteet ovat tärkeitä, sillä niillä osoitetaan yritykselle toiminnan suuntaa. Strategiaa ja vi-

siota voidaan pitää yrityksen ylimmän tason tavoitteina. Ne ovat usein melko ympäripyö-

reitä, jolloin ne eivät välttämättä kerro suorittavan tason tekijöille juuri mitään. Tavoitteita 

voidaan johtaa ja muotoilla alemmille tasoille kuvan 12 havainnollistamalla tavalla. Kaikki 

lähtee yrityksen tavoitteista ja ne sujutetaan läpi organisaation. Käänteisesti siis yksilön ta-

voitteet täydentävät tiimin tavoitteita, jotka toimivat yksikön tavoitteiden eteen ja lopulta 

yksiköt täyttävät ja toteuttavat yrityksen tavoitteita. (Ukko ym. 2007, 24) 

 

 

Kuva 12. Tavoitteiden johtaminen (Ukko ym. 2007, 24) 
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Eräitä suorituskyvyn johtamisen syitä ovat taloudelliset vaikuttimet, esimerkiksi toiminnan 

tehostaminen, kustannusten vähentäminen ja kannattavuuden parantaminen. Suorituskyvyn 

mittaus ilman selkeitä tavoitteita on vain kasa irtomittareita, jotka eivät muodosta selkeää 

kokonaiskuvaa, eivätkä siten ohjaa päätöksentekoa ja toimintaa. Kokonaisuuden hahmotta-

minen on olennainen edellytys toimivalle suorituskyvyn mittaukselle ja mittaristomallille. 

(Laitinen 2003, 366–367)  

 

Menestystekijät ovat yrityksen liiketoiminnan ja strategian onnistumisen kannalta olennaisia 

tekijöitä. Ne osa-alueet, joilla on saavutettava erittäin hyvä suoritustaso organisaation me-

nestyksen kannalta, ovat liiketoiminnan avainalueita ja niitä kutsutaan kriittisiksi menestys-

tekijöiksi. Menestystekijöitä luokitellaan perinteisesti taloudellisiin (esim. kannattavuus, 

valmistuskustannukset ym.) ja ei taloudellisiin (mm. laatu, toimitusaika, tuottavuus jne.) me-

nestystekijöihin. (Lönnqvist ym. 2006, 22) 

 

 

Kuva 13. Esimerkki menestystekijöiden välilisistä suhteista (Lönnqvist ym. 2006, 23) 

 

Menestystekijöillä on keskinäisiä syy-seuraussuhteita (kuva 13). Jotkut menestystekijät ovat 

syytekijöitä ja toiset taas seuraustekijöitä. Nämä vaikutukset eivät välttämättä näy heti, vaan 

pidemmän ajan kuluessa. Joskus menestystekijä voi olla yhtä aikaa sekä syy- että seurauste-

kijä. Esim. kannattava toiminta mahdollistaa henkilöstön ja tekemisen kehittämistä, jotka 

puolestaan johtavat toiminnan tehostumisen kautta parempaan kannattavuuteen. (Lönnqvist 

ym. 2006, 22–23) Tehokkaana mittaristona voidaan pitää järjestelmää, joka perustuu proses-

sin hallintaan, jatkuvaan parantamiseen ja syy-seuraussuhteisiin (Olsen ym. 2007, 577–578). 
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4.4. Mittariston suunnittelu 

Kun yrityksen tavoitteet, visio ja strategia ovat selvillä ja mahdollisesti päivitetty, voidaan 

valita mitattavat suorituskyvyn osa-alueet. Osa-alueita on runsaasti ja on hyvin yritys- ja 

tapauskohtaista, mitkä osa-alueet valitaan mittaristoon. Esimerkiksi Balanced Scorecard tar-

joaa vakiona talous-, asiakas, prosessi- ja innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulman (Kap-

lan & Norton 1992). SAKE-sovellus ei itsessään ota kantaa mittariston osa-alueisiin, vaan 

toimii pohjana mittaristolle ja kuudelle eri osa-alueelle tai näkökulmalle. Usein pienillä ja 

keskisuurilla yrityksillä on käytössä 3–6 osa-aluetta. (LUT 2020, 3) Ukko ym. (2007, 59–

60) korostavat, ettei mallimittaristojen valmiisiin näkökulmiin ole pakko tuudittautua, vaan 

kannattaa tehdä mittaristosta juuri omien tarpeiden näköinen ja linkittää se yrityksen strate-

giaan.  

 

Mittareiden valinnassa tulee käyttää harkintaa ja tarkkaavaisuutta. Kaikkea mahdollista ei 

kannata mitata. Neely ja Bourne (2000, 3–6) nostavat esiin, että huomio keskittyy perintei-

sesti vääriin asioihin – mietitään liikaa mitä mitataan, eikä mietitä sitä, mitä ja miksi pitäisi 

mitata. Ukko ym. (2007, 60) tähdentävät, että mittariston mittareiden välisiä syy-seuraus-

suhteita tulisi pohtia ja ymmärtää. Mittareita tulisi valita kriittisten menestystekijöiden pe-

rusteella, koska ne vaikuttavat ja varmistavat yrityksen strategian toteutumisen. On hyvä 

ottaa huomioon, että mittareita tulee voida vaihtaa, jos yrityksen tilanne muuttuu. (Lönn-

qvist 2006, 112)  
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Mittarin tietojen eli mittaustulosten tulee täyttää tiettyjä ominaisuuksia, jotta mittaria voi-

daan pitää kelvollisena päätöksenteon kannalta. Mittareille on olemassa runsaasti erilaisia 

ominaisuuksia, jotka vaikuttavat mittareiden valintaan. Laitinen (2003, 147–168) on esittä-

nyt viisi keskeisintä mittareilta vaadittavaa ominaisuutta: 

1. Relevanttius. Mittariarvolla tulee olla olennainen merkitys päätöksenteon kannalta. 

Mikäli mittari ei ole relevantti, mikä tahansa arvo on päätöksenteon kannalta yh-

dentekevä.   

2. Edullisuus. Mittarin tulee tuottaa enemmän hyötyä kuin sen tiedon kerääminen vaa-

tii panostuksia. Mittarilla pitää siis olla hyvä hyöty-kustannussuhde. 

3. Validiteetti eli oikeellisuus. Validin mittarin tulee mitata juuri tarkoitettua mitatta-

vaa kohdetta riittävän harhattomasti.  

4. Reliabiliteetti. Mittarin tulee olla riittävän tarkka.  

5. Uskottavuus. Mittarin tulee olla uskottava, jolloin päätöksentekijä voi luottaa siihen 

päätöksenteon apuna. 

 

Kirjallisuuden mukaan yritystason mittaristossa mittareiden kokonaismäärä kannattaisi pitää 

maltillisena. Noin 8–20 mittaria voi olla hyvä tavoiteltava lähtökohta yritystason suoritus-

kykymittaristolle. Lönnqvist ym. (2006, 113) esittävät, että sopiva määrä mittareita olisi 8–

12 kappaletta. Malmin ja kumppaneiden (2006, 31) mukaan Suomessa BSC-mittaristojen 

mittarimäärän vaihtelu on ollut välillä 4–25 mittaria ja Malmi ym. näkevät, että 8–16 mittaria 

voisi hyvinkin riittää yritystason mittaristolle. Neelyn ym. (2000, 6) mielestä tulisi mitata 

niin vähän kuin mahdollista, mutta varmistaen, että mitataan juuri oikeita asioita.  

 

4.5. Mittaristomallien soveltuvuus asiantuntijatyöhön 

Asiantuntijatyössä on omat haasteensa esimerkiksi valmistavaan tuotantotyöhön verrattuna. 

Edellisten alalukujen prosessivaiheiden kriteerien osalta voidaan todeta, että niillä kaikilla 

on oma merkityksensä mittaristomallin valinnassa asiantuntijatyön näkökulmasta. Samoin 

voidaan myös mainita, että luvussa 2.5 esitellyt mittaristomallit voivat vähintäänkin 
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yrityksen tarpeisiin muokattuina (ja näin yleensä tuleekin tehdä) toimia asiantuntijaorgani-

saatioissa. 

 

Tasapainotettu tuloskortti (BSC) on erittäin käytetty suorituskyvyn mittaus- ja analysointi-

järjestelmä ja sitä voidaan käyttää myös asiantuntijaorganisaation työkaluna. BSC:n käyt-

töönoton avuksi löytyy tarvittaessa useita prosessimalleja. Vakionäkökulmat (4 kpl) on ta-

sapainotettu varsin kattavasti, mutta mikään ei estä soveltamasta käyttöä juuri oman organi-

saation tarpeiden mukaisesti. Mittareiden määrää osa-aluille BSC-malli ei varsinaisesti ra-

joita. BSC painottuu vahvasti yrityksen strategian ja vision varaan. Täten nämä on hyvä olla 

ajan tasalla mittaristoprojektin alkaessa, tai niitä on vähintäänkin hyvä päivittää tarpeen mu-

kaan. 

 

Suorituskykypyramidin kantava teema on yrityksen visio, jonka avulla tavoitteet ja mittarit 

johdetaan mittaristomallin avulla läpi organisaation. Osa-alueiden syy-seuraussuhteet esite-

tään samankaltaisesti kuin BSC-mallissa, mutta pyramidin muodossa – joka voi olla edulli-

nen tapa kausaalisuhteiden esittämiseen mittaristoprojektin alkuvaiheessa. Mittaristomallin 

vakiomittarit vaikuttavat olevan varsin sopivat yritystason mittariston suunnitteluun, joskin 

asiantuntijatyön luonteen vuoksi esim. hukan, laadun ja läpimenoajan määrittely voi olla 

haasteellista. 

 

Suorituskykymatriisi on hyvin muokattavissa oleva suorituskyvyn mittaus- ja analysointi-

järjestelmä. Tavoitekeskeisyyden myötä strategia on tärkeässä roolissa myös suorituskyky-

matriisissa. Matriisiin suositellaan käytettäväksi 3–7 mittarin mittaristona, joten se voidaan 

nähdä paremmin sopivana esim. napakkana tiimitason mittaristona kuin laajempana yritys-

tason mittaristomallina. Suorituskykymatriisin etuna voidaan pitää melko yksinkertaista ja 

loogista toimintamallia. 

 

SAKE suorituskyvyn analysointijärjestelmää voidaan pitää hyvin asiantuntijaorganisaation 

mittaamiseen soveltuvana laajan muokattavuuden ansiosta. SAKE-mallin implementoin-

tiohje on kattava ja selväpiirteinen. SAKE on täysin avoin suorituskyvyn osa-alueiden 
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valinnan puolesta ja se tarjoaa varsinkin PK-yritysten tarpeiden kannalta usein riittävät 3–6 

näkökulmaa. Jokaiseen osa-alueeseen voi valita maksimissaan 6 mittaria. Excel-pohjainen 

SAKE on edullinen ja helppokäyttöinen käyttöliittymä suorituskyvyn mittaamisen ja analy-

soinnin nopeallekin käyttöönotolle. 
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5. Mittaristomallin suunnittelu asiantuntijayritykselle 

Tässä luvussa esitellään asiantuntijaorganisaation suorituskykymittariston suunnittelupro-

sessi. Tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin suorituskykymittariston varsinainen rakentaminen 

ja käyttöönotto, jotka jäävät tulevaisuuden aiheiksi jatkotutkimukselle. Mittariston suunnit-

telua varten lähtötietoja kerättiin haastatteluin ja case-organisaation strategiamateriaalia ana-

lysoiden. 

