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Performance measurement is a powerful tool to improve business. Measures guide 
the organization to focus on its strategy and goals. Organization performance is 
often examined in particular at the company-level, but the measures may also be 
targeted to individual employees. 
 
The objective of this thesis was to find success factors for implementation of a 
performance measurement system in a small expert organization at the operative-
level. Study included theoretical and empirical parts. Theoretical examination was 
based on literature review. In the empirical part a performance system was 
implemented in a small expert organization. Employees were interviewed to find 
out their opinions. The most important findings consider the measurement of 
expert work, minimizing the need of resources, performance-related pay and latter 
possibilities to extend the system to the company-level as well. 
 
Performance measurement enhances organization’s decision-making and 
communication abilities. The quality of the planning process determines the 
system functionality. Planning can be based on implementation models found in 
literature. Management and staff commitment to the implementation is found 
critical for successful measurement. The implementation bases on organization’s 
vision and strategy on which in turn the measurement areas and the critical success 
factors are based. The effects of performance measurement can be fine-tuned by 
altering the weights of the measures. A trial period should be conducted before 
linking the rewards to measures. 
 
Finding functional measures for knowledge-intensive expert work may require a 
lot of effort. Performance measurement system should be absolutely fair and not 
manipulative before performance-based rewards can be paid. A small organization 
should try to find measures which are easy to operate and do not use much 
resources. It is essential to motivate employees for careful data input. Objective 
and relevant measures also reduce the need for maintenance. An operative-level 
performance measurement system can be easily extended to the company-level if 
the design phase has been adequately documented. 
 

  



 
 

ALKUSANAT 

 

Mahdollisuuden työn tekemiseen tarjosi Platom Oy, josta sain aiheen lisäksi myös 

taloudellista tukea. Kiitän yrityksen henkilökuntaa erinomaisesta 

työskentelyilmapiiristä. Erityiskiitokset kuuluvat työn ohjaaja DI Erkki Jantuselle. 

Kiitän myös työni tarkastajia professori Hannu Rantasta ja professori Timo Kärriä 

ohjeista ja vinkeistä. 

 

Tahdon kiittää vanhempiani herkeämättömästä kannustamisesta ja tuesta läpi 

opiskeluvuosien. Kiitän avusta myös ystäviäni, joiden kanssa oli mahtava viettää 

puolikas vuosikymmen opiskellen Lappeenrannassa. 

 

Mikkelissä 24.10.2010 

 

 

Juho Ikonen 

 



5 
 

SISÄLLYS 

 

1 JOHDANTO ................................................................................................. 10 

1.1 Työn aiheesta .......................................................................................... 10 

1.2 Työn tavoitteet ........................................................................................ 12 

1.3 Työn sisältö ja rajaus .............................................................................. 13 

1.4 Tutkimusmetodologia ja työn toteutus .................................................... 15 

2 YRITYKSEN SUORITUSKYKY ............................................................... 19 

2.1 Suorituskyvyn määritelmä ...................................................................... 19 

2.2 Suorituskyvyn mittaamiseen vaikuttavia tekijöitä .................................. 19 

2.3 Sisäinen ja ulkoinen suorituskyky .......................................................... 22 

2.4 Suorituskyvyn mittaamisen motiivit ....................................................... 24 

2.4.1 Tarvittava tieto päätöksentekoon ..................................................... 24 

2.4.2 Viestintä ja motivointi ..................................................................... 26 

2.5 Haasteet suorituskyvyn mittauksessa ...................................................... 29 

2.6 Mittaristoesimerkkejä ............................................................................. 32 

3 SUORITUSKYVYN MITTARIT ............................................................... 40 

3.1 Hyvän mittarin tuntomerkit ..................................................................... 40 

3.2 Mittarin arviointi ..................................................................................... 41 

3.3 Toiminnan tai tuloksien mittaus .............................................................. 43 

3.4 Taloudelliset ja ei-taloudelliset mittarit .................................................. 47 

3.5 Suorituskykymittaristo ............................................................................ 48 

3.5.1 Suorituskyvyn dimensiot ................................................................. 49 

3.5.2 Mittareiden lukumäärä ..................................................................... 50 

4 TULOSPALKKAUS .................................................................................... 52 

4.1 Tulospalkkauksen motiivit ...................................................................... 53 

4.2 Tulospalkkauksen taso ............................................................................ 55 

4.3 Tulospalkkiojärjestelmän kehittäminen .................................................. 56 

4.4 Palkitseminen suorituskyvyn perusteella ................................................ 58 

5 MITTAUSJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELUPROSESSI .................... 60 

5.1 Kirjallisuuden suunnitteluprosessien vertailu ......................................... 60 



6 
 

5.2 Johdon rooli ............................................................................................ 69 

5.3 Työntekijöiden rooli ................................................................................ 70 

5.4 Tavoitteiden asettaminen ........................................................................ 72 

5.5 Toimintaohjeita mittariston rakentamiseen ............................................. 74 

6 SUORITUSKYKYMITTARISTON SUUNNITTELU 

ASIANTUNTIJAYRITYKSESSÄ ..................................................................... 76 

6.1 Yrityksen tunnuspiirteet .......................................................................... 76 

6.2 Mittariston implementointiprosessi ........................................................ 79 

6.2.1 Prosessin aloitus .............................................................................. 81 

6.2.2 Johdon sitouttaminen ....................................................................... 82 

6.2.3 Vision ja strategian määrittely ......................................................... 83 

6.2.4 Menestystekijöiden määrittely ......................................................... 85 

6.2.5 Mittareiden valinta ........................................................................... 87 

6.2.6 Henkilöstön haastattelut................................................................... 94 

6.2.7 Mittareiden kohdistaminen henkilöille ............................................ 99 

6.2.8 Mittareiden painotusten valinta ..................................................... 100 

6.2.9 Mittariston viimeistely ................................................................... 101 

6.3 Toimeenpano ......................................................................................... 102 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET ............................................................................... 104 

7.1 Palkitsemisen vaikutus mittaristoon ..................................................... 104 

7.2 Tehokas mittaristo pienellä resurssitarpeella ........................................ 106 

7.3 Laajennettavuus kokonaisvaltaiseksi mittaristoksi ............................... 109 

7.4 Henkilötason mittaristoon liittyviä huomioita ...................................... 110 

7.5 Jatkotutkimusaiheita ............................................................................. 111 

8 YHTEENVETO .......................................................................................... 113 

LÄHDELUETTELO ......................................................................................... 116 

 



7 
 

LIITTEET 

 

Liite 1. Henkilöstöhaastatteluiden kysymykset. 

Liite 2. Esimerkkejä tietotyön menestystekijöistä ja mittareista. 

Liite 3. Kirjallisuuden suorituskykymittaristojen prosessimallien vertailu. 

Liite 4. Mittausalueiden, menestystekijöiden ja mittareiden yhteys. 

Liite 5. Yksilökohtaiset suorituskyvyn mittarit. 

 

  



8 
 

KUVALUETTELO 

 

Kuva 1. Työn keskeiset kysymykset. .................................................................... 13 

Kuva 2. Suorituskyvyn mittaamiseen vaikuttavat tekijät. (mukaillen Santori & 

Anderson 1987, s. 142) .......................................................................................... 20 

Kuva 3. Yksilötason suorituskyvyn mittauksen kehittämisen viitekehys. (Ukko 

2009, s. 65) ............................................................................................................ 21 

Kuva 4. Sisäinen ja ulkoinen suorituskyky. (Rantanen 2001, s. 5)....................... 23 

Kuva 5. Mittausjärjestelmän hyödyntäminen yrityksen menestymiseen. ............. 28 

Kuva 6. Syitä suorituskyvyn mittaukselle. ........................................................... 29 

Kuva 7. Suorituskykypyramidi. (mukaillen Lynch & Cross 1995, s. 65) ............ 34 

Kuva 8. Dynaamisen suorituskykyjärjestelmän ulottuvuudet. (Laitinen 1998, s. 

296) ........................................................................................................................ 36 

Kuva 9. Mitattavuuden tarkastelu. (mukaillen Simons 2000, s. 236) ................... 42 

Kuva 10. Strategian ja toiminnan välinen yhteys. (mukaillen Simons 2000, s. 32)

 ............................................................................................................................... 62 

Kuva 11. Yleinen suorituskyvyn kehittämisprosessi. (mukaillen Laitinen et al. 

1999, s. 6) .............................................................................................................. 63 

Kuva 12. Mittariston kehittämisprosessi. (mukaillen Hannula et al. 2002, s. 153)

 ............................................................................................................................... 65 

Kuva 13. Mittarin käyttöperiaatteiden dokumentoinnin sisältö. (mukaillen 

Hannula et al. 2002, s. 168) ................................................................................... 68 

Kuva 14. Motivaation ja tavoitteen välinen suhde. (mukaillen Simons 2000, s. 

242) ........................................................................................................................ 73 

Kuva 15. Mittariston implementointiprosessi. ...................................................... 79 

Kuva 16. Mittausalueiden ja mittareiden välinen yhteys. ..................................... 87 

Kuva 17. Hierarkkinen mittariston rakenne. ....................................................... 101 

Kuva 18. Suoraviivainen mittariston rakenne. .................................................... 101 

 



9 
 

TAULUKKOLUETTELO 

 

Taulukko 1. Työn rakenne esitettynä syöte-tulos -kaaviossa. .............................. 14 

Taulukko 2. Haastattelutapojen valinta. (Metsämuuronen 2006, s. 235) ............. 17 

Taulukko 3. Suorituskykymittariston ongelmia ja niihin vaikuttavia syitä.......... 31 

Taulukko 4. Prosessin ja tuloksien seurattavuuden vertailu................................. 44 

Taulukko 5. Suorituskyvyn kriittiset dimensiot. (mukaillen Hudson et al. 2001, s. 

