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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta  

Suorituskyvyn mittaaminen on perinteinen johdon työkalu. Menestyvä tai 

menestystä tavoitteleva yritys tarvitsee ajankohtaista tietoa toiminnastaan ja 

suorituksistaan kehittyäkseen sekä parantaakseen kilpailukykyään. Tähän 

tarpeeseen on kehitetty erilaisia mittareita ja niistä koostuvia, laajempia 

mittaristoja. Kuuluisin ja käytetyin mittaristo on Balanced Scorecard, suomeksi 

Tasapainotettu tuloskortti, jonka ovat kehittäneet Kaplan ja Norton vuonna 1992. 

 

Lähes kaikissa mittaristoissa ja ohjeissa, jotka on laadittu mittaristojen 

käyttöönottoa varten, lähdetään liikkeelle yrityksen strategiasta ja visiosta. Niiden 

pitäisi olla muotoiltavissa toteutettavissa oleviksi tavoitteiksi, jotka yrityksen 

työntekijät ymmärtävät. Vision ja strategian luominen on johdon tehtävä, mutta 

heidän olisi muistettava, että työntekijät ovat lopulta strategian toteuttajia. Tämän 

takia strategia ei saa jäädä lauseeksi johdon tasolle, vaan se on pystyttävä 

ilmaisemaan konkreettisina tavoitteina. 

 

Työntekijöiden roolia suorituskyvyn mittaamisessa on tutkittu vähän. 

Suorituskyvyn mittaamisen tutkijoista kuitenkin Neely et al. (2000) sekä Kaplan 

& Norton (2002) ovat tuoneet esille työntekijöiden aseman yrityksen 

suorituskyvyn mittaamisessa. Neely et al. (2000) pohtivat artikkelinsa lopussa 

tehtyjä tutkimuksia ja tutkimusaiheita. He jakoivat suorituskyvyn mittaamiseen 

liittyvän tutkimuksen neljään teemaan: suorituskyvyn mittaamisen suunnittelu, 

implementointi, käyttö ja ylläpito. Näiden teemojen lisäksi he nostivat esille neljä 

tekijää: ihmiset, prosessit, infrastruktuuri ja kulttuuri, jotka ovat yhteydessä 

suorituskyvyn mittaamiseen. Kaplan & Norton puolestaan toteavat kirjassaan 

(2002, s. 234), että saavuttaakseen tavoitteensa yritysten on saatava kaikki 

työntekijät toteuttamaan strategiaa. Kaplan & Norton (2002, s. 235-236) nostavat 

esille kolme tekijää, joiden avulla työntekijät saadaan toteuttamaan strategiaa: 

1. Viestintä ja koulutus: Työntekijöille on kerrottava ja heidän on 

ymmärrettävä strategia, jos heiltä odotetaan tukea sen toteuttamiseksi. 
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Tehokkaan viestinnän tavoitteena on lisätä työntekijöiden tietämystä ja 

ymmärrystä. 

2. Henkilökohtaisten ja tiimin tavoitteiden laatiminen: Strategiasta on 

johdettava tavoitteita tiimeille ja yksittäisille työntekijöille. Johto ja 

työntekijät asettavat tavoitteet yhteistyössä. 

3. Palkitseminen: Ansiot tasapainotetaan tuloksen mukaan. Työntekijöitä 

on palkittava organisaation menestyessä. Organisaation suoritukset on 

linkitettävä henkilökohtaiseen palkitsemiseen sopivalla järjestelmällä. 

 

Kaplan ja Norton ovat nostaneet esille edellä mainitut tärkeät tekijät, joita on 

tarpeellista tutkia lähemmin. Onkin mielenkiintoista selvittää, miten yritysten 

työntekijät suhtautuvat niihin sekä miten johdon ja työntekijöiden mielipiteet 

poikkeavat toisistaan. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää niitä tekijöitä, joihin yrityksen johdon 

tulisi kiinnittää huomiota suorituskykyä mitattaessa. Tutkimuksessa tarkastellaan: 

- tietämystä yrityksen suorituskyvystä, tavoitteista ja niiden mittaamisesta 

- sisäistä viestintää 

- päätöksentekoon vaikuttamista 

- palkitsemista. 

 

Tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena, jossa on yhteensä 52 kysymystä. 

Kyselylomake on liitteenä (Liite 1). Yhteenvetona kyselylomakkeen kysymyksistä 

voidaan esittää seuraavat päätutkimuskysymykset: 

- Minkälainen tietämys henkilöstöllä ja johdolla on suorituskyvyn 

mittaamisesta ja tavoitteista? 

- Miten tietoa tavoitteista ja niiden toteutumisesta viestitään organisaation 

sisällä? 

- Miten em. tietoa tulisi viestittää? 

- Millä tasolla päästään ja pitäisi päästä vaikuttamaan päätöksentekoon? 

- Onko palkitseminen liitetty saavutettuihin tavoitteisiin? 
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- Mikä on hyvä palkitsemiskeino? 

 

Asioita tarkastellaan sekä henkilöstön että johdon näkökulmista. Näin voidaan 

löytää sellaisia kohtia, jotka vaativat huomiota ja mahdollisesti kehittämistä. 

Tavoitteena on siis kartoittaa nykytila ja paljastaa kehityskohtia, jotta yritykset 

pystyvät maksimoimaan suorituskyvyn mittaamisen hyödyn. 

 

1.3 Rajaukset 

Tässä tutkimuksessa tiedonkeruumenetelmänä on kyselytutkimus. Käytännössä 

kyselytutkimusmenetelmä rajaa tutkimusta, koska kyselylomake ei voi olla kovin 

pitkä, jotta vastaajat jaksaisivat täyttää sen loppuun asti. Tutkimuksessa käytetty 

lomake (ks. Liite 1) on pituudeltaan kolme sivua, joten sen täyttäminen ei vie 

paljon aikaa. 

 

Tutkimuksen kohteena ovat eri aloilla toimivat teollisuusyritykset ja niiden koko 

henkilöstö. Siksi kysymyksissä on pyritty käyttämään mahdollisimman selkeää ja 

yleistä kieltä. Tutkimukseen osallistuneet yritykset ovat kaikki yksityiseltä 

sektorilta. 

 

Tutkimus on rajattu seuraaviin yrityksen suorituskyvyn osa-alueisiin: tietämys 

yrityksen suorituskyvystä, toiminnan tavoitteista ja niiden mittaamisesta, viestintä, 

päätöksentekoon vaikuttaminen ja palkitseminen. 

 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan yleistää otoksesta koko perusjoukkoon. 

Otoksen tässä muodostavat ne kahdeksan yritystä, joista vastaukset on kerätty. 

Tämän tutkimuksen perusjoukkona voidaan pitää suomalaisia teollisuusyrityksiä, 

joilla on omaa tuotantoa ja joiden henkilöstömäärä on alle sata. Tulokset eivät 

näin ollen sovellu välttämättä suuryrityksiin eivätkä julkisen sektorin 

organisaatioihin. Kuitenkin tutkimustulosten yleistämiseen on suhtauduttava 

kriittisesti. 
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1.4 Tutkimusmetodologia 

Tutkimuksia ryhmiteltäessä perusjako kulkee empiirisen ja teoreettisen 

tutkimuksen välillä. Teoreettisen tutkimuksen kohteena ovat tieteenalan 

käsitteisiin, näkökulmiin tai teorioihin liittyvät ongelmat ja tutkimusaineisto 

koostuu aiemmasta tutkimuksesta. Empiirisen tutkimuksen kohteena on jokin 

reaalimaailman ilmiö, josta kerätään uutta tietoa jollakin menetelmällä. (Uusitalo 

1991, s. 60) Toki empiiriset tutkimuksetkin pitävät sisällään teoriaa 

kirjallisuuskatsauksen muodossa, ja tutkimusaiheet voivat olla teorian pohjalta 

ideoituja. 

 

Heikkilän (2004, s. 14) mukaan empiiriset tutkimukset voidaan jakaa esimerkiksi 

tutkimuksen tarkoituksen, aikaperspektiivin, tutkimusotteen tai 

tiedonkeruumenetelmän perusteella. Teollisuustalouden tutkimuksessa jaottelu 

tehdään yleensä käytettävän tutkimusotteen perusteella (Olkkonen 1994, s. 59-60). 

Liiketaloustieteen tutkimusotteita voidaan tarkastella jakamalla ne teoreettisiin ja 

empiirisiin sekä deskriptiivisiin eli kuvaileviin ja normatiivisiin eli ohjeita 

kehitteleviin tutkimusotteisiin. Kasanen et al. (1991) ovat esittäneet 

liiketaloustieteen tutkimusotteiden suhteelliset asemat (kuva 1). 

 
Kuva 1. Liiketaloustieteen tutkimusotteiden suhteelliset asemat (Kasanen et. al 

1991, s. 317). 

 

Käsiteanalyyttinen 

tutkimusote 

 Nomoteettinen 

tutkimusote 

 

 

Konstruktiivinen 

tutkimusote 

 

Päätöksenteko-

metodologinen 

tutkimusote 

Toiminta-

analyyttinen 

tutkimusote 

Deskriptiivinen 

Empiirinen Teoreettinen 

Normatiivinen 
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Tutkimusotetta ja tiedonkeruumenetelmää päätettäessä tärkeintä on niiden 

sopivuus tutkimusongelmaan ja kohdejoukkoon. Tämä tutkimus on ensimmäinen 

osa HEKSA – Henkilöstö kehittämään yrityksen suorituskyvyn analysointia -

projektia, jonka toteuttajana toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden 

yksikkö. Projektin aloittavan tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa nykytila 

yritysten henkilökunnan tietämyksestä liittyen yrityksen suorituskykyyn, sen 

mittaamiseen ja hyödyntämiseen. Lisäksi tarkastellaan sisäistä viestintää, 

päätöksentekoon vaikuttamista ja palkitsemista. Koska tarkoituksena on kerätä 

tietoa yrityksissä johdon lisäksi työntekijöiltä, eli kohdejoukkona on yritysten 

koko henkilökunta, järkevin tiedonkeruumenetelmä on strukturoitu lomakekysely. 

Vaikka tiedetään, että jotkut jättävät vastaamatta kyselyyn, se antaa kuitenkin 

kaikille yhtäläisen mahdollisuuden ilmaista oma näkemyksensä kysyttyihin 

asioihin. Tässä tutkimuksessa käytettävän lomakkeen täyttäminen ei vie paljon 

aikaa, joten varsinaiset työtehtävät eivät kärsine. 

 

Tähän tutkimukseen sopii nomoteettinen tutkimusote. Se on luonteeltaan 

kuvaileva ja empiirinen. Tutkimus kuvaa tietämyksen tasoa yrityksen 

suorituskyvystä ja sen mittaamisesta sekä hyödyntämisestä; viestinnän keinoja ja 

viestinnän onnistumista; päätöksentekoon vaikutusmahdollisuutta, -halua ja 

tyytyväisyyttä; palkitsemista, sen keinoja ja periaatteita. Tutkimusongelmaan 

haetaan ratkaisua empiirisesti, kyselylomakkeella kerätyn datan avulla. Jos 

tutkimuksen tavoitteena olisi ollut kehittää esimerkiksi jokin 

ongelmanratkaisumenetelmä, olisi tutkimusotteena voinut olla konstruktiivinen tai 

päätöksentekometodologinen tutkimusote (Olkkonen 1993, s. 70 ja 76). 

 

Nomoteettinen tutkimusote pyrkii etsimään havaintomateriaalin sisältämien 

riippuvuuksien osoittamia yhteyksiä ominaisuuksien välillä. Havaintoaineistoa 

käsitellään tilastomatemaattisin menetelmin. Tulos tulkitaan tilastollisesti ja siihen 

liittyy tilastomatemaattisen luotettavuuden selvitys. Tällaisen tutkimuksen 

tilastollinen tulos ilmentää peruspopulaation (yritysten joukon) ominaisuuksia ja 

riippuvuuksia usein esimerkiksi keskimääräisinä tai korrelaatioina ja siten koko 

joukkoa kuvaavina piirteinä. (Olkkonen 1994, s. 67-68) 
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Tässä tutkimuksessa havaintomateriaali kerätään siis kyselylomakkeella. Järvisen 

& Järvisen (2004, s. 147) mukaan kysely sopii tilanteisiin, joissa tiedusteltavia 

asioita on suhteellisen vähän ja joissa vastaajia on suhteellisen paljon. Kyselyn 

etuna on, että vastaajat voivat suhteellisen vapaasti valita ajankohdan, jolloin 

vastaavat kysymyksiin. Järvenpää & Kosonen (1996, s. 22) lisäävät 

kyselymenetelmän etuihin seuraavat asiat: kysymykset ovat yhdenmukaisia 

kaikille vastaajille ja vastaustilanne on neutraali. Lisäksi menetelmä on melko 

nopea ja edullinen. 

 

1.5 Rakenne 

Työ etenee kuvan 2 mukaisesti. Luku 1 on johdanto, siinä esitellään tämän 

tutkimuksen tausta. Lisäksi johdanto pitää sisällään tutkimuksen tavoitteet ja 

tutkimuskysymykset, jotka ovat nousseet esille alan kirjallisuudesta sekä 

aiemmasta tutkimuksesta. Johdannossa työ rajataan vain tietyille osa-alueille, ja 

käydään läpi tutkimuksen metodologiaa. 

 

Luvussa 2 perehdytään yrityksen suorituskyvyn mittaamiseen. Aluksi 

tarkastellaan yrityksen suorituskyvyn ja sen mittaamisen määritelmiä. Sitten 

esitellään mittaamisen vaikutuksia yritykseen ja itse mittaamisen päävaiheet. 

Luvun pääpaino on mittaamisen käyttötarkoituksissa. 

 

Palkitsemista ja motivaatiota käsitellään luvussa 3, jossa käydään läpi muun 

muassa eri näkökulmia palkitsemiseen ja sen liittämistä suorituskyvyn 

mittaamiseen. Palkitsemiseen läheisesti liittyviä liiketoiminnallisia tavoitteita 

tutkitaan luvussa 4, jossa tarkastellaan tavoitteiden ominaisuuksia organisaation 

eri tasoilla ja niiden asettamista sekä saavuttamista. Lisäksi havainnollistetaan, 

miten tavoitteet, motivaatio, palkitseminen ja viestintä liittyvät toisiinsa. 

 

Luvussa 5 tarkastellaan päätöksentekoa organisaation eri portailla. Lisäksi 

käsitellään päätöksentekoon osallistumista ja sen vaikutuksia henkilöstöön. Luku 

6 on otsikoltaan viestintä. Siinä käydään läpi viestintää yrityksen sisällä, esitellään 

viestinnän keinoja ja sitä, miten viestintä liittyy suorituskyvyn mittaamiseen. 
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Teoriakatsauksen jälkeen päästään lukuun 7, jossa käydään läpi 

kyselytutkimuksen toteuttamista. Siinä esitellään kyselylomakkeen suunnittelu ja 

aineiston kerääminen. Lisäksi aineisto kuvataan käyttämällä havainnollistavia 

tunnuslukuja. Luvussa 8 esitellään kyselytutkimuksen tulokset ja analysoidaan 

niitä. Luvussa 9 esitetään johtopäätökset tutkimuksesta ja ideoita 

jatkotutkimuksesta. Lopuksi on yhteenveto koko työstä lukuna 10.  

 

 
Kuva 2. Työn rakenne. 

1 Johdanto 

2 Yrityksen suoritus-

kyvyn mittaaminen 

7 Kyselytutkimuk-

sen toteuttaminen 

8 Kyselyn tulokset ja 

analysointi 

9 Johtopäätökset 

3 Palkitseminen 

ja motivaatio 

4 Liiketoimin-

nalliset tavoitteet 

5 Päätöksen-

teko 

6 Viestintä 

10 Yhteenveto 
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2 YRITYKSEN SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN 

2.1 Määritelmät 

Yrityksen suorituskyvylle on esitetty useita määritelmiä. Laitisen (1998, s. 279) 

mukaan suorituskyky on yrityksen kyky saada aikaan tuotoksia asetetuilla 

ulottuvuuksilla suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Lönnqvistin (2002, s. 14) 

määritelmä on hyvin samansuuntainen: suorituskyky on mitattavan kohteen kyky 

tehdä tuloksia suhteessa tavoitteisiin. Tässä tutkimuksessa yrityksen suorituskyky 

mielletään nimenomaan liiketoiminnalliseksi suorituskyvyksi, joka on kuitenkin 

laajempi käsite kuin taloudellinen suorituskyky. 

 

Suorituskyvyn mittaamiselle (engl. performance measurement) löytyy 

kirjallisuudesta useita määritelmiä. Neely (1998, s. 5) määrittelee suorituskyvyn 

mittauksen prosessiksi, jossa kvantifioidaan menneisyyden tapahtumat ja nämä 

tapahtumat edelleen määrittävät nykyistä suorituskykyä. Lönnqvistin & Mettäsen 

(2003, s. 11) mukaan suorituskyvyn mittaamisella tarkoitetaan prosessia, jonka 

tarkoituksena on selvittää tai määrittää tunnuslukuja käyttäen jonkin 

liiketoiminnallisen tekijän tila. Prosessissa tunnistetaan tavoitteiden kannalta 

keskeisiä menestystekijöitä, mitataan niitä ja käytetään mittareista saatavaa 

informaatiota organisaation kehittämisen apuna. 

 

2.2 Mittaamisen lähtökohdat 

Yrityksen suorituskyvyn mittaamisen perustarkoituksena on tuottaa tietoa 

päätöksenteon tueksi. Mittaamista voidaan siis pitää perusteltuna johtamisen 

näkökulmasta. Johtaminen tapahtuu käytännössä aina ihmisten kautta. Se on 

vaikuttamista, positiivisten tulosten tavoittelua ja saavuttamista sekä viestintää 

ihmisten kanssa. Johtamisessa on pyrittävä innostamaan ja kannustamaan. 

Parhaimmillaan suorituskyvyn mittaaminen vaikuttaa positiivisesti työyhteisöön, 

se: 

- motivoi 

- korostaa mitattavan asian arvoa 

- ohjaa tekemään oikeita asioita 
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- selkiyttää tavoitteita 

- aiheuttaa kilpailua ja kilvoittelua 

- luo edellytyksiä palkitsemiselle, esim. tulospalkkaukselle. 

 

Huonosti toteutettuna mittaamisella on juuri päinvastainen vaikutus. Mittaaminen 

ei saa lisätä byrokratiaa tai organisaatiota jäykistävää negatiivista kontrollia. 

(Neilimo & Uusi-Rauva 1999, s. 293-294) 

 

Suorituskyvyn mittaamiseen liittyy neljä päävaihetta. Näitä vaiheita on 

havainnollistettu kuvassa 3. Ensimmäisenä vaiheena on mittariston suunnittelu. 

Siinä käytännössä päätetään, mitä mitataan ja millä mittareilla. Seuraavassa 

vaiheessa suunniteltu mittaristo otetaan käyttöön. Tähän liittyy esimerkiksi 

henkilöstön kouluttaminen ja tietojärjestelmien päivittäminen. Kolmas vaihe on 

mittariston käyttö. Mittaristoa voidaan käyttää esimerkiksi johtamisen tukena ja 

kehittämiseen. Viimeisenä vaiheena on mittariston ylläpito. Se tarkoittaa muun 

muassa vanhojen mittarien poistamista ja uusien, relevanttien mittarien lisäämistä. 

(Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 12-13) 

 

 
Kuva 3. Suorituskyvyn mittaamisen päävaiheet (Neely et al. 2000). 
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Suorituskyvyn mittaamisen eri vaiheissa on huomioitava asiat, jotka ovat kuvan 3 

keskellä: 

- Ihmiset, joita mittaus koskee. 

- Prosessit, joita mittariston käyttöön liittyy. 

- Infrastruktuuri, jota tarvitaan mittariston käyttämiseksi. 

- Organisaatiokulttuuri, joka vaikuttaa mittaukseen. 

 

2.3 Mittariston suunnittelu ja käyttöönotto 

Yritys voi mitata suorituskykyään yksittäisillä mittareilla tai useampia mittareita 

sisältävillä mittaristoilla. Yrityksissä on varmasti jo pitkään seurattu esimerkiksi 

yrityksen taloudellista tilaa sitä kuvaavilla mittareilla. Myös esimerkiksi 

tuotantomääriä on voitu seurata hyvin yksinkertaisilla mittareilla. Nykyään 

yrityksille on tarjolla useita kokonaisvaltaisia, useita mittareita käsittäviä 

mittaristoja. On kuitenkin muistettava, että nämä kokonaisvaltaiset mittaristot 

eivät välttämättä sovi kaikille yrityksille. Joissakin yrityksissä on voitu kehittää 

itse oma mittausjärjestelmä, mittaristo, joka soveltuu rakenteeltaan juuri omaan 

yritykseen. Seuraavassa tarkastellaan hieman mittariston suunnittelua ja 

käyttöönottoa. 

 

Mittariston suunnittelu lähtee käytännössä liikkeelle jonkinlaisesta herätteestä, 

joka voi tulla myös ulkopuoliselta tekijältä tai jostain yrityksen sidosryhmästä. 

Suunnitteluvaiheessa päätetään, mitä, miten ja millä mitataan.  

 

2.3.1 Mittaristomallit ja ohjeita implementointiin 

Kirjallisuudessa on esitelty erilaisia mittaristomalleja yritysten käyttöön. Malleista 

tunnetuin on varmasti Balanced Scorecard (ks. esim. Kaplan & Norton 1996). 

Muita malleja ovat muun muassa Suorituskykyprisma (esim. Neely & Adams 

2001), Suorituskykypyramidi (esim. Lynch & Cross 1995) ja dynaaminen 

suorituskyvyn mittausjärjestelmä (Laitinen 1998). 
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Mittariston suunnitteluun ja käyttöönottoon eli implementointiin löytyy erilaisia 

ohjeita ja malleja. Niitä ovat esitelleet esimerkiksi Kaplan & Norton (1996), Olve 

et al. (1999), Lynch & Cross (1995), Simons (2000), Toivanen (2001) ja 

Tenhunen & Ukko (2001). Sopivan implementointimallin noudattaminen 

helpottaa yritystä, oleelliset asiat eivät jää huomioimatta ja aikataulussa pysytään 

helpommin. Suunnittelu ja käyttöönotto sujuvat kontrolloidummin kuin ilman 

mallia toimittaessa. 

 

Yleisesti suorituskykymittaristoissa ja implementointimalleissa lähtökohtana ovat 

yrityksen visio ja strategiat. Poikkeuksen muodostaa Suorituskykyprisma, jossa 

lähdetään liikkeelle sidosryhmien tarpeista. Toisaalta visiot ja strategiat yleensä 

pyrkivät ohjaamaan yrityksen toimintaa siten, että sidosryhmien toiveet täyttyvät.  

 

Henkilöstön rooli mittaristojen suunnittelussa ja käyttöönotossa riippuu pitkälti 

mittariston käyttötarkoituksesta. Jos mittaristo vaikuttaa henkilöstön 

jokapäiväiseen työhön, heidän mielipiteensä kannattaa ottaa huomioon jo 

suunnitteluvaiheessa. Mikäli työntekijöiden ei tarvitse kerätä tietoja järjestelmää 

varten tai heidän ei oleteta reagoivan mittaustuloksiin, henkilöstön osallistuminen 

suunnitteluun ei ole välttämättä tarpeellista. (Tenhunen & Ukko 2001, s. 23) 

Henkilöstön pitäisi päästä vaikuttamaan siis sellaisiin mittareihin, jotka koskevat 

heidän omaa tiimiään tai osastoaan. Kuitenkin mittaristosta tiedottaminen 

kannattaa aloittaa jo suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa. (Ukko et al. 2005, s. 

65-66) Ylimmän tason mittareiden suunnitteluun henkilöstöllä ei ole välttämättä 

mitään annettavaa, mutta operatiivisen tason mittareiden suunnitteluun 

henkilöstön edustajia kannattaa ottaa mukaan. 

 

2.3.2 Strategiakartat suunnittelun apuna 

Visio ja strategiat toimivat siis mittaristojen suunnittelun pohjana. Kuitenkin 

strategia on usein puettu vain sanalliseen muotoon ja sen ymmärtäminen voi olla 

vaikeaa. Ymmärtämistä auttaa strategiakartta (Kaplan & Norton 2004, s. 76). 

Strategiakartta on visuaalinen esitys, jossa havainnollistetaan strategiaa eri 
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tekijöiden syy-seuraussuhteiden avulla (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 47). 

Esimerkki strategiakartasta on kuvassa 4. 

 

Strategiakarttaa voidaan käyttää myös apuna strategian esittämisessä 

henkilöstölle. Yksittäinen työntekijä voi havaita oman työnsä liittymisen koko 

yrityksen strategisiin tavoitteisiin seuraamalla strategiakartan syy-seurausketjua. 

Sitä voidaan käyttää siis viestintävälineenä. Strategiakartan rakentaminen auttaa 

myös mittariston suunnittelussa, voidaan huomata puutteita tai päällekkäisyyksiä 

mittaristoon valituissa tekijöissä. Strategiakartta voi tuntua raskaalta laatia, mutta 

strategiasta keskusteltaessa eri tekijöiden välisiä suhteita pohditaan joka 

tapauksessa. Strategiakartta esittää samat asiat vain havainnollisessa muodossa. 

(Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 47-48) Jos strategia pystytään esittämään 

selkeästi, sen onnistunut implementointi on todennäköisempää. Strategiakartta 

esittää strategian yhtenäisesti ja järjestelmällisesti. (Kaplan & Norton 2000, s. 