  

5.1. Case-yritys 

Case-yritys on melko tuore kasvuhakuinen asiantuntijakonserni, joka tarjoaa asiantuntijapal-

veluita erikoistuen projektinjohtamiseen ja suunnitteluun. Alayhtiöistä projektinjohtoyritys 

on perustettu vuonna 2009 ja suunnittelupuolen yrityksillä toiminnat ovat alkujaan alkaneet 

1970- ja 1990-luvuilla. Konsernin henkilöstö koostuu lähes yksinomaan asiantuntijoista. Joi-

takin poikkeuksia lukuun ottamatta yrityksen asiantuntijat ovat koulutusasteeltaan vähintään 

alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita. Case-organisaation asiantuntija on tyypilli-

sesti suunnittelija, projekti-insinööri, rakennusvalvoja tai projektipäällikkö ja työ on usein 

hyvinkin tietointensiivistä ja luonteeltaan aineetonta.  Case-yritys toimi neljällä toimialalla; 

teollisuus-, energia-, kiinteistö- ja infratoimialoilla. Tarjottuja projektinjohtamisen palve-

luita ovat mm. EPCM-kokonaispalvelu (engineering, procurement & construction manage-

ment), asennusjohtaminen, HSE-palvelut (health, safety & environment), kustannusjohtami-

nen ja rakennuttaminen. Suunnittelun puolella tarjotaan mm. prosessi-, sähkö-, automaatio-

, konetekniikka-, LVI-, rakenne- ja laitossuunnittelun palveluita. Konserni on laajentumis-

haluinen ja on toteuttanut yrityskauppoja viime vuosien aikana.  

 

Konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 26 miljoonaa euroa. Kasvutavoitteena on olla 

50 miljoonan liikevaihtoa tekevä konserni vuonna 2025. Osaajia konsernin palveluksessa on 

vuoden 2022 alkupuolella noin 320 henkeä. Konsernilla on takanaan tuhansia toteutettuja 

projekteja. Yrityksen iskulauseena on: ’Johdetaan projektisi onnistumaan’. ”Suurin eteen-

päin vievä voima case-yrityksessä on intohimo parempiin ja onnistuneisiin projekteihin. 
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Case-yritys tuo yhteen kunkin projektin vaatimat huippuosaajat ja saa heidät pelaamaan 

kohti yhteisiä tavoitteita. Case-yrityksen menestyksen mittari on projektin kokonaisvaltai-

nen onnistuminen.” Edelliset lauseet avaavat iskulausetta yrityksen omin sanoin. Case-yri-

tyksen visio kuuluu seuraavasti: ’Olemme moderni johtaja ja kohdemaissamme tunnettu pro-

jektikonsultti ja luotettava kumppani teollisuuden, energia-alan, kiinteistö- ja infrasektorei-

den investointihankkeissa’.  

 

Yrityksessä on kerätty ja seurattu eri osa-alueiden suorituskykyä, mutta mitään varsinaista 

yritystason suorituskyvyn mittaristoa ei ole ollut käytössä. Talouslukuja on saatu talousosas-

tolta ja kirjanpidosta. Toiminnan tehokkuuden mittareita löytyy mm. toiminnanohjausjärjes-

telmän puolelta, mutta niitä ei ole hyödynnetty täysin. HR-osasto on seurannut henkilöstön 

asioita ja tietoa mittareista saa HR-järjestelmästä. Asiakastyytyväisyyttä on mitattu säännöl-

lisin väliajoin lähettävillä kyselyillä. Heräte yritystason suorituskyvyn mittaamiseen on tul-

lut konsernin kasvun myötä. Tavoitteena yrityksellä on kasvaa entisestään ja siten suuren 

kuvan suorituskyvyn mittaamisen tarve on entisestään lisääntynyt. Konsernin kasvaessa 

päättäjienkin määrä lisääntyy ja tieto vastuualueista hajaantuu. 

 

Taulukko 4. Case-yrityksen strategian pääpiirteet 

Painopisteet Keskittymiskohteet 

Asiakas Markkinoiden tunteminen, asiakas-
tarpeet, projektien tarpeet 

Toiminnot Paikallisuuden vahvistaminen ja asia-
kasta lähempänä oleminen 
Kaikki myy -palveluasenne 

Laajentuminen Keskittyminen tiettyihin maihin eri lii-
ketoiminta-alueissa 

Kannattavuus Korkea käyttöaste 

Henkilöstö Sisäinen verkostoituminen, motivaa-
tiota tavoitteellisuudella 

 

Taulukossa 4 on esitelty case-yrityksen strategian pääpiirteet. Nämä listatut asiat ovat kon-

sernin näkökulmasta tärkeimmät keskittymisen kohteet. Asiakkuuksien hallinta ja 



55 
 

asiakasymmärrys nähdään tärkeänä painopisteenä. Toiminnoissa paikallisuuden vahvistami-

nen tapahtuu liiketoiminta-alueittain joko paikallisen osaamisen vahvistamisen tai itsenäi-

sesti toimivien klustereiden verkostojen avulla. Myös henkilöstön kaikki myy -palvelu-

asenne on nostettu keskittymiskohteeksi. Laajentumisessa pääpaino on tietyillä liiketoi-

minta-alueilla nimetyissä maissa. Kannattavuudessa keskitytään korkeaan henkilöstön käyt-

töasteeseen ja siten korkeaan asiakastyön laskutusasteeseen. Usean yhtiön ja kattavan pal-

velutarjonnan vuoksi sisäinen verkostoituminen ja toisilta oppiminen ovat tärkeitä keskitty-

miskohteita. Tavoitteellisella toiminnalla pyritään ylläpitämään ja entisestään parantamaan 

henkilöstön motivaatiota. Case-yrityksellä on strategiasta johdetut strategian askeleet (kuva 

14).  

 

 

Kuva 14. Strategian askeleet 

 

Ajatuksena kuvan 14 portailla on visualisoida case-yrityksen henkilöstölle keinoja strategian 

toteuttamiseksi. Lähtökohtana on muodostaa edellytykset toimivalle yrityskulttuurille, joka 

toimii pohjana monelle muulle askeleelle. Yrityksessä halutaan laajentaa myyntiä läpi orga-

nisaation, sillä monesti asiantuntijat ovat paraatipaikoilla näkemässä potentiaalisia tulevai-

suuden kaupantekomahdollisuuksia. Tavoitekeskeisillä kehityskeskusteluilla on tärkeä 

paikka strategian ja tavoitteiden johtamisen työkalupakissa. Laajan, ajantasaisen ja toimivan 

palvelutarjonnan varmistamiseksi asiakasymmärryksen tulee olla hyvällä tasolla jatkuvasti 

kehittyen. Asiantuntijatyössä asiakas haluaa usein ostaa henkilöä projektiinsa, täten yrityk-

seen tarvitaan sopivaa henkilöstöä. Avainhenkilöitä tarvitaan joka tasolla ja eri palveluissa, 

myös hallinnollisissa tehtävissä. Nykyisten raamisopimusten uudelleenneuvottelulla näh-

dään mahdollisuuksia kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen. Tietyn toimialan pai-

notus nimetyissä maissa on strategisesti tärkeä askel. Monet edellä mainituista askeleista 
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vaikuttavat laajaan ja yhtenäiseen palvelutarjontaan, jolla puolestaan voidaan varmistaa yri-

tyksen suhdannevaihteluiden sietokykyä.  

 

Mittariston suunnitteluprosessin herätteenä case-yrityksessä on ollut tarve mitata yritysta-

son suorituskykyä. Yrityksellä on kasvuhaluja ja kasvuun pyritään orgaanisen kasvun li-

säksi yrityskaupoilla. Yrityskauppojen ja kannattavan kasvun tiellä yrityksellä on tarvetta 

olla tietoinen suorituskyvyn suuresta kuvasta. 

 

5.2. Haastattelututkimus case-organisaatiossa 

Tutkimuksen empiirisen aineiston keruu toteutettiin case-yrityksen strategiamateriaalin tut-

kimisen ja analysoinnin lisäksi haastattelututkimuksen avulla. Yrityksen johtoa käsittävät 

haastattelut toteutettiin kevättalvella 2022. Haastatteluita suunniteltiin yhdeksän kappaletta, 

joista kahdeksan toteutui. Haastatteluihin valittiin johtoa kahdesta tasosta, ylimmältä tasolta 

johtoryhmän edustajia neljä henkilöä ja liiketoiminta-alueiden johdosta neljä henkilöä. 

 

Haastattelut tallennettiin, jolloin niihin pääsi tarvittaessa palaamaan myöhemmin tarkenta-

maan merkityksiä ja täydentämään aineiston kirjauksia. Päämerkitykset kysymysaiheisiin 

kirjattiin jo haastatteluiden aikana ylös ja päätelmiä tehtiin suoraan tästä aineistosta. Haas-

tatteluiden aineistoa ei litteroitu. Tämä oli mahdollista, sillä haastatteluiden määrä oli suh-

teellisen pieni ja päätelmiä alettiin kasata vaiheittain välittömästi haastatteluiden välissä ja 

kokonaisuutena heti täyden haastattelukierroksen jälkeen. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 137–

138) 

 

Haastattelumenetelmäksi valittiin teemahaastattelu, joka on rakenteeltaan puolistrukturoitu 

haastattelu. Puolistrukturoidussa haastattelussa haastattelun aihepiirit tai teema-alueet ovat 

kaikille samat, mutta kysymyksille ei välttämättä ole tarkkaa muotoa tai järjestystä. Teema-

haastattelu ei ota kantaa haastattelukertojen määrään, eikä siihen, kuinka syvälle aiheessa 

mennään. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47–48) 
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Haastattelun kulku ja teemat järjestettiin kevyemmästä aihepiiristä kohti ydinaiheita. Haas-

tattelun teemoja olivat: 

 Kokemus asiantuntijatyöstä. 

 Yrityksen visioon, strategiaan ja menestystekijöihin liittyviä asioita. 

 Suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen. 

 Mittaristomallin rakenne. 

 

Haastatteluissa teemat käytiin yllä olevan listauksen järjestyksessä, tarvittaessa apukysy-

myksiä ja tarkennuksia käyttäen. Haastattelut järjestettiin etäyhteyksin ja ne tallennettiin tar-

vittavaa jatkohyödyntämistä varten. Kukin haastattelu oli noin yhden tunnin mittainen. Ai-

neistoa analysoitiin heti kunkin haastattelun päätteeksi ja heti koko aineiston keruun jälkeen. 

Sisällön analysoinnilla pyrittiin järjestämään aineisto napakkaan ja selkeään muotoon, kui-

tenkin informatiivinen sisältö säilyttäen. Haastatteluiden avulla oli tässä tutkimuksessa ta-

voite saada vastauksia tutkimuksen alussa määriteltyihin tutkimuskysymyksiin. Seuraavissa 

osioissa käydään läpi haastattelun avainasioita teemoittain. 

 

Kokemus asiantuntijatyössä 

 

Haastattelu lähti käyntiin kevyemmällä aiheella. Kahdeksalta haastateltavalta kysyttiin haas-

tattelun alkuun työuran kestoa asiantuntijatöiden piiristä. Vastaajien kokemus asiantuntija-

työstä oli keskimäärin 21,5 vuotta, vaihteluvälin ollessa 10–33 vuotta. Vastaajat olivat luo-

neet asiantuntijauraansa keskimäärin 2,9 organisaatiossa, vaihteluvälillä 1–7 organisaa-

tiossa. Lähes jokaisella vastaajalla on kertynyt kokemusta esihenkilötyöstä useiden vuosien, 

jopa vuosikymmenten ajalta. Ainakin neljällä vastaajalla oli kokemusta jonkin organisaation 

toimitusjohtajan tehtävästä.  
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Strategia, visio ja menestystekijät 

 

Aihepiirissä pyrittiin selvittämään, kuinka yrityksen viimeisintä strategiaa luodessa sitä kä-

siteltiin tavoitteiden mittaamisen näkökulmasta, mitkä ovat organisaation tärkeimpiä menes-

tystekijöitä ja kuinka organisaation visio saavutetaan. 

 

Edellisen strategiapäivityksen osalta haluttiin selvittää, kuinka tavoitteiden mittausta käsi-

teltiin ja kuinka suuressa roolissa se oli strategian luontiprosessissa ollut. Vastauksissa oli 

hajontaa, joidenkin mielestä asiaa käsiteltiin, toisten mielestä ei ja joidenkin mielestä sekä 

että (”Kyllä ja ei. Numeerisia tavoitteita asetettiin, kasvua pitää saada ja laajentaa toimin-

taa. Emme kuitenkaan sopineet varsinaisia välietappeja.”, vastaaja A). Tavoitteita käsiteltiin 

haastateltavien mukaan mm. numeeristen tavoitteiden asettamisella kasvun, laajentamisen, 

kannattavuuden ja käyttökatteen osalta. Toisaalta kansainvälistymiselle ei erään vastaajan 

mukaan varsinaista mittaria ollut luotu, ainakaan kovinkaan selvästi. Eräässä kommentissa 

ilmeni, että mittaus olisi jalkautunut toimintasuunnitelmien kautta, jotka ovat strategiasta 

johdettuja. HR-näkökulmasta strategian ja mittaamisen välistä yhteyttä ei juurikaan käsi-

telty.  