1102) ...................................................................................................................... 49 

Taulukko 6. Yrityksen ominaisuuksien vaikutus mittauksen tasoon. (mukaillen 

Lautala 2001, s. 44, Lawlerin 1981 mukaan) ........................................................ 56 

Taulukko 7. Menestystekijät luokiteltuina kriittisten ulottuvuuksien mukaan. ... 86 

Taulukko 8. Yrityksen menestystekijät ja niihin sidotut alustavat mittarit. ......... 88 

Taulukko 9. Mittareiden näkökulman ja tason tarkastelu. ................................... 93 

Taulukko 10. Esimerkki uuden strategian vaikutuksista työntekijän mittareihin.

 ............................................................................................................................. 110 

 



10 
 

1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn aiheesta 

 

Suorituskykymittaristo luodaan tukemaan yrityksen päätöksentekoa oikean ja 

luotettavan tiedon avulla. Suorituskyvyn mittaamisella pyritään parantamaan 

yrityksen menestymismahdollisuuksia. Mittauksen tuottamaa tietoa 

suorituskyvystä voidaan käyttää yrityksen johtamisen työkaluna, ja menetelmällä 

pystytään viestimään työntekijöille yrityksen strategiasta. 

 

Tulospalkkaus on suosittu väline henkilöstön johtamisen ja motivointiin. Yleensä 

palkkio on sidottu yrityksen toiminnan tunnuslukuun, jonka tuloksen mukaan 

palkkioita maksetaan. Tulospalkkioita on käytetty myös suorituskykymittariston 

kanssa, jolloin mittareiden tulokset ovat palkkioiden maksuperusteita. 

Maksuperusteina voidaan käyttää joko yritystason suorituskyvyn tuloksia tai 

yksittäisten työntekijöiden suoritusten tuloksia. 

 

Suorituskyvyn mittaamisen suosio on lisääntynyt viime vuosikymmenenä 

tavoitejohtamisen yleistyttyä (Rantanen, Levä & Pekkola 2007, s. 344). 

Mittaristoja on kehitetty mittaamaan erityisesti yritystason suorituskykyä. Ryhmä- 

ja henkilötasolla toimivia mittaristoja on tutkittu ja toteutettu vähemmän. Lisäksi 

asiantuntijatyön luotettava mittaus voidaan nähdä haastavaksi erityisesti henkilö- 

eli yksilötasolla. Aikaisemmin asiantuntijatyötä on mitattu yleensä yritystasolla. 

(Asiantuntijaa on vaikea mitata 2006; Suorituskyvyn mittaaminen voi parantaa 

työelämän laatua 2009, s. 34; ks. myös Lönnqvist, Kujansivu & Antikainen 2006, 

s. 11–12) 

 

Huolellinen mittariston suunnittelu on tärkeää toimivan mittariston kannalta. 

Suunnittelulla luodaan pohja mittariston rakentamiselle. Toisaalta kuitenkin 

Neelyn, Millsin, Plattsin, Richardsin, Gregoryn, Bournen ja Kennerleyn (2000, s. 

1142) mukaan suorituskykymittariston suunnittelua haastavampi tehtävä on sen 

onnistunut rakentaminen ja käyttö. Mittariston rakentamisen alkaessa koetaan 
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usein työntekijöiden muutosvastarintaa eri muodoissaan. Mittariston tuloksia 

voidaan vääristellä tai mittariston rakentamista pyrkiä estämään. Onnistunut 

suunnitteluprosessi vähentää näitä ilmiöitä. Lisäksi jo suunnitteluvaiheessa 

toteutettava henkilöstön perehdyttäminen mittaristoon vähentää muutosvastarintaa 

käyttöönottovaiheessa. Tasapainoisen ja kattavan mittariston tuloksia ei ole 

mahdollista vääristellä, jolloin mittaristosta on eniten hyötyä. 

 

Pienessä yrityksessä on usein käytössä suuria yrityksiä vähemmän resursseja 

yrityksen kehitystoimintaan. Suorituskykymittaristoa suunniteltaessa on syytä 

ottaa huomioon mittariston rakentamisen ja jatkuvan ylläpidon resurssitarve. 

Mittariston tuottamaa hyötyä ei välttämättä ole helppoa mitata, mutta 

resurssitarpeen pitäminen kohtuullisena voi auttaa pitämään mittariston tuotos-

panos -suhteen hyvänä. 

 

Vallalla on ollut käsitys, että suorituskyvyn mittaus sopisi ainoastaan suurille 

yrityksille. Oleelliset rakenteelliset ja kulttuurilliset erot suurten ja pienten 

yritysten välillä voivat johtaa siihen, että suurissa yrityksissä käytettyjä 

järjestelmiä on hankala saada toimimaan myös pienissä yrityksissä. Hudson Smith 

ja Smith (2006, s. 396) toteavat erityisesti resurssien riittävyyden olevan ongelma 

pienillä yrityksillä. Toisaalta kuitenkin pienten yritysten kevyt 

organisaatiorakenne ja hyvä joustavuus voivat helpottaa suorituskykyjärjestelmän 

kehittämistä. Yleisesti ottaen suorituskyvyn mittausjärjestelmän kehittäminen 

pienille yrityksille on suuria yrityksiä haasteellisempi tehtävä. Kuitenkin tiettyjen 

ominaisuuksien täyttyessä sekä mittausjärjestelmän että yrityksen puolelta, on 

mittausjärjestelmä täysin toteutettavissa. 

 

Taloudelliset mittarit ovat olleet perinteisesti suosiossa, mutta nykyään 

suorituskyvyn mittaamisessa myös ei-taloudellisten mittareiden käyttö on yleistä. 

Taloudelliset mittarit ovat usein myös objektiivisia. Asiantuntijatyölle ominaisesti 

yksilötason mittausta ei välttämättä ole mahdollista toteuttaa täysin objektiivisilla 

ja eksakteilla mittareilla. Yritystason suorituskyvyn mittaukseen taloudelliset 

mittarit sopivat hyvin, mutta epäsäännöllistä ja vaihtelevaa työtä tekevän 
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suunnittelijan työn mittaaminen tarkastelijasta riippumattomalla mittarilla voi olla 

haastavaa. 

 

1.2 Työn tavoitteet 

 

Tässä työssä käsitellään yksilötason suorituskyvyn mittausta ja 

suorituskykymittariston suunnitteluprosessia pienen asiantuntijayrityksen 

näkökulmasta. Kohdeyritykselle suunnitellaan suorituskyvyn mittausjärjestelmä, 

jolla voidaan seurata työntekijöiden henkilökohtaista suorituskykyä. Mittaristo 

suunnitellaan siten, että sen avulla voidaan toteuttaa henkilökohtaiseen 

suoritukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Työn pohjalta yrityksellä tulisi olla 

valmiudet rakentaa konkreettinen suorituskykymittaristo, joka olisi mahdollista 

laajentaa myöhemmin kattamaan myös koko yrityksen tason. 

 

Työn tavoitteena on kartoittaa menestystekijöitä pienen asiantuntijayrityksen 

henkilötason suorituskykymittaristossa. Suunnittelun tuloksena 

suorituskykymittariston tulisi 

 

- mahdollistaa palkitsemisen henkilökohtaisen suorituksen perusteella 

- tukea yrityksen tavoitteiden toteutumista sitomatta liikaa resursseja 

- olla liitettävissä myöhemmin valmisteltavaan kokonaisvaltaiseen 

yritystason mittaristoon. 

 

Työssä kiinnitetään huomiota mittareiden kykyyn toimia palkitsemisen 

perusteena. Perinteisesti suorituskyvyn mittaus on keskittynyt koko yritykseen, 

joten yleispäteviä, henkilötasolle meneviä suorituskyvyn mittareita voi siksi olla 

haastava löytää. Suurin haaste työssä on epäsäännöllisen asiantuntijatyön 

yksilötason mittauksen luotettava toteutus. Työn tavoitteita tukevia olennaisia 

kysymyksiä on esitetty kuvassa 1.  
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Kuva 1. Työn keskeiset kysymykset. 

 

1.3 Työn sisältö ja rajaus 

 

Taulukossa 1 esitetään työn rakenne. Työn alussa luodaan kirjallisuuskatsaus 

suorituskyvyn mittaamiseen ja mittareihin, tulospalkkaukseen sekä 

mittausjärjestelmän suunnitteluun. Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään erityisesti 

tutkimuksiin, jotka käsittelevät pienen asiantuntijayrityksen suorituskyvyn 

mittaamista. Empiirisessä osassa esitellään toteutettu suorituskyvyn 

mittausjärjestelmän suunnitteluprosessi. Työn lopussa vastataan 

tutkimuskysymyksiin ja esitetään kokemuksia sekä huomioita työn tuloksista. 

 

Työn tarkoituksena on keskittyä suorituskykymittariston suunnitteluvaiheeseen ja 

jättää mittariston rakentamisen tarkastelu jatkotutkimusaiheeksi. Empiirisessä 

osassa esiteltävä mittaristo on luotu mittaamaan yksittäisten työntekijöiden 

suorituskykyä. Mittaristo on suunniteltu yksilötason mittausta varten, mutta 
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mittariston kehityksessä on huomioitu mittariston valmius olla myös 

laajennettavissa yritystasolle kokonaisvaltaiseksi suorituskykymittaristoksi.  

 

Taulukko 1. Työn rakenne esitettynä syöte-tulos -kaaviossa. 