176) 

 

Strategiakartta on staattinen kuvaus strategiasta. Se määrittää arvon tuottamisen 

lopputulokset ja siihen vaikuttavat tekijät. Lisäämällä tavoitteet saadaan 

strategiakartta dynaamiseksi. Tavoitteiden asettaminen tuo strategiaan ajallisen 

ulottuvuuden. Ne määrittävät muutokset ja aikavälin, jolla muutoksen tulee 

tapahtua. Tavoitteiden asettaminen ja niiden menestystekijöiden määritteleminen 

strategiakarttaan mahdollistaa strategian toteutuskelpoisuuden testaamisen. 

(Kaplan & Norton 2004, s. 361) 
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Kuva 4. Esimerkki strategiakartasta (mukailtu Jungman 2002, s. 72). 

 

2.4 Mittaamisen käyttötarkoitukset 

Suorituskyvyn mittaaminen on perinteinen johtamis- ja ohjaustyökalu. Se on 

tärkeä osa toiminnan ohjaamista. Lisäksi sillä voidaan esimerkiksi viestiä 

henkilöstölle, mitkä asiat ovat tärkeitä. Uusi-Rauva (1996, s. 11) esittää 
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Tarkemmin suorituskyvyn mittauksen käyttötarkoituksia ovat tutkineet mm. 

Lönnqvist (2002) ja Rantanen & Holtari (2000). 

 

Rantasen & Holtarin tutkimuksessa kysyttiin suorituskyvyn mittaamisen syitä ja 

käyttötarkoituksia. Kysely osoitettiin päijäthämäläisten pkt-yritysten johdolle. 

Rantanen & Holtari antoivat kyselylomakkeellaan kahdeksan vaihtoehtoa 

suorituskyvyn mittaamisen syiksi tai käyttötarkoituksiksi, joista vastaajien 

mukaan viisi merkittävintä olivat: 

1. Toiminnan kehittäminen 

2. Toiminnan osa-alueiden tehokkuuden arviointi 

3. Toiminnan ohjaus 

4. Henkilöstön motivointi 

5. Yleinen mielenkiinto yrityksen tilasta. 

 

Lönnqvist tutki lisensiaatintyössään (2002) suorituskyvyn mittauksen 

käyttötarkoituksia. Tutkimuksessa tarkasteltiin sekä johdon että henkilöstön 

näkökulmia. Lönnqvistin kyselyssä yleisjohdolle oli 19 vaihtoehtoa, joita vastaajat 

arvioivat. Yleisjohdon mukaan kymmenen tärkeimmäksi koettua käyttötarkoitusta 

olivat (Lönnqvist 2002, s. 87): 

1. Henkilöstön toiminnan ohjaaminen 

2. Tärkeiden tavoitteiden kommunikoiminen 

3. Toiminnan nykytason arvioiminen 

4. Yrityksen strategian konkretisoiminen toteutettavissa oleviksi 

tavoitteiksi 

5. Ongelmien havaitseminen 

6. Henkilöstön motivoiminen 

7. Strategian toteutumisen seuraaminen 

8. Päätöksentekoa tukevan informaation tuottaminen 

9. Tulevien tilanteiden ennustaminen 

10. Tulospalkkion mahdollistaminen. 
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Vähiten tärkeinä käyttötarkoituksina johto koki henkilöstön kontrolloimisen ja 

yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille viestimisen. Tärkeyden lisäksi Lönnqvist 

kysyi johdolta mittauksen todellisia käyttötarkoituksia. Tulosten mukaan johto 

käyttää mittausta eniten kymmeneen seuraavaan tarkoitukseen (Lönnqvist 2002, s. 

89): 

1. Toiminnan nykytason arvioiminen 

2. Tärkeiden tavoitteiden kommunikoiminen 

3. Henkilöstön toiminnan ohjaaminen 

4. Ongelmien havaitseminen 

5. Tulospalkkion mahdollistaminen 

6. Yrityksen strategian konkretisoiminen toteutettavissa oleviksi 

tavoitteiksi 

7. Päätöksentekoa tukevan informaation tuottaminen 

8. Strategian toteutumisen seuraaminen 

9. Emoyhtiön tarpeiden tyydyttäminen 

10. Oleellisen tiedon tunnistaminen tietojärjestelmän tuottaman tiedon 

joukosta. 

 

Muutamia eroja nousee esille vertailtaessa käyttötarkoituksen tärkeyttä ja 

todellista käyttöä. Tulevien tilanteiden ennustaminen koetaan tärkeäksi, mutta 

todellinen käyttö on huomattavasti vähäisempi. Samoin henkilöstön motivointi 

koetaan tärkeäksi, mutta johto ei nosta sitä kymmenen yleisimmän 

käyttötarkoituksen listalle. 
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Lönnqvist on lisensiaatintyössään tutkinut mittauksen käyttöä myös henkilöstön 

(luottamusmiehet) näkökulmasta. Luottamusmiesten mukaan johto käyttää 

mittausta eniten seuraaviin tarkoituksiin (Lönnqvist 2002, s. 103-104): 

1. Tärkeiden tavoitteiden kommunikoiminen henkilöstölle 

2. Yrityksen strategian konkretisoiminen toteutettavissa oleviksi 

tavoitteiksi 

3. Henkilöstön toiminnan ohjaaminen 

4. Tulospalkkion mahdollistaminen 

5. Henkilöstön tai toimintojen kontrollointi. 

 

Luottamusmiehet olivat jotakuinkin samaa mieltä johdon kanssa siitä, mihin johto 

käyttää mittausta. Ainoa poikkeus on henkilöstön tai toimintojen kontrollointi. 

Johto ei mielestään käytä mittausta kontrollointiin, kun henkilöstön mielestä se on 

viidenneksi yleisin tarkoitus, johon johto käyttää mittausta. 

 

Lisäksi luottamusmiehiltä kysyttiin, mihin henkilöstö käyttää mittausta. 

Luottamusmiesten mielestä henkilöstö käyttää mittausta eniten: 

1. Oman tai tiimin tulosten seuraamiseen 

2. Keskittymiseen asioihin, jotka vaativat eniten parantamista 

3. Päätöksentekoa tukevan informaation hankkimiseen 

4. Sen tunnistamiseen, miten oma työpanos liittyy muuhun 

liiketoimintaan 

5. Johdon mielestä työntekijän oman työn kannalta keskeisimpien 

asioiden tunnistamiseen. 

 

Omien tai tiimin tulosten vertailu muiden henkilöiden tai tiimien tuloksiin ja 

tulospalkkion kehittymisen seuraaminen jäivät vähiten käytetyiksi tarkoituksiksi 

henkilöstön keskuudessa (Lönnqvist 2002, s. 106). 

 

Sekä Rantasen & Holtarin että Lönnqvistin tutkimuksissa henkilöstöön liittyvät 

asiat ovat tärkeimpien käyttötarkoitusten joukossa. Rantasen & Holtarin 

tutkimuksessa henkilöstön motivointi on listalla neljäntenä. Lönnqvistin 
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tutkimuksen mukaan yleisjohto pitää henkilöstön toiminnan ohjausta tärkeimpänä 

käyttötarkoituksena suorituskyvyn mittaukselle, henkilöstön motivointi on 

kuudenneksi tärkein käyttötarkoitus. Henkilöstö koetaan siis tärkeäksi tekijäksi 

yrityksissä ja suorituskyvyn mittaamista pyritään käyttämään henkilöstön 

ohjaamiseen sekä motivointiin. Nämä aiemmat tutkimustulokset antavat pontta 

tälle tutkimukselle, jossa henkilöstö on keskeisenä kohteena. 

 

Suorituskyvyn mittaamiselle voi siis olla useita käyttötarkoituksia. Ja kuten 

Lönnqvistin tutkimus osoittaa: henkilöstö ja johto voivat käyttää mittaristoa eri 

tarkoituksiin. Mittaamisen hyödyntämisen kannalta on tärkeää, että mittaristo 

palvelee ensisijaisesti niitä tarkoituksia, joita varten se on rakennettu. Yleensä 

mittaristo on implementoitu jokapäiväiseen käyttöön, mutta muuttuvassa 

ympäristössä sitä on päivitettävä. 

 

2.5 Mittariston ylläpito 

Jotta mittariston käyttö olisi hyödyllistä ja mittariston tarjoama tieto 

tarkoituksenmukaista sekä oikeaa, on mittaristoa ylläpidettävä. Lönnqvist ja 

Mettänen (2003, s. 131) toteavatkin, että mittareiden tulee olla jatkuvasti linjassa 

liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Mikäli tavoitteet muuttuvat, mutta mittareita ei 

päivitetä, mittarit eivät ole tarpeellisia tai jopa ohjaavat väärään suuntaan. Olve et 

al. (1999, s. 71) korostavat, että etenkin lyhyen aikavälin mittareita on 

kyseenalaistettava ja korvattava ne mahdollisesti paremmilla. 

 

Mittariston ylläpito on käytännössä vanhojen mittarien poistamista ja uusien 

lisäämistä. Kun uudelle mittarille huomataan tarve, se lisätään mittaristoon. 

Vanhan, turhaksi tulleen mittarin poistaminen saattaa unohtua. Tästä syystä 

mittaristo voi paisua turhaan. Nykyään yrityksen tavoitteet voivat muuttua 

nopeasti ja mittaristo pitäisi päivittää vastaamaan uusia tavoitteita. Vanhat ja 

väärät mittarit eivät palvele ketään. Mittarien kehittämisen pitäisikin olla jatkuvaa 

tai vähintään säännöllistä. Harvoin ensimmäisellä kerralla onnistutaan valitsemaan 

juuri oikeat mittarit ja asettamaan niille sopivat tavoitteet. (Lönnqvist & Mettänen 

2003, s. 131-132 ja Tenhunen & Ukko 2001, s. 22-25) 
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3 PALKITSEMINEN JA MOTIVAATIO 

3.1 Perusteet palkitsemiselle 

Suorituskyvyn mittaaminen antaa hyvän perustan oikeudenmukaisen ja 

tasapuolisen palkitsemisjärjestelmän luomiselle ja käytölle. Aiemman 

tutkimuksen mukaan (esim. Ukko et al. 2005, s. 74) palkitseminen on tärkeä tekijä 

henkilöstön motivoinnin kannalta. Henkilöstöä voidaan pitää yhtenä nykypäivän 

yrityksen tärkeimpänä kilpailutekijänä. Becker & Gerhart (1996, s. 781-782) 

toteavat, että henkilöstöstrategia on oikeastaan ainoa keino yritykselle luoda 

pysyvää kilpailuetua, ainakin jos asiaa tarkastellaan resurssien näkökulmasta. 

Muut, perinteiset kilpailuedun tekijät (esim. tuotantoteknologia, mittakaavaedut 

jne.) ovat suhteellisen helposti kilpailijoiden kopioitavissa. Kilpailuetua voidaan 

siis saavuttaa vain tekijöillä, jotka ovat vaikeasti kilpailijoiden saatavilla. 

 

Palkitseminen on perusteltua organisaation näkökulmasta. Yksilöitä palkitaan 

asioilla, joita he arvostavat, kun heidän toimintansa vastaa organisaation 

tavoitteita. (Kaplan & Atkinson 1998, s. 673) Kuvassa 5 esitetään organisaation ja 

yksilön näkökulmat palkitsemiseen. Organisaatio luo palkitsemisjärjestelmän 

henkilöstön motivointiin. Se yrittää motivoida henkilöstöään saavuttamaan 

paremmin tiettyjä tuloksia. Yksilöt pyrkivät kehittämään henkilökohtaisia 

tietojaan ja taitojaan saavuttaakseen nuo tulokset, joista he saavat palkkion. 

Tulokset ovat kriittisessä asemassa, kuten kuva 5 osoittaa. Niiden täytyy olla 

linjassa organisaation tavoitteiden kanssa. Eli tulosten saavuttamisen täytyy 

edistää lopputuloksia, jotka johtavat organisaation tavoitteiden saavuttamiseen. 

Toisaalta tulosten ja niistä maksettavien palkkioiden välisen yhteyden on oltava 

selkeä. (Kaplan & Atkinson 1998, s. 673-674) 
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Kuva 5. Organisaation ja yksilön näkökulmat palkitsemiseen (Kaplan & Atkinson 

1998, s. 674). 

 

3.2 Sisäistä vai ulkoista 

Palkitseminen voi olla joko sisäistä tai ulkoista. Sisäinen palkkio on sellainen, 

joka kehittyy ihmisessä itsessään. Se on henkilön positiivinen tuntemus, 

esimerkiksi tyytyväisyys hyvin tehtyyn työhön tai tyytyväisyys hyvien arvojen ja 

periaatteiden mukaan toimimiseen. Kukaan ei siis anna sisäistä palkkiota. Mutta 

organisaatiot voivat luoda ilmapiirin, joka edistää sisäistä palkitsemista. Siihen 

vaikuttavat esimerkiksi työnkuvan suunnittelu, organisaatiokulttuuri ja 

johtamistyyli. (Kaplan & Atkinson 1998, s. 674) 

 

Ulkoinen palkitseminen on sellaista palkitsemista, jossa konkreettisesti annetaan 

palkkio. Ulkoisia palkkioita ovat mm. kiitos ja tunnustus, lahjat, tavarat ja tietysti 

rahalliset palkkiot, jotka ovat usein suoritukseen perustuvia. (Kaplan & Atkinson 

1998, s. 674) 
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Samoin voidaan myös erotella sisäinen ja ulkoinen motivaatio. Ulkoinen 

motivaatio syntyy ulkoisesta palkitsemisesta. Sisäinen motivaatio on seurausta 

taas sisäisestä palkitsemisesta. Sisäistä motivaatiota syntyy erityisesti silloin, kun 

henkilö on kiinnostunut tekemästään työstä, näkee omien ideoidensa toimivan 

käytännössä tai on innostunut oppimaan uutta. (Salminen 2001, s. 139) Ruohotie 

(1998, s. 143) määrittelee sisäisen ja ulkoisen motivaation seuraavasti: Sisäinen 

motivaatio liittyy aktiviteettiin, johon yksilö ryhtyy toiminnan itsensä vuoksi. 

Ulkoinen motivaatio liittyy aktiviteettiin, johon yksilö ryhtyy päästäkseen 

parempaan tuloksiin kuin muut, saavuttaakseen ulkoisen palkkion tai välttääkseen 

negatiivisen seuraamuksen. 

 

Toisaalta ulkoisen ja sisäisen motivoinnin erottaminen toisistaan ei itsestään 

selvää. Niitä voidaankin pitää toisiaan täydentävinä tekijöinä. Esimerkiksi hyvästä 

työsuorituksesta annettu bonus, jota pidetään yleisesti ulkoisen palkitsemisen 

keinona, on pätemisen mitta ja se palkitsee myös sisäisesti. (Ruohotie 1998, s. 38-

39) 

 

Ulkoiset palkkiot ovat kestoltaan lyhytaikaisia ja tarve niiden saamiseksi esiintyy 

usein, motivointivaikutus ei ole siis pitkä. Sisäiset palkkiot ovat kestoltaan 

pitkäaikaisia, niiden motivointivaikutus kestää kauemmin. Tämän takia sisäisiä 

palkkioita pidetään ulkoisia tehokkaampina. (Ruohotie 1998, s. 39)  

 

3.3 Suorituskyvyn mittaaminen palkitsemisen perusteena 

Palkitsemisen liittäminen suorituskyvyn mittaamiseen on yritykselle tärkeä ja 

myös varsin vaikea tehtävä. Suurimpana ongelmakohta on, miten liityntä 

mittaamiseen tehdään. Varsinkin rahallinen palkitseminen on voimakas väline, 

joten sen käyttöä on harkittava tarkasti. Palkitsemisperusteiden on oltava linjassa 

yrityksen strategisten tavoitteiden kanssa. Jotta palkitsemisjärjestelmä toimisi 

tarkoituksenmukaisesti, sen rakentaminen on tehtävä huolella. (Kaplan & Norton 

1996, s. 217-218) 
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Palkitsemisjärjestelmän käytössä on tietyt riskit. Tavoitteiden on oltava 

mitattavissa ja niiden on pohjauduttava yrityksen pitkän tähtäimen suunnitelmiin. 

Tämän vuoksi on järkevää liittää palkitseminen osaksi suorituskyvyn 

mittausjärjestelmää. Palkitsemisperusteena olevat tavoitteet eivät saa kannustaa 

lyhyen tähtäimen osaoptimointiin, jolloin yrityksen toiminta voi kärsiä. 

Palkitseminen on kytkettävä mittareihin, jotka ovat luotettavia ja oikeita siten, että 

ne pohjautuvat yrityksen strategisiin tavoitteisiin. (Kaplan & Norton 1996, s. 218-

219) Perinteisesti henkilöiden palkitseminen on liitetty yrityksen taloudellisen 

suorituskyvyn mittareihin. Kuitenkin henkilökohtaisia työpanoksia suhteessa koko 

yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn on vaikea arvioida. Mikäli palkitsemisen 

perusteena on vain yrityksen taloudellinen suorituskyky, palkitseminen voi olla 

epäoikeudenmukaista. 

 

Perusteena ryhmän tai henkilökohtainen suorituskyky 

Nykypäivänä työtä tehdään paljon erilaisissa ja -kokoisissa ryhmissä ja tiimeissä. 

Tämä tuo haasteita palkitsemiseen. Missä määrin palkitaan henkilökohtaisista 

suorituksista ja missä määrin ryhmän tai tiimin suorituksen perusteella? (Kaplan 

& Atkinson 1998, s. 675) Ryhmäkohtaisella palkitsemisella pyritään motivoimaan 

ryhmää kohti yhteistä tavoitetta. Tarkoituksena on siis edistää yhteistyötä ryhmän 

sisällä siten, että kaikki ponnistelevat yhteisen tavoitteen täyttämiseksi. 

Ryhmäkohtaisessa palkitsemisessa on kuitenkin siipeilyn riski. Ryhmän 

yksittäinen jäsen voi ikään kuin elää muiden siivellä, koska palkitseminen 

tapahtuu vain ryhmän suorituksen perusteella. Tämä voi taas aiheuttaa riitoja 

ryhmän sisällä, jolloin palkitsemisen motivointivaikutus pienenee tai häviää 

kokonaan. (Uusi-Rauva 1996, s. 71 ja Vartiainen et al. 1998, s. 23) 

 

Henkilökohtaisen suorituskyvyn perusteella tapahtuva palkitseminen motivoi 

yksilöä saavuttamaan omat tavoitteensa. Yksilölle on tällöin selvää, että hänet 

palkitaan omista ponnisteluistaan. Haittana voi kuitenkin olla keskittyminen vain 

omaan työhön, eikä työkaveria enää auteta tai yhteistyötä tehdä. Yhteiset 

tavoitteet voivat jäädä henkilökohtaisten tavoitteiden jalkoihin. (Uusi-Rauva 

1996, s. 71 ja Vartiainen et al. 1998, s. 23) 
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Perusteena ei-taloudellinen suorituskyky 

Palkitsemisen liittäminen vain taloudelliseen suorituskykyyn voi aiheuttaa 

osaoptimointia. Työntekijä maksimoi lyhyen aikavälin taloudellista tulosta 

saadakseen mahdollisimman suuren palkkion. Tämä voi olla ristiriidassa pitkän 

tähtäimen tavoitteiden kanssa. Tätä ongelmaa estämään Kaplan & Atkinson 

(1998, s. 676) esittävät, että palkitsemisen perusteena käytettäisiin myös ei-

taloudellista suorituskykyä. Tällä halutaan kytkeä palkitseminen myös pitkän 

tähtäimen tavoitteisiin. 

 

Perusteiden valinta 

Palkitsemisperusteiden valinta on erittäin vaikea tehtävä. Palkitsemisen 

määrittävät mittarit eivät saa antaa mahdollisuutta osaoptimointiin, toisaalta 

palkitsemisen on oltava motivoivaa. Tästä syystä palkitseminen kannattaakin 

liittää useampaan kuin yhteen mittariin. Kun palkitsemisen perusteena on useampi 

kuin yksi mittari, on päätettävä, mikä on niiden määrä, laatu (taloudellinen, 

henkilökohtainen, ryhmäkohtainen jne.) ja keskinäinen suhde. Vaikuttavia 

mittareita ei saa olla yli kolmea, muuten järjestelmä voi olla palkansaajan 

näkökulmasta liian monimutkainen ja palkitsemisen motivointivaikutus pienenee. 

(Uusi-Rauva 1996, s. 71) 
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4 LIIKETOIMINNALLISET TAVOITTEET 

4.1 Tavoite käsitteenä 

Tavoite voidaan määritellä pyrkimyksen kohteeksi. Tavoitteita (engl. target, goal, 

objective) kutsutaan yrityksissä myös maaleiksi tai päämääriksi. Selkeää eroa ei 

näiden käsitteiden välille voi vetää. Jotkut yritykset mieltävät esimerkiksi maalit 

korkeammalle tasolle, jonka alapuolella ovat täsmällisemmät päämäärät ja 

tavoitteet. Toisessa yrityksessä asia voi olla juuri päinvastoin. Kolmannessa 

kaikki edellä mainitut käsitteet voidaan mieltää toistensa synonyymeiksi. (ks. 

esim. Simons 2000, s. 230-231 ja Johnson & Scholes 2002, s. 12-13) Tämän takia 

ei ole järkevää lähteä selvittelemään näiden käsitteiden välisiä merkityseroja. 

Voidaan vain todeta, että yrityksellä voi olla eritasoisia tavoitteita. Tavoitteilla ei 

ole kuitenkaan mitään virkaa, jos niitä ei voida mitata mitenkään (Simons 2000, s. 

231). 

 

4.2 Tavoitteet organisaation eri tasoilla 

Tavoitteiden on oltava samassa linjassa läpi koko organisaation. Yrityksen 

strategiset tavoitteet on muunnettava operationaalisiksi tavoitteiksi, joita voidaan 

mitata. Edelleen tavoitteet vyörytetään alaspäin yksikkö-, tiimi- ja lopulta 

yksilötasolle asti. (Lynch & Cross 1995, s. 63-64) Eritasoisia tavoitteita voidaan 

havainnollistaa Lynchin & Crossin kehittämällä suorituskykypyramidilla (The 

Performance pyramid), joka on esitetty kuvassa 6.  
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Kuva 6. Suorituskykypyramidi (Lynch & Cross 1995, s. 65). 

 

Tavoitteet yritystasolla 

Yrityksen pitkän tähtäimen tavoitteita ilmaisevat visio ja strategia. Kamenskyn 

(2004, s. 353) mukaan visio on yrityksen näkemys tulevaisuuden kuvasta, jonka 

se haluaa toteutuvan pitkällä aikavälillä. Strategia on yrityksen tietoinen pitkän 

aikavälin suunnan valinta, jolla se pyrkii hallitsemaan muuttuvaa ympäristöä 

(Johnson & Scholes 2002, s. 10). Voidaankin sanoa, että toteuttamalla 

strategiaansa yritys pyrkii kohti visiotaan. 

 

Kuvassa 6 tavoitteet kommunikoidaan ylhäältä alas. Ylimpänä on yrityksen visio, 

josta johdetaan tavoitteet yritystasolle sekä markkinoille että taloudelle. Mikäli 

kyseessä on suuri organisaatio, tämän tason tavoitteet ovat 

liiketoimintayksikkökohtaisia. Tavoitteiden määrittelyn jälkeen kehitetään 

strategia niiden saavuttamiseksi. 
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Yrityksen markkinatavoitteet voivat olla esimerkiksi tietyn markkinaosuuden 

saavuttaminen tai pitäminen. Ylipäätään yrityksen tavoitteita ohjaavat sen 

sidosryhmät ja niiden tavoitteet. Kuitenkin sekä yrityksen että sen sidosryhmien 

kannalta yhteinen taloudellinen tavoite on yrityksen kyky luoda kassamenoillaan 

tehokkaasti kassatuloja. Yrityksen on täytettävä taloudelliset toimintaedellytykset, 

eli sen on oltava kannattava, maksukykyinen ja vakavarainen. (Uusi-Rauva 1996, 

s. 23) Rantasen tutkimusraportin (2001, s. 12-13) mukaan nimenomaan 

maksuvalmius ja kannattavuus ovatkin kaksi tarkimmin seurattua suorituskyvyn 

osa-aluetta. 

 

Ydinprosessien tavoitteet 

Yritystason markkina- ja taloudelliset tavoitteet vyörytetään edelleen alemmalle 

tasolle kuvan 6 mukaisesti. Tällä tasolla ovat yrityksen ydinprosessit. 

Ydinprosesseissa mitataan esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä, joustavuutta ja 

tuottavuutta. Yritystason tavoitteista johdetaan tälle tasolle tavoitteet. 

Markkinatavoitteet ovat paremmin saavutettavissa, jos asiakastyytyväisyydelle ja 

joustavuudelle asetetut tavoitteet ovat oikeita ja ne saavutetaan. Niin ikään 

taloudellisten tavoitteiden saavuttamista auttaa joustavuuden ja tuottavuuden 

tavoitteiden täyttyminen. Ydinprosessit ovat siis linkki perinteisten ylätason 

tavoitteiden ja jokapäiväisen operatiivisen mittaamisen välillä (Lynch & Cross 

1995, s. 74). 