 

Voittopuolisesti kommenttien mukaan mittaamisen huomioon ottaminen strategian luomis-

prosessissa oli jäänyt sivurooliin. Erään haastateltavan mukaan strategian luonnissa ollaan 

usein innoissaan, mutta sen mittaamista ei aina muisteta käsitellä vaaditulla tarkkuudella – 

lisäksi mittareiden ja mittaristojen tekeminen koettiin yleensäkin hankalaksi. Strategian mit-

taaminen koettiin kuitenkin tärkeäksi. Eräs haastateltava ilmaisi, että jos strategian toteutu-

mista halutaan mitata, on strategian luontiprosessin aikana mittarit määriteltävä tai muuten 

strategian toteutumista on hyvin hankalaa todentaa. Puolet vastaajista oli sitä mieltä, ettei 

mittaamista käsitelty juurikaan tai sitä käsiteltiin vain vähäisesti. Jäljelle jääneen puolikkaan 

mukaan asiaa käsiteltiin, mutta heistäkin oikeastaan jokainen koki prosessin kaipaavan pa-

rannusta ja lisähuomiota.  
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Haastatteluissa keskusteltiin myös menestystekijöistä. Tarkoituksena oli saada selvitettyä 

case-yrityksen kannalta tärkeimpiä menestystekijöitä. Henkilöstöä ja osaamista pidettiin tär-

keimpänä menestystekijänä ja jos asiaa mitataan mainintojen määrässä – jokainen vastaaja 

nosti tämän menestystekijän esille. Haastatteluissa nousi esille mm. seuraavat seikat: henki-

löstöön tulee satsata, oikeat kyvykkyydet ja henkilöresurssit oltava talossa, henkilöstön hy-

vinvoinnista on huolehdittava (”Olemme asiantuntijaorganisaatio, meillä ei rasvata koneen 

nippoja”, haastateltava H; ”Meidän pitää onnistua ihmisten rekrytoinnissa ja pitämisessä 

sekä poissaolojen hallinnassa.”, haastateltava C) ja ihmisiä sekä heidän osaamistaan pide-

tään toiminnan peruskivenä.  

 

Toinen erottuva menestystekijäryhmä oli yhteinen tekeminen ja yhteiset toimintatavat. Yh-

teistyötä korostettiin – pitää osata johtaa ihmisiä tekemään yhdessä. Toimintatapojen yhden-

mukaistaminen nähtiin alueena, johon tulee panostaa jatkossakin. (”Meidän pitää jatkaa toi-

mintatapojen yhdenmukaistamista, varsinkin yhteisissä funktioissa ja tukitoiminnoissa.”, 

haastateltava A). Kehityspanoksia tulisi käyttää niin, että tehdään asioita tehokkaasti – on 

hullua tehdä töitä moneen kertaan, jos ei pidetä huolta toimintaympäristöstä. Yleisesti toi-

mintatapoja pidettiin ydinasiana, niitä ei voi helposti kopioida ja siirtää muualle. Kuitenkin 

huolta herätti yhtenäisyyden eteneminen. Nähtiin, että ulkoisesti viestittiin yhtenäisyydestä, 

mutta haasteena on vielä saada toiminta sisäisesti yhtenäiseksi.  

 

Asiakkaan huomioon ottaminen tuli esille useammassa haastattelussa. Nähtiin, että asiakkai-

siin ja niiden tarpeiden selvittämiseen tarvitaan huomiota. Myynnin ja asiakaskontaktien 

hoitaminen nähtiin tärkeänä. Kokonaisasiakkuuksissa pitää onnistua ja eri palveluissa tulisi 

saada laajaa myyntiä aikaiseksi. Lisäksi palveluiden välistä ristiinmyyntiä pitää saada toteu-

tettua. Yleisesti ottaen asiakkuuksien hallinta nähtiin tärkeäksi kokonaisuudeksi. (”Meidän 

onnistumistamme mitataan asiakastyöllä ja asiakkaan tyytyväisyydellä. Asiakas päättää 

mitä me ollaan tulevaisuudessa.”, haastateltava F). Brändiin ja kulttuurin liittyviä menestys-

tekijöitä nousi myös jonkin verran haastatteluissa esille. Brändistä mainittiin, että sen tulee 

olla hyvin rakennettu ja julkikuvaa pidetään harkitusti yllä (missä case-yritys on näkyvillä 

ja mistä on pois). Yleisesti brändin luominen ja ihmisten luoma kulttuuri ja toiminnan yhteen 

toimivuus nähtiin tärkeiksi asioiksi. 
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Johtamiseen ja organisaatioon liittyviä menestystekijöitä olivat mm; johdon sitoutuminen 

(joka oli kommentin antaneen haastateltavan mielestä hyvällä tasolla). Johtamiselta kaivat-

tiin selkeää suuntaa ja eri osa-alueiden huomioon ottamisen osaamista. Mainittiin, että liike 

on menestystekijä – silloin kun itse liikkuu ja tekee päätöksiä, asettaa pelin muille. Jos jää 

paikalleen, muut asettavat pelin meille. Konsernin rakenteessa pitäisi erään haastateltavan 

mukaan erottaa strateginen ja operatiivinen työ selkeämmin, sillä piilevänä vaarana on joh-

don sotkeutuminen liikaa operatiiviseen toimintaan, varsinkin jos sitä ei täysin ymmärrä. 

Muita kommentteja organisaatiosta oli maininta kevyestä ja matalasta organisaatiosta. Ma-

talan organisaation eduiksi nähtiin sujuvat päätökset ja virtaviivainen toiminta.   

 

Haastateltavilta haluttiin kysyä case-yrityksen strategiamateriaalissa määriteltyjen strategian 

askeleiden tärkeyttä. Tämän teeman yksi vakiokysymys oli: ”Konsernin visio on ’Olemme 

moderni johtaja ja kohdemaissamme tunnettu projektikonsultti ja luotettava kumppani teol-

lisuuden, energia-alan, kiinteistö- ja infrasektoreiden investointihankkeissa’. Mitkä ovat 

mielestäsi tärkeimmät strategian askeleet (valitse kolme mielestäsi tärkeintä) tämän vision 

saavuttamiseksi?”.  Haastateltavien valinnat strategian askeleista esitetään taulukossa 5.  

 

Taulukko 5. Strategian askeleiden tärkeys 

 

 

Kysymykseen saatiin vastauksia varsin mielenkiintoisesti. Osa mietti vastauksia varsin har-

taasti – osalta vastaus tuli kuin ”apteekin hyllyltä”. Jotkut vastaajista kommentoivat, että 

kysymys oli hyvin haasteellinen. Esille nostettiin mm. askeleiden erilaisuus – toisia askeleita 
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pidettiin syinä ja toisia seurauksina. Myös askeleiden kestosta oli kommentteja; toiset nähtiin 

enemmänkin kertaluonteisempina ja toiset jatkuvina prosessinomaisina asioina. 

 

Neljä eniten valintoja saaneita askeleita haastatteluiden perusteella olivat organisaation kult-

tuurin luominen, asiakasymmärrys, avainhenkilöt talossa ja laaja ja yhtenäinen palvelutar-

jonta. Täysin ilman osumia haastatteluissa jäivät sopimusten uudelleenneuvottelut, toimiala-

painotukset ja suhdannevaihteluiden sietokyky. 

 

Organisaatiokulttuurin luomisesta eräs kommentti oli, ettei se ole varsinainen askel, vaan 

jatkuvasti käynnissä oleva asia. Pohdintaa herätti myös ajatus, että luodaanko kulttuuri vai 

syntyykö se. Se kuitenkin nähtiin useassa vastauksessa tärkeäksi askeleeksi vision toteutta-

misen kannalta, koska case-yrityksen kannalta suotuisa kulttuuri mahdollistaa muiden aske-

leiden toteutumisen. Asiakasymmärrystä pidettiin hyvin tärkeänä ja joidenkin mielestä tär-

keimpänä askeleena. Perusteluna, että jos ei tunne asiakkaita ja niiden tarpeita sekä päätök-

senteon ajureita, on tekeminen ns. ilmaan piirtelyä. Avainhenkilöt talossa perusteltiin asian-

tuntijatyön henkilöitymisellä – usein asiakas haluaa juuri tietyn projektinvetäjän tai suunnit-

telijan hankkeeseensa. Myös hallinnollisia avainhenkilöitä korostettiin haastatteluissa. Ylei-

sestikin avainhenkilöiden tunnistaminen, tukeminen ja tulevaisuuden kykyjen hyödyntämi-

nen nähtiin tärkeänä. Laajassa ja yhtenäisessä palvelutarjonnassa nähtiin olevan paljon pe-

lissä, koska sillä todettiin olevan merkittävä yhteys asiakasymmärryksen, kulttuurin luomi-

sen ja kaikki myy -palveluasenteen kanssa. Yksin voidaan saavuttaa pieniä asioita ja kaup-

poja, mutta vision saavuttamiseksi tarvitaan laajaa palvelutarjontaa. Laajoja palveluita näh-

tiin tarvittavan myös tunnettuuden ja luotettavuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.  

 

Kaksi ja kolme osumaa askeleista saivat kaikki myy -palveluasenne ja tavoitekeskeiset ke-

hityskeskustelut. Kaikki myy -palveluasenne nähtiin sitä ehdottaneiden keskuudessa hyvin 

tärkeänä. Perusteluina olivat, että pelkät varsinaiset myyjät eivät riitä kaikkea hoitamaan, 

mutta jos henkilöstöllä on oikea asenne, voidaan tavoitteissa päästä hyvin pitkälle. Lisäksi, 

koska case-yritys on palveluyhtiö, nähtiin kaikki myy -palveluasenne tärkeäksi. Kommen-

toitiin myös, että palvelutoiminta pitää kanavoida kaikki myy- palveluasenteen kautta asiak-

kaalle näkyväksi hyödyksi ja lisäarvoksi.  Tavoitekeskeisiä kehityskeskusteluita perusteltiin 
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tärkeäksi, koska niiden avulla voidaan päästä tavoitteisiin ja kehityskeskustelut kuvaavat sitä 

mitä yhtiönä halutaan tehdä – tavoitejohtamista tarvitaan läpi koko organisaation. Edistymi-

sen vuoksi tavoitekeskeisiä kehityskeskusteluita pidettiin tärkeinä, jotta yhtiön strategiassa 

edetään ja yleisestikin toiminnan suunta on eteen- ja ylöspäin.   

 

Suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen 

 

Tässä teemassa keskusteltiin suorituskyvyn mittaamisen tärkeydestä ja suorituskyvyn johta-

miseen liittyvistä asioista, kuten mittaamisen seurantavälistä ja nykyisten tietojärjestelmien 

tuesta mittaamiseen.  

 

Yleisesti suorituskyvyn mittaamista pidettiin erittäin tärkeänä asiana. Ilman mittaamista toi-

minta nähtiin ”tuuripelinä” ja epävarmuutena toiminnan suunnasta. Tai kuten haastateltava 

D ilmaisi: ”Tekemiselle voi sokaistua, mikäli sitä ei mitata”. Mittaamisen nähtiin luovan 

merkitystä tekemiselle. Useammassa haastattelussa tuli ilmi, että mittaaminen nähtiin sitä 

tärkeämpänä, mitä suuremmasta yrityksestä on kyse. Kokonaiskuvan kannalta asioita on mi-

tattava, muuten tekemisen arviointi jäi kommenttien perusteella ns. mutuiluksi. Mittaamisen 

ja mittariston osoittamia huonoja ja hyviä asioita pitää pystyä hyödyntämään, jotta toimen-

piteitä osataan kohdistaa oikein. Mittaamisesta koettiin, että maalaisjärjen tulisi pysyä mu-

kana – ei siis liian hienotarkkaa tai osaoptimoitua mittaamista vaan kokonaistehokkuus näh-

tiin tärkeämpänä. Joissakin kommenteissa tuli ilmi ajatuksia, että liian yksityiskohtaisella 

mittaamisella ja analysoinnilla on riski pyrkimykseen vähäpätöisen onnistumisen avulla 

ohittaa suuren kuvan heikompi suoritus. 