SYÖTE → TULOS 

Yrityksen tavoitteet, 
aikaisemmat tutkimukset 

Luku 1: Johdanto 
Työn tavoitteet, sisältö, rajaus, 
toteutus ja käsitteet 

  
 

  

Kirjallisuuskatsaus 
Luku 2: Yrityksen 

suorituskyky 

Mittaamisen määritelmä, syitä ja 
haasteita mittaamiselle sekä tieto 
olemassa olevista järjestelmistä 

  
 

  

Kirjallisuuskatsaus 
Luku 3: Suorituskyvyn 

mittarit 
Käsitys toimivasta mittarista ja 
mittariston menestystekijöistä 

   

Kirjallisuuskatsaus Luku 4: Tulospalkkaus 

Ymmärrys tulospalkkauksesta sekä 
huomioitavat seikat 
tulospalkkauksen ja 
suorituskykymittariston 
yhdistämisessä 

  
 

  

Kirjallisuuskatsaus 
Luku 5: 

Mittausjärjestelmän 
suunnitteluprosessi 

Perusta mittausjärjestelmän 
suunnitteluprosessille 

  
  

Kokemus yrityksestä, 
hiljainen tieto, yrityksen 
strategia ja visio, palaverit, 
työntekijöiden haastattelut, 
kirjallisuus 

Luku 6: 
Suorituskykymittariston 

suunnittelu 
asiantuntijayritykselle 

Yritysesittely, räätälöity 
suunnitteluprosessi sekä valmiiksi 
suunniteltu tulospalkkauksen 
mahdollistava henkilötason 
suorituskykymittaristo 

  
 

  

Koko suunnitteluprosessi, 
työn tavoitteet ja tulokset 

Luku 7: Johtopäätökset 

Huomioita prosessista, uutta tietoa 
henkilötason mittariston 
kehitysprosessista, 
jatkotutkimussuositukset 

  
 

  
Tutkimusraportti Luku 8: Yhteenveto Työn tulokset tiivistetysti 

 

Työn ulkopuolelle jatkotutkimusaiheeksi jäävät suorituskykymittariston 

prosessista mittariston käytännön rakentaminen, kannusteiden sitominen 

mittaristoon, käyttöönotto, käyttö, seuraaminen sekä jatkuva kehittäminen. Työssä 

tarkastellaan myös yksilötason mittariston valmiuksia laajentua myös 

yritystasolle, mutta tarkempi yksilö- ja yritystason mittaristojen yhdistysprosessi 

jätetään tulevaisuuden tutkimusten aiheeksi.  
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1.4 Tutkimusmetodologia ja työn toteutus 

 

Tutkimusmetodologia 

Työ on tutkimusotteeltaan pääosin kvalitatiivinen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

suositaan tutkijan omia havaintoja, jolloin tiedon keruussa voi paljastua 

odottamattomia asioita. Tutkimuksen kohteet valitaan tarkoituksenmukaisesti. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen edetessä tutkimussuunnitelma voi elää. (Hirsjärvi et 

al. 2007, s. 131–132, 136, 160) 

 

Tutkimusstrategia voidaan luokitella osittain tapaustutkimukseksi ja osittain 

survey-tutkimukseksi. Hirsjärven et al. (2007, s. 130–131) mukaan tapaustutkimus 

on perinteinen tutkimusstrategia, jonka kohteet ovat yksilöllisiä. Menetelmällä 

pyritään hankkimaan yksityiskohtaista tietoa yksittäisistä tapauksista. Tässä työssä 

käsitellään tapausta, jossa erityispiirteinä ovat yrityksen pieni koko ja 

asiantuntijatyö. Tyypillisesti tapaustutkimuksessa kerätään tietoa kohteesta 

luonnollisissa tilanteissa useita eri metodeja käyttämällä. Työ täyttää myös 

survey-tutkimuksen tuntomerkkejä. Survey-tutkimukselle ominaisesti tiedon 

kerääminen on standardoitua ja menetelmän kyselyt ovat strukturoituja. Työssä 

käytettävien haastatteluiden ja havainnoinnin pohjalta pyritään löytämään 

vastauksia tutkimuskysymyksiin. Lisäksi kirjallisuuslähteistä etsitään tietoa 

aikaisemmista aiheeseen liittyvistä tapauksista. (Ks. myös Laine, Bamberg & 

Jokinen 2007, s. 9) 

 

Työn kulku 

Informaatio työn perustaksi saadaan tutkimalla kirjallisuudesta saatavia 

esimerkkejä ja teoriaa, sekä haastattelemalla yrityksen johtoa ja henkilöstöä. Työn 

alkuvaiheessa määritetään työn suuntaviivat ja tavoitteet, jotka tarkentuvat ja 

voivat elää työn edetessä. Kirjallisuuden esimerkkien perusteella määritetään 

suorituskykymittariston suunnitteluprosessi, jota hyödynnetään työn 

tutkimuskysymyksien selvittämisessä. 
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Työn tutkimuksessa apuna käytettävän yrityksen strategia ja visio ovat lähtökohta 

suorituskykymittariston suunnittelulle. Yhteys yrityksen strategian ja sen 

toteutumiseen vaikuttavien ydintoimintojen välillä selvitetään. Tässä vaiheessa 

voidaan alustavasti miettiä mitattavia osa-alueita ja halutaanko jokaiselle 

työntekijälle mittareita jokaiselta mittauksen osa-alueelta. Lisäksi tulee harkita, 

missä asiassa on parempi mitata prosessia ja mihin sopii paremmin työn tuloksien 

mittaus. Työvaiheen päätavoitteena on luoda pohjaa sellaiselle mittaristolle, joka 

pystyisi luomaan arvoa koko yritykselle kokonaisuudessaan, vaikka mitattavina 

kohteina ovat ainoastaan yksittäiset työntekijät. Tässä vaiheessa pyritään 

löytämään linkki mitattavien osa-alueiden ja tavoitteiden välille. 

 

Yrityksen työntekijöitä haastatellaan suorituskyvyn mittaukseen liittyvistä 

asioista. Reilun vuoden työkokemuksen perusteella työntekijöiden tehtävät ovat 

etukäteen jo hyvin tiedossa, joten työtehtävistä tarvitsee esittää vain tarkentavia 

kysymyksiä. Haastatteluilla pyritään selvittämään mittariston kannalta olennaisia 

seikkoja, jotta suunniteltava mittaristo sopisi mahdollisimman hyvin 

kohdeyritykselle. 

 

Haastattelujen tuloksien perusteella suunnitellaan jokaiselle työntekijälle 

henkilökohtaiset suorituskyvyn mittarit. Valmiiden mittareiden tarkastelulla 

todetaan mittareiden tuki yrityksen tavoitteille ja strategialle. Mittareista kootaan 

tasapainoinen ja kompakti kokonaisuus, jonka seuraaminen ja ylläpitäminen ei 

kuluta liikaa resursseja. Mittariston tulee myös olla kytkettävissä 

henkilökohtaiseen tulospalkkiojärjestelmään. Lopuksi johdolle annetaan ohjeita 

mittariston käytännön rakentamiseksi. 

 

Haastattelut 

Haastattelutavat voidaan jakaa yksilöhaastatteluun, ryhmähaastatteluun, postin 

kautta kerättävään haastatteluun ja paikan päällä tehtävään lomakehaastatteluun. 

Kun tavoitteena on tiedonhankinta, voidaan haastattelut tyypittää käytännön 

haastatteluihin ja tutkimushaastatteluihin. Käytännön haastattelut tähtäävät 
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käytännön ongelman ratkaisemiseen ja tutkimushaastattelulla pyritään 

hankkimaan tietoa systemaattisesti. (Metsämuuronen 2006, s. 231–232) 

 

Haastattelumenetelmät voidaan jakaa klassisen jaon mukaan strukturoituihin, 

puolistrukturoituihin sekä avoimiin haastatteluihin. Niiden valintaan vaikuttavia 

syitä on esitetty taulukossa 2. Strukturoidussa menetelmässä lomakkeella on 

valmiit vaihtoehdot, jotka ohjaavat vastauksen tiettyyn lokeroon. Menetelmä 

toimii hyvin kun haastateltava joukko on homogeenista. Toisaalta ongelmia voi 

ilmetä, mikäli haastateltavassa joukossa on selvästi joukosta poikkeavia 

henkilöitä. Puolistrukturoitu eli teemahaastattelu sopii hyvin tilanteisiin, joissa 

halutaan selvittää arvostuksia, ihanteita ja perusteluja. Teemahaastattelussa ei ole 

tarkasti määriteltyjä kysymysten muotoa tai haastattelun rakennetta. Vapain 

haastattelumuoto on ei-strukturoitu eli avoin haastattelu. Se on olemukseltaan 

lähellä keskustelua, eikä avoimen haastattelun tekijä pyri ohjaamaan aihetta 

haluamaansa suuntaan vaan seuraa haastateltavan asiaa. Menetelmä on 

parhaimmillaan kun a) henkilöiden kokemukset vaihtelevat paljon, b) käsitellään 

menneisyyttä tai heikosti tiedostettuja seikkoja, c) tutkittavia henkilöitä on vähän 

tai aihe on arkaluontoinen ja d) haastattelijan sekä haastateltavan välillä on 

positiivinen suhde. (Metsämuuronen 2006, s. 234–235; ks. myös Hirsjärvi et al. 

2007, s. 202–207) 

 

Taulukko 2. Haastattelutapojen valinta. (Metsämuuronen 2006, s. 235) 

  Lomakehaastattelu Teemahaastattelu Avoin 
haastattelu 

Kysymysten 
muotoilu 

kiinteä suosituskysymyksiä vapaa 

Kysymysalue tiukasti määritelty pääpiirteissään 
määritelty 

vapaa 

Vastaajien määrä suuri melko pieni pieni 
Kustannukset / 
yksikkö 

pienet suurehkot suurehkot 

Työmäärä 
analyysivaiheessa 

melko pieni suuri suuri 

Tutkijan 
paneutuminen 

voi olla pieni aina suuri aina suuri 

Saatu tieto pinnallista syvää syvää 
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Tässä työssä käytettiin sekä käytännön haastatteluja että tutkimushaastatteluja. 

Käytännön haastattelut sopivat erityisesti johdon kanssa pidettävien keskustelujen 

pohjaksi. Keskusteluissa johdon kanssa oli tarkoituksena pyrkiä tiedon 

keräämisen lisäksi ratkaisemaan ongelmia yhteistyöllä. Tutkimushaastattelujen 

hallitumpi rakenne oli puolestaan omiaan henkilöstön mielipiteiden keräämisessä. 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2007, s. 188) painottavat, että haastatteluissa on 

tärkeä esittää kaikille samanlaiset kysymykset samalla tavalla. Siksi haastatteluita 

varten laadittiin kysymyslista, joka on esitetty liitteessä 1. Haastattelut olivat 

lomakehaastatteluja, mutta niissä annettiin mahdollisuus myös vapaalle sanalle. 