 

Ydinprosesseina voidaan pitää esimerkiksi tilauksen täyttämistä, asiakaspalvelua 

ja tuotekehitysprosessia. Ydinprosessit ovat siis yrityksen liiketoiminnan kannalta 

tärkeitä. Ne linkittävät yrityksen tavoitteet osasto-, ryhmä- ja tiimitason 

operaatioihin. Yhteen ydinprosessiin voi osallistua useita eri osastoja tai tiimejä. 

Ydinprosessit toimivat ikään kuin eri osastojen tavoitteiden yhdistäjinä. 

Yrityksellä voi olla useita ydinprosesseja, jotka voivat olla eriarvoisia keskenään. 

(Lynch & Cross 1995, s. 74-75) Tietty eriarvoisuus voi johtua esimerkiksi 

markkinoiden tilanteesta.  
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Lynch & Cross (1995, s. 75) listaavat ydinprosessien tunnistamisen hyödyt: 

- yhteinen tarkoitus 

- kuuluvuuden tunne suurempaan kokonaisuuteen 

- tärkeyden tunne 

- joustava keskittyminen tärkeimpään asiaan. 

 

Tavoitteet osasto-, ryhmä- ja tiimitasolla 

Osasto-, ryhmä- ja tiimitasolle tavoitteet saadaan ydinprosessien tavoitteista. Tällä 

tasolla tavoitteet liittyvät esimerkiksi laatuun, toimituksiin, läpimenoaikoihin ja 

hukkaan, kuten kuvassa 6 esitetään. (Lynch & Cross 1995, s. 79) Otetaan 

esimerkiksi ydinprosesseista asiakastyytyväisyys, johon laatu ja toimitukset 

vaikuttavat selkeästi, siksi on perusteltua asettaa niille tavoitteet. Edelleen 

joustavuus riippuu siitä, miten hyvin saavutetaan toimituksille ja läpimenoajoille 

asetettuja tavoitteita. Tuottavuuden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää osasto-, 

ryhmä- ja tiimitasolla muun muassa haluttujen läpimenoaikojen saavuttamista ja 

hukan minimointia. Osasto-, ryhmä- ja tiimitason tavoitteet ovat siis hyvin 

operatiivisia, jokapäiväisen toiminnan tavoitteita. Eli mitä alemmas pyramidissa 

mennään, sitä konkreettisimmiksi tavoitteet tulevat. 

 

Yksilökohtaiset tavoitteet 

Osastojen, ryhmien ja tiimien sisällä on yksilöitä, jotka suorittavat operatiivisen 

toiminnan. Yksilökohtaiset tavoitteet johdetaan sen joukon tavoitteista, johon 

yksilö kuuluu. Tavoitteet voivat olla hyvin tarkkoja, tehtäväkohtaisia, joissa 

painopiste on tulosten saavuttamisessa (Rampersad 2004, s. 114). Yksilökohtaiset 

tavoitteet ovat viimeinen mahdollinen taso, jolle tavoitteita voidaan johtaa. 

Liikkeelle lähdetään siis yrityksen visiosta, josta edetään aina alemmalle ja 

alemmalle tasolle. Mitä alemmas kuljetaan, sitä yksityiskohtaisemmiksi ja 

tarkemmiksi tavoitteet tulevat. Alemman tason tavoitteet eivät suinkaan ole 

vähäarvoisempia kuin korkeatasoiset strategiset tavoitteet. Operatiivinen toiminta 

on yrityksen perusta. Jos yksilötasolla tavoitteita ei saavuteta, korkeammankin 

tason tavoitteet jäävät varmasti saavuttamatta. Yhteenvetona voidaankin sanoa, 

että strategian toteuttaa yrityksen henkilöstö (Laitinen 1998, s. 197). 
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4.3 Tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen 

Yrityksellä on eritasoisia tavoitteita, joita voidaan esimerkiksi havainnollistaa 

kuvalla 6. Kuvan mukaisesti tavoitteet kommunikoidaan ylhäältä alas ja mittari-

informaatio kerätään alhaalta ylös. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tavoitteet 

olisivat täysin johdon päättämiä. Tavoitteet on saatava samaan linjaan siten, että 

yksilötason operaatiot tukevat tiimien tavoitteita ja niin edelleen kohti yrityksen 

tavoitteita. 

 

Tavoitteiden asettaminen on koko yritystä koskeva asia. Yleisesti pidetään 

suositeltavana, että johto ja työntekijät keskustelevat tavoitteiden asettamisesta. 

Tavoite ei saisi olla suoraan ylhäältä annettu eikä toisaalta alhaalta työnnetty. 

Molemmin puolin voidaan tehdä ehdotuksia tavoitteista ja yritetään neuvotella 

sopiva ratkaisu. Lopullisen päätöksen tekee kuitenkin johto. (Uusi-Rauva 1996, s. 

30) Toki ylemmän tason tavoitteissa johdolla on suurempi rooli, mutta varsinkin 

konkreettisesti työhön liittyviin tavoitteisiin henkilöstön pitäisi päästä 

vaikuttamaan. 

 

Henkilöstön osallistuminen tavoitteiden asettamiseen on pitkälti johdon käsissä. 

Henkilöstö pääsee vaikuttamaan tavoitteisiin, jos johdon mielestä henkilöstön 

keskuudessa on hyödyllistä tietämystä ja kokemusta asiaan liittyen. Jos johto 

katsoo, että sillä on tarvittava tieto itsellään, jäänee henkilöstön rooli 

pienemmäksi. (Simons 2000, s. 243) 

 

Johdon mielikuva siitä, miten työntekijät käyttäytyvät, vaikuttaa myös henkilöstön 

mahdollisuuteen päästä vaikuttamaan tavoitteiden asettamiseen. Jos johto pitää 

työntekijöitä ainoastaan omaa etuaan maksimoivina, on hyvin todennäköistä, että 

henkilöstö ei pääse vaikuttamaan tavoitteisiin. Tällöin johto olettaa, että 

henkilöstö yrittäisi saada tavoitteet sellaisiksi, että selviäisi itse mahdollisimman 

helpolla. Toisesta, vallitsevasta näkökulmasta katsottuna työntekijät ovat 

motivoituneita tavoitteista ja nauttivat niiden saavuttamisesta. Tämä edellyttää 

henkilöstön osallistumista tavoitteiden asettamiseen ja henkilöstön uskomusta 

tavoitteen oikeellisuudesta. Tällöin henkilöstö on voimakkaammin sitoutunut 
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tavoitteeseen ja pyrkii motivoituneesti saavuttamaan sen. (Simons 2000, s. 243-

244) Myös Ukon et al. (2005, s. 68) tutkimuksen mukaan tavoitteet saavutetaan 

paremmin, jos henkilöstö on päässyt vaikuttamaan niihin. Locke (1978) kuitenkin 

muistuttaa, että tavoitteet ja niiden asettaminen eivät ole henkilöstön 

motivoinnissa ainoita tekijöitä. Muita tekijöitä ovat muun muassa palkitseminen, 

osallistumismahdollisuudet ja tietty itsenäisyys työssä. Toki on muistettava, että 

ihmiset suhtautuvat asioihin eri tavoin. Johdon ei pidä luulla, että tavoitteiden 

asettamisella olisi yhtä vahvat vaikutukset kaikkiin työntekijöihin riippumatta 

näiden suoritustasosta ja esimies-alaissuhteista (Orpen 1995).  

 

Laitinen (1998, s. 197-198) korostaa kolmea tekijää tavoitteiden saavuttamisen 

tarkastelussa. Ensinnäkin tavoite pitää sisäistää. Monesti yrityksen henkilöstö 

alemmilla organisaatiotasoilla ei ole edes tietoinen yhteisistä tavoitteista, jolloin 

niihin pyrkiminen on tehotonta. Sisäistämistä voidaan edesauttaa tehokkaalla 

viestinnällä. Toinen tärkeä tekijä on motivaatio tavoitteeseen pyrkimiseksi. 

Kolmas asia on toteutuneen suorituksen ja sille asetetun tavoitteen vertaaminen. 

Tavoitteiden sisäistäminen ja motivaatio ovat suoritukseen vaikuttavia tekijöitä, ja 

vertaaminen mittaa suorituksen onnistumista. Tekijöiden yhteyksiä 

havainnollistetaan kuvassa 7. Suorittamismotivaatioon vaikuttavat sekä tavoitteen 

asettaminen että sen sisäistäminen. Suoritukselle asetettu tavoite linkittyy 

motivaatioon kannusteen kautta. Tavoitteen sisäistäminen tekee tehtävästä 

mielekkään ja oikealla tasolla oleva tavoite johtaa optimaaliseen ponnisteluun, 

mutta ei ilman kannustetta. Tavoitteen pitää siis olla oikealla tasolla, se ei saa olla 

liian vaativa eikä liian helppo. Suoritukselle asetettu tavoite on kytkettävä 

työntekijöiden palkitsemisjärjestelmään. Asetettu tavoite vaikuttaa siis 

palkitsemisjärjestelmän avulla motivaatioon. 
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Kuva 7. Suorituksen onnistumisen arviointiin vaikuttavat tekijät (Laitinen 1998, s. 

200). 

 

Kun työntekijä on motivoitunut ja sisäistänyt tavoitteet, hän on sitoutunut niihin. 

Jos tavoitteisiin ei sitouduta, tavoitteiden asettamisessa on epäonnistuttu (Locke et 

al. 1988). Ihminen sitoutuu oikeasti vain, kun hän pitää työn tavoitteita tärkeinä, 

haluaa osallistua ja tehdä työtä niiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden saavuttamisen 

pitää olla mahdollista. Olennaisen tärkeitä ovat myös hallinnan tunne ja 

vaikutusmahdollisuudet omaan työhön. (Aro 2001, s. 23-24) 
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5 PÄÄTÖKSENTEKO 

5.1 Päätöksentekotasot yrityksessä 

Vielä 1900-luvun alkupuolella ajateltiin, että yrityksen johto vastaa yksin yritystä 

koskevasta päätöksenteosta. Johto teki päätökset ja käski työntekijöitä toimimaan 

päättämällään tavalla. (Salminen 2001, s. 45) Maailma ei tässä asiassa ole 

muuttunut, yrityksen johto päättää yrityksen asioista edelleen. Mutta nykyään 

yrityksessä voi johdon lisäksi olla useita eri päätöksentekotasoja (ks. kuva 8), 

myös suoritustason työntekijät pääsevät vaikuttamaan päätöksentekoon. Toki 

yrityksen johto on edelleen se taso, jolla tehdään suuret päätökset ja linjaukset, 

jotka kommunikoidaan yrityksessä alaspäin. Mutta alemmilla tasoilla tehdään 

myös päätöksiä, jotka ohjaavat kohti ylhäältä annettuja tavoitteita. 

 

Laitinen (1998, s. 144-148) esittelee päätöksenteon tasot yrityksessä. Tasoja voi 

olla vähemmänkin riippuen yrityksestä ja sen koosta. Pienissä yrityksissä tasoja 

voi olla vain kaksi: omistaja-johtaja ja suoritusporras. 

 

 
Kuva 8. Päätöksentekotasot yrityksessä. 
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Yrityksen omistajat 

Yrityksen omistajat ovat ensimmäinen päätöksentekoryhmä. Laitisen (1998, s. 

144) mukaan omistajien tehtävä on luoda puitteet yrityksen visiolle, delegoida sen 

toteuttaminen ja seurata toteuttamisen tehokkuutta. Tätä tehtävää varten heillä 

täytyy olla erittäin karkeaa, visionääristä tietoa siitä, mihin suuntaan maailma 

kehittyy yrityksen elinaikana. Omistajat ovat sijoittaneet yritykseen pääomaa, 

heidän täytyy myös tiedostaa omat preferenssinsä voiton kertymisen, riskin ja 

laadun suhteen, sillä ne muodostavat alemmalle tasolle toimintapuitteet. 

 

Ylin eli strateginen johto 

Toinen päätöksentekijäryhmä on ylin eli strateginen johto (esimerkiksi pää- ja 

toimitusjohtaja sekä johtoryhmä), jonka tehtävä on suunnitella strategiat vision 

toteuttamiseksi, delegoida strategioiden toteuttaminen ja seurata toteutumisen 

tehokkuutta. Päätöksenteon tueksi ylin johto tarvitsee laaja-alaista ja pitkän 

aikavälin tietoa. Ylin johto tarvitsee seurantatietoja neljännesvuosittain siitä, 

miten tehokkaasti strategian toimeenpano on toteutunut. (Laitinen 1998, s. 146) 

 

Keskijohto 

Kolmas päätöksentekijätaso on keskijohto eli taktinen johto (esimerkiksi talous-, 

henkilöstö- ja tuotantojohtaja). Sen tehtävänä on suunnitella yrityksen 

voimavarojen hankinta ja kohdistaminen toiminnoille siten, että strategioiden 

toimeenpano tapahtuu tehokkaasti. Keskijohdon päätöksenteko liittyy siis 

pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden hankkimiseen ja kohdistamiseen. 

Seurannassa taktinen johto tarvitsee tietoa siitä, riittävätkö hankitut voimavarat ja 

ovatko ne oikein kohdistettu. Tieto tarvitaan suhteellisen lyhyellä aikavälillä, 

esimerkiksi kuukausittain. (Laitinen 1998, s. 146-147) 

 

Operatiivinen johto 

Operatiivinen eli alempi johto on neljäs päätöksentekijäryhmä. Tämän tason 

tehtävänä on vastata siitä, että toiminnot käyttävät niille kohdistettuja voimavaroja 

tehokkaasti. Operatiivinen johto vastaa siis lyhytvaikutteisten 

tuotannontekijöiden, kuten energian ja materiaalien, hankkimisesta toimintojen 
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tarpeisiin. Päätöksenteossaan alempi johto tarvitsee yksityiskohtaista ja lyhyelle 

aikajaksolle suuntautuvaa tietoa. Seurantatietoa tarvitaan noin viikon välein. 

(Laitinen 1998, s. 147) 

 

Suoritusporras 

Alinta päätöksentekijäryhmää voidaan nimittää suoritusportaaksi (esimerkiksi 

työnjohtajat ja työntekijät), jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa omat 

tehtävänsä. Tähän suoritusporras tarvitsee todella tarkkaa tietoa, jonka tähtäys on 

hyvin lyhyt. Seurantatietoa suoritusporras tarvitsee päivittäin ja se liittyy tehtävän 

toteutuksen tehokkuuteen. Tämän tiedon avulla suoritusporras voi kehittää 

tehokkuuttaan. (Laitinen 1998, s. 147-148) 

 

5.2 Päätöksentekoon osallistuminen 

Päätöksiä tehdään siis yrityksen eri tasoilla. Päätöksentekoon osallistuminen 

onkin yksi tärkeä tekijä henkilöstön motivoinnissa (Ukko et al. 2005, s. 68). 

Mongen ja Millerin (1988, s. 220) mukaan päätöksentekoon osallistuvat henkilöt 

tietävät enemmän koko organisaatiosta ja sen asemasta markkinoilla. Lisäksi he 

ymmärtävät paremmin oman roolinsa organisaatiossa, osana suurempaa 

kokonaisuutta. Päätöksentekoon osallistuminen vaikuttaa myös positiivisesti 

suorituskykyyn ja mielipiteisiin palkitsemisesta (Scott-Ladd & Marshall 2004). 

Myös Scullyn et al. (1995) ja Cottonin et al. (1988) tutkimustulokset ovat samoilla 

linjoilla liittyen päätöksentekoon osallistumisen vaikutuksesta suorituskykyyn. 

Scully et al. kehottavat myös ottamaan huomioon tiedon sijainnin. Alaiset 

kannattaa ottaa mukaan päätöksentekoon varsinkin silloin, kun alaisilla on 

kaikista käytännöllisintä tietoa, jota esimiehillä ei ole. Saman asian ovat todenneet 

myös Latham et al. (1994). 

 

Päätöksentekoon osallistumisella on todettu olevan myös positiivinen vaikutus 

henkilöstön tyytyväisyyteen ja tuottavuuteen (Miller & Monge 1986). Vaikutus 

tyytyväisyyteen oli jonkin verran suurempi kuin vaikutus tuottavuuteen. Myös 

Yammarinon & Naughtonin tutkimuksen (1992) mukaan ne työntekijät ja ryhmät, 
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jotka pääsevät osallistumaan päätöksentekoon enemmän, ovat myös 

tyytyväisempiä työssään. 

 

Toisaalta kaikki työntekijät eivät edes halua osallistua päätöksentekoon. Miller & 

Prichard (1992) toteavat, että nuoret haluavat osallistua päätöksentekoon vanhoja 

aktiivisemmin. Silti myös vanhempia työntekijöitä pitäisi saada kiinnostumaan 

osallistumisesta päätöksentekoon, koska heillä on todennäköisesti kokemuksen 

tuomaa näkemystä yrityksen näkökulmasta tärkeisiin asioihin. 
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6 VIESTINTÄ 

6.1 Mihin viestintää tarvitaan 

Viestintä palvelee yritystä tukemalla sen muita toimintoja. Kortetjärvi-Nurmi et 

al. (1997, s. 8) esittelevät viestinnän tarpeet kirjassaan Yrityksen viestintä. 

Viestintää tarvitaan: 

- johtamiseen ja päätöksentekoon 

- myynnin ja tuotannon tukemiseen 

- informointiin ja profilointiin 

- rekrytointiin. 

 

Informointiin sisältyy sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen. Tiedottamisen tehtävä 

on välittää oikeaa ja luotettavaa tietoa yrityksen sidosryhmille. Ulkoinen 

tiedottaminen kattaa yrityksen ulkoiset sidosryhmät. Sisäinen tiedottaminen 

koskee taasen yrityksen henkilöstöä. (Kortetjärvi-Nurmi et al. 1997, s. 8) Tämän 

tutkimuksen puitteissa korostuu johtamiseen ja päätöksentekoon sekä sisäiseen 

tiedottamiseen tarvittava viestintä. Toisaalta viestintää voidaan pitää johtamisen 

välineenä, yrityksen tavoitteita on viestittävä johdolta työntekijöille. Toisaalta 

esimerkiksi mittari-informaatiota on viestittävä yrityksessä ylöspäin 

päätöksenteon tueksi. 

 

Tässä yhteydessä on tärkeä selvittää tiedottamisen ja viestinnän erot ja yhteydet. 

Tarkasteltaessa kirjallisuutta (ks. Ikävalko 1999, Juholin 2002 ja Åberg 1997) 

huomataan, että tiedottamista ja viestintää käytetään osittain toistensa 

synonyymeinä, kun taas Kortetjärvi-Nurmi et al. (1997) näkevät tiedottamisen 

viestinnän alakäsitteenä. Kuitenkin Juholin (2002, s. 18-19) toteaa, että 

organisaatioiden sisäiseen ja ulkoiseen viestintään on käytetty pitkään käsitettä 

tiedotus, tiedottaminen tai tiedotustoiminta. Tiedottaminen sanana antaa liian 

yksisuuntaisen kuvan tapahtumasta, johon kuitenkin kuuluu tietty vuorovaikutus. 

Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä sisäinen viestintä. Se kuvaa 

parhaiten organisaation sisällä tapahtuvaa vuorovaikusta liittyen henkilöiden 

väliseen kommunikaatioon ja tietojen välitykseen. 
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6.2 Sisäinen viestintä 

Åberg (1997, s. 103) ryhmittelee sisäisen viestinnän kuvan 9 mukaisesti. 

Ryhmittely on tehty viestintämuodon perusteella. Nykyään ryhmittelyn rajat 

voivat olla hieman häilyvät, koska viestintävälineet ovat kehittyneet ja kehittyvät 

jatkuvasti. 

 

 
Kuva 9. Sisäisen viestinnän perusmuodot (Åberg 1997, s. 103). 

 

Hieman yksityiskohtaisemman luokittelun Åberg (2002, s. 173-174) on tehnyt 

sisäisen viestinnän kanavien mukaan. Kanavat voivat olla joko lähi- tai 

kaukokanavia. Lähikanavat palvelevat tiettyä yksikköä tai yksilöllisesti yksittäistä 

työntekijää. Kaukokanavat välittävät sanomia koko työyhteisölle. Kanavien 

välityksellä viestintä voi olla suoraa keskinäisviestintää tai välitettyä pienjoukko- 

ja verkkoviestintää. Keskinäisviestintä perustuu henkilökohtaiseen 

kanssakäymiseen. Pienjoukko- ja verkkoviestintä pohjautuvat taasen kirjalliseen 

ja sähköiseen viestintään. Seuraavassa kuvassa 10 on esitelty sisäisen viestinnän 

kanavat nelikenttänä. 

 

 

 

 

Henkilökohtainen 

kanssakäyminen, 

face-to-face 

Kirjallinen 

viestintä 

Sähköinen 

viestintä 
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Kuva 10. Sisäisen viestinnän kanavat (mukailtu Åberg 2002, s. 174). 

 

6.2.1 Henkilökohtaiseen kanssakäymiseen perustuva viestintä 

Henkilökohtaiseen kanssakäymiseen perustuvia viestintämuotoja ovat palaverit, 

kokoukset ja tiedotustilaisuudet sekä esimiehen ja alaisen välinen kasvokkain 

tapahtuva viestintä. 

 

Esimies-alaisviestintä 

Esimiehen ja alaisen välillä tapahtuva viestintä on koko sisäisen viestinnän 

perusta. Tällä tavoin tieto liikkuu nopeasti henkilöltä toiselle, eikä 

väärinymmärrykselle jää juuri mahdollisuutta. Parhaatkaan viestintävälineet eivät 

tee esimiehen ja alaisten välistä henkilökohtaista kanssakäymistä tarpeettomaksi. 

(Kortetjärvi-Nurmi et al. 1997, s. 138-139) 

 

Esimiehellä on oltava oikea asenne viestintään, hänen on ymmärrettävä viestinnän 

merkitys ja sen tuomat hyödyt. Rehellinen ja avoin keskustelu on paras tapa 

kommunikoida alaisten kanssa, jopa vaikeissakin tilanteissa. (Ikävalko 1999, s. 

60) 

 

Lähikanavat Kaukokanavat 

Suora 

keskinäisviestintä 

Välitetty pienjoukko- 

ja verkkoviestintä 

- esimies 

- palaverit 

- kokoukset 

- tiedotustilaisuus 

 

- ilmoitustaulu 

- tiedote 

- sähköposti 

- verkkopalvelu 

- ilmoitustaulu 

- tiedote 

- sähköposti 

- verkkopalvelu 
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Esimiesten ja alaisten välistä viestintää tapahtuu hyvin monissa eri tilanteissa, 

mutta asiasisällöt jakautuvat Juholinin (2002, s. 126-127) mukaan kolmeen 

ryhmään: 

- suunnitelmat ja muutokset sekä niiden vaikutukset omaan yksikköön tai 

tiimiin 

- yksilöiden työhön, uraan ja kehittymiseen liittyvät asiat ja näkymät 

- vaikeiden, yksilöitä koskettavien asioiden läpikäynti tiimi- ja yksilötasolla. 

 

Esimiehen tehtäviin kuuluu jokaisen alaisensa henkilökohtaisen tehtävänkuvan ja 

tavoitteiden, yksikön tavoitteiden ja tulosten sekä koko yrityksen vision ja arvojen 

viestintä. Järjestys on looginen, kun lähdetään liikkeelle yksilökohtaisista 

tehtävistä ja tavoitteista, joista siirrytään kohti suurempia kokonaisuuksia. Ihmistä 

kiinnostaa aina eniten hän itse, ja vasta sen jälkeen muut asiat. (Juholin 2002, s. 

127-128) Esimiehen tulisikin esittää asiat ymmärrettävässä muodossa ja selkeästi 

siten, että yksilö ymmärtää ensin oman työnsä ja sen tavoitteet. Yrityksen 

toiminnan kannalta esimiehen on saatava alaisensa ymmärtämään myös näiden 

omien tavoitteiden yhteys yrityksen toimintaan ja tavoitteisiin. 

 

Kokoukset ja palaverit 

Kokoukset ja palaverit ovat myös henkilökohtaiseen kanssakäymiseen perustuvia 

viestintämuotoja, suoran keskinäisviestinnän lähikanavia. Parhaimmillaan ne 

toimivat tehokkaina tiedon levittämis- ja vaihtokanavina. Kuitenkin usein 

puhutaan turhista palavereista, tällöin ne mielletään lähinnä ajanhukaksi. (Juholin 

2002, s. 133) 

 

Jotta palavereja ja kokouksia ei koettaisi turhiksi ja hyödyttömiksi, voidaan niitä 

tehostaa suunnittelulla (Juholin 2002, s. 134): 

- Kerrotaan etukäteen tilaisuuden sisältö ja eteneminen yksityiskohtaisesti. 

- Jaetaan aineistoa etukäteen ja pyydetään osallistujia tutustumaan siihen. 

- Motivoidaan ihmisiä miettimään puheenvuoroja ja kysymyksiä. 

- Panostetaan esitystekniikkaan, asiat havainnolliseen muotoon. 

- Pidetään tunnelma aktiivisena, esim. pienryhmätyöskentelyin. 
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Kokoukset ja palaverit voivat olla hyvin erilaisia tilaisuuksia. Yhtäältä ne voivat 

olla hyvin muodollisia tilaisuuksia, joissa vain esitellään asioita. Toisaalta tietty 

vapaamuotoisuus saattaa tuoda kokouksiin ja palavereihin enemmän sisältöä, 

silloin esimerkiksi työntekijöiden on helpompi esittää omia mielipiteitään ja 

ideoitaan. Kokousten ja palaverien määrä on tärkeä asia: Jos niitä on liian usein, 

ne voidaan kokea turhina. Jos niitä järjestetään harvoin, asiakokonaisuudet 

saattavat kasvaa niin suuriksi, että esittäminen vaikeutuu ja tärkeimmät asiat 

hukkuvat tietomäärään. 