 

Nykyisten tietojärjestelmien sopivuutta mittaamisen tueksi keskusteltiin lähes jokaisen haas-

tateltavan kanssa. Kahden vastaajan osalta tätä aihetta ei käsitelty. Vastauksissa oli melko 

runsaasti vaihtelua. Osan mielestä asia oli hyvällä mallilla ja osa piti nykyjärjestelmien tukea 

puutteellisena. Case-organisaation käyttämiä toiminnanohjausjärjestelmiä osa vastaajista 

piti riittävinä. Toiminnanohjausjärjestelmille annettiin myös kritiikkiä vanhanaikaisuudesta 

ja ominaisuuksien puutteesta. Asiakkuuksien hallintaan kaivattiin parempia työkaluja 
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nykyjärjestelmiin verrattuna. Tietojärjestelmistä mainittiin niiden olevan sinällään kun-

nossa, mutta raportointirakenne ei tue kokonaisuutta täysin. Eräässä haastattelussa esitettiin, 

että kaikki tieto kyllä löytyy ja taulukkolaskentaohjelmalla tietoa voi laskea ja jalostaa – 

lisämainintana, että toki jokaisen ei kuuluisi laskentaa itse tehdä, vaan yhteiset käytännöt 

tulee sopia. Talouslukujen seurannan osalta nousi joitakin haasteita ja näiden tietojen analy-

sointiohjelman käyttöä talouslukujen osalta pyritään jatkuvasti parantamaan. Ihmisiin ja 

henkilökuntaan liittyviä mittareita pystytään nykyjärjestelmillä melko hyvin seuraamaan. 

Konsernin alayhtiöiden mallit tuovat hieman haasteita mittaamiseen, koska ne ovat juridi-

sesti ja kirjanpidollisesti eri yhtiöitä konsernissa. Haastatteluissa ilmeni myös toiveita mm. 

toiminnanohjausjärjestelmien yhtenäistämisestä, haastateltavan G mukaan: ”Tarvitaan pää-

tös yhden ERP-järjestelmän malliin siirtymisestä. Nyt kaksi eri järjestelmää hankalaa. Yh-

den ERP-järjestelmän mallin pitäisi myös tukea suorituskyvyn mittausta nykyistä parem-

min”. 

 

Haasteltavilta pyrittiin selvittämään mielipidettä suorituskykymittariston tarkastelutaajuu-

desta eli kuinka usein mittaristoa tulisi seurata, jotta siitä olisi apua yrityksen suorituskyvyn 

johtamisessa. Taulukossa 6 on nähtävillä haastelussa ilmi tulleet osumat eri seurantataajuuk-

sille. Osa haastateltavista (8 hlöä ja 11 vastausta) antoi kaksi vaihtoehtoa suositellulle seu-

rantataajuudelle. Tihein toivottu väli oli ns. online eli jatkuvasti täydentyvä mittari, jota voisi 

seurata tarvittaessa. Perusteluna oli mm. tuntijärjestelmien jatkuvasti tuottama tieto ja se, 

että minkä näkee, sen mukaan toimitaan. Laajin esille tullut tarkasteluväli oli puolestaan 

puolivuosittain. Tätä perusteltiin mm. asiakassyklisyydellä (esim. kaupasta toteutukseen voi 

mennä puoli vuotta) ja kuukausien erilaisuuteen – ei siis voida verrata edelliseen kuukauteen 

niin helposti tai luotettavasti. Yleisesti kommentit eivät puoltaneet puolen vuoden seuranta-

väliä – sen nähtiin liian pitkänä. Suosituimmat näkemykset koskivat kerran vuosineljännek-

sessä ja kerran kuussa koskevaa seurantataajuutta. Kerran vuosineljänneksessä sai kanna-

tusta viidessä haastattelussa ja kerran kuukaudessa neljässä haastattelussa. Kerran kuussa 

seurattavan taajuuden sopivuutta perusteltiin mm. sillä, että silloin se on automaattisesti mu-

kana jokaisessa johtoryhmän kokouksessa ja siitä muodostuu helpommin toimiva rutiini. Li-

säksi lyhyempiä seurantavälejä suosittiin reaaliaikaisemman ohjausvaikutusten puolesta. 

Kerran vuosineljänneksessä kahdessa haastattelussa kommentteina ilmeni, että kerran nel-

jännesvuosittain olisi maksimitarkasteluväli. 



64 
 

 

Taulukko 6. Mittariston tarkasteluvälin näkemykset (yht. 11 näkemystä kahdeksalta vastaajalta) 

 

 

 

Suorituskyvyn mittaristomallin rakenne 

 

Aihepiirissä käsiteltiin mittariston rakennetta erityisesti luvussa 2.5.1. esitellyn BSC:n va-

kionäkökulmista, koska se on jo lähtökohtaisesti tasapainotettu mittaristomalli. Balanced 

scorecard oli entuudestaan tuttu lähes jokaiselle vastaajalle. Osalle malli oli tuttu opiskelujen 

kautta ja lisäksi ainakin kolme vastaajaa oli käyttänyt tai ollut rakentamassa BSC:n perustu-

vaa mittaristoa. Kaksi vastaajaa kahdeksasta ei ollut entuudestaan tietoisia mallista. Kaikille 

haastateltaville esiteltiin mittaristomallin pääperiaatteet aiempi kokemus huomioiden. 

BSC:n tasapainotettua mallia pidettiin hyvänä mahdollisena lähestymistapana case-yrityk-

selle. Kaikki haastateltavat näkivät BSC:n vakionäkökulmat sopivan sellaisenaan case-orga-

nisaation käyttöön. Yksi vastaaja tosin nosti esiin ajatuksen, että hän mahdollisesti muuttaisi 

oppimisen ja kasvun näkökulman henkilöstönäkökulmaksi.  

 

Haastateltavilta haluttiin selvittää BSC:n vakionäkökulmiin sidottu painotus case-organisaa-

tiolle (taulukko 7). Talousnäkökulma sai vastauksien keskiarvolla suurimman suosion lähes 

40 % painotuksella, vaihteluvälillä 20–60 %. ”Taloudellinen tulos on yrityksen arvo, jolla 

meitä mitataan markkinoilla”, haastateltava B. Asiakasnäkökulman keskiarvo oli 25 %, 

vaihteluväli 12,5–50 %. Sisäisten prosessien keskiarvo oli 21 % ja vaihteluväli 10–40 %. 

Oppimisen ja kasvun näkökulmalle jäi 17 % osuus vaihteluvälin ollessa 10–30 %. Näkökul-

mien keskihajonta oli melko tasaista. Talousnäkökulmassa hajontaa oli eniten ja oppimisen 

ja kasvun näkökulmasta oltiin eniten samaa mieltä.  
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Taulukko 7. BSC:n vakionäkökulmien painotus 

 

 

Mittariston mittarimäärästä keskusteltiin jokaisen kanssa. Kirjallisuudessa mittareiden suo-

sitelluksi kokonaismääräksi on esitetty karkeasti 8–20 mittarin väliin. Haastateltavien mie-

lipiteet sopivasta kokonaismäärästä vaihtelivat 4–20 mittarin välillä, kun määriä peilattiin 

BSC:n vakionäkökulmiin. Suppein ehdotus oli yksi mittari ja laajin viisi mittaria näkökul-

maa kohden. Minimimäärän keskiarvo oli 10 mittaria ja maksimimäärän 14 mittaria. Koko-

naismääräehdotusten keskiarvo oli 12 mittaria keskihajonnalla 4,4. 

 

Haastateltavilta kysyttiin yksittäisiä mittarikandidaatteja BSC:n eri vakionäkökulmiin. Ylei-

senä huomiona mittareiden sijoittelu eri näkökulmiin oli haasteellista, sillä jotkut mittarit 

ovat luonteeltaan sopivia useampaan näkökulmaan tai mielipiteet ”oikeasta” näkökulmasta 

hieman vaihtelivat haasteltavittain. Tämän ei kuitenkaan annettu häiritä ajatusvirtaa ja ide-

oiden esittämistä, koska kyseessä oli lähtötietoa mittariston suunnittelua varten. Edellä on 

esitetty eri näkökulmiin nostettuja mittarikandidaatteja. 

 

Oppimisen ja innovaation/henkilöstön näkökulmassa nousi isona teemana esille henkilöstö-

tyytyväisyys. Siihen viitattiin henkilöstötyytyväisyyskyselyn, suositteluindeksin, työhyvin-

voinnin ja yleisen viihtyvyyden mittariehdotuksilla tai kommenteilla. Vastauksissa toistuivat 

julkitulot työssä viihtymisestä ja sillä väitettiin olevan vaikutuksia asiantuntijoiden työhön 

sitoutumiseen, motivaatioon, töiden tuloksiin ja yrityksessä pysymiseen. Toinen suuri teema 

oli osaaminen ja kehittyminen. Siinä nostettiin mitattaviksi asioiksi mm. kehityskeskustelut, 

kehitysideat/aloitteet sekä palautteet, poikkeamiin reagointi, sisäisten ja ulkoisten koulutus-

päivien määrät sekä osaaminen (henkilökohtainen osaaminen, kehittymishalukkuus, 
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itseoppiminen ja osaamisen laajentaminen). Yleisiä näkökulman mittariehdotuksia olivat 

mm. henkilömäärä, lähtövaihtuvuus ja sairaspoissaolot. 

Sisäisten prosessien mittareiksi ehdotettiin useiden prosessien mittareita. Myynnin ja tar-

joustyön kannattavuuden osalta esille nostettiin esim. tarjousten kiinniveto-% (hit rate) sekä 

käytetyt myyntitunnit/saatu tilaus ja /menetetty tilaus. Laskutuksen mittareita olivat lasku-

tukseen käytetty aika ja laskutuksen nopeus. Tilaus- ja tarjouskantaan liittyviä mittareita (eu-

rot ja ajallinen kesto) nostettiin näkökulmassa esiin. Toiminnan kehittämiseen liittyviä mit-

tareita nousi esille myös tässä näkökulmassa, mm. toiminnan kehitysideoiden määrä ja to-

teutettujen kehitysehdotusten määrä. Asiantuntijatyön laskutusaste ja kuormitusennuste näh-

tiin useamman haastateltavan osalta hyvin oleelliseksi mittariksi. Muita ehdotettuja mitta-

reita olivat toimeksiantojen aikataulujen pitävyys, hallinnon suhteelliset kulut ja suunnitte-

luprosessin suhdeluvut (aika/suunniteltu tuotos esim. putkimetri tai säiliö). 

Asiakasnäkökulmassa jokaisessa haastattelussa nousi esille asiakastyytyväisyys – joko asia-

kastyytyväisyyskyselyn ja/tai suositteluindeksin (NPS, Net promoter score) muodoissa. Puo-

let vastaajista nosti esiin asiakasreklamaatioiden ja -palautteiden mittaamisen. Asiakaskan-

nattavuuden mittaamisen puolesta puhui kaksi vastaajaa. Asiakasyhteydenotot saivat kaksi 

mainintaa asiakaskäyntien ja asiakaskontaktien määrien mittaamisen muodossa. Yksittäisiä 

ehdotuksia olivat hintatason, toteutettujen tehtävien asteen, myynti-, sopimus- ja tarjouskan-

nan sekä myynnin hit raten mittarit. 