Lomakehaastattelu oli perusteltua, sillä yrityksen työntekijät muodostavat melko 

homogeenisen joukon, eikä joukosta erotu selvästi erilaisia henkilöitä.  

 

Haastatteluissa sovellettiin myös teema- ja avoimen haastattelun keinoja, sillä 

haastattelija ja haastateltavat tuntevat toisensa. Haastatteluissa rohkaistiin 

haastateltavia vapaaseen ilmaisuun. Sen avulla pyrittiin hankkimaan myös 

piilevää tietoa, jota pelkän lomakehaastattelun keinoin ei olisi ollut mahdollista 

saavuttaa.  
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2 YRITYKSEN SUORITUSKYKY 

 

Yrityksen nykyinen osaaminen ja ympäristön tila vaikuttavat siihen, millaiseksi 

suorituskykymittaristo muodostuu. Mittaristoa voidaan käyttää apuna henkilöstön 

motivoinnissa ja heidän toimintansa suuntaviivojen määrittelyssä. Suorituskyvyn 

mittaamiseen liittyy myös haasteita, jotka on tärkeä selvittää ennen mittariston 

suunnittelua. 

 

2.1 Suorituskyvyn määritelmä 

 

”Suorituskyky (performance) voidaan määritellä yrityksen kyvyksi saada aikaan 

tuotoksia asetetuilla ulottuvuuksilla suhteessa asetettuihin tavoitteisiin” (Laitinen, 

Piispanen, Rönnqvist & Ylinen 1999, s. 19; Laitinen 1998, s. 279). Ulottuvuudet 

ovat yhteydessä yrityksen kykyyn tyydyttää ensisijaisesti omistajien ja myös 

muiden sidosryhmien tarpeet (Laitinen 1998, s. 279–280).  

 

Neely (1998, s. 5) määrittelee suorituskyvyn mittaamisen prosessiksi, jossa 

mitataan tapahtuneita tekoja. Mittaustuloksista muodostuu yrityksen nykyhetken 

suorituskyky. Suorituskyvyn mittaaminen on osoitus halusta asettaa konkreettisia 

tavoitteita ja korostaa tietoisesti tiettyjä asioita. Mittaamisella pyritään 

selvittämään toteutuvatko tavoitteet ylipäätään ja kuinka paljon niihin kuluu 

resursseja (Neely, Gregory & Platts 2005, s. 1229). Suorituskyvyn mittaamisen 

avulla voidaan johtaa, kannustaa ja innostaa ihmisiä olemalla vuorovaikutuksessa 

heidän kanssaan (Neilimo & Uusi-Rauva 2001, s. 268). 

 

2.2 Suorituskyvyn mittaamiseen vaikuttavia tekijöitä 

 

Koska yritykset eroavat toisistaan niin kokonsa kuin ominaisuuksiensa puolesta, 

on mittariston kehittämisessä syytä ottaa huomioon yrityksen erityispiirteet. 

Niiden perusteella voidaan käyttää sopivaa mallia tai räätälöidä mittaristo 

yritykselle sopivaksi. Kuva 2 esittää Santorin ja Andersonin (1987, s. 142) 

näkemystä suorituskyvyn mittaukseen vaikuttavista tekijöistä. Toiminnallisen 
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ympäristön lisäksi vaikuttavia tekijöitä ovat yrityksen organisaatio, tavoitteet ja 

menestystekijät sekä palkkiojärjestelmä. Koska suorituskyvyn mittaukseen 

vaikuttavat useat tekijät, voisi päätellä tapauskohtaisen suunnittelun olevan 

järkevin ratkaisu uuden suorituskykymittariston suunnittelussa. Valmiita 

mittaristomalleja voisi hyödyntää oman suunnittelun lähtökohtina poimimalla eri 

mallien parhaita puolia. Tenhusen (2001, s. 28) mielestä valmiit mittaristot 

toimivatkin lähinnä pohjina omalle suunnittelulle. Suorituskyvyn mittaristo tulee 

aina kehittää silmällä pitäen yrityksen erityispiirteitä ja strategiaa.  

 

 

Kuva 2. Suorituskyvyn mittaamiseen vaikuttavat tekijät. (mukaillen Santori & 

Anderson 1987, s. 142) 

 

Ukon (2009, s. 63–64) väitöstutkimuksessa esitetään kuvan 3 viitekehys 

yksilötason suorituskyvyn mittaamiselle. Hänen mukaan kolme olennaista asiaa 

menestyvässä yksilötason mittausjärjestelmässä ovat suorituskyvyn sitominen 

palkkioihin, yksilön ja yrityksen välisten tavoitteiden yhteyden ymmärtäminen 

sekä toimiva kommunikointi. Lisäksi muita tärkeitä tekijöitä ovat työntekijöiden 

mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon, selvät työnkuvaukset ja koulutus.  
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Kuva 3. Yksilötason suorituskyvyn mittauksen kehittämisen viitekehys. (Ukko 

2009, s. 65) 

 

Viitekehyksen ajatuksena on pyrkiä kehittämään kuutta edellä mainittua tekijää. 

Ensimmäiseksi arvioidaan näiden tekijöiden taso nykyhetkellä. Näistä valitaan 

tärkeimmät kehitettäviksi, ja lopputuloksena pitäisi olla paremmat edellytykset 

toimivalle henkilötason mittausjärjestelmälle. (Ukko 2009, s. 66) 

 

Lynch ja Cross (1995, s. 40–43) korostavat asiakkaan merkitystä yrityksen 

toiminnassa. Perimmäinen syy yrityksen olemassaololle ja menestykselle on 

luonnollisesti asiakas. Siksi on tärkeää huomioida, kuinka asiakkaat näkevät 

yrityksen. Asiakkaan mielikuvaan yrityksestä voidaan vaikuttaa yrityksen 

tuotteiden tai palveluiden välityksellä. Voidaan ajatella, että aina kun asiakas on 
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jollain tapaa yhteydessä tuotteeseen, on yrityksellä mahdollista vaikuttaa 

asiakkaan kuvaan yrityksestä. Asiakkaan kontakti tuotteeseen voi tapahtua jo 

valmistushetkellä tai vasta pitkän ajan kuluttua tuotteen valmistumisesta.   

 

Asiakkaan kokemaan tuotteeseen vaikuttaa suoraan vain osa yrityksen 

toiminnoista. Kuitenkin lähes kaikkia toimintoja tarvitaan, jotta yritys voi 

menestyä tuotteidensa avulla. Ydinprosessit voidaan nähdä niiden toimintojen 

yhdistelminä, joiden avulla asiakkaalle luodaan arvoa. Yhden tuotteen 

toimittamiseksi tarvittavaan ydinprosessiin voivat kuulua esimerkiksi 

ostotoiminta, suunnittelu, valmistus, jakelu, asennus, markkinointi, myynti ja 

asiakaspalvelu. Suorituskykymittariston tulisi pystyä ottamaan kaikkien osa-

alueiden suoritus huomioon, jottei ydinprosesseihin jäisi heikkoja lenkkejä. 

(Lynch & Cross 1995, s. 46–48) 

 

2.3 Sisäinen ja ulkoinen suorituskyky 

 

Yrityksen suorituskyvyn osa-alueet voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen 

suorituskykyyn. Kuvassa 4 on esitetty tarkastelijan ja tarkastelun kohteen mukaan 

määräytyvät suorituskyvyn osa-alueet. Rantasen (2001, s. 6) mukaan sisäinen 

tarkastelija katsoo suorituskykyä yrityksen sisältä ja tarkastelee erityisesti pientä 

osa-aluetta. Ulkoinen tarkastelija puolestaan näkee yrityksen kokonaisuutena. 

 

Sisäisen suorituskyvyn tarkastelu perustuu usein tarkempaan yritystietoon, sillä 

tieto saadaan yrityksen sisältä. Luonnollisesti yritys voi myös itse tarkastella 

ulkoista suorituskykyään katsomalla yritystä kokonaisuutena esimerkiksi 

benchmarking-menetelmän avulla, jossa vertailukohtana käytetään usein alan 

parasta osaajaa. Myös ulkopuolinen tarkastelija voi päästä lähelle yrityksen 

sisäisen suorituskyvyn analysointia. Esimerkiksi yrityksiin tehtävät konsultoinnit 

paneutuvat tarkasti yrityksen tietoihin ja yleensä tarvitsevat läheistä yhteistyötä 

yrityksen kanssa hyvien tulosten saavuttamiseksi. Sisäisen suorituskyvyn osa-

alueet ovat yleensä tuottavuus, tehokkuus ja taloudellisuus. Näiden lisäksi 
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analysoidaan myös laatua, kapasiteettia ja toimitus- sekä läpimenoaikaa. 

(Rantanen 2001, s. 6) 

 

 

Kuva 4. Sisäinen ja ulkoinen suorituskyky. (Rantanen 2001, s. 5) 

 

Yrityksen ulkoista suorituskykyä analysoidaan yleensä koko yritystä koskevien 

taloustietojen perusteella. Esimerkiksi tilinpäätösanalyysi- tai 

kannattavuuslaskelma-menetelmiä käytetään ulkoista suorituskykyä 

analysoitaessa. Rantanen (2001, s. 6) kuitenkin muistuttaa, että ulkoisen ja 

sisäisen suorituskyvyn mittarit eivät ole itsestäänselvyyksiä, vaan ne tulee miettiä 

tapauskohtaisesti. Erityisesti sisäisen suorituskyvyn mittarit vaihtelevat paljon 

riippuen yrityksestä ja sen tilanteesta. Ulkoisen suorituskyvyn mittarit ovat 

enemmän vakiintuneita ja niille löytyy yleisesti soveltuvia normeja sekä 

vertailutietoja esimerkiksi muista yrityksistä.  
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2.4 Suorituskyvyn mittaamisen motiivit 

 

Yrityksen toiminta tähtää menestykseen. Laitinen et al. (1999, s. 5) toteavat, että 

yrityksen on menestyäkseen kehitettävä ja ylläpidettävä suorituskykyään. 