 

Tiedotustilaisuudet 

Tiedotustilaisuus sijoittuu kuvan 10 nelikentässä suoran keskinäisviestinnän 

kaukokanavaruutuun. Tiedotustilaisuuksissa esitellään ja käsitellään asioita, jotka 

koskevat useampaa yksikköä tai koko yritystä, niitä järjestetään vain tarvittaessa. 

Tiedotustilaisuus on parhaimmillaan erittäin toimiva sisäisen viestinnän kanava. 

Sen edut ovat pitkälti samat kuin palavereilla ja kokouksilla, joissa kaikissa 

viestintä on, tai ainakin sen tulisi olla, kaksisuuntaista. (Åberg 2002, s. 176) 

 

Åbergin (2002, s. 176) mukaan tiedotustilaisuutta ei pidä järjestää turhaan. Se on 

paikallaan silloin, kun esitettävä asia vaatii henkilökohtaista viestintää. 

Esimerkiksi toimitusjohtaja voi tuoda esille jonkin asian henkilökunnalleen ennen 

päätöksentekoa. Lisäksi esiteltävä asia voi olla sellainen, joka synnyttää paljon 

keskustelua. Tällöin tiedotustilaisuuden pitäminen on järkevää, jotta henkilöstö 

saa tiedon asiasta suoraan johdolta eikä välikäsien kautta ja sillä on mahdollisuus 

kommentoida asiaa. 

 

Juholin (2002, s. 136) korostaa tiedotustilaisuuden suunnittelua ja konkreettista 

esitystapaa tilaisuuden onnistumiseksi. Tiedotustilaisuus on suunniteltava 

etukäteen siten, että asiat esitetään yleisölle sopivassa, ymmärrettävässä 

muodossa. Liian yleisellä ja teoreettisella tasolla oleva esittely ei palvele ketään. 

Esitystavalla on suuri merkitys asian perillemenoon. Yleiskieli ja kaikkien 

ymmärtämät käsitteet ovat hyvä lähtökohta. Puheen ja esiintymisen tukena 
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kannattaa käyttää vaikka kalvoja tai muuta materiaalia. Tukimateriaalin on oltava 

nimenomaan tukena eikä sen taakse saa piiloutua. 

 

Kysymykset ja niihin vastaaminen on osa tiedotustilaisuutta. Kysymyksiin 

kannattaa vastata heti, mutta keskustelu jätetään esityksen loppuun. (Juholin 2002, 

s. 136) 

 

6.2.2 Kirjallinen ja sähköinen viestintä 

Viestinnän perusmuodoltaan kirjalliseen viestintään kuuluvat ilmoitustaulu ja 

tiedote. Sähköposti ja verkkopalvelu luetaan sähköisen viestinnän keinoiksi. 

 

Ilmoitustaulu 

Ilmoitustaulua voidaan pitää välitetyn viestinnän lähi- tai kaukokanavana riippuen 

materiaalista, jota taululla esitetään. Viestinnän perusmuodoltaan (ks. kuva 9) 

ilmoitustaulu kuuluu kirjalliseen viestintään. 

 

Juholin (2002, s. 137) toteaa, että ilmoitustaulu on menettänyt merkitystään 

sähköisen viestinnän yleistymisen myötä. Mutta ilmoitustaulujen asema on 

säilynyt vakaana työympäristöissä, joissa kaikilla ei ole pääsyä verkkoon tai sitä ei 

jostain syystä käytetä. 

 

Ilmoitustaululle sijoitetaan tiedotteet ja muu henkilöstön saataville tarkoitettu 

materiaali. Jotta ilmoitustaulu pysyisi nopeana ja helppona informaation antajana, 

siitä ei saa tulla sekavaa paperimerta. Taulu kannattaakin jakaa osioihin, joihin 

kiinnitetään vain tiettyä aihepiiriä koskevia papereita. (Ikävalko 1999, s. 67)  

 

Ilmoitustaulujen hyvänä puolena on niiden konkreettinen näkyvyys. Toisaalta se 

voi myös rajoittaa tiedon sisältöä, jota tauluilla näytetään, koska ilmoitustaulut 

voivat olla myös yrityksessä vierailevien ulkopuolisten nähtävillä. Ilmoitustaululla 

ei siis kannata välttämättä jakaa sellaista tietoa, jonka ei haluta joutuvan yrityksen 

ulkopuolelle. 
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Tiedote 

Tiedote on välitetyn pienjoukko- ja verkkoviestinnän lähi- tai kaukokanava. 

Aiemmin tiedotteen perusmuoto oli kirjallinen, mutta nykyään yhä useammat 

tiedotteet levitetään sähköisesti verkossa. 

 

Tiedotteen perusvaatimus on informatiivisuus. Yhdellä tiedotteella esitetään vain 

yksi asia. Sisäinen tiedote on tiivis, siinä ei kerrota muuta kuin olennainen. 

Tiedotteen tehtävänä on antaa vain perusinformaatio, jota täydennetään 

henkilökohtaisen viestinnän keinoin yksiköissä ja tiimeissä. Yleensä tiedotteessa 

on kerrottu palaverin tai kokouksen asiat virallisessa muodossa. (Juholin 2002, s. 

138) 

 

Sähköposti 

Sähköpostiviestintä on monissa yrityksissä korvannut perinteisen paperitiedotteen. 

Sähköposti on välitettyä lähi- tai kaukoviestintää. Sitä voidaan pitää lähikanavana, 

jos viesti osoitetaan vain tietylle työntekijäryhmälle. Kaukokanavana sähköposti 

toimii viestittäessä esimerkiksi koko yritykselle. Sähköpostin hyvänä puolena 

onkin sen helppo kohdistettavuus halutulle joukolle. 

 

Juholin (2002, s. 143) toteaa, että sähköposti on tehokas informointikanava silloin, 

kun se on kaikkien saatavilla ja kaikki osaavat, ja haluavat, käyttää sitä. Osittain 

johtuen sähköpostin käytön helppoudesta, monissa yrityksissä sähköpostien määrä 

on ylittänyt vastaanottokyvyn, ja viestejä jää helposti lukematta tai niihin ei 

perehdytä riittävällä tarkkuudella. 
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Kortetjärvi-Nurmi et al. (1997, s. 143) ovatkin listanneet sähköpostin plussat ja 

miinukset: 

+ Nopeus: Se mahdollistaa jopa puhelinkeskustelua muistuttavan nopean 

viestienvaihdon. 

+ Helppous: Tekniikka on helppo oppia. Postituslistat helpottavat viestien 

kohdentamista. 

+ Monipuolisuus: Tekstin lisäksi voidaan lähettää esimerkiksi tiedostoja ja 

kuvia. 

+ Rajoittamattomuus: Saavutetaan vaivatta suuri vastaanotto. 

- Henkilökohtaisten kontaktien väheneminen: Ei tavata kasvokkain yhtä 

usein kuin ennen. 

- Syklin nopeutuminen: Ihmiset joutuvat ehkä tekemään hätiköityjä 

päätöksiä nopean tiedonvälityksen paineessa. 

- Tietoturva: Yksityisyyden suoja ei ole samantasoinen kuin esimerkiksi 

tavallisessa postissa. Muut tietoturvariskit, viestien kulkeutuminen 

ulkopuolisille. 

- Kielen rapautuminen: Ei vaalita oikeakielisyyttä. 

- Informaatiosaasteen lisääntyminen: Jakelulistoilla ”turhia” 

vastaanottajia. Roskaposti. 

 

Verkkopalvelu 

Verkkopalvelulla käsitetään tässä yhteydessä yrityksen sisäiset tietojärjestelmät, 

kuten esimerkiksi intranet. Viestintä tapahtuu siis sisäisen tietoverkon välityksellä 

sähköisesti. Viestintä voi olla joko välitettyä lähi- tai kaukoviestintää. 

 

Intranet, yhdessä sähköpostin kanssa, on muuttanut yhteisöjen viestintää 

enemmän kuin mikään muu media. Verkkopalvelu vaikuttaa myös työkulttuuriin. 

Uudet välineet ovat muuttaneet myös muiden välineiden tehtäviä. Yhä useammin 

kirjalliset tiedotteet, ilmoitustaulut ja julkaisut korvautuvat verkkoversioilla, joko 

osittain tai jopa kokonaan. (Juholin 2002, s. 141) 
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Verkossa tapahtuva viestintä tarjoaa parhaimmillaan hyvän mahdollisuuden 

monenväliseen kommunikaatioon. On verkon aliarviointia, jos sitä käytetään vain 

yksisuuntaisena tiedonvälittäjänä. (Juholin 2002, s. 141) Toki verkossa tapahtuvan 

kommunikoinnin voi nähdä myös haittatekijänä, joka vähentää henkilökohtaista, 

kasvokkain tapahtuvaa kommunikaatiota. Verkon tehokas käyttö riippuu pitkälti 

ihmisistä, jotka sitä käyttävät tai joiden sitä pitäisi käyttää. Juholin (2002, s. 141) 

toteaakin, että viestintäteknologioiden käyttötapoihin voivat vaikuttaa: 

- yksilöiden roolit 

- sitoutuminen yhteisöön 

- yksilölliset taustat 

- tilanteelliset tekijät 

- yksilöiden tietoteknillinen osaaminen ja halu oppia. 

 

Intranetin vaarana on se, että siitä kehittyy tiedon kaatopaikka, jonne vain 

lisäillään dokumentteja. Loppujen lopuksi tästä muodostuu sekava tietopankki, 

josta yksittäisen, tärkeän tiedon löytäminen voi olla uskomattoman vaikeaa. 

Sisäisen tietoverkon käyttöön, suunnitteluun ja ylläpitoon on oltava selvät säännöt 

ja käytännöt, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin käyttäjiään. Juholinin 

(2002, s. 142) mukaan intranetiin soveltuvia viestinnän sovelluksia ovat 

esimerkiksi: 

- sähköiset ilmoitustaulut ja kalenterit 

- organisaation tiedotus- ja uutistuotanto 

- henkilöstölehti 

- koulutusohjelmat ja -paketit sekä kyselyt 

- ohjeistot ja lomakkeet 

- sisäiset hakemistot 

- linkit yhteistyökumppaneiden palveluihin 

- keskusteluryhmät. 

 

Intranet ja muu sähköinen viestintä tarjoaa siis merkittävän työkalun yritysten 

sisäiseen viestintään. Sen käytössä on kuitenkin oltava tarkkana. Tietoturva, 
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ylimääräinen ja turha informaatio sekä kasvotusten tapahtuvan esimies-

alaisviestinnän väheneminen ovat ongelmakohtia. 

 

6.3 Viestintä osana suorituskyvyn mittaamista 

Viestintä on tärkeä osa suorituskyvyn mittaamista. Suorituskyvyn mittaamisen 

tavoitteet on viestittävä henkilöstölle, jotta sille olisi selvää, mihin mittausta 

käytetään. Henkilöstölle tulisi viestiä myös sitä koskevat mittarit, niiden 

tavoitetasot ja mittaustulokset. Jotta yksittäiselle työntekijälle tulee selväksi, mitä 

yritys häneltä odottaa, hänen on saatava mahdollisimman konkreettiset tavoitteet 

ja mittarit, joilla asiaa voi seurata. (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 121-122) 

 

Tulosten ja tavoitteiden viestinnässä on huomioitava seuraavat asiat, jotta viestintä 

olisi tehokasta: 

- Tieto esitetään mahdollisimman ymmärrettävässä muodossa. 

- Tieto esitetään käyttäjille tutussa ja yksinkertaisessa ympäristössä. 

- Tieto on nähtävillä milloin tahansa. 

- Tulosten keräämisen ja esittämisen on oltava kustannustehokasta. 

(Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 123-124) 

 

Tulosten ja tavoitteiden esittäminen ymmärrettävässä muodossa on ratkaiseva 

tekijä viestinnän onnistumiselle ja tulosten hyödyntämiselle. Yleisesti voidaan 

sanoa, että numerot (tunnusluvut), kuvat ja graafiset esitykset havainnollistavat 

tuloksia paremmin kuin esimerkiksi sanallinen esitys. Robsonin (2004) 

tutkimuksen mukaan yksinkertaiset, aikaan sidotut kuvaajat kertovat kehityksen 

suunnan paremmin kuin laajat taulukot. Tällöin esitetty informaatio on paremmin 

hyödynnettävissä myös päätöksenteossa.  

 

Kuitenkaan oikean viestintäkanavan tai -muodon valintaan ei ole olemassa aina 

yhtäpitävää ohjetta. Valintaan vaikuttavat organisaation koko ja kulttuuri. Kuten 

edellä todettiin, esimies-alaisviestintä on sisäisen viestinnän kulmakivi, jota ei voi 

kokonaan korvata millään muulla viestintävälineellä. Jokaiselle työntekijälle oma 

esimies on tärkein tietolähde ja tiedon välittäjä. Muut viestintäkanavat oikeastaan 
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vain täydentävät esimies-alaisviestintää antaen tietoa suuremmista 

kokonaisuuksista. Pienimmissä organisaatioissa esimies-alaisviestintä voi olla 

ainut sisäisen viestinnän kanava, eikä niissä välttämättä ole tarvettakaan muulle 

viestinnälle. Suuremmissa organisaatioissa etenkin sähköinen viestintä tarjoaa 

mahdollisuuksia tiedon tehokkaaseen levittämiseen ja havainnollistavan 

esitysmuodon käyttöön.  
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7 KYSELYTUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

7.1 Kyselylomakkeen suunnittelu 

Tämä tutkimus on ensimmäinen osa HEKSA-projektia (Henkilöstö kehittämään 

suorituskyvyn analysointia). Projektia varten tutkimuksen on tuotettava tietoa 

yritysten henkilökunnan tiedon tasosta liittyen suorituskyvyn mittaamiseen. 

Tutkimuksen avulla kartoitetaan nykytila ja nostetaan esille epäkohtia 

kehittämistä varten. Tämä toimii pohjana projektin jatkolle. Koska tietoa on 

tarkoitus kerätä yrityksissä koko henkilökunnalta, tai ainakin mahdollisimman 

suurelta joukolta, sopiva tiedonkeruumuoto on kyselylomake. Se antaa kaikille 

yhtäläisen mahdollisuuden ilmaista oma mielipiteensä kysyttävään asiaan. Toki 

haastattelemalla olisi voitu tiedustella samoja asioita, mutta yrityksissä se ei olisi 

ollut varmastikaan mahdollista. Koko henkilökunnan haastatteluun olisi kulunut 

liikaa yrityksille tärkeää aikaa. 

 

Tutkimuksen rooli projektissa ohjasi kyselylomakkeen suunnittelua. Aluksi 

pohdittiin kysymysten aihealueita. Lähtökohtana käytettiin tuloksia Ukon et al. 

(2005) tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin suorituskyvyn mittaamisen vaikutuksia 

yrityksen johtamiseen johdon sekä henkilöstön näkökulmista. Kyselylomaketta oli 

suunnittelemassa kolme tutkijaa. Kysymysten aihealueet olivat helposti selvillä, 

taustatietojen lisäksi kysymyksiä on neljästä aihepiiristä. Tämän jälkeen mietittiin 

yksittäisiä kysymyksiä ja niitä paranneltiin useissa palavereissa. Kysymysten 

avulla pyritään vastaamaan luvussa 1.2 oleviin tutkimuskysymyksiin. Lomaketta 

kommentoi myös kaksi muuta tutkijaa, jotka antoivat omat kehitysehdotuksensa. 

Lopuksi lomakkeen ulkoasu ja sisältö hiottiin mahdollisimman selkeäksi. 

 

Lopullinen versio kyselylomakkeesta on liitteessä 1. Lomake on pituudeltaan 

vajaa kolme sivua. Tutkijaryhmä oli yhtä mieltä siitä, että kysymyslomakkeen 

pitää olla suhteellisen lyhyt, jotta mahdollisimman moni vastaaja jaksaisi täyttää 

sen.  
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Kohdassa A kysyttiin taustatietoja, joiden perusteella vastaajia voidaan luokitella 

erilaisiin ryhmiin, esimerkiksi iän, sukupuolen, esimiesaseman tai koulutuksen 

mukaan. 

 

Kohdassa B (kysymykset 1-9) kysytään vastaajan tietämystä yrityksen 

suorituskyvystä, tavoitteista ja niiden mittaamisesta. Kysymyksillä 8 ja 9 

kartoitetaan vastaajien mielipiteet koulutuksen tarpeista. 

 

Yrityksen tavoitteiden ja niiden toteutumisen viestintään liittyvät kysymykset 

muodostavat C-kohdan. Tämän hetkisestä viestinnästä tiedustellaan kysymyksissä 

10-25. Kysymyksissä 26-33 selvitetään, mitä viestinnän keinoja pitäisi käyttää 

tulevaisuudessa. 

 

Kohdan D kysymykset 34-38 liittyvät päätöksentekoon vaikuttamiseen tällä 

hetkellä. Kysymykset 39-42 kartoittavat vastaajien halua päästä vaikuttamaan 

päätöksiin aiempaa enemmän. 

 

Kohdassa E käsitellään palkitsemista ja motivointia. Kysymykset 43-47 

tarkastelevat oikeastaan tyytyväisyyttä palkitsemiseen. Hyvää palkitsemiskeinoa 

etsitään kysymyksillä 48-52.  

 

Lomakkeella on pääasiassa strukturoituja kysymyksiä eli monivalintakysymyksiä. 

Osa taustatiedoista kysytään avoimina kysymyksinä. Kohdissa B-E käytetään 5-

portaista Likert-asteikkoa, joka on tasoltaan järjestysasteikko. Vastausvaihtoehdot 

olivat seuraavat: 

 1 = täysin eri mieltä 

 2 = jokseenkin eri mieltä 

 3 = neutraali 

 4 = jokseenkin samaa mieltä 

 5 = täysin samaa mieltä. 
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Poikkeuksena ovat viestintään liittyvät avoimet kysymykset 17 ja 33 sekä avoin 

kenttä E2, jossa kysytään parannusideoita palkitsemiselle. 

 

7.2 Aineiston kerääminen 

Tutkimuksen empiiriseen osaan tarvittava aineisto kerättiin kyselytutkimuksella 

yrityksistä. Mukaan tutkimukseen haettiin tutkimusmyönteisiä yrityksiä, joiden 

kanssa voitaisiin tehdä mahdollisesti tulevaisuudessa syvempää yhteistyötä. 

Yritysten koon suhteen keskityttiin pk-yrityksiin, eli joiden henkilöstömäärä on 

alle 250. Jotta saataisiin tietoa mahdollisimman laaja-alaisesti, mukana olisi oltava 

yrityksiä eri toimialoilta. 

 

Tutkimukseen valittiin mukaan lopulta kahdeksan yritystä, joiden koko vaihteli 

reilusta kymmenestä henkilöstä vajaaseen sataan henkilöön. Yritykset olivat 

useammalta toimialalta, julkisen sektorin organisaatioita ei ollut mukana. Kaikilla 

tutkimuksessa mukana olleilla yrityksillä oli omaa tuotantoa ja kaikki olivat 

teollisuusyrityksiä. 

 

Käytännössä tutkimusaineiston kerääminen toteutettiin siten, että ensin hankittiin 

pääsy yritykseen olemalla yhteydessä joko sähköpostitse tai puhelimitse yrityksen 

johtoon. Sen jälkeen tutkimusta käytiin esittelemässä yrityksessä johdolle. Mikäli 

yrityksessä oli halua osallistua tutkimukseen, toimitettiin tarvittava määrä 

kyselylomakkeita ja palautuskuoria yritykseen. Tarkoituksena oli, että täytettyään 

lomakkeen vastaaja sulkee sen kirjekuoreen. Näin jokaisen vastaajan vastaukset 

pysyvät luottamuksellisina, eivätkä johto tai työtoverit pääse lukemaan niitä.  

 

Aineisto kerättiin vuonna 2005 huhti-heinäkuussa. Vastausaikaa yrityksille ei 

rajoitettu tarkasti. 

  

7.3 Tutkimusaineisto 

Kyselylomakkeita toimitettiin kahdeksaan yritykseen yhteensä 305 kappaletta. 

Tieto yrityksen henkilökunnan määrästä saatiin johdon kanssa käydyissä 
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keskusteluissa. Vastauksia palautettiin 210 kappaletta, jolloin vastausprosentiksi 

saatiin 68,9. Otoskoko, saadut vastaukset ja vastausprosentti on koottu taulukkoon 

1. 

 

Taulukko 1. Toimitetut kyselylomakkeet ja saadut vastaukset. 

Toimitetut (l. otoskoko) Saadut vastaukset Vastausprosentti 

305 kpl 210 kpl 68,9 % 

 

Seuraavassa taulukossa 2 on esitetty, miten kyselyyn vastanneet jakautuvat 

yrityksittäin (taustakysymys A1). Kuten huomataan, hieman alle kolmannes 

vastaajista on yhdestä yrityksestä ja muuten vastaajat ovat jakautuneet suhteellisen 

tasaisesti yritysten kesken. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuitenkin 

keskittyä asioiden yleiseen tilaan eikä käsitellä vastauksia yrityksittäin. 

 

Taulukko 2. Kyselyyn vastanneet yrityksittäin. 

Yritys Lukumäärä Osuus 

1 11 5 % 

2 68 32 % 

3 18 9 % 

4 33 16 % 

5 31 15 % 

6 17 8 % 

7 20 10 % 

8 12 6 % 

Yhteensä 210 100 % 

 

A2-taustakysymys osoittautui tämän tutkimuksen puitteissa turhaksi kohdaksi, 

koska osallistuneiden yritysten henkilökuntaa on tarpeetonta ryhmitellä osastojen 

suhteen. 

 

Kuvassa 11 on esitetty vastaajien ikäjakauma luokittain. Suurin ikäryhmä on 25-

29-vuotiaat, jonka prosentuaalinen osuus kaikista tähän vastanneista on 17 %. 
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Pienimmäksi ikäryhmäksi jää 50-54-vuotiaat 9,5 %:lla. Vastaajien iän 

mediaaniksi saatiin 39 vuotta. Kaiken kaikkiaan vastaajat ovat jakautuneet tässä 

käytettyihin ikäryhmiin suhteellisen tasaisesti. Vastaajan ikää kysyttiin 

taustakysymyksellä A3. Tähän kysymykseen vastasi 200 henkilöä, kymmenen 

vastaajaa jätti siis ikänsä kertomatta. Ikää kysyttiin avoimella kysymyksellä, mutta 

tässä on selvyyden vuoksi esitetty vastaajien ikäjakauma luokittain. 

Vastaajien ikäjakauma, n=200

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-

vuotta

Kuva 11. Vastaajien ikäjakauma. 

 

Vastaajista 40 % oli naisia ja miehiä 60 %. Vastaajien sukupuolta tiedusteltiin 

kysymyksessä A4. Tähän kysymykseen saatiin 209 vastausta. 

 

Kuvassa 12 on esitetty vastaajien jakautuminen ammattiaseman (taustakysymys 

A5) perusteella. Työntekijät muodostavat ylivoimaisesti suurimman ryhmän, 62 

% vastaajista. Vaihtoehtoina olivat työntekijä, toimihenkilö, asiantuntija ja 

johtavassa asemassa oleva. Kysymykseen vastasivat yhtä lukuun ottamatta kaikki 

eli 209 henkilöä. 
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Vastaajien ammattiasema, n=209

työntekijä
62 %

toimihenkillö
27 %

johtavassa 
asemassa 
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9 %

asiantuntija
2 %

 
Kuva 12. Vastaajien ammattiasema. 

 

Kyselyyn vastanneista 18 % mainitsi toimivansa esimiehenä, joten 82 % 

vastanneista ei ole esimiesasemassa. Tätä kysyttiin taustakysymyksellä A6, 

kysymyksen täytti 196 henkilöä. 

 

Vastaajista suurin osa oli keskiasteen koulutuksen saaneita. Vastaajista yksikään 

ei ollut suorittanut jatkotutkintoa ja vain 4 % ylemmän korkeakoulututkinnon. 

Kaiken kaikkiaan 207 vastaajaa kertoi koulutustasonsa, jota kysyttiin kohdassa 

A7. Vastausvaihtoehdoiksi annettiin perus-/kansakoulu, keskiaste, alempi 

korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto ja jatkotutkinto. Vastaajien 

jaottelu koulutuksen mukaan on esitetty kuvassa 13. 
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Vastaajien koulutustaso, n=207
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Kuva 13. Vastaajien koulutustaso. 
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8 KYSELYN TULOKSET JA ANALYSOINTI 

8.1 Käytetyt tilastolliset menetelmät 

Aineistoa kuvataan tarkastelemalla vastausten keskiarvoja. Yleensä 

järjestysasteikon tasoisille muuttujille ei lasketa keskiarvoja, mutta 

mielipidemittauksissa keskiarvoja voidaan käyttää yleiskuvan antamiseen 

tutkittavista asioista. Tällöin muuttujia käsitellään välimatka-asteikollisina, joten 

arvojen selitteet tulee olla sellaiset, että asteikko voidaan ajatella mahdollisimman 

tasaväliseksi. (Heikkilä 2004, s. 81) Tässä tutkimuksessa arvojen selitteet täyttävät 

tuon määritelmän (ks. luku 7.1), joten keskiarvoja voidaan käyttää. Keskiarvoja 

voidaan hyödyntää esimerkiksi viestintään käytettäviä keinoja tutkittaessa, 

keinojen keskinäinen järjestys pystytään selvittämään vertailemalla vastausten 

keskiarvoja. Taustamuuttujien vaikutuksia vastauksiin tutkitaan 

ristiintaulukoinnilla. Aineisto käsitellään pääosin SPSS-tilasto-ohjelmalla. 