 

Talouden näkökulmassa hallitsevia aiheita olivat toiminnan laajuus ja kannattavuus. Toi-

minnan laajuuden mittareissa esille nousivat liikevaihto ja siihen liittyvät johdannaiset (lii-

kevaihto, LV:n kasvu, LV/hlö ja LV/tunti) sekä tuloksen, toiminnan kasvun ja tilaus- ja tar-

jouskannan mittareita. Kannattavuuden puolella lähes jokaisella haastateltavalla oli näkemys 

käyttökatteen mittaamisen tärkeydestä. Asiakaskannattavuus ja palvelukannattavuus saivat 

yksittäiset osumat tässä osa-alueessa. Muita yksittäisiä ehdotuksia olivat asiakastunnit/ko-

konaistunnit, ei-asiakastunnit/kokonaistunnit ja liidien eli potentiaalisten ostajien määrä. 

 

Yhteensä yksittäisiä mittariehdotuksia tuli 94 kappaletta, joka tarkoittaa pyöristettynä kes-

kimäärin 12 mittaria yhtä vastaajaa kohti. Joitakin mittariehdotuksia hajautui eri näkökul-

miin vastaajasta ja ajattelutavasta riippuen. Esimerkiksi kehitysideoiden ja 



67 
 

henkilöstötyytyväisyyden nähtiin kuuluvan sisäisiin prosesseihin ja oppimisen ja innovaa-

tion näkökulmiin. Myynnin ja tarjousten mittareita (mm. myynti- ja tarjouskanta) hajautui 

talous-, asiakas- ja prosessinäkökulmiin. Asiakaskannattavuus nähtiin sopivaksi mittariksi 

sekä talous- että asiakasnäkökulmassa.   

 

Mittariston rakenteesta keskusteltaessa useammilta haasteltavilta tuli toiveita suorituskyvyn 

tilan ja edistymisen seuraamisesta. Mainittiin niin sanotuista liikennevalomalleista, joissa 

osa-alueiden tai mittareiden väri muuttuisi suorituskyvyn mukaan. Toinen esille tullut malli 

oli trendikäyrät, joiden avulla eri osa-alueiden muutosta pystyisi seuraamaan. 

 

5.3. Pääkäyttötarkoitus ja mittausjärjestelmän valinta 

Suorituskyvyn mittaristolle on aina lähtökohtaisesti valittava pääkäyttötarkoitus. Tämä asi-

antuntijaorganisaatiolle suunniteltava mallimittaristo on ylimmän johdon yritystason oh-

jaava mittaristo ja sen pääkäyttötarkoitus on toimia johtoryhmän työkaluna konsernin ja sen 

strategian ohjaamisessa ja johtamisessa. 

 

Case-yrityksellä ei ole tällä hetkellä varsinaista suorituskyvyn mittausjärjestelmää käytössä. 

Johtamisessa tarvittavaa tietoa saadaan mm. toiminnanohjausjärjestelmistä, kirjanpito- ja ti-

linpäätösraporteista. Haastatteluissa ilmeni, että mittaamista pidetään tärkeänä ja että suori-

tuskyvyn mittausjärjestelmä voisi helpottaa yrityksen johtamista.  

 

Johtoryhmän kanssa käydyn keskustelun pohjalta mittaristomallin pohjaksi valittiin SAKE 

suorituskyvyn analysointijärjestelmä. Se nähdään sopivaksi mittaamisen lähestymistavaksi 

yritykselle, jolla ei ole vielä kokemusta varsinaisesta kokonaisvaltaisesta suorituskyvyn mit-

taamisesta. SAKE voidaan mieltää helppokäyttöiseksi, edulliseksi sekä helposti ymmärret-

täväksi ja muokattavaksi järjestelmäksi yritystason kokonaissuorituskyvyn mittaamisen al-

kutaipaleilla. SAKE-mallin käyttöliittymä on Excel-pohjainen. SAKE-mallilla voidaan hal-

lita kolmesta–kuuteen eri osa-aluetta ja niiden alla kuutta eri mittaria. Näin ollen työkalulla 

voidaan hallita jopa 36 eri mittaria, joka riittää case-yrityksen tarpeisiin hyvin. SAKE-malli 
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ei itsessään ota kantaa osa-alueisiin, vaan ne määritellään yritys- ja tarvekohtaisesti. SAKE 

tukee mitattavien osa-alueiden ja kokonaissuorituskyvyn käyrien ja trendien seuraamista. 

 

5.4. Mitattavat suorituskyvyn osa-alueet 

Mitattaviksi näkökulmiksi eli osa-alueiksi valittiin neljä näkökulmaa. Ukko ym. (2007, 59) 

huomauttavat, ettei mittaristomallien vakionäkökulmiin kannatta välttämättä takertua, joll-

eivat ne suoraan sovellu yrityksen käyttöön. Tässä tutkimuksessa haastatteluiden perusteella 

BSC:n vakionäkökulmia pidettiin sellaisenaan sopivina. Yksi maininta oli, että oppimisen ja 

innovaation näkökulma voisi olla henkilöstön näkökulma. Haastatteluissa menestysteki-

jöistä kysellessä esille nousivat erityisesti henkilöstö- ja asiakasnäkökulmat. Tähän suoritus-

kykymittariston malliin valittiin BSC-mallia mukailevasti osa-alueiksi talous, asiakas, sisäi-

set prosessit sekä kehittyminen ja henkilöstö. Viimeisessä on yhdistetty oppimisen ja inno-

vaation sekä henkilöstön näkökulmat. Kuva 15 havainnollistaa osa-alueet ja niiden valitut 

painoarvot. 

 

 

Kuva 15. Valitut suorituskyvyn osa-alueet painotuksineen 

 

Osa-alueiden painotusten valinnassa ohjaavana tietona käytettiin haastatteluiden mukaista 

keskiarvoa (katso taulukko 7). Talousnäkökulmaa pidettiin haastatteluiden perusteella tär-

keimpänä osa-alueena ja painoarvoksi valittiin 40 %. Kasvuhaluisuus kannattavuutta 
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unohtamatta korostaa myös taloudellista näkökulmaa. Yrityksen talous on myös tärkeä nä-

kökulma, koska se vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin ja yhteiskunnallisista velvoitteista 

suoriutumiseen. Asiakasnäkökulma valikoitui 25 % painoarvollaan seuraavaksi tärkeim-

mäksi osa-alueeksi. Kasvun polulla oleva yritys on hyvin riippuvainen olemassa olevista 

asiakkaista, unohtamatta uusien asiakkaiden tuomaa liikevaihtopotentiaalia. Sisäiset proses-

sit saivat 20 % painoarvon. Näkökulma on tärkeä, koska se vaikuttaa kannattavan operatii-

visen liiketoiminnan pyörittämiseen. Kehittyminen ja henkilöstö painotetaan 15 % arvolla. 

Kehityshaluinen ja tyytyväinen henkilöstö nähdään case-organisaatiossa edellytyksenä koko 

yrityksen ja muiden osa-alueiden menestykselle. Seuraavaksi suorituskykymittaristossa tar-

vitaan vielä mittarit kullekin osa-alueelle.  

 

5.5. Suorituskyvyn osa-alueiden mittarivalinnat 

Suorituskyvyn osa-alueille pyrittiin valitsemaan parhaat mittarit haastatteluiden ja strategis-

ten lähtökohtien perusteella. Mittarivalinnat pyrittiin mahdollisuuksien mukaan tekemään 

erityisesti edullisuuden näkökulmasta, muut kriteerit toki huomioiden (ks. luku 4.4.). Lähtö-

kohtaisesti ei haluttu rakentaa pyörää uudelleen, vaan mahdollisuuksien mukaan hyödynne-

tään jo olemassa olevaa ja kerättävää tietoa. Suosituksena yritystason suorituskykymittaris-

ton mittarimääräksi on karkeasti 8–20 mittaria. Case-yrityksen mittaristoon valikoitui suun-

nitelmassa 14 mittaria – osa-alueista taloudelle neljä, asiakasnäkökulmalle kolme, sisäisille 

prosesseille kolme ja kehittymisen ja henkilöstön näkökulmalle neljä mittaria. Seuraavaksi 

käydään tarkemmin läpi ehdotetut mittarit painotuksineen ja mittaustaajuuksineen. Yksit-

täisten mittareiden mittaustaajuudesta riippumatta mittaristoa tarkastellaan kokonaisuutena 

kerran kuukaudessa. 

 

Talouden osa-alueen mittarit 

 

Talousnäkökulmalle valittiin (ks. luku 5.4.) 40 % painotus kokonaisuudesta. Talousmitta-

reita suunnitelmassa on neljä kappaletta: liikevaihto, käyttökate, tilauskanta ja tarjouskanta 

(taulukko 8). Perusteluina mittarivalinnoille on case-yrityksen tavoitteena oleva kannattava 
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kasvu. Liikevaihdolla mitataan case-yrityksen toiminnan laajuutta ja kasvua ja käyttökate-

prosentilla kannattavuutta. Tarjouskanta antaa ikään kuin lupauksen tilauskannasta, joka 

puolestaan mahdollistaa liikevaihdon toteutumisen. Näin talouden osa-alueen mittareiden 

väliltä voi löytää syy-seuraussuhteita ja mittareilla on ajallista hajautusta. Liikevaihdossa ja 

käyttökateprosentissa mitataan arvoja rullaavalla keskiarvolla 12 kk ajalta. Mittareita pus-

kuroidaan näin vaihtelevan kokoisten tilausten sekä myynnin ja tilausten projekti- ja kausi-

luontaisuudesta aiheutuneen hajonnan vuoksi. 

 

Taulukko 8. Talouden mittarit 

 

 

Talouden osa-alueen mittareiden painoarvoiksi on määritelty tasapainoisesti 25 % kullekin 

mittarille. Jokaisessa talouden mittarissa suurempi arvo tuottaa paremman tuloksen. Talous-

mittareiden mittaustaajuus on kerran kuukaudessa. Mittariarvot kerätään talousosaston ra-

porteista ja toiminnanohjausjärjestelmästä. 

 

Asiakas osa-alueen mittarit 

 

Tässä mittaristomallissa asiakasnäkökulma arvostetaan toiseksi tärkeimmäksi 25 % paino-

arvolla. Haastatteluissa strategian askeleista kärkipaikalle nousi asiakasymmärrys. Mittaris-

toon valitut mittarit mittaavat asiakastyytyväisyyttä ja -ymmärrystä. Taulukossa 9 on esitetty 

asiakas osa-alueen mittarit.  

 

Taulukko 9. Asiakasmittarit 
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Asiakastyytyväisyyttä mitataan asiakastyytyväisyyskyselyillä, joita lähetetään asiakkaille 

projektien päättymisen jälkeen ja suuremmissa projekteissa myös säännöllisin väliajoin. 

Vastausten perusteella saadaan myös ymmärrystä onnistumisien ja kehittämisen paikkojen 

suhteen. Asiakastyytyväisyyden painoarvo on 30 % ja mittaustaajuus kerran kuudessa kuu-

kaudessa. Asiakkaiden suosittelualttiutta mitataan suositteluindeksi NPS:n (Net Promoter 

Score) avulla. NPS vastaa kysymykseen: ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit yrityksen pal-

velua muille?”. Suositteluindeksi lasketaan suosittelijoiden (9–10 arvosanan) ja arvostelijoi-

den (0–6 arvosanan) antaneiden prosenttimäärien erotuksena. Neutraaleiden arvosanojen (7–

8) antajia ei huomioida laskennassa. (Trustmary 2022) Suositteluindeksi NPS:n painoar-

voksi valittiin 40 % ja mittaustaajuudeksi kerran kuudessa kuukaudessa. NPS:llä nähtiin ole-

van yhteys vision tunnettavuuteen. Kolmas seurattava mittari on asiakasreklamaatioiden 

määrä, jonka painoarvo on 30 % ja jota seurataan joka kuukausi. Asiakasreklamaatioiden 

määrä kertoo siitä, onko asiakasprojekteissa kohdattu haasteita ja tällä mittarilla on yhteys 

vision luotettavuuteen. Valitut mittarit kuvaavat asiakastyytyväisyyden lisäksi asiakasym-

märrystä ja mittarit edustavat aineettoman pääoman tekijöitä. 

 

Asiakastyytyväisyyden ja suositteluindeksin tiedot mittaristoon kerätään asiakastyytyväi-

syyskyselyistä. Asiakasreklamaatioiden tiedot tallennetaan ja kerätään case-yrityksen palau-

tejärjestämästä. Asiakastyytyväisyydessä ja suositteluindeksissä suurempi arvo on parempi. 