Yrityksen suorituskyky muodostuu lähes kaikesta yrityksen toiminnasta. 

Suorituskyvyn mittaus on tärkeä tekijä, jotta suorituskykyä voitaisiin analysoida ja 

kehittää. 

 

Tässä työssä kirjallisuudesta poimitut syyt suorituskyvyn mittaukselle on jaoteltu 

tieto- ja viestintäpohjaisiin. Neely (1998, s. 71–72) esittää motiiveja jaettavaksi 

neljään ryhmään, jotka ovat 

 

- yrityksen tilanteen tunnistaminen 

- tilanteen viestiminen muille 

- keskittymiskohteiden valinta 

- kehityksen ajaminen. 

 

Näistä yrityksen tilanteen tunnistaminen ja keskittymiskohteiden valinta voidaan 

nähdä tietopohjaisina motiiveina, kun taas tilanteen viestiminen muille ja 

kehityksen ajaminen kuuluvat viestintäpohjaisiin syihin käyttää suorituskyvyn 

mittausjärjestelmää. 

 

2.4.1 Tarvittava tieto päätöksentekoon 

 

Neilimo ja Uusi-Rauva (2001, s. 269) toteavat, että suorituskyvyn 

mittausjärjestelmän perustarkoituksena on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. 

Ihanteellisessa tapauksessa suorituskyvyn mittausjärjestelmä vaikuttaa 

positiivisesti työyhteisöön motivoimalla, ohjaamalla tekemään oikeita asioita, 

selkeyttämällä tavoitteita, helpottamalla kommunikointia, aiheuttamalla kilpailua 

ja antaen edellytykset tulospalkkaukselle. Lisäksi suorituskyvyn mittaus korostaa 

mitattavan asian arvoa. Suorituskyvyn mittaamisen yksi päätarkoitus on tuottaa 
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jäsenneltyä ja luotettavaa tietoa, jonka pohjalta voidaan tehdä oikeita päätöksiä 

(Tenhunen 2001, s. 13). 

 

Ukon, Tenhusen ja Rantasen (2005, s. 74) julkaisemassa tutkimusraportissa 

todetaan suorituskyvyn mittaamisella olevan lähes poikkeuksetta myönteisiä 

vaikutuksia yrityksen toimintaan. Yrityksen johto pystyy suorituskykymittariston 

avustuksella tekemään nopeampia ja varmempia päätöksiä. (Ks. myös Laitinen 

1996, s. 22) Suorituskykymittariston käyttö on auttanut myös ennakoimaan 

henkilökunnan osaamisen päivittämistä ja koulutustarpeita. Simonsin (2000, s. 

67–72) mukaan informaatiota käytetään myös uusien päätösten vaikutusten 

arvioimiseen. Mittaamisen tuottaman informaation avulla voidaan varmistaa, että 

yrityksen suoritteet, prosessit ja tuotokset toimivat halutulla tavalla ja tarvittaessa 

niitä voidaan ohjata tiedon avulla. Informaation avulla pystytään esimerkiksi 

erottamaan tuloksen kannalta hyödylliset ja hyödyttömät toimenpiteet. 

 

Neely (1998, s. 71) toteaa fyysikko Kelvinin sanoin, että asiasta tiedetään jotain, 

jos sitä pystytään mittaamaan ja esittämään tulos numeroilla. Jalostetun version 

mukaan voidaan sanoa, että mitä ei voida mitata, sitä ei voida johtaa. Tämä on 

yleinen tapa perustella suorituskyvyn mittausta. Yrityksen johto haluaa mitata 

suorituskykyä, koska se haluaa tietää kuinka hyvin yritys pärjää kilpailussa. 

Suorituskykytietoa voidaan käyttää myös palkitsemisen perusteena. 

 

Jotta tulevaisuuden toimenpiteitä voitaisiin suunnitella, on yrityksen tärkeää tietää 

kuinka hyvin he suoriutuvat tällä hetkellä. Ilman mittausta on hankala nähdä 

kuinka hyvin strategisen tai operatiivisen tason suunnitelmat tuottavat tuloksia. 

Mittaamisella pyritään seuraamaan yrityksen tilannetta ja tilannekuvan pohjalta 

voidaan suunnitella toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Yksinkertaistettuna tilanteen tunnistaminen tehdään usein selvittämällä kuinka 

hyvä suorituskyky on nykyhetkellä ja vertaamalla sitä menneisyyden 

suorituskykyyn. (Neely 1998, s. 71–76) 
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Laitinen (1998, s. 57) on samaa mieltä todetessaan suorituskyvyn mittaamisen 

olevan seurausta yrityksen johdon informaatiotarpeelle, joka pyritään 

tyydyttämään mittariston avulla. Informaatiota tarvitaan yrityksessä tavoitteen 

asettamista varten sekä yrityksen ohjaamiseksi tehokkaasti tavoitteisiin. Simonsin 

(2000, s. 234) mielestä yrityksen tulee tunnistaa asiat, joissa se on jäljessä 

tavoitteitaan. Näihin seikkoihin tehdään toimintasuunnitelmat tavoitteiden 

saavuttamiseksi. On muistettava, että mittaaminen itsessään ei takaa 

suorituskyvyn parantumista, vaan kehitys vaatii muutoksia toimintatavoissa. 

 

Lynch ja Cross (1995, s. 1) puolestaan tiivistävät, että suorituskyvyn mittauksen 

tavoite on motivoida sellaiseen toimintaan, joka johtaa jatkuvaan 

asiakastyytyväisyyden, joustavuuden ja tuottavuuden kehittämiseen. Ukon, 

Tenhusen ja Rantasen (2007b, s. 49) mukaan yrityksen johdon mielestä 

suorituskykymittaristo vaikuttaa eniten tietopohjaisista seikoista 

 

- kehityskohteiden huomaamiseen 

- tavoitteiden määrittämiseen ja ymmärtämiseen 

- taloudelliseen suorituskykyyn. 

 

2.4.2 Viestintä ja motivointi 

 

Hovilan ja Okkosen (2005, s. 22) mukaan strategian jalkauttaminen on yksi 

pääperuste suorituskykymittariston käyttämiselle erityisesti suurissa yrityksissä. 

Suorituskyvyn mittaus mahdollistaa tehokkaan viestinnän henkilöstölle sekä 

strategisista että operatiivisista asioista. Simonsin (2000, s. 234) mukaan 

mittareiden valinnalla voidaan viestiä yrityksen henkilöstölle siitä, mitkä asiat 

ovat tärkeitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Toisin sanoen mittaaminen näyttää 

työntekijöille ne seikat, joihin yritys haluaa heidän keskittyvän. Työntekijät 

oppivat tuntemaan saamansa palautteen perusteella työnsä vaikutuksen yrityksen 

tuloksiin (Rantanen et al. 2007, s. 344). Tulospalkkaus mittareiden suorituskyvyn 

perusteella edelleen lisää tällaista kehitystä (Neely 1998, s. 79–89). Palkitsemisen 
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liittäminen mittaamiseen parantaa mittauksen onnistumisen mahdollisuuksia 

(Ukko et al. 2007b, s. 47–48). 

 

Tilanteen viestiminen muille saattaa olla joillekin yrityksille lain edellyttämää. 

Suorituskyvyn tilanteesta voidaan viestiä sidosryhmille myös esimerkiksi 

markkinoinnin keinoin. Informaatiota voidaan käyttää kiinnostuneiden 

sidosryhmien informaationtarpeen tyydyttämiseen. Osakkeenomistajat, rahoittajat, 

toimittajat ja asiakkaat ovat halukkaita tietämään kuinka yrityksellä menee, ja 

mittausjärjestelmistä saatu tieto säilyttää uskottavuutensa myös jaettaessa se 

yrityksen rajojen ulkopuolelle. Tuotemerkin tunnettuutta voidaan lisätä 

viestimällä suorituskyvyn tuloksista. Myös sisäinen kommunikaatio on tärkeää 

jotta työntekijät tuntisivat millaiseen suorituskykyyn heidän työpanoksensa riittää. 

(Neely 1998, s. 77; Simons 2000, s. 67–72) 

 

Asiantuntijaorganisaatioissa suorituskyvyn mittausta käytetään henkilöstön 

motivointiin. Luovuutta ei kuitenkaan voida ostaa rahalla palkkioiden muodossa, 

vaan työhalukkuutta parannetaan suorituskykymittariston viestinnän avulla. 

Suorituskykymittaristo selkeyttää työntekijöille yrityksen tavoitteita ja helpottaa 

ymmärtämään niitä, jolloin työhalukkuus paranee. Suorituskykymittaristoa 

voidaan siis kutsua työvälineeksi työntekijöiden motivointiin. (Hovila & Okkonen 

2005, s. 22; Ukko, Tenhunen & Rantanen 2008, s. 94) 

 

Mittaus tuo selvät kehykset johdon ja henkilöstön välisiin kehityskeskusteluihin, 

jotka voidaan perustaa suoraan suorituskykymittariston tarjoamiin tuloksiin ja 

faktatietoon. Tämä lisää keskusteluiden täsmällisyyttä ja helpottaa tavoitteiden 

viestittämistä työntekijöille. Suorituskykymittaristo vaikuttaa yksilöiden 

työmotivaatioon: työnkuvien selkiintyminen, mahdollisuus vaikuttaa omiin 

suoritustavoitteisiin, oman toiminnan yhteyden ymmärtäminen suhteessa koko 

yrityksen liiketoimintaan sekä mittaamiseen liittyvä palkitseminen lisäävät 

työntekijöiden motivaatiota. (Ukko et al. 2007b, 47–48; 2005, s. 74) 
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Ukon et al. (2007b, s. 49) tekemän tutkimuksen mukaan yrityksen johdon mielestä 

suorituskykymittaristo vaikuttaa eniten viestinnällisistä seikoista 

 

- ristiriitaisten tai hankalien asioiden esittämiseen 

- johtamisrutiineihin 

- informaation jakamiseen.  