Tarvittavien kuvaajien piirtämiseen käytetään Microsoft Excel -ohjelmaa, sen 

graafiset ominaisuudet ovat SPSS:ää paremmat. 

 

Aineistoa analysoidaan ristiintaulukoinnilla, jolla pyritään havaitsemaan 

riippuvuutta kahden eri muuttujan välillä. Mahdollisten riippuvuuksien tilastollisia 

merkitsevyyksiä testataan χ2-riippumattomuustestillä. χ2-testillä saadaan selville, 

onko ryhmien välillä todellista eroa vai johtuuko ero sattumasta (Metsämuuronen 

2003, s. 293). Alkula et al. (1994, s. 216) muotoilevat χ2-riippumattomuustestin 

periaatteen puolestaan seuraavasti: χ2-testillä testataan, kuinka todennäköistä on, 

että riippuvuus on syntynyt sattumalta, vaikka muuttujat ovat perusjoukossa 

riippumattomia. Riippuvuus- ja riippumattomuustarkastelussa siis tutkitaan, onko 

selitettävän muuttujan (tutkimuskysymys) jakauma erilainen selittävän muuttujan 

(taustakysymys, esim. ammattiasema) eri luokissa. Selitettävät muuttujat valitaan 

ristiintaulukoinnissa rivimuuttujiksi ja selittävät muuttujat ovat sarakemuuttujia. 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään Pearsonin χ2-riippumattomuustestiä. 

Nollahypoteesina siinä on, ettei muuttujien välillä ole riippuvuutta. Testin 

perustana on havaittujen ja odotettujen frekvenssien erotusten suuruus. Mikäli erot 
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ovat tarpeeksi suuria, voidaan sanoa, että havaitut erot eivät todennäköisesti johdu 

sattumasta, vaan ne ovat todellisia ja löytyvät myös perusjoukosta. 

 

χ2-testisuure lasketaan kaavalla (ks. esim. Heikkilä 2004, s. 213): 
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−
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1 1

2
2χ , 

jossa k = rivien lukumäärä 

 l = sarakkeiden lukumäärä 

 oij = i:nnen rivin j:nnen sarakkeen havaittu (observed) frekvenssi 

 eij = i:nnen rivin j:nnen sarakkeen odotettu (expected) frekvenssi 

 

Jos muuttujat ovat riippumattomia perusjoukossa, testisuure noudattaa χ2-

jakaumaa vapausastein (k-1)(l-1), missä k on siis rivien ja l sarakkeiden 

lukumäärä (Alkula et al. 1994, s. 219). χ2-riippumattomuustestin käytölle on 

oltava voimassa seuraavat ehdot: jokaisen odotetun frekvenssin on oltava 

suurempi kuin 1 ja korkeintaan 20 % odotetuista frekvensseistä saa olla pienempiä 

kuin 5 (Heikkilä 2004, s. 213). Jos χ2-riippumattomuustestin käytön edellytykset 

eivät täyty, voidaan ratkaisua hakea yhdistelemällä luokkia. Tässä tutkimuksessa 

tarvittaessa yhdistetään täysin ja jokseenkin eri mieltä yhdeksi luokaksi, ja 

vastaavasti yhdistetään täysin ja jokseenkin samaa mieltä. Tätä ryhmittelyä 

käytetään siis vain siinä tapauksessa, jos alkuperäisillä luokituksilla tehdyn χ2-

riippumatttomuustestin pieni p-arvo antaa viitteitä riippuvuudesta. Heikkilän 

mukaan (2004, s. 218) luokkia kannattaa lähteä yhdistelemään, jos p-arvo viittaa 

riippuvuuteen. 

 

Toimihenkilöt ja asiantuntijat yhdistettiin tässä tutkimuksessa yhdeksi luokaksi, 

koska vastanneista vain viisi ilmoitti ammattiasemakseen asiantuntijan. Jos 

asiantuntijoita käsiteltäisiin omana luokkanaan, liian moni odotettu frekvenssi 

jäisi alle vaaditun arvon. Asiantuntijat yhdistettiin toimihenkilöihin, koska 

asiantuntijoiden voidaan katsoa olevan ammattiasemaltaan lähempänä 

toimihenkilöitä kuin johtavassa asemassa olevia tai työntekijöitä. 
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Periaatteessa χ2-riippumattomuustestin tulokset tiivistyvät p-arvoon. Se kertoo, 

kuinka suuri riski on, että riippuvuus johtuu sattumasta. Testien 

merkitsevyystasoksi valitaan viisi prosenttia. Tämä siis tarkoittaa, että riskitason 

(p-arvon) on alitettava tuo valittu merkitsevyystaso ennen kuin nollahypoteesina 

oleva riippumattomuus voidaan hylätä. Aineiston analysoinnissa käytettävä SPSS-

ohjelma laskee automaattisesti χ2-testisuureen, vapausasteen ja p-arvon. 

Riippuvuuksien merkitsevyys ilmenee p-arvosta seuraavan taulukon 3 mukaisesti. 

Tiivistäen voidaan sanoa, että mitä pienempi p-arvo on, sitä pienempi on riski 

tehdä virhepäätelmä ja sitä merkitsevämpi riippuvuus on. 

 

Taulukko 3. Merkitsevyystasot. 

Tilastollinen riippuvuus p-arvo 

Erittäin merkitsevä p ≤ 0,001 

Merkitsevä 0,001 < p ≤ 0,01 

Melkein merkitsevä 0,01 < p ≤ 0,05 

 

SPSS:llä lasketuista χ2-riippumattomuustestin tuloksista esimerkki on esitetty 

liitteessä 2. Esimerkissä sarakemuuttujana on ammattiasema, joka perustuu 

taustakysymykseen A5. Sarakemuuttujan luokat ovat työntekijä, toimihenkilö / 

asiantuntija ja johtavassa asemassa oleva. Toinen muuttuja eli rivimuuttuja on 

tutkimuskysymys B1: Tiedän, mitä yrityksen suorituskyky on. Liitteen 2 χ2-testin 

p-arvoksi saadaan 0,004, joka tarkoittaa, että muuttujien välillä on tilastollisesti 

merkitsevä riippuvuus. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kysymyksen B1 

vastaukset ovat tilastollisesti merkitsevästi (yli 99 %:n todennäköisyydellä) 

erilaisia riippuen siitä, kuuluuko vastaaja ammattiasemaltaan työntekijöihin, 

toimihenkilöihin / asiantuntijoihin vai johtavassa asemassa oleviin. Eli tämän χ2-

riippumattomuustestin tuloksen perusteella väitetään, että tietämys yrityksen 

suorituskyvystä riippuu merkitsevästi ammattiasemasta. Väitteen virhepäätelmän 

todennäköisyys on vain 0,4 %. Riippuvuutta tulkitaan ristiintaulukoinnissa 

saatujen havaittujen frekvenssien prosentuaalisia osuuksia. Liitteen 2 esimerkissä 

työntekijöiden vastauksista 47,3 % on jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että 

he tietävät, mitä yrityksen suorituskyky on. Toimihenkilöillä ja asiantuntijoilla 
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vastaava osuus on 58,1 %, johtavassa asemassa olevilla 94,4 %. Voidaankin 

todeta, että johtavassa asemassa olevista suurempi osa tietää, mitä yrityksen 

suorituskyky on, verrattuna toimihenkilöihin / asiantuntijoihin tai työntekijöihin. 

 

Vastaajia ryhmitellään tässä tutkimuksessa taustakysymysten A5, A6 ja A7 

suhteen. Kysymyksen A5 (ammattiasema) perusteella tehdään ryhmittely kolmeen 

luokkaan: työntekijä, toimihenkilö / asiantuntija ja johtavassa asemassa oleva. 

Joissakin testeissä käytetään myös ryhmittelyä työntekijät ja muut. Tällöin 

ryhmään muut kuuluvat toimihenkilöt, asiantuntijat ja johtavassa asemassa olevat. 

Taustakysymyksen A6 perusteella vastaajat ryhmitellään esimiesaseman suhteen. 

Koulutustason mukainen ryhmittely tehdään taustakysymyksen A7 perusteella. 

Luokittelu tehdään kolmeen ryhmään sen mukaan, onko suoritettu perus-

/kansakoulu, keskiaste vai korkeakoulututkinto. Tässä ei tehdä eroa alemman ja 

ylemmän korkeakoulututkinnon välille, vaikka molemmat ovat 

kyselylomakkeessa vastausvaihtoehtoina. 

 

8.2 Tietämys yrityksen suorituskyvystä 

Kuvassa 14 esitetään vastausten keskiarvot liittyen kyselyn ensimmäiseen osaan, 

tietämykseen yrityksen suorituskyvystä, tavoitteista ja niiden mittaamisesta. 

Vastaajat ovat ilmaisseet tuntemuksensa siis asteikolla 1-5 (ks. luku 7.1). 

Vastauksista lasketut keskiarvot on esitetty seuraavassa kuvassa 14. 
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3,55

3,39

3,78

4,34

4,09

4,19

3,99

2,68

2,75

1 2 3 4 5

1. Tiedän, mitä yrityksen suorituskyky on.

2. Tiedän, miten yrityksemme suorituskykyä /
tavoitteiden toteutumista mitataan.

3. Ymmärrän mittaustulosten hyödyntämisen
merkityksen.

4. Ymmärrän oman työnkuvani ja siihen liittyvät
tavoitteet selkeästi.

5. Ymmärrän omien tavoitteideni yhteyden
yrityksen tavoitteisiin.

6. Ymmärrän oman työni ja yrityksen
liiketoiminnan välisen yhteyden.

7. Ymmärrän yrityksemme liiketoiminnan ja sen
tavoitteet.

8. Tarvitsen koulutusta yrityksen liiketoiminnasta.

9. Tarvitsen koulutusta suorituskyvyn
mittaamisesta.

täysin eri 
mieltä

täysin samaa 
mieltä

 
Kuva 14. Vastaajien tietämys yrityksen suorituskyvystä, tavoitteista ja niiden 

mittaamisesta. 

 

Yleisesti keskiarvojen perusteella näyttäisi, että varsinkin omaan työhön ja sen 

tavoitteisiin liittyvät tekijät ymmärretään hyvin. Vaikka tietämys yrityksen 

suorituskyvystä, sen mittaamisesta ja hyödyntämisestä on hieman vähäisempää, 

sekin on niin hyvällä tasolla, ettei koulutukselle katsottu olevan tarvetta. 

 

8.2.1 Ammattiaseman vaikutus 

Tarkastellaan vastausten eroja ammattiaseman suhteen (taustakysymys A5). 

Alkuperäisellä luokituksella saadaan viitteitä riippuvuuksista, mutta χ2-

riippumattomuustestin käytön edellytykset eivät toteudu odotettujen frekvenssien 

osalta. Ratkaisuna tähän on luokkien yhdistely. Yhdistetään täysin ja jokseenkin 

samaa mieltä olevat, samainen yhdistäminen tehdään eri mieltä oleville. 
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Johtavassa asemassa olevat tietävät parhaiten, mitä yrityksen suorituskyky on. 

Väittämään: ”Tiedän, mitä yrityksen suorituskyky on” johtavassa asemassa 

olevista 94,4 % vastasi olevansa jokseenkin tai täysin samaa mieltä. Vastaava luku 

työntekijöillä oli 47,3 %. Toimihenkilöillä ja asiantuntijoilla luku oli 58,1 %. 

Vastausten riippuvuus ammattiasemasta oli tilastollisesti merkitsevä (χ2 = 15,160; 

df = 4; p = 0,004). Toisessa kysymyksessä ero oli vastaava. Johtavassa asemassa 

olevista 88,9 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä kysyttäessä tietämystä siitä, 

miten suorituskykyä / tavoitteita mitataan omassa yrityksessä. Vastaavassa asiassa 

työntekijöistä 41,1 % ja toimihenkilöistä sekä asiantuntijoista 58,1 % oli samaa 

mieltä. Ero oli tilastollisesti erittäin merkittävä (χ2 = 17,720; df = 4; p = 0,001).  

 

Myös oman koulutustarpeen nähtiin riippuvan ammattiasemasta. Johtavassa 

asemassa olevista puolet oli samaa mieltä (jokseenkin tai täysin), että he 

tarvitsevat koulutusta yrityksen liiketoiminnasta. Vastaavat luvut olivat 

työntekijöillä 16,4 % ja toimihenkilöillä / asiantuntijoilla 24,2 %. Riippuvuus oli 

tilastollisesti melkein merkitsevä (χ2 = 11,186; df = 4; p = 0,025). Niin ikään 

suorituskyvyn mittaamiseen liittyvän koulutuksen tarve riippui ammattiasemasta. 

55,6 % johtavassa asemassa olevista oli samaa mieltä omasta koulutustarpeestaan 

liittyen suorituskyvyn mittaamiseen. Toimihenkilöistä / asiantuntijoista 37,1 % ja 

työntekijöistä vain 17,2 % oli samaa mieltä väittämän kanssa. Riippuvuus oli 

tilastollisesti erittäin merkitsevä (χ2 = 21,527; df = 4; p = 0,000). 

 

Myös tämän osion väittämissä 3 ja 7 riippumattomuustestin pieni p-arvo antoi 

viitteitä merkitsevyydestä, mutta χ2-riippumattomuustestin edellytykset eivät 

täyttyneet odotettujen frekvenssien osalta. Tässä tilanteessa ratkaisua voi hakea 

yhdistelemällä luokkia. Nyt ammattiasema luokiteltiin kahteen seuraavasti: 

työntekijät ja muut (toimihenkilöt, asiantuntijat ja johtavassa asemassa olevat). 

Tällä uudelleen luokittelulla saatiin erittäin merkitsevä ja melkein merkitsevä 

tilastollinen riippuvuus vastausten ja ammattiaseman välille: 

- Ymmärrän mittaustulosten hyödyntämisen merkityksen (χ2 = 19,102; df = 

2; p = 0,000). 
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- Ymmärrän yrityksemme liiketoiminnan ja sen tavoitteet (χ2 = 8,569; df = 

2; p = 0,014). 

 

Muissa tämän osion väittämissä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja 

ammattiaseman suhteen. Tulos on sinänsä varsin järkevä, koska voidaan olettaa, 

että johdon ja hieman ylempänä organisaatiossa olevien toimihenkilöiden tieto 

yrityksen suorituskyvystä, sen mittaamisesta, tulosten hyödyntämisestä sekä 

yrityksen liiketoiminnasta ja sen tavoitteista on työntekijöitä parempi. Tämä 

johtuu hyvin pitkälti siitä, että toimihenkilöt ja johto ovat tekemisissä 

suorituskyvyn mittaamiseen liittyvien asioiden kanssa työntekijöitä enemmän. Sen 

takia myös toimihenkilöiden ja johdon suurempi halu koulutukselle suorituskyvyn 

mittaamisesta ja yrityksen liiketoiminnasta on perusteltua: Asia on lähempänä 

heidän päivittäistä työtään, työntekijät eivät näe sitä niin tärkeänä. 

 

Tulosten valossa voidaan todeta, että tieto omasta työstä ja sen tavoitteista sekä 

niiden yhteydestä yrityksen liiketoimintaan ja tavoitteisiin ei riipu 

ammattiasemasta. Kuten kuvassa 14 esitettiin, kaikkien tähän liittyvien väittämien 

(4-6) vastausten keskiarvo on yli 4. Eli tieto omasta työstä on hyvin iskostunut 

mieleen kautta koko henkilökunnan, eivätkä erot siinä ole riippuvaisia 

ammattiasemasta. Tähän syynä voi olla tietty ammattiylpeys, halu osata, olla hyvä 

ja arvostettu omassa työssään.  

 

8.2.2 Esimiesaseman vaikutus 

Selvitetään, onko esimiesasemalla vaikutusta tietämykseen yrityksen 

suorituskyvystä, tavoitteista ja niiden mittaamisesta. Tämä vertailu tehdään 

taustakysymyksen A6 suhteen. Vertailu eroaa edellisestä siinä, että osa 

työntekijöistä ilmoitti toimivansa esimiehenä, ja kaikki asiantuntijat sekä 

toimihenkilöt eivät toimi esimiehinä. 

 

Tietämys yrityksen suorituskyvystä, sen mittaamisesta ja mittaustulosten 

hyödyntämisestä näytti eroavan tilastollisesti erittäin merkitsevästi sen mukaan, 

toimiiko vastaaja esimiehenä vai ei. Esimiehet tiesivät paremmin, mitä yrityksen 
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suorituskyky on. 85,7 % esimiehistä tiesi, mitä yrityksen suorituskyky on. 

Vastaava luku ei-esimiehillä oli 49,1 %. Ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä 

(χ2 = 15,670; df = 2; p = 0,000). Samoin esimiehet tiesivät paremmin, miten oman 

yrityksen suorituskykyä mitataan. 77,1 % esimiehistä vastasi väittämään olevansa 

jokseenkin tai täysin samaa mieltä. Vastaava osuus ei-esimiehillä oli 46 %. Ero oli 

niin ikään tilastollisesti erittäin merkitsevä (χ2 = 29,673; df = 4; p = 0,000). 

Esimiesasemalla oli merkittävä vaikutus myös vastauksiin väittämään: ”ymmärrän 

mittaustulosten hyödyntämisen merkityksen”. Jopa 88,6 % esimiehistä vastasi 

olevansa jokseenkin tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa, vastaava luku ei-

esimiehillä oli 60,2 %. Riippuvuus oli tilastollisesti merkitsevä (χ2 = 10,454; df = 

2; p = 0,005). 

 

Lisäksi ymmärrys oman yrityksen liiketoiminnasta ja sen tavoitteista näytti 

riippuvan tilastollisesti melkein merkitsevästi esimiesasemasta. Samaa mieltä 

väittämän ”ymmärrän yrityksemme liiketoiminnan ja sen tavoitteet” kanssa oli 

70,6 % ei-esimiehistä, vastaava luku esimiehillä oli 91,5 %. Ero oli tilastollisesti 

melkein merkitsevä (χ2 = 8,853; df = 2; p = 0,012). Myös koulutustarpeet 

riippuivat esimiesasemasta. Esimiehistä 45,7 % oli samaa mieltä siitä, että he ovat 

koulutuksen tarpeessa liittyen suorituskyvyn mittaamiseen, vastaava luku ei-

esimiehillä oli vain 22,4 %. Tarve suorituskyvyn mittaamiseen liittyvään 

koulutukseen riippui tilastollisesti merkitsevästi esimiesasemasta (χ2 = 15,720; df 

= 4; p = 0,003). Myös vastausten eroavaisuus liittyen koulutuksen tarpeeseen 

yrityksen liiketoiminnasta riippui esimiesasemasta. Samaa mieltä koulutuksen 

tarpeestaan oli 37,1 % esimiehistä, kun vain 18,6 % ei-esimiehistä katsoi olevansa 

koulutuksen tarpeessa. Ero oli tilastollisesti melkein merkitsevä (χ2 = 6,627; df = 

2; p = 0,036). 

 

χ2-riippumattomuustestin perusteella voidaan sanoa, että vastausten erot liittyen 

omaan työhön ja sen tavoitteisiin ja niiden yhteydestä yrityksen tavoitteisiin ja 

liiketoimintaan eivät riipu esimiesasemasta. 
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Esimiesaseman vaikutus tietämykseen yrityksen suorituskyvystä ja sen 

mittaamisesta on ymmärrettävää. Varsinkin mittaustulosten hyödyntämisen 

merkityksen ymmärtämisen riippuvuus esimiesasemasta on perusteltua, koska 

juuri esimiesten voidaan olettaa käyttävän mittaamiseen perustuvaa tietoa 

päätöksissään. Oman työn ja sen tavoitteiden sekä niiden ja yrityksen 

liiketoiminnan välisen yhteyden ymmärtäminen ei riipu esimiesasemasta. 

Tulosten perusteella voidaankin sanoa, että myös ne, jotka eivät toimi esimiehinä, 

ymmärtävät omat työtehtävänsä ja sen, mitä yritys heiltä odottaa. 

 

8.2.3 Koulutustason vaikutus 

Vastausten eroavaisuuksia tutkittiin myös koulutustason (taustakysymys A7) 

suhteen. Koulutustaso luokiteltiin seuraavasti: perus-/kansakoulu, keskiaste ja 

korkeakoulututkinto (alempi tai ylempi).  

 

Mittaustulosten hyödyntämisen merkityksen ymmärtämisen eroavaisuus on 

selitettävissä vastaajien koulutustasolla. Korkeakoulututkinnon suorittaneista 84,5 

% oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän ”ymmärrän mittaustulosten 

hyödyntämisen merkityksen” kanssa. Vastaava lukema keskiasteen koulutuksen 

saaneilla oli 57 % ja perus-/kansakoulun käyneillä 55,1 %. Ero oli tilastollisesti 

merkitsevä (χ2 = 15,471; df = 4; p = 0,004). 

 

Tarve koulutukselle näyttäisi myös riippuvan koulutustasosta. 

Korkeakoulututkinnon suorittaneista 36,2 % oli jokseenkin tai täysin samaa 

mieltä, että he tarvitsevat koulutusta yrityksen liiketoiminnasta. Vastaava prosentti 

keskiasteen koulutuksen suorittaneilla oli 14 % ja perus-/kansakoulun käyneillä 

20,8 %. Riippuvuus oli tilastollisesti merkitsevä (χ2 = 20,266; df = 8; p = 0,009). 

Myös koulutustarpeen suorituskyvyn mittaamisesta voidaan sanoa riippuvan 

koulutustasosta. Korkeakoulututkinnon omaavista 41,4 % katsoi olevansa 

suorituskyvyn mittaamiseen liittyvän koulutuksen tarpeessa (vastaavasti keskiaste: 

19 % ja perus-/kansakoulu: 25 %). Riippuvuus oli tilastollisesti melkein 

merkitsevä (χ2 = 10,030; df = 4; p = 0,040). Tulosten perusteella voidaan sanoa, 

että korkeimman koulutuksen saaneet ovat halukkaimpia oppimaan vielä lisää. 



63 

Lisäkoulutus kiinnostaa vähiten keskiasteen koulun suorittaneita. Henkilöt, joiden 

koulutus on perus-/kansakoulu, ovat hieman kiinnostuneempia lisäkoulutuksesta 

kuin keskiasteen tutkinnon suorittaneet. 

 

Koulutustason vaikuttamattomuus johtunee osittain koulutuksen ja työn eroista. 

Toki ammattikouluun (keskiaste) tai korkeakoulututkintoon kuuluvat opinnot 

todennäköisesti helpottavat työntekoa, mutta spesifinen työnkuva, omat ja 

yrityksen tavoitteet iskostunevat mieleen vasta työnteon myötä. Tietämyksen 

yrityksen suorituskyvystä ja sen mittaamisesta olisi voinut olettaa riippuvan 

koulutustasosta, mutta näin ei voi sanoa nyt saatujen tulosten perusteella. Eroja 

vastausten välillä toki on, tietämyksen parantuessa koulutustason noustessa. Tämä 

ero ei ole kuitenkaan tilastollisesti edes melkein merkitsevä. 

 

8.3 Viestintä 

Tutkimuksen viestintää koskevassa osassa tarkasteltiin tapoja, joilla tietoa 

yrityksen tavoitteista ja niiden toteutumisesta viestitään ja joilla tietoa tulisi 

viestiä. Lisäksi kysyttiin tiedon levittämisen onnistumisesta, tiedon 

hyödynnettävyydestä ja tiedon esitysmuodosta. Tutkimuksen puitteissa 

keskityttiin nimenomaan yrityksen sisäiseen viestintään. Vastausten keskiarvot 

löytyvät kuvista 15 ja 16. Kuvassa 15 on esitetty rinnakkain, miten tietoa 

levitetään ja miten sitä tulisi levittää. 
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10./26. …esimiesten välityksellä.

11./27. …palavereissa ja kokouksissa.

12./28. …yleisissä keskustelu- ja
tiedotustilaisuuksissa.

13./29. …kaikille jaettavan tiedotteen tms. avulla.

14./30. …tiedotteella ilmoitustaululla.

15./31. …sähköpostitse.

16./32. …sisäisen tietojärjestelmän (esim.
intranetin) kautta.

Tietoa levitetään... Tietoa tulisi levittää...

täysin eri 
mieltä

täysin samaa 
mieltä

 
Kuva 15. Käytetyt ja halutut viestintätavat. 

 

Keskiarvojen perusteella voidaan todeta, että henkilökohtaiseen kanssakäymiseen 

perustuvat viestintätavat ovat käytetyimpiä ja myös halutuimpia. Palaverit ja 

kokoukset ovat niitä kanavia, joita käytetään eniten. Vastausten keskiarvo oli 3,72 

asteikolla 1-5. Se oli myös halutuin tiedon levittämisen kanava, keskiarvona 4,23. 

Esimiesten välityksellä tapahtuvaa viestintää on myös runsaasti (ka. 3,47) ja 

vastausten perusteella tietoa tulisikin levittää esimiesten välityksellä (ka. 4,21). 

Myös yleiset keskustelu- ja tiedotustilaisuudet katsottiin tärkeäksi viestinnän 

kanavaksi. 