Asiakasreklamaatioiden tunnusluku on puolestaan käänteinen – tavoitteena on mahdollisim-

man pieni reklamaatiomäärä. 

 

Sisäiset prosessit -osa-alueen mittarit 

 

Sisäisten prosessien painoarvo kokonaisuudesta on 20 %. Tässä osa-alueessa mitataan pal-

velutuotantoprosessin resurssien kuormitusta ja laskutusastetta sekä myynnin osalta tarjous- 

ja myyntitoiminnan onnistumista. Taulukossa 10 on kuvattu osa-alueen mittarit. 
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Taulukko 10. Sisäisten prosessien mittarit 

 

 

Kaikkien sisäisten prosessien mittaustaajuus on kerran kuukaudessa. Kuormitusennusteella, 

jolle on valittu 40 % painoarvo, kuvataan mittaushetken palvelutuotannon käyttöastetta tu-

levan kuuden kuukauden näkökulmasta. Kuormitusennuste antaa yrityksen ja palvelutuotan-

non johdolle sekä myynnille tietoa resurssien ja nopean lisämyynnin tarpeista ja mahdolli-

suuksista. Laskutusasteelle valittiin 30 % painoarvo. Laskutusaste on tehokkuuden mittari ja 

se kuvaa, kuinka paljon työajasta asiantuntijayrityksessä käytetään laskutettavaan asiantun-

tijatyöhön (Visma 2017). Myynnin hit rate on kolmas valittu mittari 30 % painoarvolla. 

Myynnin hit rate on voitettujen myyntitapahtumien ja kaikkien (voitettujen ja hävittyjen) 

myyntitapahtumien osamäärä. Myynnin hit rate on myynnin tehokkuuden ja kannattavuuden 

mittari. (Mönkkönen 2018) 

 

Perusteena kuormitusennusteen ja laskutusasteen mittaamiseen on toiminnan kannattavuus, 

joka tulee esille case-yrityksen strategian pääpiirteissä. Kannattavuuden tavoitteita ja mit-

taamisen toiveita ilmeni myös haastatteluissa. Myynnin hit rate valittiin mittaamaan tarjous- 

ja myyntiprosessien tehokkuutta. Kuormitusennusteen tiedot kerätään case-yrityksen palve-

luvastaavilta. Laskutusasteen ja myynnin hit raten mittariarvot saadaan toiminnanohjausjär-

jestelmästä.  

 

Kehittyminen ja henkilöstö -osa-alueen mittarit 

 

Kehittymisen ja henkilöstön osa-alueen painoarvo mittariston kokonaisuudesta on 15 %. 

Osa-alueeseen valittiin neljä mittaria: henkilöstötyytyväisyys, kehityskeskusteluiden suori-

tusaste, kehitysehdotusten määrä ja lähtövaihtuvuusprosentti (taulukko 11).  
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Taulukko 11. Kehittymisen ja henkilöstön mittarit 

 

 

Haastatteluissa henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi nousivat esiin isona teemana menes-

tystekijöissä ja mittariehdotuksissa tässä osa-alueessa. Henkilöstötyytyväisyyden mittarille 

annettiin 30 % painoarvo. Mittariarvoksi esitetään henkilöstötyytyväisyyskyselyn yleistä 

tyytyväisyysarvosanaa, jolloin suurempi arvo on parempi. Henkilöstötyytyväisyyttä mita-

taan kerran vuodessa ja mittarin arvo saadaan kyselyohjelman tuottajan kautta. Osaamisen 

ja tavoitteellisuuden eräs työkalu on kehityskeskustelut ja niiden suoritusaste on toinen va-

littu mittari 25 % painoarvolla. Kehityskeskustelut pidetään keväisin ja seurantakeskustelut 

syksyisin. Näin ollen kehityskeskusteluiden toteutumista seurataan kuuden kuukauden taa-

juudella.  

 

Haastatteluissa ilmeni halu mitata henkilöstön kehitysideoiden, aloitteiden ja palautteiden 

määrää. Niissä on siemen yrityksen toiminnan kehittämiseksi. Kolmanneksi mittariksi va-

littiin siten henkilöstön kehitysehdotusten/aloitteiden määrä 25 % painotuksella. Mittariar-

von mittaustaajuus on kolmen kuukauden välein ja tulokset saadaan yrityksen palautejär-

jestelmästä. Neljänneksi mittariksi valikoitui henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti 20 % 

painoarvolla. Mittari nähdään tärkeänä kasvuhaluiselle yritykselle ja myös epäsuorana mit-

tarina mm. henkilöstötyytyväisyydelle. Tässä mittaristosuunnitelmassa asiaa käsitellään 

käänteisenä mittarina eli pienempi arvo antaa paremman tuloksen. On tosin huomioitava, 

ettei liian pieni vaihtuvuus välttämättä ole edullista organisaatiolle. Yrityksen kehityksen 

kannalta vaihtuvuutta on hyvä jonkin verran olla, jolloin mittari tulisi mahdollisesti arvot-

taa käänteisen U-käyrän mukaisesti. (Siebert & Zubanov 2009, 295) Mittariarvo saadaan 

yrityksen HR-järjestelmästä ja sen mittaustaajuus on tässä mittaristossa kerran kuudessa 

kuukaudessa. Teoriakatsauksen mukaan asiantuntijatyössä on paljon aineettoman pääoman 

tekijöitä ja erityisesti tässä osa-alueessa niitä on runsaasti.  

  



74 
 

6. Johtopäätökset 

Tutkimuksen tavoitteena oli suunnitella suorituskyvyn mittaristo asiantuntijaorganisaation 

suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen. Tämä asiantuntijaorganisaation suorituskyvyn 

mallimittariston suunnitelma oli tarkoitus olla ylimmän johdon yritystason ohjaava mitta-

risto ja sen pääkäyttötarkoitus oli toimia johtoryhmän työkaluna konsernin ja sen strategian 

ohjaamisessa ja johtamisessa. 

 

Tavoitteen saavuttamista varten mittaristomallin suunnittelun pohjaksi lähtötietoja hankittiin 

puolistrukturoidun haastattelun ja case-yrityksen strategiamateriaalin avulla. Tutkimuskysy-

myksiin saatiin vastaukset kirjallisuuskatsauksesta, haastatteluista ja case-yrityksen strate-

gia-aineistoa tutkimalla sekä mittariston suunnitteluprosessin läpiviennillä. Tutkimuksen 

laajuutena oli tuottaa suunnitelma suorituskyvyn mittaristomallista ja ulkopuolelle rajattiin 

suorituskyvyn mittariston varsinainen käyttöönotto. Seuraavilla sivuilla esitellään vastauk-

set tutkimuskysymyksiin ja johtopäätökset työn tuloksista. 

 

6.1. Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Tässä tutkimuksessa tutkimuskysymykset olivat: 

1. Minkälaisia ominaispiirteitä asiantuntijatyöllä on ja mitä huomioitavaa asiantuntija-

työn mittaamisessa on? 

2. Millainen mittausjärjestelmä sopii asiantuntijaorganisaation suorituskyvyn mittaa-

miseen? 

3. Kuinka suorituskyvyn mittausjärjestelmä suunnitellaan asiantuntijayritykselle? 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys käsitteli asiantuntijatyön ominaispiirteitä ja asiantuntijatyön 

mittaamista. Kirjallisuuskatsauksen perusteella asiantuntijatyössä on lukuisia erityispiirteitä. 

Asiantuntijana pidetään henkilöä, jolla on alansa tai osaamisalueensa korkean tason 
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asiantuntijuutta (esim. koulutuksen tai kokemuksen kautta), ja ensisijainen työn tarkoitus on 

tiedon soveltaminen, luominen, kehittäminen ja levittäminen. Asiantuntijatyö on usein tie-

tointensiivistä työtä. Korkean tietointensiivisyyden mallityöpaikkoja ovat esim. suunnittelu- 

ja konsultointiyhtiöt, jota case-yrityskin edustaa. Asiantuntijatyön synonyyminä pidetään 

tietointensiivistä työtä ja sen synonyyminä tietotyötä. Aina tietotyö ei kuitenkaan ole välttä-

mättä asiantuntijatyötä. 

 

Asiantuntijatyössä yksilön suorituksella on suuri merkitys työn tuottavuuden osalta ja yksi-

lön henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat lopputulokseen. Case-yrityksen strategiassa 

painotetaan avainhenkilöiden tärkeyttä, koska asiakas usein haluaa tiettyjä osaajia projek-

teihinsa. Projektiluontoisessa asiantuntijatyössä lopputulos on usein ainutlaatuinen, eikä tä-

ten ole suoraan täysin kopioitavissa uusiin projekteihin. Organisaatioiden haasteena voi olla 

tehokkaan osaamisyhdistelmän löytäminen kulloiseenkin projektiin. Voidaan siis todeta, että 

sekä yksilöllä että ryhmällä ja ryhmän dynamiikalla on suuri merkitys projektien onnistumi-

sessa. 

 

Asiantuntijatyö on usein ei-fyysiseen tuotantoon liittyvää ja siihen läheisesti liittyy aineeton 

pääoma – pääoma, jonka avulla ei-fyysisiä hyötyjä ja hyödykkeitä tuotetaan. Aineeton pää-

oma koostuu kolmesta osa-alueesta (inhimillinen-, suhde- ja rakennepääoma), joista jokai-

sella on resursseineen merkitystä asiantuntijatyössä. Aineettoman pääoman ”koneistolla” 

vaikutetaan yrityksen tulokseen ja kilpailukykyyn. Koneiston jokaisen osan on toimittava, 

muuten em. vaikutteet jäävät vähäisiksi. Organisaation tuloksen osalta aineettoman pääoman 

johtamisella voi olla jopa 50–90 % vaikutus, eli asian merkittävyyttä ei kannata sivuuttaa. 

Aineeton pääoma on yksi tekijä yrityksen markkina-arvon muodostumisessa, sillä ilman ai-

neetonta pääomaa yrityksen taloudellisen arvon tuottomahdollisuudet voivat jäädä olemat-

tomiksi. Lönnqvist ym. (2008) esittävät, että yritykset voisivat hyötyä kokonaisvaltaisesta 

aineettoman pääoman johtamisesta, vaikkei ainakaan heidän tutkimuksensa aikaan yritykset 

halunneet sille yhtenäistä toimintoa.  

 

Eräs ominaispiirre asiantuntijan työlle on aikataulujen itsenäisyys ja melko vapaa päätäntä-

valta työnteon järjestyksestä. Asiantuntija voi olla vastuullinen useille sidosryhmille ja 
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asiantuntijalta vaaditaan hyvää käsitystä työkuormasta ja aikatauluista. Työssä voi olla pal-

jon rajapintoja eri suuntiin ja samalla kuitenkin vaaditaan aikaa keskittymiselle vaativissa 

tehtävissä. Asiantuntijan työ voi parhaimmillaan ajaa tekijänsä flow-tilaan, mutta sitäkään 

ei voi jatkuvasti vain suorittaa – tarvitaan palauttavia jaksoja. Työkuormaa ei vain ole vält-

tämättä yksinkertaista hallita. Toisinaan voi olla kalenteri tyhjänä ja toisena hetkenä useita 

päällekkäisiä projekteja työstettävänä. Yrityksissä kannattaisikin panostaa pelisääntöihin, 

joissa määritellään erilaisia kuormitus- ja ajankäyttötilanteita varten toimintamalleja ja työ-

kaluja.  Case-yrityksessä on haastatteluiden ja strategia-aineiston perusteella tunnistettu asi-

antuntijoiden osaamisen, kehittymisen ja työtyytyväisyyden sekä työn viihtyvyyden tärkeys. 

Kuvaan 16 on koostettu asiantuntijatyön ominaispiirteitä avainasioineen. 

 

  

Kuva 16. Asiantuntijatyön ominaispiirteitä 

  

Asiantuntijatyön mittaamisen kannalta kirjallisuuskatsauksesta voidaan poimia seuraavat 

johtopäätösaiheet: asiantuntijatyön mittaamisen haasteellisuus, asiantuntijatyön mittaami-

nen ja sen vaikutukset sekä asiantuntijatyö palveluliiketoimintana ja palveluliiketoiminnan 

mittaaminen. 