 

Työntekijät näkivät edellä mainittujen seikkojen lisäksi suorituskykymittariston 

helpottavan tavoitteiden määrittämistä ja niiden ymmärtämistä. Kuvassa 5 on 

esitetty, kuinka suorituskyvyn mittausjärjestelmällä voidaan vaikuttaa tiedon ja 

viestinnän avulla suorituskyvyn kehittämiseen. Kuvaan 6 on puolestaan koottu 

motiiveja suorituskyvyn mittaukselle. 

 

 

Kuva 5. Mittausjärjestelmän hyödyntäminen yrityksen menestymiseen. 
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Suorituskyvyn mittausjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttää myös 

yrityskulttuurin ja johtamistyylien pitämistä ajan tasalla. Onnistuneesti toteutettu 

suorituskyvyn mittausjärjestelmä voi muuttaa yrityskulttuuria ja sitä kautta johtaa 

entistä osallistuvampaan ja konsultoivampaan johtamistyyliin. Henkilöstön tapa 

työskennellä saattaa myös muuttua yritteliäämmäksi. Suorituskykymittaristo tulisi 

rakentaa yrityksen kulttuuria silmälläpitäen. (Bititci, Mendibil, Nudurupati, 

Garengo & Turner 2006, s. 1325, 1344) 

 

 

Kuva 6. Syitä suorituskyvyn mittaukselle. 

 

2.5 Haasteet suorituskyvyn mittauksessa 

 

Neely (1998, s. 1) varoittaa suorituskyvyn mittaamisen kääntyvän helposti itseään 

vastaan. Mikäli mittausjärjestelmällä halutaan kontrolloida henkilöstön toimia, 

saattaa henkilöstö pyrkiä muuttamaan toimintatapojaan sellaisiksi, jotka tuottavat 

mahdollisimman hyvän tuloksen mittarissa. Tämä ilmiö korostuu käytettäessä 

suorituskykyyn pohjautuvaan tulospalkkausta ja pelkästään taloudellisia mittareita 

palkkioperusteina. Ongelma muodostuu siinä tapauksessa, jos mittareiden tulosten 

eteen ponnistelu ei ole linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa. Työntekijät saattavat 

pyrkiä maksimoimaan lyhyen aikavälin taloudellisen tuloksen tienatakseen 
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enemmän (Karhu 2005, s. 22). He siis suosivat sellaisia toimintatapoja, jotka 

saavat yrityksen toiminnan näyttämään tehokkaalta mittareiden valossa. (Ks. 

myös Simons 2000, s. 237) 

 

Kaplanin ja Nortonin (2002, s. 396–402) mielestä ongelmanaiheuttajat syntyvät 

usein huonosta järjestelmän suunnittelu- ja toteutusvaiheesta. Suunnittelussa 

unohdetaan helposti sitoa mittarit käytännön menestystekijöihin, mikä voi tuottaa 

yrityksen strategiasta irrallisia mittareita (Neely & Bourne 2000, s. 4–5).  

 

Garengo, Biazzo ja Bititci (2005, s. 41) toteavat, että pk-yrityksien ongelmat 

suorituskykymittaristojen implementoinnin kanssa voidaan jakaa ulkoisiin ja 

sisäisiin. Näitä voivat olla esimerkiksi resurssien puute tai käsitys suorituskyvyn 

mittausjärjestelmän lisäävän byrokratiaa ja jäykkyyttä yrityksen toimintaan. 

Bourne, Mills, Wilcox, Neely ja Platts (2000) ovat huomanneet 

suorituskykymittariston käytännön toteutukseen liittyvän kolme suurta 

kompastuskiveä: mittaamisen yleinen vastustus, tiedon hankala hankkiminen 

tietojärjestelmistä ja johdon sitoutumisen häviäminen kesken prosessin. Myös 

Hudson Smith ja Smith (2006, s. 397) ovat huomanneet pitkäjänteisyyden olevan 

ongelma erityisesti pienissä yrityksissä. Mittausjärjestelmä tulisi sitoa yrityksen 

strategiaan, jonka tulisi ohjata yrityksen toimintaa pitkällä aikavälillä. 

 

Jotta edellä mainittuja negatiivisia ilmiöitä voitaisiin välttää, on kehitetty erityisiä 

suorituskykymittaristoja ja -menetelmiä. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi 

Tasapainotettu mittaristo, Suorituskykypyramidi ja Dynaaminen suorituskyvyn 

mittausjärjestelmä. Neelyn (1998, s. 2) mukaan menetelmien käyttö ei itsessään 

takaa suorituskykymittariston tuovan toivottua tulosta – menetelmät ainoastaan 

osoittavat miten milläkin liiketoiminnan osa-alueella suoriudutaan. Valmiin 

menetelmän tuottamien tuloksien seurannan lisäksi yritysjohdolle tulisi olla 

selvää, millaisia toimenpiteitä suorituskyvyn kehittäminen edellyttää. Onnistuneet 

toimenpiteet ovat avainasemassa, jotta suorituskyvyn mittausjärjestelmästä olisi 

hyötyä. Toisin sanoen onnistunut suorituskykymittaristo vaatii luonnollisesti myös 

onnistuneet kehitystoimenpiteet, jotta järjestelmä toisi lisäarvoa yrityksen 
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toimintaan. Taulukossa 3 on lueteltu suorituskykymittaristoissa esiintyviä 

ongelmia ja arvioitu mahdollisia syitä niihin. 

 

Taulukko 3. Suorituskykymittariston ongelmia ja niihin vaikuttavia syitä. 

Ongelma Syy 

Tulosten manipulointi, 

osaoptimointi 

Tulospalkkiot ovat suuri osa palkkaa 

Mittarit eivät ole tavoitteiden suuntaisia 

Mittarit eivät ole riittävän tarkkaan harkittuja 

Mittaristo on epätasapainossa 

Mittaristo ei tue strategian 

toteutumista 

Mittarit ovat irrallisia menestystekijöistä 

Suunnittelussa käytetty strategia ei ole 

todenmukainen 

Johdon sitoutuminen on ollut heikkoa 

suunnitteluvaiheessa 

Järjestelmän riittämätön ylläpito 

Mittaristo syö liikaa resursseja Yrityksen resursseja ei ole huomioitu 

suunnitteluvaiheessa 

Mittaamisen vastustus 

yrityksessä 

Yleinen muutosvastarinta 

Tiedon puute 

Hankalasti saatava tieto 

tietojärjestelmistä 

Osaamisen ja resurssien puute 

Johdon sitoutuminen häviää 

kesken prosessin 

Järjestelmän implementointi venyy ajallisesti 

liian pitkäksi, Pitkän aikavälin strategisen 

suunnittelun puuttuminen 

 

Välttyäkseen ongelmilta ylimmän johdon tulisi olla sitoutunut prosessiin, 

suunnittelussa tulisi olla mukana riittävästi henkilöstöä jokaiselta 

organisaatiotasolta ja mittariston pääsuunnittelijan tulisi olla riittävän kokenut 

henkilö. Mittariston liiallinen hiominen täydellisyyttä tavoiteltaessa voi aiheuttaa 

kehittämisprosessin venähtämisen liian pitkäksi, mikä vähentää mittariston 

hyötyarvoa; mittaristosta ei ole hyötyä jos sitä ei käytetä. Palkkauksen 
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yhdistämiseen tulee myös kiinnittää huomiota. Sen tulee tukea yrityksen 

tavoitteiden toteutumista ja liittyä yrityksen taloudelliseen tulokseen. 

 

2.6 Mittaristoesimerkkejä 

 

Kirjallisuudessa on esitelty useita erilaisia viitekehyksiä suorituskyvyn 

mittaamiseen. Tässä työssä esitellään Tasapainotettu mittaristo, 

Suorituskykypyramidi ja Dynaaminen suorituskyvyn mittausjärjestelmä. Lisäksi 

erityisesti pienemmille yrityksille sopivana mittariston runkona esitellään 

Tavoitematriisi. 

 

De Toni ja Tonchia (2001, s. 51, 63–65) esittävät mittaristot jaettavaksi 

arkkitehtuurinsa perusteella kolmeen eri luokkaan:  

 

- hierarkkiset ja vertikaalit 

- tasapainotetut 

- horisontaaliset ja prosessimalliset. 

 

Tasapainotettu mittaristo voidaan luokitella tasapainotetuksi ja vertikaaliseksi, 

Suorituskykypyramidi vertikaaliseksi ja Dynaaminen suorituskyvyn 

mittausjärjestelmä prosessimalliseksi järjestelmäksi (Garengo et al. 2005, s. 39). 

Tavoitematriisin ulottuvuuksia ei ole määritelty etukäteen ja menetelmä voidaan 

muokata tapauskohtaisesti yritykselle sopivaksi. Menetelmä lienee rakenteeltaan 

lähimpänä tasapainotettua, mikäli suorituskyvyn ulottuvuudet valitaan matriisiin 

monipuolisesti. 

 

Tasapainotettu mittaristo 

 

Tasapainotettu mittaristo on menetelmä, joka jakaa mitattavat alueet taloudellisen, 

sisäisten prosessien, asiakkaan sekä kasvun ja oppimisen näkökulmiin. 

Mittareiden jako eri näkökulmiin pyrkii tekemään mittaristosta tasapainoisen ja 

kattavan. (Garengo et al. 2005, s. 36) 
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Perinteisesti mitattu yrityksen taloudellinen suorituskyky on osana 

Tasapainotettua mittaristoa. Taloudellisesta näkökulmasta on helppo löytää 

objektiivisia mittareita, jotka kertovat yrityksen tämänhetkisestä taloudellisesta 

suorituskyvystä. Näkökulman menestys on tärkeää omistajien tyytyväisenä 

pitämiseksi (Lönnqvist et al. 2006, s. 20). Asiakkaan näkökulma pyrkii osaltaan 

mittaamaan yrityksen tulevaisuuden menestymismahdollisuuksia kertomalla onko 

asiakas tyytyväinen yrityksen tuotteisiin ja palveluihin (Lönnqvist et al. 2006, s. 