 

Tiedotteita jaettuna tai ilmoitustaululla käytettiin vähemmän kuin 

henkilökohtaiseen kanssakäymiseen perustuvia viestintätapoja, mutta myös 

tiedotteita kaivattiin lisää. Sähköisesti tapahtuvaa viestintää katsottiin olevan 

melko vähän. Myös sähköistä viestintää toivottiin aiempaa enemmän, mutta ei 

kovin paljon. 
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Yhteenvetona viestintäkanavista voidaan sanoa, että perinteisiä tapoja käytetään 

enemmän verrattuna uusiin, sähköisiin viestinnän keinoihin. Vastaajat kannattivat 

perinteisiä kanavia käytettäviksi myös tulevaisuudessa. 

 

Seuraavaksi tarkastellaan onnistumista tiedon levittämisessä ja välitetyn tiedon 

ominaisuuksia. Näihin tekijöihin liittyvien väittämien keskiarvot on esitelty 

kuvassa 16. 
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18. Mielestäni tiedon levittämisessä on onnistuttu
hyvin.

19. Tieto on riittävän tarkkaa.

20. Tieto on luotettavaa.

21. Tieto on ymmärrettävää.

22. Tieto on käyttökelpoista.

23. Tieto on pääosin numeerisessa muodossa.

24. Tieto on pääosin sanallisessa muodossa.

25. Tieto on pääosin graafisessa muodossa tai
kuvina.

täysin eri 
mieltä

täysin samaa 
mieltä

 
Kuva 16. Viestinnän onnistuminen ja sen välittämän tiedon ominaisuudet. 

 

Väittämien vastausten keskiarvojen perusteella voidaan todeta, että tiedon 

levittämisessä on parantamisen varaa. Valtaosa vastaajista antoi neutraalin 

mielipiteen sille, että tiedon levittämisessä olisi onnistuttu hyvin. Vastausten 

keskiarvo jäi 2,91:een. Tiedon tarkkuutta, luotettavuutta, ymmärrettävyyttä ja 

käyttökelpoisuutta kysyttäessä vastausten keskiarvot nousivat kuitenkin yli 

kolmen, mutta myös tiedon ominaisuuksissa on kehitettävää. Keskiarvojen 

mukaan viestitty tieto on pääosin sanallisessa muodossa (ka. 3,22), mutta myös 

numeerinen ja graafinen esittäminen olivat lähes samalla tasolla. Joten ei voida 
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sanoa, mikä on vallitseva tapa. Tietysti viestittävä asia yleensä antaa raamit 

esitysmuodolle. Kaikkia asioita ei voi esittää numeerisesti tai graafisesti, kun taas 

jotkin asiat ovat helpommin ymmärrettävissä esimerkiksi graafisen esityksen 

kuvaajista. Eri esitysmuotoja käytetään varmasti usein rinnakkain tai toistensa 

tukena. Tällöin voi olla vaikeaa edes määritellä sitä, missä muodossa tieto pääosin 

on. 

 

8.3.1 Ammattiaseman vaikutus 

Tutkitaan, onko ammattiasemalla vaikutusta mielipiteisiin, miten viestintä nyt 

tapahtuu ja miten sen pitäisi tapahtua. Ryhmittely tehdään taustakysymyksen A5 

suhteen jakamalla vastaajat kolmeen ryhmään: työntekijät, toimihenkilöt / 

asiantuntijat ja johtavassa asemassa olevat. 

 

Ammattiasemalla ei näytä olevan vaikutusta siihen, miten tietoa yrityksen 

tavoitteista ja niiden toteutumisesta levitetään. Ainoastaan sähköpostitse 

tapahtuvaan viestintään liittyvässä väittämässä pieni p-arvo antaa viitteitä 

ammattiaseman tilastollisesta merkitsevyydestä vastausten eroavaisuuden 

selittäjänä. χ2-riippumattomuustestin käytön edellytykset eivät kuitenkaan täyty, 

mutta p-arvon ollessa pieni voidaan yhdistellä luokkia. Käytetään samaa 

luokittelua kuin luvussa 8.2.1 eli työntekijät ja muut. Työntekijöistä vain 15,4 

prosentille viestitään sähköpostitse tietoa yrityksen tavoitteista ja niiden 

toteutumisesta. Vastaava luku muilla (toimihenkilöt, asiantuntijat ja johtavassa 

asemassa olevat) oli 39,7 %. Tiedon levittäminen sähköpostitse riippui 

tilastollisesti merkitsevästi ammattiasemasta (χ2 = 17,352; df = 4; p = 0,002). 

Tässä ero varmasti johtuu vastaajien erilaisista työympäristöistä ja -välineistä. 

Työntekijät eivät välttämättä käytä työssään ollenkaan tietokonetta, jolloin heille 

ei edes voisi viestiä sähköpostitse. Toimihenkilöjen ja johtavassa asemassa 

olevien voidaan olettaa käyttävän tietokonetta apunaan päivittäin, silloin 

sähköpostin käyttö tavoitteiden ja tulosten viestintään on järkevää. 

 

Seuraavaksi tarkastellaan ammattiaseman vaikutusta siihen, miten tietoa tulisi 

levittää. Ammattiasemalla voidaan selittää muutaman kohdan vastausten 
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eroavaisuudet. Mielipide tiedon levittämisestä tiedotteella ilmoitustaululla näytti 

riippuvan vastaajan ammattiasemasta, siitä antoi viitteitä pieni p-arvo. Tosin taas 

joudutaan tiivistämään vastaajat työntekijöihin ja muihin, jotta χ2-

riippumattomuustestin tulokset olisivat luotettavia. 54,1 % työntekijöistä oli 

jokseenkin tai täysin samaa mieltä, että tietoa tulisi levittää tiedotteella 

ilmoitustaululla. Vastaava lukema muilla oli 39,2 %. Ero oli tilastollisesti erittäin 

merkitsevä (χ2 = 24,145; df = 4; p = 0,000). Vastausten erot olivat selitettävissä 

ammattiasemalla myös sähköistä viestintää koskevissa väittämissä. Työntekijöistä 

vain 25,6 % oli samaa mieltä, että tietoa pitäisi levittää sähköpostitse. Muista 49,4 

% oli samaa mieltä. Ero oli tilastollisesti merkitsevä (χ2 = 14,795; df = 4; p = 

0,005). Sisäisen tietojärjestelmän käyttö tulevaisuudessa tiedon levittämiseen 

jakoi myös vastaajien mielipiteet. Työntekijöistä jokseenkin tai täysin samaa 

mieltä oli 42,5 %, kun vastaava luku muilla oli 59,2 %. Mielipiteet sisäisen 

tietojärjestelmän käytöstä tulevaisuudessa tiedon levittämiseen riippuivat 

tilastollisesti melkein merkitsevästi ammattiasemasta (χ2 = 10,033; df = 4; p = 

0,040). 

 

Tutkitaan myös, onko ammattiasemalla vaikutusta siihen, mitä mieltä vastaaja on 

onnistumisesta tiedon levittämisessä ja tiedon ominaisuuksista. χ2-

riippumattomuustesti antaa viitteitä riippuvuudesta kolmessa väittämässä, jotka 

käsittelevät tiedon tarkkuutta, luotettavuutta ja ymmärrettävyyttä. Testin käytön 

edellytykset eivät kuitenkaan täyty odotettujen frekvenssien osalta. Luokitellaan 

taas vastaajat työntekijöihin ja muihin (toimihenkilöt, asiantuntijat ja johtavassa 

asemassa olevat). Tällöin saadaan seuraavat, vähintään tilastollisesti melkein 

merkitsevät riippuvuudet. 

- Tieto on riittävän tarkkaa (χ2 = 15,998; df = 4; p = 0,003). 

- Tieto on luotettavaa (χ2 = 11,964; df = 4; p = 0,018). 

- Tieto on ymmärrettävää (χ2 = 12,272; df = 4; p = 0,015). 

 

Voidaan todeta, että työntekijöistä 31,5 % oli tyytyväisiä tiedon tarkkuuteen, he 

olivat väittämän kanssa jokseenkin tai täysin samaa mieltä. Muista 49,4 % oli 

tyytyväisiä tiedon tarkkuuteen. Tiedon luotettavuudessa vastaavat lukemat olivat: 
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työntekijöistä 42,7 % ja muista 60,8 %. ”Tieto on ymmärrettävää” -väittämän 

kanssa samaa mieltä oli 45,6 % työntekijöistä ja 59,5 % muista. Viestintää olisikin 

kehitettävä juuri työntekijöiden suuntaan, koska näyttää, että he tarvitsisivat 

tarkempaa, luotettavampaa ja ymmärrettävämpää tietoa yrityksen tavoitteista ja 

niiden toteutumisesta. Viestintä on käytännössä turhaa, jos sen välittämä tieto ei 

mene perille vastaanottajille, joille tieto on tarkoitettu. Tämän takia tiedon tulisi 

olla ominaisuuksiltaan oikeanlaista juuri vastaanottajan näkökulmasta. Lisäksi 

tieto olisi viestittävä käyttäen sellaista kanavaa, jolla todella saavutetaan 

vastaanottajat. 

 

Mielenkiintoista on tarkastella, miten eri ammattiasemassa olevat haluaisivat 

viestinnän tapahtuvan. Seuraavassa kuvassa 17 on esitetty halutut viestintäkanavat 

ammattiaseman mukaan. Viestintäkanavat ovat x-akselilla. Prosenttiosuus y-

akselilla ilmaisee, kuinka suuri osa samassa ammattiasemassa olevista oli 

jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että viestinnän pitäisi tapahtua kyseistä 

kanavaa käyttäen.  
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Kuva 17. Sopiva viestintäkanava ammattiaseman mukaan. 

 

Kuva 17 havainnollistaa hyvin, että perinteiset, henkilökohtaiseen 

kanssakäymiseen perustuvat viestinnän muodot ovat sekä työntekijöiden että 

ylempänä organisaatiossa olevien suosiossa. Suora keskinäisviestintä näyttää 

pitävän varsin hyvin pintansa sähköisiä viestintäkanavia vastaan. Varsinkin 

työntekijät vieroksuvat sähköpostia eivätkä sisäiset tietojärjestelmätkään saa juuri 

kannatusta. Esimies, palaverit, kokoukset, keskustelu- ja tiedotustilaisuudet ovat 

ne kanavat, joilla viestinnän halutaan tapahtuvan. 
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8.3.2 Esimiesaseman vaikutus 

Tutkittaessa esimiesaseman (taustakysymys A6) vaikutusta mielipiteisiin 

viestinnästä huomataan, etteivät vastaukset riipu esimiesasemasta, paitsi yhdessä 

väittämässä. 

 

Ainoastaan vastaukset tiedon tarkkuudesta riippuivat esimiesasemasta. 

Esimiehistä 54,3 % oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä, että tieto riittävän 

tarkkaa. Vastaavasti 35,9 % ei-esimiehistä oli tyytyväisiä tiedon tarkkuuteen. 

Riippuvuus oli melkein merkitsevä (χ2 = 10,781; df = 4; p = 0,029). Muiden 

viestintää koskevien väittämien vastausten ei voida sanoa riippuvan vastaajan 

esimiesasemasta. 

 

8.3.3 Koulutustason vaikutus 

Vastaajien mielipiteet viestinnästä eivät näytä riippuvan koulutustasosta. 

Tilastollisesti vähintään melkein merkitsevää riippuvuutta havaittiin vain kahdessa 

kohdassa. 

- Tietoa tulisi levittää tiedotteella ilmoitustaululla (χ2 = 20,456; df = 8; p = 

0,009). 

- Tietoa tulisi levittää sisäisen tietojärjestelmän kautta (χ2 = 16,511; df = 8; 

p = 0,036). 

 

Ilmoitustaulua viestintäkanavana kannattivat eniten perus-/kansakoulun käyneet 

(68,2 % oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä) ja vähiten korkeakoulututkinnon 

suorittaneet (38,6 %). Keskiasteen koulutuksen omaavista 45,9 % oli sitä mieltä, 

että tietoa tulisi levittää tiedotteella ilmoitustaululla. Järjestys oli päinvastainen 

sisäisen tietojärjestelmän käytön kohdalla. 66,7 % korkeakoulutetuista oli 

järjestelmän kannalla. Keskiasteen koulun käyneistä 44,7 % ja 34,9 % perus-

/kansakoulun suorittaneista kannatti sisäisen tietojärjestelmän käyttöä 

viestintäkanavana. Sopiva viestintäkanava riippunee paljon työympäristöstä. 

Mikäli työssä käytetään tietokonetta, voidaan käyttää sisäistä tietojärjestelmää 

tiedon levittämiseen. Ilmoitustaulu toimii varmasti pätevänä viestintäkanavana 
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esimerkiksi tuotantotilan seinällä, tämä tietysti edellyttää ilmoitustaululla olevien 

tiedotteiden päivittämistä. Eri viestintäkanavat sopivatkin erilaisiin 

työympäristöihin, samaa tietoa voidaan levittää useilla kanavilla riippuen siitä, 

millä kanavilla saavutetaan vastaanottajat parhaiten. 

 

8.4 Päätöksentekoon vaikuttaminen 

Tutkimuksen kolmannessa osassa tutkittiin, millä tasolla vastaajat pääsevät 

vaikuttamaan päätöksentekoon yrityksessään, ovatko he tyytyväisiä omiin 

mahdollisuuksiinsa vaikuttaa ja mihin he haluaisivat tulevaisuudessa vaikuttaa 

enemmän. Kuvassa 18 on esitetty vastausten keskiarvot pylväsdiagrammeina. 

Vastausten perusteella eniten päästiin vaikuttamaan oman työn järjestelyyn ja 

omiin työmenetelmiin, keskiarvo oli 4,03. Myös oman työn sisältöön ja 

tavoitteisiin pystyttiin vaikuttamaan paljon (ka. 3,60). Omaa yksikköä tai tiimiä 

koskeviin päätöksiin voitiin vaikuttaa melko hyvin (ka. 3,33). Yritystason 

päätöksiin päästiin vaikuttamaan vähemmän, vastausten keskiarvo oli 2,11. 

 

3,60

4,03

3,33

2,11

3,84

3,83

3,80

3,07

1 2 3 4 5

34./39. …oman työni
sisältöön ja tavoitteisiin.

35./40. …oman työni
järjestelyyn ja omiin

työmenetelmiini.

36./41. …omaa
yksikköäni/tiimiäni

koskeviin päätöksiin.

37./42. …koko
yritystämme koskeviin

päätöksiin.

Pääsen vaikuttamaan... Haluaisin vaikuttaa enemmän...

täysin eri 
mieltä

täysin samaa 
mieltä  

Kuva 18. Päätöksentekoon vaikuttaminen. 
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Oman työn sisältöön ja tavoitteisiin haluttaisiin tulevaisuudessa vaikuttaa eniten 

(ka. 3,84). Paljon haluttiin vaikuttaa myös oman työn järjestelyyn ja omiin 

työmenetelmiin sekä oman yksikön päätöksiin, keskiarvot 3,83 ja 3,80. 

Vastausten keskiarvo oli 3,07 halulle vaikuttaa enemmän koko yritystä koskeviin 

päätöksiin. 

 

Kun kysyttiin vastaajien tyytyväisyyttä omiin mahdollisuuksiinsa vaikuttaa 

päätöksentekoon, vastausten keskiarvoksi saatiin neutraali 3,05. Seuraavaksi 

tarkastellaan eri taustamuuttujien vaikutuksia tyytyväisyyteen, mielipiteisiin 

omista mahdollisuuksista vaikuttaa ja haluun osallistua tulevaisuudessa 

päätöksentekoon. 

 

8.4.1 Ammattiaseman vaikutus 

Tutkitaan ensin ammattiaseman vaikutusta nykyiseen päätöksentekoon 

vaikuttamiseen. Päätöksenteon ja siihen vaikuttamisen tarkastelun kannalta on 

mielekästä käyttää vastaajien luokittelua kolmeen ryhmään ammattiaseman 

mukaan: työntekijät, toimihenkilöt / asiantuntijat ja johtavassa asemassa olevat.  

 

Vastaajien mielipiteet nykyisistä mahdollisuuksistaan vaikuttaa päätöksentekoon 

näyttäisivät riippuvan ammattiasemasta. Tässäkin joudutaan yhdistämään 

vastausten luokkia, jotta χ2-riippumattomuustestin käytön edellytykset täyttyisivät 

odotettujen frekvenssien osalta. Alkuperäisellä luokituksella testin pieni p-arvo 

viittaa merkitsevään riippuvuuteen ja antaa mahdollisuuden luokkien yhdistelyyn. 

Tässä yhdistettiin vastausvaihtoehdot täysin ja jokseenkin eri mieltä yhdeksi 

luokaksi sekä täysin ja jokseenkin samaa mieltä. Uudelleenluokittelulla saatiin 

seuraavat tilastollisesti vähintään merkitsevät riippuvuudet tämän hetken 

mahdollisuuksiin vaikuttaa: 

- oman työn sisältöön ja tavoitteisiin (χ2 = 19,059; df = 4; p = 0,001). 

- oman työn järjestelyyn ja omiin työmenetelmiin (χ2 = 13,444; df = 4; p = 

0,009). 

- koko yritystä koskeviin päätöksiin (χ2 = 66,943; df = 4; p = 0,000). 
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Oman työn sisältöön ja tavoitteisiin vaikuttaminen riippui vastaajan 

ammattiasemasta erittäin merkitsevästi. Työntekijöistä 49,6 % oli väittämän 

kanssa jokseenkin tai täysin samaa mieltä. Vastaavasti 72,6 % toimihenkilöistä / 

asiantuntijoista ja 88,9 % johtavassa asemassa olevista ilmaisi olevansa samaa 

mieltä mahdollisuudestaan vaikuttaa oman työn sisältöön ja tavoitteisiin. Myös 

oman työn järjestelyyn ja omiin työmenetelmiin vaikuttamisen voidaan sanoa 

riippuvan ammattiasemasta. Johtavassa asemassa olevista jopa 94,4 % oli samaa 

mieltä siitä, että he pääsevät vaikuttamaan oman työnsä järjestelyyn ja omiin 

työmenetelmiinsä. Vertailun vuoksi, vastaava lukema työntekijöillä oli 67,2 % ja 

toimihenkilöillä / asiantuntijoilla 87,1 %. Ammattiasemalla ja koko yritystä 

koskeviin päätöksiin vaikuttamisella oli myös tilastollisesti erittäin merkitsevä 

riippuvuus. Ei ole sinänsä yllätys, että suurin osa johtavassa asemassa olevista 

pääsee vaikuttamaan yritystason päätöksiin. Johtavassa asemassa olevista 66,7 %, 

toimihenkilöistä / asiantuntijoista 12,9 % ja työntekijöistä vain 4,8 % oli samaa 

mieltä siitä, että he pääsevät vaikuttamaan koko yritystä koskeviin päätöksiin. 

Toki on ymmärrettävää, että johtavassa asemassa olevat pääsevät vaikuttamaan 

eniten päätöksentekoon. Mutta on hyvä nostaa esille, että työntekijöistäkin suurin 

osa pääsee vaikuttamaan oman työn järjestelyyn ja omiin työmenetelmiin. Tätä 

voidaan pitää tärkeänä tekijänä motivaation kannalta. Vaikka tavoitteet olisivatkin 

ylhäältä annettuja, työntekijät saavat silti päättää, miten he työnsä tekevät. Vielä 

parempi olisi, jos työntekijät pääsisivät vaikuttamaan enemmän myös työnsä 

tavoitteisiin. 

 

Yksi tilastollisesti erittäin merkitsevä riippuvuus voitiin todeta jo ilman 

uudelleenluokittelukin. Ammattiasemalla oli todella suuri merkitys 

mahdollisuuteen vaikuttaa omaa yksikköä/tiimiä koskeviin päätöksiin. Väittämän 

”tällä hetkellä pääsen vaikuttamaan omaa yksikköäni/tiimiäni koskeviin 

päätöksiin” kanssa täysin samaa mieltä oli 10,2 % työntekijöistä, 16,1 % 

toimihenkilöistä / asiantuntijoista ja 61,1 % johtavassa asemassa olevista. 

Riippuvuus oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (χ2 = 42,777; df = 8; p = 0,000). 

Jos mukaan lasketaan oman yksikön tai tiimin päätöksiin 

vaikutusmahdollisuuksistaan myös jokseenkin samaa mieltä olevat, saadaan 
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seuraavat prosentit: työntekijät 36,2 %, toimihenkilöt 59,7 % ja johtavassa 

asemassa olevat 94,4 %. Tämä tulos sinänsä sotii hieman tiimityön etuja vastaan. 

Tiimien tarkoituksenahan on madaltaa päätöksentekoa sinne, missä työ tehdään ja 

missä osaaminen on. Päätöksenteko nopeutuisi, kun sitä ei tarvitse kierrättää 

esimiesportaissa. Osallistuminen tiimin päätöksentekoon myös sitouttaisi 

työntekijöitä toimimaan tehokkaammin tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Kun kysyttiin vastaajan tyytyväisyyttä omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa 

päätöksentekoon yrityksessä, saatiin viitteitä erittäin merkitsevästä riippuvuudesta 

vastausten ja ammattiaseman välillä. Pieni p-arvo antoi mahdollisuuden yhdistellä 

luokkia χ2-riippumattomuustestin käyttämiseksi. 77,8 % johtavassa asemassa 

olevista, 46,6 % toimihenkilöistä / asiantuntijoista ja 19,8 % työntekijöistä oli 

tyytyväisiä vaikutusmahdollisuuksiinsa päätöksentekoon yrityksessä. Riippuvuus 

oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (χ2 = 31,727; df = 4; p = 0,000). Seuraavassa 

on esitetty, miten tyytyväisyyttä omiin vaikutusmahdollisuuksiin voidaan parantaa 

eli mihin haluttaisiin vaikuttaa nykyistä enemmän. 

 

Tarkastellaan vielä ammattiaseman vaikutusta siihen, mihin vastaaja haluaisi 

vaikuttaa nykyistä enemmän. Huomattiin, että ammattiasemalla oli vaikutusta 

haluun vaikuttaa aiempaa enemmän oman työn järjestelyyn ja omiin 

työmenetelmiin. Työntekijöistä 73,2 % katsoi, että tulevaisuudessa olisi tärkeää 

päästä vaikuttamaan aiempaa enemmän oman työn järjestelyyn ja omiin 

työmenetelmiin. Vastaava lukema toimihenkilöillä / asiantuntijoilla oli 58,1 % ja 

johtavassa asemassa olevilla 35,3 %. Riippuvuus oli tilastollisesti merkitsevä (χ2 = 

13,199; df = 4; p = 0,010). Muiden tämän osa-alueen vastausten ei voida sanoa 

riippuvan vastaajan ammattiasemasta. 

 

Tulokset ovat hyvin selkeitä. Mitä ylemmäs organisaatiossa mennään, sitä 

enemmän päästään vaikuttamaan päätöksiin. Tämä luonnollisesti johtaa siihen, 

että johtajat ovat myös tyytyväisempiä omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Vaikka 

ammattiasemalla oli vaikutusta vain yhteen väittämään liittyen haluun vaikuttaa 
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aiempaa enemmän, työntekijät ilmaisivat nimenomaan halunsa vaikuttaa omaan 

työhönsä liittyviin asioihin, eivät niinkään yritystason päätöksiin. 

 

Kuvassa 19 vastaajat on jaettu ammattiaseman mukaan ja siinä kuvataan, mihin 

vastaajat haluaisivat tulevaisuudessa vaikuttaa aiempaa enemmän. Kuvaan 19 on 

yhdistetty vastausluokat jokseenkin samaa mieltä ja täysin samaa mieltä. Jos on 

valittu jompikumpi näistä vastausvaihtoehdoista, voidaan sanoa, että kyseisellä 

tasolla haluttaisiin vaikuttaa aikaisempaa enemmän. Esimerkiksi oman työn 

sisältöön ja tavoitteisiin haluaisi vaikuttaa aiempaa enemmän 66,4 % 

työntekijöistä ja 71 % toimihenkilöistä. Kuvasta huomataan selvästi, että juuri 

omaan työhön ja tekemiseen liittyvät päätökset ovat työntekijöille tärkeimpiä ja 

niihin he haluavat päästä sanomaan sanansa. Mahdollisuus vaikuttaa aiempaa 

enemmän omaan työhön liittyviin päätöksiin nostaisi varmasti työntekijöiden 

tyytyväisyyttä, nyt vain noin viidennes heistä on tyytyväisiä omiin 

vaikutusmahdollisuuksiinsa. 

Tulevaisuudessa pitäisi päästä vaikuttamaan aiempaa 
enemmän...
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Kuva 19. Vaikuttaminen päätöksentekoon tulevaisuudessa. 
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8.4.2 Esimiesaseman vaikutus 

Seuraavaksi tutkitaan, miten vastaajan esimiesasema vaikuttaa mahdollisuuksiin 

osallistua päätöksentekoon. 

 

χ2-riippumattomuustestillä saatiin selviä riippuvuuksia esimiesaseman ja 

päätöksentekoon vaikuttamisen välille. Ainoastaan väittämässä ”tällä hetkellä 

pääsen vaikuttamaan oman työni järjestelyyn ja omiin työmenetelmiini” jouduttiin 

yhdistämään vastausluokat täysin ja jokseenkin eri mieltä sekä täysin ja 

jokseenkin samaa mieltä, jotta χ2-riippumattomuustestillä saatu tulos olisi 

luotettava. Riippuvuuksista yksi oli tilastollisesti merkitsevä ja kolme erittäin 

merkitseviä. 