 

Asiantuntijatyön mittaamisen haasteina ovat mm. suorituksen aikavälin laajuus (tunnista 

jopa vuosiin), aineettomien resurssien mittaamisen hankaluudet ja tuotosten laadun arviointi. 

Työn tulosten lopullinen arviointi voidaan luotettavasti tehdä mahdollisesti vasta vuosien 
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kuluttua itse asiantuntijan työpanoksesta. Aineettomien tekijöiden haasteiden vuoksi asian-

tuntijatyön suorituskyvyn mittaamisessa ja johtamisessa on otettava huomioon ainakin yk-

sittäisen asiantuntijan suorituskyky ja siihen vaikuttavat tekijät kuten myös asiantuntijan 

kyky luoda lisäarvoa asiakkaalle. 

 

Asiantuntijatyön mittaamisen kannalta tulee tunnistaa liiketoiminnalle keskeisiä menestys-

tekijöitä ja luoda mittarit niille. Ominaiset menestystekijät käsittelevät työn tuotoksen laatua, 

ajanhallintaa, tiedon ja osaamisen jalostamista ja kehittämistä ja niihin liittyvien prosessien 

hyödyntämistä, yhteistyötä ja informaation levittämistä niin organisaatiossa kuin asiakkai-

den kanssa ja hyvää työilmapiiriä. Mittariesimerkkejä osioille esitetään taulukossa 12. Suo-

rituskyvyn mittaamisella on positiivisia vaikutuksia työelämän laatuun, kuten työmotivaati-

oon, oppimismahdollisuuksiin, työtyytyväisyyteen, päätöksentekoon, tavoitteiden saavutta-

miseen ja palkitsemiseen.  

 

Taulukko 12. Asiantuntijaorganisaatiolle ominaisia menestystekijöitä mahdollisine mittareineen 
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Asiantuntijatyö on usein palveluliiketoimintaa ja sen mittaamisessa on hyvä huomioida mitä 

halutaan mitata ja sen mukaan suunnitellaan mittarit. Palvelua ei voida varastoida ja se on 

huomioitava toiminnassa ja mittaamisessa. Palvelutuotannon mittaaminen vaatii aktiivista 

otetta, sillä tuottajan ja asiakkaan näkökulmat eivät ole suoraan nähtävissä toisille osapuo-

lille. Palveluntuottajan ja asiakkaan välillä on kuitenkin yhteinen asiakasrajapinta, joka on 

vuorovaikutteinen ja mahdollistaa osapuolten välisen palvelun kehittämisen. Asiakas on sitä 

halukkaampi osallistumaan palvelun arviointiin ja kehittämiseen mitä merkittävämpi rooli 

palvelulla on asiakkaalle tai asiakkaan omalle liiketoiminnalle.  

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä etsittiin vastausta, millainen mittausjärjestelmä sopii asian-

tuntijaorganisaation suorituskyvyn mittaamiseen. Case-yritys on asiantuntijapalveluita tar-

joava projektinjohto- ja suunnitteluorganisaatio. Case-yrityksen tavoitteena on laajentumi-

nen kannattavasti usealla eri toimialalla. Yrityksen strategiassa on tärkeää ymmärtää asiak-

kaita ja palvella asiakkaita laajalla ja yhtenäisellä palvelutarjonnalla. Lisäksi strategiassa on 

esillä henkilöstön korkea käyttöaste. Suunniteltavan suorituskyvyn mittariston tarkoitus oli 

olla ylimmän johdon yritystason ohjaava mittaristo ja sen pääkäyttötarkoitus on toimia joh-

toryhmän työkaluna konsernin ja sen strategian ohjaamisessa ja johtamisessa. Mittausjärjes-

telmän tulee kyetä tarjoamaan kokonaiskuva case-yrityksen suorituskyvystä. Haastatteluissa 

selvitettiin mielipiteitä mittariston rakenteesta. Haastateltavilta tiedusteltiin Balanced Sco-

recardin vakionäkökulmien soveltuvuutta case-yrityksen käyttöön. Ne nähtiin lähes yksi-

mielisesti sopiviksi. Tärkeimpänä osa-alueena pidettiin talouden osa-aluetta. Tarkemmin 

osa-alueista ja mittareista kolmannen tutkimuskysymyksen vastauksissa. 

 

Asiantuntijatyössä on lukusia ominaispiirteitä ja näkökulmia, joihin mittaristomallin tulisi 

taipua. Pelkkien taloudellisten lukujen seuraaminen ei ole riittävää, vaan tarvitaan myös 

muita näkökulmia tasapainoiseen mittaukseen. Haastatteluissa ilmeni toiveita suorituskyvyn 

tilan kehityksestä esim. liikennevalomalliin tai käyriin ja trendeihin perustuen. Mittaristo-

malliksi valittiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikön kehittämä SAKE 

suorituskyvyn analysointijärjestelmä. SAKE-mittaristomalli tukee kuutta mitattavaa suori-

tuskyvyn osa-aluetta ja yhteensä 36 yksittäistä mittaria. Case-yrityksellä ei ole entuudestaan 

varsinaista kokonaissuorituskyvyn mittaus- tai analysointijärjestelmää ja SAKE nähdään 
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sopivaksi asiantuntijaorganisaatioiden kuten myös case-yrityksen tarpeisiin. SAKE sopii 

case-yrityksen käyttöön seuraavien kriteereiden puolesta: edullisuus, helppokäyttöisyys, 

ymmärrettävyys ja muokattavuus. Myös suorituskyvyn osa-alueiden ja kokonaissuoritusky-

vyn trendien seuraaminen on SAKE-mittaristomallissa mukana. 

 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä pyrittiin selvittämään, kuinka suorituskyvyn mittaus-

järjestelmä suunnitellaan asiantuntijayritykselle. Kirjallisuuden perusteella löytyy tietoa eri-

laisten mittaristomallien rakentamiseen. Tässä tutkimuksessa perehdytyissä suorituskyvyn 

mittaus- ja analysointijärjestelmissä kaikissa on kantavana teemana strategia- tai menestys-

tekijälähtöisyys. 

 

Asiantuntijaorganisaation suorituskyvyn mittariston suunnittelussa otettiin huomioon sovel-

tuvin osin suorituskyvyn mittaamisen teoria, asiantuntijatyön ominaispiirteitä, tutkimuksen 

case-yrityksen strategiamateriaali ja tutkimuksen aikana tehdyt haastattelut. Tässä tutkimuk-

sessa pyrittiin suunnittelemaan asiantuntijaorganisaation suorituskyvyn mittaristo seuraa-

malla mittariston suunnittelun ohjenuoria ja hyödyntämällä case-yrityksen strategiassa sekä 

haastatteluista usein esille nousseita asioita.  

 

Tässä tutkimuksessa nojattiin soveltaen SAKE-mittaristomallin suunnitteluprosessiin. Suun-

nitteluprosessi alkaa herätteestä (kuva 17), jossa tarve suorituskyvyn mittaristomallista on 

syntynyt. Heräte case-yrityksen mittariston suunnittelulle syntyi tarpeesta mitata yritystason 

suorituskykyä. Jo mittariston suunnittelun alkuvaiheessa on määriteltävä mittariston pää-

käyttötarkoitus. Suorituskykymittariston pääkäyttötarkoituksena on toimia johtoryhmän työ-

kaluna konsernin ja sen strategian ohjaamisessa ja johtamisessa. Mittariston tiimin valinta ja 

käyttäjien sitoutus kuuluu prosessin aloitusvaiheeseen. Sitouttaminen case-yrityksessä aloi-

tettiin haastatteluvaiheessa. Lähes kaikki ylimmän johdon edustajat osallistuivat suunnitte-

luprosessiin haastatteluiden kautta ja jatkavat mukana mahdollisessa käyttöönottovaiheessa. 

Tässä tutkimuksessa laajuutena oli suorituskykymittariston suunnittelu ja varsinainen käyt-

töönotto rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Suunnitelma asiantuntijaorganisaation suoritus-

kyvyn mittaristosta on kuitenkin luotu SAKE suorituskyvyn analysointijärjestelmän mah-

dollista varsinaista käyttöönottoa silmällä pitäen. 
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Kuva 17. Mittariston suunnitteluprosessi 

 

Mittariston perustana ovat yrityksen visio ja strategia sekä tavoitteet ja menestystekijät. 

Case-yrityksessä visio, strategia ja tavoitteet olivat määritelty ja niitä hyödynnettiin mitta-

riston suunnittelussa haastatteluiden ohella. Lisäksi menestystekijöitä selvitettiin haastatte-

luissa. Mittariston suunnitteluvaiheessa määritellään mitattavat suorituskyvyn osa-alueet ja 

varsinaiset mittarit, jotka tulisi perustua edellä mainittuun mittariston perustaan. Ulottuvuuk-

siksi valikoidaan sellaiset osa-alueet, jotka ovat tärkeitä yrityksen menestymisen kannalta. 

Osa-alueet sisältävät valikoiman mittareita, joiden avulla pyritään antamaan kattava kuva 

osa-alueen suorituskyvystä. Osa-alue- ja mittarivalinnoilla pyritään luomaan tasapainotettu 

kokonaisuus, joka tukee yrityksen ja sen strategian ohjaamista ja johtamista.  

 

Asiantuntijayrityksen suorituskyvyn mittariston osa-alueiksi valikoitui Balanced Scorecar-

dia mukaillen neljä osa-aluetta seuraavilla painoarvoilla: 

1. Talouden osa-alue, 40 % 

2. Asiakas osa-alue, 25 % 

3. Sisäiset prosessit -osa-alue, 20 % 

4. Kehittyminen ja henkilöstö, 15 %. 

  

Mittariston osa-alueille valitaan sellaisia mittareita, jotka mittaavat yritykselle tärkeitä me-

nestystekijöitä. Mittareiksi valitaan tasapainotetusti erilaisia mittareita – taloudellisia ja ei-
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taloudellisia. Valittujen mittareiden tulee olla päätöksenteon kannalta merkityksellisiä, edul-

lisia, oikeaa tietoa antavia, riittävän tarkkoja ja uskottavia.  Mittareiden tulee kuvata koko-

naissuorituskykyä tarpeeksi kattavasti ja tasapainoisesti ja olla strategiaa tukevia.  

 

Taulukossa 13 asiantuntijaorganisaation suorituskyvyn mittariston suunnitelma. Talouden 

osa-alueessa mitataan toiminnan taloudellista laajuutta ja kannattavuutta. Asiakasnäkökul-

massa painotetaan asiakastyytyväisyyteen liittyviä mittareita. Sisäisten prosessien osa-alu-

eessa mitataan palvelutuotannon ja myynnin tehokkuutta. Kehittymisen ja henkilöstön osa-

alueessa nimensä mukaisesti käsitellään henkilöstön tyytyväisyyteen sekä yksilön että yri-

tyksen toiminnan kehittymiseen liittyviä mittareita. Asiakasreklamaatioiden ja lähtövaihtu-

vuusprosentin mittarit ovat käänteisiä eli niissä pyrkimyksenä on mahdollisimman pieni mit-

tariarvo. Mittareiden kokonaismäärä on 14 mittaria, joka osuu haastatteluissa ja kirjallisuu-

dessa ilmenneisiin yritystason mittariston vaihteluväleihin. Suunnitellun asiantuntijaorgani-

saation suorituskykymittariston nähdään olevan käyttökelpoinen aihio case-yrityksen ja sen 

strategian ohjaamiseen ja johtamiseen. Mittareilla on eri mittaustaajuuksia, mutta koko mit-

tariston suunniteltu tarkasteluväli on yksi kuukausi. 

 

Taulukko 13. Suorituskyvyn mittariston suunnitelma 
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6.2. Johtopäätökset työn tuloksista 

Tutkimuksen tavoitteena oli suunnitella suorituskyvyn mittaristo asiantuntijaorganisaation 

suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen. Tutkimuksen ongelma ja tavoite konkretisoitiin 

ja kiteytettiin kolmeksi tutkimuskysymykseksi. Tutkimuksen tuloksista voidaan johtopää-

töksenä todeta vastauksien tutkimuskysymyksiin löytyneen ja tutkimuksen tavoitteen täyt-

tyneen. 