20; What is the Balanced Scorecard?). Huono asiakastyytyväisyys nykyhetkellä 

johtaa huonompaan tulokseen tulevaisuudessa.  

 

 

Sisäisten prosessien näkökulmassa tarkastellaan yrityksen sisäisten toimintojen 

tehokkuutta. Suunniteltaessa sisäisten prosessien mittareita on järkevää käyttää 

yrityksen sisäistä asiantuntijaa apuna. Sisäisten prosessien tarkoituksena on tukea 

taloudellisen näkökulman ja asiakkaan näkökulman tavoitteita. Oppimisen ja 

kasvun näkökulma pyrkii kehittämään osaamista, jolla pystyään tulevaisuudessa 

parantamaan muiden näkökulmien tuloksia (Lönnqvist et al. 2006, s. 20). 

Toisaalta näkökulma perustuu myös ajatukseen, että työntekijät ovat yrityksen 

ainoa tietolähde. Pitääkseen yllä kilpailukykyään, yrityksen tulee vaalia ja kehittää 

tätä tietolähdettä. Tasapainotettu mittaristo korostaa, että oppiminen ei tarkoita 

pelkkää koulutusta. Oppiminen sisältää myös yrityksen sisäistä ohjausta ja tiedon 

jakamista yhteistyön avulla. (What is the Balanced Scorecard?) 

 

Jokaiselle neljälle näkökulmalle asetetaan omat päämäärät, mittarit, mittareiden 

tavoitearvot sekä toimenpidesuositukset. Päämäärät ja tavoitteet johdetaan 

yrityksen visiosta ja strategiasta. Menetelmän mittarit tulisi valita siten, että ne 

kuvaavat nykyhetken ja menneen lisäksi myös tulevaisuutta. (Kaplan & Norton 

1996, s. 9) 
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Suorituskykypyramidi 

 

Kuvassa 7 esitetty Suorituskykypyramidi sisältää tavoitteita ja mittareita neljällä 

tasolla. Perusideana on luoda ensin yritykselle visio, josta johdetaan tavoitteet 

alemmille tasoille aina yksittäisille työntekijöille asti. Pyramidissa alaspäin 

mentäessä tarkastelun tarkkuus lisääntyy ja käsitellään yhä tarkempia osia 

yrityksestä. Tavoitteiden avulla voidaan jokaiselle tasolle luoda strategia, jota 

noudattamalla pyritään toteuttamaan tavoitteet. (Lynch & Cross 1995, s. 63–65) 

 

 

Kuva 7. Suorituskykypyramidi. (mukaillen Lynch & Cross 1995, s. 65) 

 

Toiseksi ylimmällä tasolla yrityksen visiosta johdetut tavoitteet jaetaan 

yksikkökohtaisesti markkinapohjaisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Kolmas taso 

käsittää tärkeimmät liiketoimintaprosessit. Kullekin prosessille voidaan johtaa 

määrällisiä tavoitteitta asiakastyytyväisyydelle, joustavuudelle ja tuottavuudelle. 

Pyramidin pohja eli neljänneksi ylin taso määrittää tavoitteet osasto- tai 

tiimipohjaisesti laadulle, toimituksille, kiertoajoille ja hukalle. Alimpana tasona 
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ovat yksittäiset työntekijät, joiden varaan koko toiminta perustuu. Työntekijöiden 

tavoitteet voidaan asettaa henkilökohtaisesti siten, että ne tukevat ylempien 

tasojen tavoitteita. (Lynch & Cross 1995, s. 65–67) 

 

Pyramidin vasen puoli edustaa ulkoista tehollisuutta ja oikea puoli sisäistä 

tehokkuutta. Pyramidin rakenne kuvaa yleisesti asioiden keskinäistä riippuvuutta. 

Esimerkiksi markkinakohtaisia tavoitteita tukevat ydinprosessien 

asiakastyytyväisyys ja joustavuus. (Lynch & Cross 1995, s. 66) 

 

Dynaaminen suorituskyvyn mittausjärjestelmä 

 

Laitisen (1998, s. 294–295) mukaan haastavin tehtävä mittausjärjestelmän 

kehittämisessä on mittausulottuvuuksien määrittely ja niiden välisten 

riippuvuuksien kuvaaminen. Olisi tärkeää luoda yrityksen toiminnasta teoreettinen 

malli, jonka pohjalta voitaisiin miettiä mitä halutaan mitata. Dynaaminen 

suorituskyvyn mittausjärjestelmä perustuu yrityksen resursseihin ja niiden käytön 

tarkastelemiseen. Hyvä suorituskyky muodostuu tehokkaasta ja oikeanlaisesta 

resurssien käytöstä. Dynaamisessa suorituskyvyn mittausjärjestelmässä 

mitattavien ulottuvuuksien ja niiden välisten riippuvuuksien määrittely tehdään 

suoraan yrityksen teoreettisen mallin pohjalta, mikä helpottaa prosessia verrattuna 

muihin suorituskykymittaristoihin. Menetelmän avulla nähdään yksittäisen tekijän 

muutoksen vaikutukset muihin tekijöihin.  

 

Dynaaminen suorituskyvyn mittausjärjestelmä sisältää kaksi ulkoisen ja viisi 

sisäisen suorituskyvyn ulottuvuutta, jotka käyvät ilmi kuvasta 8. Periaatteena on 

seurata resurssien kulkua yrityksessä ja kuinka resurssit muuttuvat tuotoiksi. 

Mittariston tarkastelu aloitetaan kustannuksista. Kustannuksista pyritään 

mittaamaan, kuinka ne jakautuvat eri tuotannontekijöiden kesken. 

Tuotannontekijöitä ovat esimerkiksi henkilöstö, koneet ja rakennukset. 

Tuotannontekijöiden käytön optimaalisuus ja tehokkuus yrityksen toiminnassa 

selvitetään esimerkiksi henkilökunnan motivaatiota tai kapasiteetin käyttöastetta 
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mittaamalla. Tässä vaiheessa halutaan saada tietää, kuinka tehokkaasti 

tuotannontekijöitä käytetään. (Laitinen 1998, s. 295–297) 

 

 

Kuva 8. Dynaamisen suorituskykyjärjestelmän ulottuvuudet. (Laitinen 1998, s. 

296) 

 

Prosessin kolmas vaihe käsittää yrityksen avaintoimintojen tehokkuuden 

arvioinnin. Tässä vaiheessa mitataan siis avaintoimintojen suorittamista 

tuotannontekijöiden avulla. Vaiheeseen sopivia mittareita voivat olla esimerkiksi 

läpimenoaika tai prosessien laatu. Neljännessä vaiheessa mitataan toimintojen 

avulla tehtyjä suoritteita eli tuotteita tai palveluja, ja niiden hyvyyttä. Vaiheessa 

mitataan esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä tai innovatiivisuutta. Sisäisen 

suorituskyvyn viimeinen dimensio liittyy suoritteista saatavaan rahalliseen 

hyötyyn asiakkailta. Suoritteiden kannattavuutta mitataan asiakaskohtaisesti 

esimerkiksi kannattavuuden, maksuvalmiuden tai vakavaraisuuden mittareilla. 

Tuotot vaikuttavat luonnollisesti myös ulkoisen suorituskyvyn dimensioihin eli 

kilpailukykyyn ja taloudelliseen suorituskykyyn. (Laitinen 1998, s. 295–297) 

 

Tavoitematriisi 

 

Tavoitematriisi tähtää yrityksen toiminnan kehittämiseen. Eri lähteet käyttävät 

Tavoitematriisista yleensä eri nimiä riippuen käyttötarkoituksesta. Yleisimpiä ovat 
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Tavoitematriisin lisäksi Tuottavuusmatriisi ja Laatumatriisi. (Ks. esim. Neilimo & 

Uusi-Rauva 2001, s. 283–285) Yhteistä eri lähteiden esittämille matriiseille on 

taulukko, johon kerätään yrityksen keskeiset menestystekijät. Niille tuotetaan 

suoriutumisen tunnusluvut mittareiden avulla, ja lopulta tuloksena on yrityksen 

suorituskyvystä kertova kokonaisindeksi. (Hannula, s. 10) 

 

Tavoitematriisi sopii parhaiten pienemmän osan mittaamiseen. Koko yrityksen 

mittaristona sitä voidaan toki käyttää myös, mutta menetelmän vahvuudet ovat 

ryhmätason mittauksessa. Tavoitematriisin kehittäminen aloitetaan yrityksen 

visiosta johdetuista menestystekijöistä. Niiden avulla yritys pyrkii kohti 

tavoitteitaan. Menestystekijöiden määrittely voidaan aloittaa pohtimalla asioita, 

joiden perusteella yritys tietää menestyvänsä hyvin. Menestystekijöitä valitaan 

yleensä kolmesta kuuteen kappaletta ja niille määritetään mittarit. Tavoitteena on 

luoda eheä kokonaisuus, joka kattaa mittauskohteen menestystekijät 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hannula, s. 12–14) 

 

Pohdintaa menetelmistä 

 

Menetelmät pohjautuvat yleisesti yrityksen tulevaisuuden tavoitetilaan. Vision ja 

strategian määrittely on siis yleisesti suorituskyvyn mittausjärjestelmän yksi 

perusosa. Visiosta johdetut tavoitteet jaetaan yhä pienempiin osiin ja yrityksen eri 

toiminnan osa-alueille, joille lopulta kehitetään mittarit. 