- Tällä hetkellä pääsen vaikuttamaan oman työni sisältöön ja tavoitteisiin (χ2 

= 28,328; df = 4; p = 0,000). 

- Tällä hetkellä pääsen vaikuttamaan oman työni järjestelyyn ja omiin 

työmenetelmiini (χ2 = 9,677; df = 2; p = 0,008). 

- Tällä hetkellä pääsen vaikuttamaan omaa yksikköäni/tiimiäni koskeviin 

päätöksiin (χ2 = 41,843; df = 4; p = 0,000). 

- Tällä hetkellä pääsen vaikuttamaan koko yritystämme koskeviin päätöksiin 

(χ2 = 58,753; df = 4; p = 0,000). 

 

Esimiehistä 85,7 % pääsi vaikuttamaan oman työnsä sisältöön ja tavoitteisiin 

(vastaus väittämään joko jokseenkin tai täysin samaa mieltä), ei-esimiehillä 

vastaava luku oli 52,5 %. Vastaajan esimiesasemalla oli merkitystä myös oman 

työn järjestelyyn ja omiin työmenetelmiin vaikuttamiseen, johon pääsi 

osallistumaan 70,2 % ei-esimiehistä ja 94,3 % esimiehistä. Vielä selkeämmin 

esimiesaseman vaikuttavuus tuli esille yksikkö- ja yritystason päätöksissä. Oman 

yksikön tai tiimin päätöksiin pääsi vaikuttamaan 88,6 % esimiehistä ja 38,8 % ei-

esimiehistä. Koko yritystä koskeviin päätöksiin pystyi vaikuttamaan vain 5,7 % 

ei-esimiehistä, mutta myös vain alle puolet (45,7 %) esimiehistä. 

 

Vastausten perusteella voidaan todeta, että suurin osa esimiehistä, 71,4 %, oli 

tyytyväisiä vaikutusmahdollisuuksiinsa. Vastaava luku ei-esimiehillä oli 25,9 %. 
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Tyytyväisyys omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa päätöksentekoon yrityksessä 

riippui tilastollisesti erittäin merkitsevästi esimiesasemasta (χ2 = 35,784; df = 4; p 

= 0,000). 

 

Esimiesasema ei selitä vastausten eroja koskien sitä, millä tasolla vastaaja haluaisi 

tulevaisuudessa vaikuttaa aiempaa enemmän. Mutta on mielenkiintoista nostaa 

esiin, että ei-esimiehet haluavat vaikuttaa tulevaisuudessa omaan työhön ja tiimiin 

liittyviin päätöksiin. Ainoastaan noin joka neljäs ei-esimies ilmaisi halunsa 

vaikuttaa enemmän yritystason päätöksiin. Myös esimiehet pitivät omaan työhön 

ja tiimiin liittyviä päätöksiä sellaisina, joihin he haluavat vaikuttaa enemmän. 

Esimiehistä hieman alle puolet oli kiinnostunut osallistumaan tulevaisuudessa 

koko yritystä koskeviin päätöksiin. Vastaajien keskuudessa oman työn tavoitteet 

ja omat työmenetelmät sekä oman tiimin päätökset koettiin tärkeämmäksi kuin 

vaikuttaminen yrityksen ylimmän taso ratkaisuihin. Vastaajat saattoivat nähdä 

yritystason päätökset selkeästi johdon asiaksi. He olivat kiinnostuneempia 

päätöksistä, jotka koskevat heidän jokapäiväistä työtään.  

 

8.4.3 Koulutustason vaikutus 

Päätöksentekoon vaikuttamismahdollisuuksia vertailtiin myös vastaajien 

koulutustason suhteen.  

 

Tarkasteltaessa vastaajan koulutustason vaikutusta mahdollisuuteen osallistua 

päätöksentekoon huomattiin muutamassa kohdassa viitteitä riippuvuudesta. 

Luokittelemalla uudelleen vastausvaihtoehdot saatiin kaksi tilastollisesti melkein 

merkitsevää riippuvuutta. Vastausten perusteella voidaan todeta, että 

koulutustasolla on vaikutusta siihen, miten päästään vaikuttamaan oman työn 

järjestelyyn ja omiin työmenetelmiin sekä koko yritystä koskeviin päätöksiin. 

Korkeakoulutetuista 82,8 % pääsi vaikuttamaan oman työnsä järjestelyyn ja 

työmenetelmiinsä, vastaava luku perus-/kansakoulun käyneillä oli 77,1 % ja 

keskiasteen tutkinnon omaavilla 72 %. Vastausten riippuvuutta koulutustasosta 

voidaan pitää tilastollisesti melkein merkitsevänä (χ2 = 9,578; df = 4; p = 0,048). 

Niin ikään koko yritystä koskeviin päätöksiin vaikuttaminen riippui 
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koulutustasosta. Korkeakoulutetuista 22,4 %, keskiasteen suorittaneista 9 % ja 

perus-/kansakoulun käyneistä 8,7 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, 

että he pääsevät vaikuttamaan yritystason päätöksiin. Ero oli tilastollisesti melkein 

merkitsevä (χ2 = 11,575; df = 4; p = 0,021). Tämä ero johtunee luultavasti 

koulutustason yhteydestä johtavassa asemassa toimimiseen. Yhdeksän niistä 13 

korkeakoulutetusta, jotka pääsivät vaikuttamaan yritystason päätöksiin, ilmoitti 

olevansa johtavassa asemassa. 

 

Lisäksi tyytyväisyys omiin vaikutusmahdollisuuksiin riippui vastaajan 

koulutustasosta tilastollisesti melkein merkitsevästi (χ2 = 17,218; df = 8; p = 

0,028). Tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa vaikuttaa päätöksentekoon oli: 

- 52,6 % korkeakoulututkinnon suorittaneista 

- 24,5 % keskiasteen koulutuksen saaneista 

- 30,8 % perus- tai kansakoulun käyneistä. 

 

Koulutustasolla ei ollut vaikutusta siihen, millä tasolla vastaaja haluaisi 

tulevaisuudessa päästä vaikuttamaan.  

 

8.5 Palkitseminen 

Tutkimuksen viimeisessä osassa tarkastellaan palkitsemista. Vastaajilta kysyttiin, 

onko palkitseminen kytketty saavutettuihin tavoitteisiin ja mielipiteitä yleisesti 

palkitsemisesta, esimerkiksi sen oikeudenmukaisuudesta. Lisäksi kartoitettiin, 

mikä koetaan hyväksi palkitsemiskeinoksi. Kuvassa 20 on esitetty vastausten 

keskiarvot väittämistä, jotka kuvaavat vastaajien mielipiteitä palkitsemisesta. 
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Kuva 20. Palkitseminen. 

 

Vastausten perusteella palkitsemisessa olisi kehitettävää. Palkitsemisen 

oikeudenmukaisuudelle keskiarvoksi saatiin 2,74 ja tasapuolisuudelle 2,86. 

Palkitsemisen motivointi- ja kannustavuusvaikutusta kysyttäessä keskiarvoksi tuli 

3,04. Vastaajat arvioivat palkitsemiskriteerien oikeellisuuden keskiarvolla 2,69. 

 

Lisäksi kysyttiin, mikä on hyvä palkitsemiskeino. Vaihtoehtoja annettiin viisi, 

joita vastaajat saivat arvioida asteikolla 1-5. Vastausten keskiarvot on esitetty 

seuraavassa kuvassa 21. Vaikka kirjallisuudessa on kritisoitu rahaa 

palkitsemiskeinona, mutta ainakin tähän tutkimukseen vastanneet olivat samaa 

mieltä siitä (ka. 4,39), että raha on hyvä palkitsemiskeino. Seuraavaksi 

korkeimman keskiarvon (4,08) sai annettu palkallinen vapaa-aika tai -päivä. 

Kiitos esimieheltä palkitsemiskeinona arvioitiin 4,05:n keskiarvolla. Kiitos 

työkaverilta sai keskiarvokseen 3,97. Tavara tai tuote palkitsemiskeinona jäi 

viimeiseksi keskiarvolla 3,21. 
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Hyvä palkitsemiskeino

4,39

3,21

4,08

4,05

3,97

1 2 3 4 5

48. raha (bonus)

49. tavara/tuote

50. annettu vapaa-
aika tai -päivä
(palkallinen)

51. kiitos esimieheltä

52. kiitos työkaverilta

täysin eri
mieltä

täysin samaa 
mieltä  

Kuva 21. Palkitsemiskeinot. 

 

Lisäksi tutkittiin, onko vastaajan taustatekijöillä vaikutusta mielipiteisiin 

palkitsemisesta. 

 

8.5.1 Ammattiaseman vaikutus 

Tarkastellaan ensin ammattiaseman vastauksia palkitsemisen oikeellisuuteen ja 

siihen, onko palkitseminen ylipäätään sidottu saavutettuihin tavoitteisiin ja 

tuloksiin. 

 

χ2-riippumattomuustestillä saatiin viitteitä riippuvuuksista, mutta vastausluokkia 

jouduttiin yhdistelemään, jotta ei olisi tehty virheellisiä johtopäätöksiä testin 

tuloksista. Uudelleenluokittelun jälkeen saadaan tilastollisia riippuvuuksia 

vastausten ja vastaajan ammattiaseman välille. Työntekijöistä vain 26,4 % näki, 

että saavutettuja tavoitteita ja tuloksia käytetään palkitsemisen perusteena. Muista 

45 % oli samaa mieltä väittämän kanssa. Eroa voidaan pitää tilastollisesti melkein 

merkitsevänä (χ2 = 11,250; df = 4; p = 0,024). Tutkitaan seuraavaksi, onko 

ammattiasemalla merkitystä siihen, millaiseksi palkitseminen mielletään. Voidaan 
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todeta, että mitä korkeampi ammattiasema oli, sitä oikeudenmukaisempana 

palkitsemista pidettiin. Jokseenkin tai täysin samaa mieltä palkitsemisen 

oikeudenmukaisuuden kanssa oli: 

- 21 % työntekijöistä 

- 35,5 % toimihenkilöistä / asiantuntijoista 

- 61,1 % johtavassa asemassa olevista. 

Palkitsemisen kokeminen oikeudenmukaiseksi näyttäisi riippuvan tilastollisesti 

erittäin merkitsevästi ammattiasemasta (χ2 = 18,771; df = 4; p = 0,001). 

 

Palkitsemisen tasapuolisena kokeminen riippui melkein yhtä merkitsevästi 

ammattiasemasta kuin oikeudenmukaisuus. Tässäkin järjestys eri 

ammattiasemassa olevien välillä oli samanlainen kuin edellä. 66,7 % johtavassa 

asemassa olevista, 37,7 % toimihenkilöistä / asiantuntijoista ja 22,4 % 

työntekijöistä piti palkitsemista tasapuolisena. Riippuvuus oli tilastollisesti 

merkitsevä (χ2 = 17,343; df = 4; p = 0,002). Puolet johtavassa asemassa olevista 

oli samaa mieltä siitä, että kriteerit ovat oikeat. Toimihenkilöistä 30,6 % ja 

työntekijöistä 22,6 % piti palkitsemiskriteereitä oikeina. Mielipide 

palkitsemiskriteerien oikeellisuudesta riippui tilastollisesti melkein merkitsevästi 

vastaajan ammattiasemasta (χ2 = 10,676; df = 4; p = 0,030). Eroja voi aiheuttaa eri 

ammattiasemassa olevien käsitykset palkitsemisjärjestelmän perusteista. 

Jokaiselle henkilökunnan jäsenelle pitäisi olla selvää, mihin palkitseminen 

perustuu. Nyt saadut tulokset tukevat väitettä: kaikkia miellyttävän 

palkitsemisjärjestelmän luominen on erittäin vaikeaa. 

 

Tarkasteltaessa ammattiaseman vaikutusta mielipiteisiin palkitsemiskeinoista ei 

löydetty kuin yksi riippuvuus. Annettu palkallinen vapaa-aika tai -päivä 

palkitsemiskeinona miellytti enemmän työntekijöitä ja toimihenkilöitä kuin 

johtavassa asemassa olevia. 78,9 % työntekijöistä, 79 % toimihenkilöistä ja 61,1 

% johtavassa asemassa olevista piti palkallista vapaa-aikaa hyvänä 

palkitsemiskeinona. Ero oli tilastollisesti melkein merkitsevä (χ2 = 12,337; df = 4; 

p = 0,015). Muita palkitsemiskeinoja koskevien vastausten erojen ei voida sanoa 

johtuvan vastaajan ammattiasemasta. On kuitenkin mielenkiintoista katsoa, miten 
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eri ammattiasemassa olevat ovat näihin väittämiin vastanneet. Raha sai 

palkitsemiskeinoista suurimman kannatuksen työntekijöiltä ja toimihenkilöiltä. 

Johtavassa asemassa olevat arvostivat kiitokset rahan edelle. Havainnollistetaan 

asiaa kuvalla 22. 

 

Hyvä palkitsemiskeino

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

raha (bonus) tavara/tuote annettu
vapaa-aika
tai -päivä

(palkallinen)

kiitos
esimieheltä

kiitos
työkaverilta

työntekijä toimihenkillö / asiantuntija johtavassa asemassa oleva

 
Kuva 22. Vastaajien mielipiteet palkitsemiskeinoista ammattiaseman suhteen. 

 

8.5.2 Esimiesaseman vaikutus 

Esimiesasemalla näyttäisi olevan suuri vaikutus mielipiteisiin palkitsemisesta. Se 

vaikutti neljään kohtaan niistä viidestä, jotka käsittelevät palkitsemisen 

oikeellisuutta ja saavutettujen tulosten käyttöä palkitsemisen perusteena. 

Vastausten riippuvuus oli tilastollisesti vähintään melkein merkitsevä. 

Seuraavassa on χ2-riippumattomuustestillä saadut testisuureet, vapausasteet ja 

merkitsevyystasot: 

- Saavutettuja tavoitteita ja tuloksia käytetään palkitsemisen perusteena 

yrityksessämme (χ2 = 15,816; df = 4; p = 0,003). 
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- Palkitseminen on oikeudenmukaista (χ2 = 19,281; df = 4; p = 0,001). 

- Palkitseminen on tasapuolista (χ2 = 13,053; df = 4; p = 0,011). 

- Palkitsemiskriteerit ovat mielestäni oikeat (χ2 = 13,373; df = 4; p = 0,010). 

 

Tiivistetysti voidaan todeta, että esimiehet pitivät palkitsemista onnistuneempana 

kuin ne, jotka eivät toimi esimiehinä. 45,7 % esimiehistä oli samaa mieltä siitä, 

että saavutettuja tavoitteita käytetään palkitsemisen perusteena, vastaava luku ei-

esimiehillä oli 32,3 %. Esimiehistä 54,3 % oli samaa mieltä siitä, että 

palkitseminen on oikeudenmukaista, vastaavasti 49,7 % ei-esimiehistä oli aiheesta 

eri mieltä. Palkitsemisen tasapuoliseksi arvioi samoin 54,3 % esimiehistä, vain 

25,6 % ei-esimiehistä oli samaa mieltä. Esimiesasemalla oli merkitsevä vaikutus 

myös mielipiteeseen palkitsemiskriteerien oikeellisuudesta. 45,7 % esimiehistä 

piti niitä oikeina, samaa mieltä oli 24,8 % ei-esimiehistä. Esimiesasemassa olevat 

näyttäisivät kaiken kaikkiaan pitävän palkitsemista onnistuneempana verrattuna 

niihin, jotka eivät toimi esimiehinä. Tähän saattaa olla syynä se, että esimiehille 

palkitsemisen perusteet voivat olla paremmin selvillä. Ylipäätään palkitsemisen 

oikeudenmukaiseksi ja tasapuoliseksi kokemiseen saattaa vaikuttaa juuri tieto 

siitä, mikä on palkitsemisen perusteena. Jos ei tiedetä perusteita, voidaan 

palkitsemista pitää helposti epäoikeudenmukaisena. 

 

Tutkittaessa palkitsemiskeinoja huomattiin, että vastausten erot 

palkitsemiskeinoissa eivät riippuneet vastaajan esimiesasemasta. Samoja 

palkitsemiskeinoja pidetään hyvinä sekä esimiesten että muiden keskuudessa. 

 

8.5.3 Koulutustason vaikutus 

Tulosten nojalla koulutustasolla ei ollut juurikaan vaikutusta vastaajien ajatuksiin 

palkitsemisesta. Vain yhdessä kohdassa nähtiin tilastollisesti melkein merkitsevää 

riippuvuutta mielipiteen ja koulutustason välillä. Vastaukset erosivat 

koulutustason suhteen kysyttäessä palkitsemisen oikeudenmukaisuudesta. 13,8 % 

korkeakoulutetuista oli täysin samaa mieltä, että palkitseminen on 

oikeudenmukaista. Keskiasteen koulutuksen saaneilla vastaava luku oli vain 3 % 

ja perus- tai kansakoulun käyneillä 13,3 %. Ero oli tilastollisesti melkein 
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merkitsevä (χ2 = 19,035; df = 8; p = 0,015). Jos mukaan lasketaan myös 

jokseenkin samaa mieltä olevat, voidaan sanoa, että palkitsemista 

oikeudenmukaisena piti kaiken kaikkiaan: 

- 37,9 % korkeakoulutetuista 

- 25,3 % keskiasteen opinnot suorittaneista 

- 26,7 % perus- tai kansakoulun käyneistä. 

 

Vastaukset muissa väittämissä liittyen palkitsemiseen eivät poikenneet toisistaan 

koulutustason suhteen. 

 

8.6 Yhteenveto tärkeimmistä tuloksista 

Kootaan vielä yhteen merkittävimmät tulokset ja χ2-riippumattomuustestillä 

saadut kiinnostavimmat riippuvuudet. 

 

Kun tarkastellaan tietämystä yrityksen suorituskyvystä, tavoitteista ja niiden 

mittaamisesta, huomataan tietämyksen olevan korkeinta omaan työhön liittyvissä 

asioissa. Ammatti- tai esimiesasemalla ei ollut vaikutusta omaan työhön liittyvien 

tekijöiden tietämykseen. Kuitenkin ammattiasemalla oli vaikutusta tietoon 

yrityksen suorituskyvystä, sen mittaamisesta ja hyödyntämisestä. Johtavassa 

asemassa olevat tiesivät nämä asiat parhaiten ja työntekijöille nämä asiat olivat 

etäisempiä. Toimihenkilöt sijoittuivat johdon ja työntekijöiden väliin. Sama 

järjestys oli koulutustarpeissa. Työntekijät eivät olleet juurikaan kiinnostuneita 

yrityksen liiketoimintaan tai suorituskykyyn liittyvästä koulutuksesta. 

Toimihenkilöistä kiinnostuneita oli noin kolmannes. Eniten kiinnostusta 

koulutuksesta osoittivat johtavassa asemassa olevat. Esimiesasemalla oli 

samansuuntaisia vaikutuksia. Esimiehistä suurempi osa tiesi suorituskyvyn 

mittaamisesta ja tulosten hyödyntämisestä verrattuna muihin. Esimiehet olivat 

myös kiinnostuneempia koulutuksesta. Koulutustason vaikutus oli nähtävissä vain 

lisäkoulutuksen tarvetta käsittelevissä väittämissä. Mitä korkeampi koulutus oli, 

sitä halukkaampia oltiin saamaan koulutusta liiketoiminnasta ja suorituskyvyn 

mittaamisesta. 
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Viestinnän keinoja tutkittaessa huomataan, että perinteiset, henkilökohtaiseen 

kanssakäymiseen perustuvat viestintätavat ovat käytetyimpiä ja myös halutuimpia. 

Tietoa halutaan saada palavereista, kokouksista, tiedotustilaisuuksista ja omalta 

esimieheltä. Ammattiasemalla näytti olevan vaikutusta muutamaan kohtaan 

liittyen viestinnän keinoihin. Työntekijöistä suurempi osa kannatti ilmoitustaulua 

viestintäkeinona. Toimihenkilöt ja johtavassa asemassa olevat olivat enemmän 

sähköpostin ja intranetin kannalla. Muissa keinoissa vastaajat olivat 

ammattiasemasta riippumatta suurin piirtein samaa mieltä. Työntekijät eivät olleet 

niin tyytyväisiä tiedon tarkkuuteen, luotettavuuteen ja ymmärrettävyyteen kuin 

toimihenkilöt ja johtajat. Koulutustasolla oli vaikusta vain väittämiin 

ilmoitustaulusta ja sisäisestä tietojärjestelmästä. Mitä alempi koulutus oli, sitä 

enemmän ilmoitustaulu saavutti suosiota. Toisaalta mitä korkeampi koulutus oli, 

sitä suurempi osa halusi tietoa levitettävän sisäisen tietojärjestelmän kautta. 

 

Päätöksentekoon vaikuttamista tarkasteltaessa tärkeimmiksi asioiksi nousivat 

oman työn sisältö ja tavoitteet sekä omat työmenetelmät. Niihin päästiin 

vaikuttamaan suhteellisen hyvällä tasolla. Omaan työhön ja omaan tiimiin liittyvät 

päätökset olivat niitä, joihin haluttiin vaikuttaa tulevaisuudessa aiempaa 

enemmän. Kuten odotettua, ammattiasemalla oli merkittävä vaikutus 

mahdollisuuteen vaikuttaa päätöksentekoon. Työntekijät pääsivät vaikuttamaan 

vähiten ja johtavassa asemassa olevat eniten. Toimihenkilöiden 

vaikutusmahdollisuudet olivat jonkin verran työntekijöitä suuremmat. Myös 

tyytyväisyys omiin mahdollisuuksiin riippui ammattiasemasta. Mitä 

korkeammassa ammattiasemassa ollaan, sitä tyytyväisempiä ollaan omiin 

mahdollisuuksiin vaikuttaa. Mielenkiintoinen seikka oli se, että työntekijät 

halusivat selkeästi muita enemmän vaikuttaa tulevaisuudessa enemmän oman työn 

järjestelyyn ja omiin työmenetelmiin. Esimiesasemalla oli samanlaiset vaikutukset 

päätöksentekoon vaikuttamiseen kuin ammattiasemallakin. Esimiehet pääsivät 

vaikuttamaan päätöksiin ei-esimiehiä enemmän ja he olivat myös tyytyväisempiä 

mahdollisuuksiinsa. Koulutustason vaikutuksista voidaan mainita, että 

korkeakoulututuista suurin osa oli tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa vaikuttaa 
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päätöksentekoon. Perus- tai kansakoulun käyneet olivat hieman tyytyväisempiä 

omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa verrattuna keskiasteen koulun käyneisiin. 

 

Palkitsemisessa näyttäisi olevan kehitettävää. Palkitsemisen oikeudenmukaisuutta, 

tasapuolisuutta ja kriteereitä arvioitaessa vastausten keskiarvot jäävät alle kolmen. 

Palkitsemiskeinoista raha koettiin parhaaksi, seuraavana vapaa-aika ja kiitokset 

esimieheltä sekä työkaverilta. Ammattiasemalla oli vaikutusta mielipiteisiin 

oikeudenmukaisuudesta, tasapuolisuudesta ja kriteerien oikeellisuudesta. Mitä 

korkeampi ammattiasema oli, sitä onnistuneempana palkitsemista pidettiin. 

Esimiesasemalla oli samat vaikutukset. Ammattiasemalla oli vaikutusta myös 

mielipiteisiin yhdestä palkitsemiskeinosta. Työntekijät ja toimihenkilöt pitivät 

palkallista vapaa-aikaa parempana palkitsemiskeinona kuin johtavassa asemassa 

olevat. 

 

8.7 Tulosten luotettavuus 

Tulosten luotettavuuteen tässä tutkimuksessa vaikuttavat otoskoko, 

vastausprosentti ja käytetyn tilastollisen menetelmän luotettavuus. 

 

Otoksen kattavuutta arvioitaessa puhutaan usein otoskoosta ja otoksen 

edustavuudesta verrattuna perusjoukkoon. Otoskokoa määriteltäessä on 

muistettava odotettavissa oleva poistuma eli vastaamattomuus. 

Ihannevastausprosentti olisi luonnollisesti sata, mutta se on usein utopiaa. 

Vastaamattomuus aiheuttaa harhaa tuloksiin, koska vastaamatta jättäneet voivat 

olla ominaisuuksiltaan erilaisia kuin kyselyyn vastanneet. Tämän takia otoksen 

edustavuutta ei pelasta sen suuri koko. Aina pitäisi pyrkiä korkeaan 

vastausprosenttiin eikä tyytyä alhaiseen prosenttiin ja korvata se kasvattamalla 

otoskokoa. (Heikkilä 2004, s. 43-44) Tässä tutkimuksessa vastausprosenttia 

voidaan pitää melko korkeana, se oli 68,9 %. Otoskoko oli 305, joka ei ole 

lukumääräisesti valtava, mutta yhdistettynä hyvään vastausprosenttiin otosta 

voidaan pitää edustavana. Vaikka otos olisikin edustava, toki tulosten 

yleistettävyyteen pitää suhtautua kriittisesti. Tämän tutkimuksen hyvänä puolena 
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on nimenomaan sen kattavuus henkilökunnan piirissä. Asioita ei ole tiedusteltu 

vain muutamalta edustajalta per yritys vaan niiden koko henkilökunnalta. 

 

Tilastollisten menetelmien luotettavuuteen vaikuttaa aineiston koko. Tässä 

tutkimuksessa aineiston koko eli saatujen vastausten lukumäärä oli 210. 