 

Mittariston suunnittelussa pyrittiin huomioimaan teorian lisäksi case-yrityksen visio ja stra-

tegia. Mittaristoon valittiin tasapainoisesti eri osa-alueita ja mittareita, taloudellisia ja ei-

taloudellisia, aikajänteeltään ja mittaustaajuudeltaan erilaisia mittareita ja aineellisen sekä 

aineettoman pääoman mittareita. Mittaristoon valittuja mittareita voidaan pitää merkityksel-

lisinä eli ne ovat relevantteja päätöksenteon kannalta, edullisia eli mittareiden tietoa on hel-

posti saatavilla ilman suuria ponnisteluita ja mittarit mittaavat mitattavia kohteita riittävän 

tarkasti eli ne ovat valideja. Lisäksi mittareiden reliabiliteetin nähdään täyttyvän eli ne ovat 

riittävän tarkkoja sekä mittarit ovat uskottavia eli päätöksentekijät voivat luottaa niihin. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa voi todeta toteutusasteen haastatteluiden osalta ol-

leen melko korkea, kahdeksan haastattelua yhdeksästä suunnitellusta toteutui. Yrityksen joh-

totasoa mitattiin koko johtoryhmän osalta yhtä henkilöä lukuun ottamatta. Liiketoiminta-

alueiden johto saatiin katettua haastatteluissa kokonaan. Voidaan todeta, että haastateltavien 

määrä kattaa yrityksen johtohenkilöt suunnitellun mittariston näkökulmasta riittävän tarkoi-

tuksenmukaisesti. Yleisesti ottaen haastatteluiden edetessä pystyi havaitsemaan saturaatiota 

useissa teemoissa. Saturaatio on aineiston kylläisyyden eli riittävyyden arviointitapa (Hirs-

järvi ym. 2009, 182). Haastatteluiden lisäksi tutkimuksessa käytettiin tukena aineistonkeruu-

tapana dokumenttien analysointia, tässä tapauksessa case-yrityksen strategiamateriaalin ana-

lysointia. 

 

Kirjallisuudessa yleiseksi suorituskyvyn mittaamisen esteeksi esitettiin omien töiden vievän 

kaiken ajan, eikä ns. ylimääräisille tehtäville tahdo jäädä aikaa. Tässä tutkimuksessa haaste 
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nousi konkreettisesti esiin, kun haastatteluaikoja empiirisen aineiston keruuta varten ei mei-

nannut saada joidenkin haastateltavien kanssa sovittua. Lopulta yhtä lukuun ottamatta hen-

kilöt saatiin haastateltua. Kiinnostavana yksityiskohtana kirjallisuudessa esitettyjä aineetto-

man pääoman tekijöitä pidettiin haastatteluiden ja strategian perusteella case-yrityksessä ar-

vossa mm. osaamisen, asenteiden, henkilökohtaisten verkostojen, asiakassuhteiden, brändin, 

kulttuurin, työilmapiirin ja yhtenäisten prosessien osalta. 

 

Asiantuntijaorganisaation tiimi- ja osastotason suorituskykymittariston suunnittelusta löytyi 

tutkimuksia, mutta asiantuntijaorganisaation yritystason ohjaavan suorituskykymittariston 

suunnittelusta ei juurikaan löytynyt aiempia tutkimuksia viime ajoilta. Tässä tutkimuksessa 

suunniteltu asiantuntijaorganisaation mittaristomalli mahdollistaa suorituskykymittariston 

varsinaisen käyttöönoton asiantuntijaorganisaatiossa ja tässä tutkimuksessa osallisena ol-

leella case-yrityksellä on halutessaan valmius mittaristomallin käyttöönottoprosessin aloit-

tamiseen. Tutkimuksesta voi olla apua myös muille samankaltaisille asiantuntijaorganisaa-

tioille.  

 

Suosituksena on, että tutkimuksen tuotosta eli asiantuntijaorganisaation suorituskyvyn mit-

tariston suunnitelmaa hyödynnetään case-yrityksessä suorituskykymittariston varsinaiseen 

käyttöönottoon. Tutkimuksen pohjalta ehdotetaan jatkotutkimusaiheeksi asiantuntijaorgani-

saation suorituskyvyn mittariston käyttöönottoa, joka sisältää lopullisten vastuiden määrit-

telyn, mittariston koekäytön, varsinaisen käytön ja seurannan sekä mittariston edelleen ke-

hittämisen.  
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7. Yhteenveto 

Tutkimusaiheena oli asiantuntijaorganisaation suorituskykymittariston suunnittelu. Tutki-

musongelmana oli, että miten suorituskykyä voidaan mitata asiantuntijaorganisaation yritys-

tasolla. Tutkimuksen tavoitteena oli suunnitella suorituskyvyn mittaristo asiantuntijaorgani-

saation suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen. Tämän tutkimuksen käytännön koh-

teena oli case-yritys, jolta puuttui yritystason suorituskyvyn mittausjärjestelmä. Case-yrityk-

sessä mitattiin ennestään suorituskykyä, mutta sillä ei ollut käytössä varsinaista yritystason 

suorituskyvyn mittaus- ja analysointijärjestelmää. Case-yrityksen toiminnan laajentumisen 

vuoksi kokonaissuorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen nähtiin entistä tärkeämmäksi ja 

ajankohtaisemmaksi. Tämä asiantuntijayritykselle suunniteltava mallimittaristo oli ylimmän 

johdon yritystason ohjaava mittaristo ja sen pääkäyttötarkoitus oli toimia johtoryhmän työ-

kaluna konsernin ja sen strategian ohjaamisessa ja johtamisessa. 

 

Tutkimuksen tutkimusstrategiaksi eli lähestymistavaksi oli valittu tapaustutkimus. Tutki-

musmetodiksi oli valittu kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jossa tutkimus on konteks-

tisidonnaista, lähtökohtana on kuvata todellista elämää ja pyrkimyksenä ymmärtää tutkitta-

vaa kohdetta kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys tuotettiin suoritusky-

vyn mittaukseen ja analysointiin sekä asiantuntijatyöhön liittyviä tiedeartikkeleita ja kirjal-

lisuutta hyödyntäen. Tutkimuksen empiiristä aineistoa kerättiin puolistrukturoidun teema-

haastattelun ja case-yrityksen vision ja strategia-aineiston analysoinnin avulla.   

 

Asiantuntijayrityksen suorituskyvyn mittaristo suunniteltiin SAKE suorituskyvyn analy-

sointijärjestelmän suunnittelun ja käyttöönoton prosessia sovelletusti hyödyntäen. Mittaris-

ton osa-alueita ja mittareita valittaessa huomioitiin mahdollisuuksien mukaan tehtyjä haas-

tatteluita, case-yrityksen visioon ja strategiaan liittyviä tekijöitä sekä suorituskyvyn mittaa-

misen ja asiantuntijatyön ominaispiirteiden teorioihin liittyviä asioita.  
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Tutkimuksen perusteella selvisi, että asiantuntijatyössä on lukuisia erityispiirteitä. Asiantun-

tijaa pidetään oman alansa korkeatasoisena osaajana, asiantuntija on tiedon soveltaja, luoja, 

kehittäjä ja levittäjä sekä asiantuntijatyö on usein tietointensiivistä. Asiantuntijatyössä yksi-

löllä on suuri merkitys työn tuottavuuden osalta ja yksilön ominaisuudet vaikuttavat loppu-

tulokseen. Asiantuntijatyössä ryhmädynamiikalla on suuri merkitys projektien onnistumi-

seen. Asiantuntijatyöhön liittyy usein aineeton pääoma. Aineeton pääoma voi vaikuttaa yri-

tyksen tulokseen jopa 50–90 %. Yritykset voisivat hyötyä aineettoman pääoman kokonais-

valtaisesta johtamisesta. Asiantuntijatyölle ominaista on itsenäiset aikataulut ja vapaus työn-

teon järjestyksen valintaan. Asiantuntijalta vaaditaan hyvää käsitystä työkuormasta ja aika-

tauluista. Asiantuntija voi tehdä työtä tehokkaasti flow-tilassa, mutta palauttavia jaksojakin 

tarvitaan. Työkuorman hallinta voi olla haasteellista, jos työtä on liikaa tai liian vähän. 

 

Asiantuntijatyön mittaamisen haasteina ovat suorituksen aikavälin laaja vaihteluväli, aineet-

tomien resurssien mittaamisen hankaluudet ja tuotosten laadun arviointi. Asiantuntijatyön 

mittaamisessa tulee tunnistaa liiketoiminnan kannalta keskeiset menestystekijät ja luoda mit-

tarit niille. Asiantuntijatyö on usein palveluliiketoimintaa ja sen mittaamisessa tulee huomi-

oida mitä halutaan mitata. Palveluliiketoiminnan erikoisuus on, että palvelua ei voida varas-

toida ja palvelun mittaaminen vaatii aktiivisuutta, koska tuottaja ja asiakas eivät näe suoraan 

toistensa näkökulmia. Palveluntuottajan ja asiakkaan välillä on kuitenkin yhteinen vuorovai-

kutteinen asiakasrajapinta. Se mahdollistaa osapuolten välisen palvelun kehittämisen. Asia-

kas on sitä alttiimpi osallistumaan palvelun arviointiin ja kehittämiseen mitä merkittävämpi 

rooli palvelulla on asiakkaalle tai asiakkaan omalle liiketoiminnalle. 

 

Asiantuntijaorganisaation suorituskyvyn mittausjärjestelmä suunniteltiin tässä tutkimuk-

sessa käytännön osalta case-yrityksen avulla SAKE suorituskyvyn analysointijärjestelmän 

suunnitteluprosessia soveltaen. Heräte mittariston suunnittelulle syntyi tarpeesta mitata yri-

tystason suorituskykyä. Asiantuntijaorganisaation suorituskykymittariston pääkäyttötarkoi-

tuksena on toimia johtoryhmän työkaluna konsernin ja sen strategian ohjaamisessa ja johta-

misessa. Mittariston suunnittelussa hyödynnettiin case-yrityksen strategiamateriaaleja ja 

haastatteluita sekä suorituskyvyn mittaamisen teoriaa. Näiden pohjalta määriteltiin mittaris-

ton osa-alueet ja yksittäiset mittarit. Valintojen avulla pyrittiin luomaan tasapainotettu 
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kokonaisuus. Mittareiksi valikoitiin asiantuntijaorganisaatiolle tärkeitä menestystekijöitä 

mittaavia mittareita. Mittareiksi valittiin monella tavalla tasapainotettuja mittareita – talou-

dellisia ja ei-taloudellisia, aikajänteeltään ja mittaustaajuudeltaan erilaisia sekä aineettomia 

ja ei-aineettomia mittareita.  

 

Suunniteltuun suorituskyvyn mittaristoon valittiin osa-alueiksi talous, asiakas, sisäiset pro-

sessit sekä kehittyminen ja henkilöstö -osa-alueet. Mitattaviksi aiheiksi suorituskyvyn osa-

alueissa valittiin toiminnan taloudellisen laajuuteen ja kannattavuuteen, asiakastyytyväi-

syyteen, palvelutuotannon ja myynnin tehokkuuteen, henkilöstön tyytyväisyyteen sekä yk-

silön ja yrityksen kehittymiseen liittyviä mittareita. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli suunnitella suorituskyvyn mittaristo asiantuntijaorganisaation 

suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen. Tutkimuksen ongelma ja tavoite kiteytettiin kol-

meksi tutkimuskysymykseksi. Tutkimuksen tuloksista voitiin johtopäätöksenä todeta vas-

tauksien tutkimuskysymyksiin löytyneen ja tutkimuksen tavoitteen täyttyneen. Valittujen 

mittareiden todettiin täyttävän keskeiset vaadittavat ominaisuudet. Jatkotutkimusaiheeksi 

esitettiin asiantuntijaorganisaation suorituskyvyn mittariston varsinaista käyttöönottoa. 
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