Käyttökelpoista tilastollista analyysia voidaan tehdä jo alle parinkymmenen 

havainnon aineistolla (Uusitalo 1991, s. 87). Heikkilän (2004, s. 45) mukaan 

saatuja vastauksia tulisi kuitenkin olla vähintään 200, jos perusjoukossa on 

ryhmiä, joiden välille tehdään tutkimuksessa vertailua. Tässä tutkimuksessa 

aineiston koko on siis riittävä myös vastaajien ryhmittelyyn, joka tehtiin ammatti- 

ja esimiesaseman sekä koulutustason suhteen. Aineistoa analysoitiin SPSS-

ohjelman avulla ristiintaulukoimalla. Havaittuja riippuvuuksia testattiin χ2-

riippumattomuustestillä. Testin tuloksia voidaan pitää luotettavina, koska SPSS 

laskee odotetut frekvenssit, joista nähdään, ovatko testin käytön edellytykset 

voimassa. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää niitä tekijöitä, joihin yrityksen johdon 

tulisi kiinnittää huomiota suorituskykyä mitattaessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin: 

- tietämystä yrityksen suorituskyvystä, tavoitteista ja niiden mittaamisesta 

- sisäistä viestintää 

- päätöksentekoon vaikuttamista 

- palkitsemista. 

 

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena. Yhteenvetona kyselylomakkeen 

kysymyksistä voitiin esittää seuraavat tutkimuskysymykset, joihin tutkimuksessa 

pyrittiin vastaamaan: 

- Minkälainen tietämys henkilöstöllä ja johdolla on suorituskyvyn 

mittaamisesta ja tavoitteista? 

- Miten tietoa tavoitteista ja niiden toteutumisesta viestitään organisaation 

sisällä? 

- Miten em. tietoa tulisi viestittää? 

- Millä tasolla päästään ja pitäisi päästä vaikuttamaan päätöksentekoon? 

- Onko palkitseminen liitetty saavutettuihin tavoitteisiin? 

- Mikä on hyvä palkitsemiskeino? 

 

Vastauksiin vaikuttivat eniten vastaajan ammatti- ja esimiesasemat. Tulosten 

perusteella näytti, että tieto yrityksen suorituskyvystä, sen mittaamisesta ja 

tulosten hyödyntämisestä riippui vastaajan ammatti- ja esimiesasemasta. Tieto 

oman työn tavoitteista ja niiden yhteydestä yrityksen tavoitteisiin oli hyvällä 

tasolla riippumatta vastaajan asemasta yrityksessä. Koulutusta yrityksen 

liiketoiminnasta ja suorituskyvyn mittaamisesta ei juuri tarvittu. Kuitenkin 

innostuneimpia lisäkoulutukseen olivat ne, jotka arvioivat oman tietämyksensä jo 

hyvälle tasolle. Esimerkiksi työntekijät eivät kaivanneet lisäkoulutusta. He eivät 

ehkä tiedostaneet omaa koulutustarvettaan, yrityksen näkökulmasta katsottuna 

olisi kuitenkin tärkeää, että tavoitteiden mittaamisen merkitys ja tulosten 

hyödyntäminen olisi tiedossa myös työntekijätasolla. Kuten sanottua, strategian 
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toteuttavat lopulta yrityksen työntekijät. Strategian toteutumista edistäisi, mikäli 

myös sen toteuttajat tiedostaisivat, mihin tavoitteilla pyritään. 

 

Viestinnässä näyttäisi olevan parantamisen varaa. Tietoa kaivattiin lisää kaikista 

kanavista. Toki tällä hetkellä käytetyt kanavat olivat myös niitä, joita pidettiin 

parhaimpina. Henkilökohtaiseen kanssakäymiseen perustuvat viestinnän keinot 

saavuttivat suurimman suosion. Ne olivat myös tällä hetkellä eniten 

käytetyimmät. Oman esimiehen rooli on merkittävä myös viestinnässä. Esimiehen 

ja alaisen välistä viestintää voidaan täydentää levittämällä tietoa myös muita 

kanavia käyttäen. Viestinnän keinojen sopivuus riippuu varmasti paljon 

työympäristöstä. Jos työskennellään tehtaan tuotantotiloissa, jossa ei välttämättä 

ole tietokonetta tai pääsyä yrityksen tietoverkkoon, sähköisten kanavien käyttö 

tiedon levittämiseen ei ole perusteltua. 

 

Ammatti- ja esimiesasemat vaikuttivat merkittävästi mahdollisuuteen vaikuttaa 

päätöksentekoon. Työntekijöistä ja niistä, jotka eivät ole esimiesasemassa, noin 

puolet pääsi vaikuttamaan hyvällä tasolla omaan työhönsä liittyviin päätöksiin. 

Omaan työhön ja myös omaan tiimiin liittyvät päätökset koettiin sellaisiksi, joihin 

halutaan tulevaisuudessa vaikuttaa enemmän. Toki koko yrityksen päätöksiinkin 

haluttiin vaikuttaa enemmän, mutta sitä ei pidetty niin tärkeänä. Tämä kuvastaa 

juuri sitä, että ihmiset kokevat lähellä itseään olevat asiat merkittävinä. 

Jokapäiväiseen työhön liittyvät päätökset olivat varsinkin työntekijöille ja 

toimihenkilöille tärkeitä. 

 

Kirjallisuudessa todettiin, että palkitsemisen liittäminen suorituskyvyn 

mittaamiseen on yritykselle vaikea tehtävä. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat 

tuota väitettä. Kaiken kaikkiaan palkitsemista ei koettu kovin oikeudenmukaiseksi 

ja tasapuoliseksi, palkitsemiskriteereitäkään ei pidetty oikeina. Varsinkin 

työntekijät pitivät palkitsemista epäonnistuneena, mutta eivät toimihenkilöt ja 

johtajatkaan olleet kovin tyytyväisiä palkitsemiseen. Esimiesasemassa olevat 

pitivät palkitsemista hieman onnistuneempana kuin muut. Myös mielipide siitä, 

onko palkitsemisen perustana saavutetut tavoitteet ja tulokset, vaihteli eri ryhmien 
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välillä. Tämä kuvastaa hyvin, että palkitsemisen perusteet joko vaihtelevat 

ryhmittäin tai ovat toisille epäselvempiä. Palkitsemisen tulisi olla yhdenmukaista 

läpi organisaation ja perusteet selvillä jokaiselle. 

 

Palkitsemiskeinoista raha (bonus) oli suosituin, seuraavana vapaa-aika. Kiitokset 

esimieheltä ja työkaverilta koettiin myös hyviksi keinoiksi. Tavaran tai tuotteen 

antaminen palkitsemiskeinona ei saavuttanut niin suurta suosiota vastaajien 

keskuudessa. Vastaajat kokivat samat palkitsemiskeinot hyviksi riippumatta 

ammatti- tai esimiesasemasta. Ainut ero tuli vapaa-ajan kohdalla. Se miellytti 

enemmän työntekijöitä ja toimihenkilöitä kuin johtavassa asemassa olevia. 

 

Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että vaikka tulokset olivatkin osittain 

oletettavissa, on tuloksilla silti käytännöllistä hyödynnettävyysarvoa. Nyt 

yritysten päättävässä asemissa olevilla on näistä asioista oikeasti tutkittua tietoa. 

Tuloksista on varmasti hyötyä johtamista ja johtamisvälineitä kehitettäessä. 

Esimerkiksi sisäisen viestinnän toimivuus on varmasti jokaiselle yritykselle 

tärkeää. Tämän tutkimuksen tuloksista on nähtävissä, miten tietoa tulisi levittää. 

Toisaalta nähdään myös, millä tasolla työntekijät haluavat vaikuttaa. Aiemman 

tutkimuksen mukaanhan juuri vaikutusmahdollisuudet motivoivat työntekijää. 

Lisäksi nähdään, miten eri ammattiasemassa olevat suhtautuvat nyt tarkasteltuihin 

asioihin. 

 

Tutkimusotoksen voidaan sanoa kuvaavan hyvin suomalaisia teollisuusyrityksiä, 

joilla on omaa tuotantoa ja joiden henkilöstömäärä ei ylitä sataa. Tutkimuksessa 

saavutettiin kyselytutkimukselle korkea vastausprosentti, 68,9 %. Tulosten hyvänä 

puolena voidaan mainita vielä, että ne on kerätty yritysten lähes koko 

henkilökunnalta eikä vain muutamalta edustajalta. Tämän valossa voidaan siis 

olettaa, että tulokset edustavat hyvin tilannetta myös muissa, vastaavissa 

yrityksissä. Tulosten yleistettävyyteen, esimerkiksi julkisiin organisaatioihin, 

pitää suhtautua varauksella. 
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Nyt kerättyä aineistoa voidaan varmaankin hyödyntää vielä jatkotutkimuksessa. 

Esimerkiksi voitaisiin tarkastella, miten vastaajan ikä ja sukupuoli vaikuttavat 

mielipiteisiin. Toki aineistosta voidaan laskea esimerkiksi korrelaatioita eri 

muuttujien välille. Nostetaan esille myös nyt tiedusteltujen asioiden yhteydet. Jos 

onnistutaan viestinnässä hyvin, tiedostaako henkilöstö silloin paremmin yrityksen 

suorituskykyyn liittyvät asiat? Vaikuttaako viestintä mielipiteisiin 

palkitsemisesta? Jos kriteerit ovatkin oikeat, niitä ei ole vain viestitty tarpeeksi 

selkeästi. Mikä on päätöksentekoon vaikuttamisen ja palkitsemisen yhteys? 

Näihin kysymyksiin voidaan hakea vastauksia analysoimalla nyt kerättyä 

aineistoa hieman eri tavoin. 

 

Myöhemmin olisi myös mielenkiintoista selvittää, miten mukana olleet yritykset 

ovat pystyneet hyödyntämään nyt saatuja tutkimustuloksia, onko tutkimus 

saavuttanut yrityskentän. 

 



92 

10 YHTEENVETO 

Motivoitunut henkilöstö on yksi yrityksen tärkeimmistä kilpailueduista. 

Suorituskyvyn mittaamisella on selvä vaikutus henkilöstön motivaatioon. 

Parantuneen motivaation taustalla voidaan nähdä seuraavat tekijät: oman 

työnkuvan ymmärtäminen, omien tavoitteiden ja yrityksen liiketoiminnallisten 

tavoitteiden yhteyden ymmärtäminen, mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon 

sekä saavutetuista tuloksista palkitseminen.  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tarkemmin: 

- tietämystä yrityksen suorituskyvystä, tavoitteista ja niiden mittaamisesta 

- sisäistä viestintää 

- päätöksentekoon vaikuttamista 

- palkitsemista. 

 

Tutkimusotteena käytettiin nomoteettista tutkimusotetta, joka on luonteeltaan 

kuvaileva ja empiirinen. Tämän tutkimuksen empiirisen osan aineisto kerättiin 

kyselylomakkeella kahdeksasta yrityksestä. Nämä kahdeksan yritystä edustavat 

teollisuuden eri toimialoja, henkilöstömäärä vaihteli reilusta kymmenestä hieman 

alle sataan. Jokaisella näistä yrityksistä oli omaa tuotantoa. Tulosten voidaankin 

sanoa soveltuvan henkilöstömäärältään vastaaviin suomalaisiin tuotannollisiin 

teollisuusyrityksiin. 

 

Suorituskyvyn mittaaminen, tavoitteet, viestintä, päätöksenteko ja palkitseminen 

liittyvät läheisesti toisiinsa. Suorituskykyä mitattaessa on tehtävä päätös 

tavoitetasosta, joka pyritään saavuttamaan. Tavoitteet on viestitettävä 

organisaatiossa sille tasolle, joita ne koskevat. Jotta tavoitteet motivoisivat 

henkilöstöä ponnistelemaan niiden saavuttamiseksi, on palkitseminen liitettävä 

mittaamiseen. Tavoitteita on siis mitattava ja saavutetuista tavoitteista pitää 

palkita henkilöstöä. 

 

Tavoitteiden saavuttamisessa korostuu kolme tekijää. Ensiksi tavoite pitää 

sisäistää. Monesti yrityksen henkilöstö alemmilla organisaatiotasoilla ei ole edes 
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tietoinen yhteisistä tavoitteista, jolloin niihin ei voida edes pyrkiä. Sisäistämistä 

voidaan edesauttaa tehokkaalla viestinnällä. Toinen tärkeä tekijä on motivaatio 

tavoitteeseen pyrkimiseksi. Kolmas asia on mittaaminen: toteutuneen suorituksen 

ja sille asetetun tavoitteen vertaaminen. Motivaatioon vaikuttavat sekä tavoitteen 

asettaminen että sen sisäistäminen. Suoritukselle asetettu tavoite linkittyy 

motivaatioon palkitsemisen kautta. Tavoitteen sisäistäminen tekee tehtävästä 

mielekkään ja oikealla tasolla oleva tavoite johtaa optimaaliseen ponnisteluun, 

mutta ei ilman kannustetta. Tavoitteen pitää siis olla oikealla tasolla, se ei saa olla 

liian vaativa eikä liian helposti saavutettavissa. 

 

Tutkimuksen empiirisessä osassa havaittiin, että tieto omasta työstä ja sen 

tavoitteista on hyvällä tasolla riippumatta vastaajan ammatti- tai esimiesasemasta 

tai koulutustasosta. Myös oman työn ja yrityksen liiketoiminnan välinen yhteys 

oli tiedostettu hyvin. Kuitenkin tieto suorituskyvyn mittaamisesta ja 

mittaustulosten hyödyntämisestä omassa yrityksessä riippui ammatti- ja 

esimiesasemasta. Johtajat ja esimiehet tiesivät nämä asiat paremmin kuin 

työntekijät ja ne, jotka eivät toimi esimiehinä. 

 

Viestinnän keinoista eniten käytettyjä olivat henkilökohtaiseen kanssakäymiseen 

perustuvat viestinnän muodot. Esimies, palaverit ja kokoukset sekä 

tiedotustilaisuudet olivat ne viestinnän kanavat, joiden välityksellä haluttiin tietoa 

myös tulevaisuudessa. Ammattiasemalla oli vaikutusta kolmen muun 

viestintäkanavan käyttöön. Työntekijät pitivät ilmoitustaulua parempana kuin 

johtajat ja toimihenkilöt, jotka kannattivat enemmän sähköpostia ja sisäistä 

tietojärjestelmää. 

 

Ammatti- ja esimiesasemalla oli luonnollisesti suuri merkitys päätöksentekoon 

vaikuttamiseen. Nykyiset päätöksentekomahdollisuudet ovat sitä paremmat, mitä 

korkeampi ammattiasema on. Tulevaisuudessa työntekijät ja toimihenkilöt 

haluaisivat vaikuttaa enemmän nimenomaan omaan työhön ja omaan tiimiin 

liittyviin päätöksiin. Koko yritystä koskeviin päätöksiin ei haluttu juurikaan 

vaikuttaa aiempaa enemmän. 
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Palkitsemiskeinoista raha koettiin parhaimmaksi, myös vapaa-aika sekä kiitokset 

esimieheltä ja työkaverilta miellyttivät vastaajia. Ammattiaseman vaikutus oli 

nähtävissä vain vapaa-ajan kohdalla, työntekijät ja toimihenkilöt pitivät sitä 

parempana palkitsemiskeinona kuin johtajat. Kuitenkin palkitsemisen 

oikeudenmukaisuutta, tasapuolisuutta ja kriteerejä olisi kehitettävä, vastaajat eivät 

olleet tyytyväisiä niihin.  
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 LUOTTAMUKSELLINEN 
 

 

HEKSA-tutkimus, kevät 2005 
 

 

Vastaa kysymyksiin rastittamalla/ympyröimällä oikea vaihtoehto ja/tai kirjoittamalla vastauksesi sille 
varattuun tilaan. Jokainen vastaus käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Tutkimustulokset laaditaan 
siten, etteivät yksittäisen vastaajan antamat vastaukset ole niistä yksilöitävissä. 
 
 
A. TAUSTATIEDOT 
 
A1. Yritys: ______________________________________________________________________________________ 
A2. Toimipaikka/osasto/yksikkö: ___________________________________________________________________ 
A3. Vastaajan ikä? ____________  vuotta 
A4. Sukupuoli    nainen    mies 
A5. Ammattiasema   työntekijä    toimihenkilö   asiantuntija    johtavassa asemassa oleva 
A6. Toimitko esimiehenä?     kyllä    en 
A7. Koulutus   perus-/kansakoulu   keskiaste (lukio/ammattikoulu tms.)   alempi korkeakoulututkinto 
(ammatti-korkeakoulu)   ylempi korkeakoulututkinto (DI, maisteri tms.)   jatkotutkinto (lisensiaatti tai tohtori) 
 
 
 
B.  TIETÄMYS YRITYKSEN SUORITUSKYVYSTÄ, TAVOITTEISTA JA NIIDEN MITTAAMISESTA 
 
B1. Alla on lueteltu joukko väittämiä, jotka liittyvät tietämykseen yrityksenne suorituskyvyn mittaamisesta ja 
tavoitteista. Ota kantaa väittämiin (asteikolla 1-5, jossa 1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = neutraali, 4 = 
jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä). Valitse vain yksi vaihtoehto kuhunkin väittämään.     
                          täysin     täysin  
                         eri mieltä   samaa mieltä 

1. Tiedän, mitä yrityksen suorituskyky on.               1 2 3 4 5 
2. Tiedän, miten yrityksemme suorituskykyä / tavoitteiden toteutumista mitataan.    1 2 3 4 5 
3. Ymmärrän mittaustulosten hyödyntämisen merkityksen.          1 2 3 4 5 
4. Ymmärrän oman työnkuvani ja siihen liittyvät tavoitteet selkeästi.        1 2 3 4 5 
5. Ymmärrän omien tavoitteideni yhteyden yrityksen tavoitteisiin.        1 2 3 4 5 
6. Ymmärrän oman työni ja yrityksen liiketoiminnan välisen yhteyden.       1 2 3 4 5 
7. Ymmärrän yrityksemme liiketoiminnan ja sen tavoitteet.          1 2 3 4 5 
8. Tarvitsen koulutusta yrityksen liiketoiminnasta.             1 2 3 4 5 
9. Tarvitsen koulutusta suorituskyvyn mittaamisesta.            1 2 3 4 5 
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C.  VIESTINTÄ 
 
C1. Alla on lueteltu joukko väittämiä, jotka liittyvät yrityksenne tavoitteiden ja niiden toteutumisen viestintään. 
Ota kantaa väittämiin (asteikolla 1-5, jossa 1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = neutraali, 4 = jokseenkin 
samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä). Valitse vain yksi vaihtoehto kuhunkin väittämään.        
                          täysin     täysin  
                         eri mieltä   samaa mieltä 
  Tietoa yrityksemme tavoitteista ja niiden toteutumisesta levitetään… 

10. …esimiesten välityksellä.                   1 2 3 4 5 
11. …palavereissa ja kokouksissa.                 1 2 3 4 5 
12. …yleisissä keskustelu- ja tiedotustilaisuuksissa.            1 2 3 4 5 
13. …kaikille jaettavan tiedotteen tms. avulla.              1 2 3 4 5 
14. …tiedotteella ilmoitustaululla.                  1 2 3 4 5 
15. …sähköpostitse.                     1 2 3 4 5 
16. …sisäisen tietojärjestelmän (esim. intranetin) kautta.           1 2 3 4 5 
17. …muuten, miten? __________________________________________________________________________ 

 
18. Mielestäni tiedon levittämisessä on onnistuttu hyvin.           1 2 3 4 5 
19. Tieto on riittävän tarkkaa.                   1 2 3 4 5 
20. Tieto on luotettavaa.                    1 2 3 4 5 
21. Tieto on ymmärrettävää.                   1 2 3 4 5 
22. Tieto on käyttökelpoista.                   1 2 3 4 5 
23. Tieto on pääosin numeerisessa muodossa.              1 2 3 4 5 
24. Tieto on pääosin sanallisessa muodossa.              1 2 3 4 5 
25. Tieto on pääosin graafisessa muodossa tai kuvina.            1 2 3 4 5 

 
C2. Miten tiedon levittämistä voisi mielestäsi parantaa? Ota kantaa väittämiin (asteikolla 1-5, jossa 1 = täysin eri 
mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = neutraali, 4 = jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä). Valitse vain yksi 
vaihtoehto kuhunkin väittämään.                        
                          täysin     täysin  
                         eri mieltä   samaa mieltä 
  Tietoa yrityksemme tavoitteista ja niiden toteutumisesta tulisi levittää… 

26. …esimiesten välityksellä.                   1 2 3 4 5 
27. …palavereissa ja kokouksissa.                 1 2 3 4 5 
28. …yleisissä keskustelu- ja tiedotustilaisuuksissa.            1 2 3 4 5 
29. …kaikille jaettavan tiedotteen tms. avulla.              1 2 3 4 5 
30. …tiedotteella ilmoitustaululla.                  1 2 3 4 5 
31. …sähköpostitse.                     1 2 3 4 5 
32. …sisäisen tietojärjestelmän (esim. intranetin) kautta.           1 2 3 4 5 
33. …muuten, miten? __________________________________________________________________________ 



Liite 1. Kyselylomake (sivu 3/3). 
 
 
D.  VAIKUTTAMINEN 
 
D1. Alla on lueteltu joukko väittämiä, jotka liittyvät yrityksenne päätöksentekoon vaikuttamiseen. Ota kantaa 
väittämiin (asteikolla 1-5, jossa 1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = neutraali, 4 = jokseenkin samaa mieltä, 
5 = täysin samaa mieltä). Valitse vain yksi vaihtoehto kuhunkin väittämään.             
                       täysin     täysin  
                         eri mieltä   samaa mieltä 
  Tällä hetkellä pääsen vaikuttamaan… 

34. …oman työni sisältöön ja tavoitteisiin.               1 2 3 4 5 
35. …oman työni järjestelyyn ja omiin työmenetelmiini.            1 2 3 4 5 
36. …omaa yksikköäni/tiimiäni koskeviin päätöksiin.            1 2 3 4 5 
37. …koko yritystämme koskeviin päätöksiin.              1 2 3 4 5 

 
38. Olen tyytyväinen mahdollisuuksiini vaikuttaa päätöksentekoon yrityksessämme.   1 2 3 4 5 

 
  Tulevaisuudessa olisi tärkeää päästä vaikuttamaan aiempaa enemmän… 

39. …oman työni sisältöön ja tavoitteisiin.               1 2 3 4 5 
40. …oman työni järjestelyyn ja omiin työmenetelmiini.            1 2 3 4 5 
41. …omaa yksikköäni/tiimiäni koskeviin päätöksiin.            1 2 3 4 5 
42. …koko yritystämme koskeviin päätöksiin.              1 2 3 4 5 

 
E.  PALKITSEMINEN JA MOTIVOINTI 
 
E1. Alla on lueteltu joukko väittämiä, jotka liittyvät palkitsemiseen ja motivointiin. Ota kantaa väittämiin (asteikolla 
1-5, jossa 1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = neutraali, 4 = jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin samaa 
mieltä). Valitse vain yksi vaihtoehto kuhunkin väittämään.                  
                         täysin     täysin  
                         eri mieltä   samaa mieltä 

43. Saavutettuja tavoitteita ja tuloksia käytetään palkitsemisen perusteena yrityksessämme. 1 2 3 4 5 
44. Palkitseminen on oikeudenmukaista.                1 2 3 4 5 
45. Palkitseminen on tasapuolista.                 1 2 3 4 5 
46. Palkitseminen on motivoivaa ja kannustavaa.             1 2 3 4 5 
47. Palkitsemiskriteerit ovat mielestäni oikeat.              1 2 3 4 5 
48. Raha (bonus) on hyvä palkitsemiskeino.               1 2 3 4 5 
49. Tavara/tuote on hyvä palkitsemiskeino.               1 2 3 4 5 
50. Annettu vapaa-aika tai -päivä (palkallinen) on hyvä palkitsemiskeino.       1 2 3 4 5 
51. Kiitos esimieheltä on hyvä palkitsemiskeino.             1 2 3 4 5 
52. Kiitos työkaverilta on hyvä palkitsemiskeino.             1 2 3 4 5 

 
E2. Miten mittaaminen tulisi kytkeä palkitsemiseen tai miten sitä tulisi parantaa?__________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

Kiitos vaivannäöstä ja arvokkaasta tutkimusavusta! 



Liite 2. Esimerkki χ2-riippumattomuustestistä. 
 

Crosstab

16 8 0 24
14,8 7,1 2,1 24,0

12,4% 12,9% ,0% 11,5%
52 18 1 71

43,8 21,1 6,1 71,0
40,3% 29,0% 5,6% 34,0%

61 36 17 114
70,4 33,8 9,8 114,0

47,3% 58,1% 94,4% 54,5%

129 62 18 209
129,0 62,0 18,0 209,0

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within ammattiasema
Count
Expected Count
% within ammattiasema
Count
Expected Count
% within ammattiasema

Count
Expected Count
% within ammattiasema

täysin tai jokseenkin
eri mieltä

neutraali

täysin tai jokseenkin
samaa mieltä

Tiedän, mitä
yrityksen
suorituskyky
on.

Total

työntekijä
toimihenkilö /
asiantuntija

johtavassa
asemassa

oleva

ammattiasema

Total

 
Chi-Square Tests

15,160a 4 ,004
18,592 4 ,001

9,331 1 ,002

209

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,07.

a. 

 
 
 