 

Laitinen (2002, s. 74–75; 1996, s. 20–21) vertailee Tasapainotettua mittaristoa ja 

Suorituskykypyramidia. Hänen mukaansa kumpikaan menetelmä ei perustele 

käyttämiään suorituskyvyn ulottuvuuksia riittävän hyvin. Tieteelliset perustelut 

tiettyjen mittauskohteiden valinnalle jäävät uupumaan. Lisäksi eri ulottuvuuksien 

väliset yhteydet ovat hänen mukaansa rakennettu hataralle pohjalle. Laitisen 

mielipiteet lienevät ainakin osittain perusteltuja. Toisaalta kuitenkin kyseiset 

menetelmät ovat käytössä useissa yrityksissä eri puolilla maailmaa. Laitisen oma 

näkemys ulottuvuuksista ilmenee hänen kehittämässään Dynaamisessa 

suorituskyvyn mittausjärjestelmässä.  
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Tasapainotetun mittariston neljä näkökulmaa luovat syvällisen katsauksen 

yritykseen. Jokaiseen näkökulmaan kuuluu muutamia mittareita, ja jokaiset 

mittarit voidaan yksilöidä eri yrityksen tasoille erikseen. Tasapainotetulla 

mittaristolla on siis mahdollista mitata koko yrityksen tasoa sekä tarkempia 

tulosyksikkö-, tiimi- tai yksilötasoja. Lisäksi esimerkiksi yksilötasoiset mittarit on 

syytä yksilöidä jokaiselle työntekijälle erikseen luotettavimman mittaustuloksen 

saavuttamiseksi. Menetelmä on paljon käytetty etenkin suurissa yrityksissä. 

Tasapainotetun mittariston vahvaksi puoleksi voidaan nähdä menetelmän 

universaalisuus: menetelmä on käytössä monenlaisissa yrityksissä ympäri 

maailman. Toisaalta taas suorituskyvyn mittaus menetelmän avulla voi olla 

joillekin yrityksille turhankin monimutkainen sekä tarkka, jolloin menetelmän 

huolellinen seuraus ja ylläpito voi kuluttaa liikaa resursseja. Etenkin pienten 

yritysten luulisi tulevan toimeen yksinkertaisemmillakin järjestelmillä.  

 

Suorituskykypyramidi jakaantuu selvästi eri hierarkiatasoille. Menetelmä voi olla 

vahvimmillaan suuremmissa yrityksissä, joissa on toimintaa useammalla eri 

tasolla. Pyramidin avulla voidaan nähdä eri mittareiden jakaantuminen eri 

yritystasoille. Lisäksi mitattavien asioiden kausaalisuhteet ovat selvästi esillä 

kuvassa. Toisaalta kuitenkin pyramidi voi tuntua hieman jäykältä: esimerkiksi 

kausaalisuhteet ovat sidottu toisiinsa kenties turhan määrätietoisesti. Menetelmän 

joustavuus ja sopivuus erilaisiin tilanteisiin on näistä syistä johtuen hieman 

kyseenalaista. 

 

Laitisen Dynaamisessa suorituskyvyn mittausjärjestelmässä eri mitattavien osa-

alueiden välisiä suhteita ei tarvitse määrittää itse, vaan niiden oletetaan toimivan 

mallin tavoin. Lineaarinen malli yrityksen kustannuksista tuottoihin ja niiden 

kautta kilpailukykyyn ja taloudelliseen suorituskykyyn vaikuttaa yksikertaiselta ja 

on helppo ymmärtää. Uusi-Rauvan (1994, s. 23–29) tapa esittää yrityksen 

kustannusten kytkeytymisen tuottoihin on yhtenevä Laitisen sisäisen 

suorituskyvyn dimensioihin. Mallin yksioikoisuus kuitenkin herättää ajatuksia 

kattavuuden riittävyydestä ja mallin sopivuudesta erityyppisille yrityksille.  
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Tavoitematriisi sopinee hyvin sellaisille yrityksille, jotka haluavat keskittyä 

tarkkaan, esimerkiksi yksilötasolla tapahtuvaan mittaukseen. Toisaalta menetelmä 

voi toimia hyvin myös koko yrityksen tason järjestelmänä, mikäli yrityksen 

toiminta on yksinkertaista ja yritys ei halua sitoa kovin paljoa resursseja 

mittariston käyttöön. Menetelmän varjopuolena voi olla liiallinen yksinkertaisuus. 

Implementointivaiheessa tulisikin miettiä tarkkaan, että kaikki yrityksen osa-

alueet tulevat edustetuiksi mittaristossa.  
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3 SUORITUSKYVYN MITTARIT 

 

Mittarit viestivät tehokkaasti niistä asioista, joita yritys pitää tärkeinä. Työntekijät 

keskittyvät usein tarkkailemaan heille asetettuja mittareita ja toimimaan niiden 

tuloksien mukaan. Mitattavien kohteiden kannattaa siis olla tarkoin valittuja, 

koska mittareilla voidaan ohjata ja hallita yrityksen toimintaa tehokkaasti. 

(Simons 2000, s. 234–235) 

 

Mittareita valittaessa voidaan mittareiden onnistumismahdollisuuksia arvioida 

yleisesti todettujen hyvän mittarin ominaisuuksien perusteella. Tapauksesta 

riippuen valitaan joko prosessia tai tuloksia tarkasteleva mittari. Mittaristoa on 

järkevä tarkastella myös kokonaisuutena selvittämällä mittariston ulottuvuudet tai 

mittausalueet, jotta voidaan varmistua mahdollisimman monipuolisesta ja kaikki 

tärkeät alueet huomioon ottavasta mittaristosta. Myös mittareiden lukumäärä on 

hyvä pitää kohtuullisena, jotta mittaristoa olisi helpompi seurata ja yksittäisten 

mittareiden tuloksilla olisi enemmän vaikutusta mittariston kokonaistulokseen. 

 

3.1 Hyvän mittarin tuntomerkit 

 

Kirjallisuudessa on esitetty useita hyvän mittarin tuntomerkkejä. Tulee kuitenkin 

pitää mielessä, että mittarit on valittava aina tapauskohtaisesti ja harkittava 

tilanteeseen sopivat mittarit. Yleisesti todettuja toimivan mittarin tuntomerkkejä 

on siis syytä pitää lähinnä suuntaa-antavina, koska yksityiskohtaisia ohjeita 

menestyvän mittarin luomiseksi on luonnollisesti mahdotonta antaa. Esimerkiksi 

Tenhunen (2001, s. 28) toteaa, että mittarit tulee määritellä jokaisen yrityksen 

oman strategian mukaisiksi. Siksi tiettyjä mittareita ei voida määritellä hyviksi tai 

huonoiksi. 

 

Laitisen (1998, s. 120–121) mukaan mittareille voidaan luetella useita 

menestystekijöitä. Hyvän mittarin ominaisuudet voidaan kuitenkin tiivistää viiteen 

pääkriteeriin, jotka edistävät niiden käyttökelpoisuutta yrityksen johtamisessa. 

Hyvä mittari on a) relevantti, b) edullinen, c) validi, d) tarkka ja e) uskottava. 
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Mittarin relevanttius voidaan todeta vertaamalla sellaisten päätösten seurauksia, 

joista toinen on tehty ottamalla mittaustulos huomioon ja toisessa tarvittava 

informaatio on arvattu. Relevantti mittari on päätöksenteon kannalta oleellinen 

(Franco & Bourne 2003, 706). Edullinen mittari kuluttaa vähän resursseja ja 

samalla tuo lisäarvoa päätöksentekoon. Edullisen mittarin tuotos / panos-suhde on 

hyvä. Mittarin validius ja tarkkuus määrittävät tuloksien todenmukaisuuden. 

Lisäksi hyvä mittari on myös helposti ymmärrettävä ja uskottava. Selkeät 

käyttöohjeet ja laskusäännöt lisäävät ymmärrystä mittarin toiminnasta, ja 

sääntöjen avulla luottamus mittarin tuloksiin voi parantua. (Laitinen 1998, s. 121–

134) 

 

Järvinen, Kronström, Poskela ja Artto (2002, s. 12) lisäksi lisäävät, että hyvä 

mittari on mahdollisimman yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Myös Francon ja 

Bournen (2003, s. 706) tutkimuksen mukaan mittareiden yksinkertaisuutta ja 

selkeyttä voidaan pitää tärkeänä tekijänä. Simons (2000, s. 234–238) esittää 

kolme pääseikkaa, jotka mittauksen kohteen tulee täyttää tukeakseen 

suorituskyvyn tavoitteita. Mittauksen kohteen tulee olla 

 

- yhdensuuntainen strategian kanssa 

- tehokkaasti mitattavissa 

- liittyä yrityksen tuloksen muodostumiseen. 

 

3.2 Mittarin arviointi 

 

Kuvassa 9 esitetään tapa tarkastella mittareita mitattavuuden kannalta. Ideaaliset 

ja tehokkaasti mitattavat mittarit ovat objektiivisia, kattavia sekä reagoivia. 

Objektiivinen mittari voi tuottaa vain yhdenlaisia tuloksia, koska mittari on silloin 

johdettu yksiselitteisestä lähteestä, kuten esimerkiksi tuotosta. Subjektiivisten 

mittareiden tulokset ovat riippuvaisia arvioijan mielipiteestä ja voivat vaihdella 

arvioijasta riippuen. Simonsin (2000, s. 237) mukaan subjektiivista arviointia 
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tulisi käyttää ainoastaan jos luottamus mittaajan ja mitattavan osapuolen välillä on 

riittävän suuri. 

 

Kattavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka kattavasti mittari huomioi mittaamisen 

kannalta oleelliset asiat. Kattavuus on tärkeä tekijä osaoptimoinnin välttämisessä. 

Esimerkiksi myyntipuheluiden lukumäärän mittaaminen ei ole kattavaa, sillä 

työntekijät saattavat tulospalkkioiden toivossa maksimoida puheluiden 

lukumäärän keskittymättä itse myyntiin. Toisaalta hyvän mittarin tulee olla 

reagoiva, jolloin yksilöt voivat vaikuttaa omalla panoksellaan mittarin tuloksiin. 

Reagoiva mittari motivoi työntekijöitä kun he pystyvät erottamaan yhteyden 

työsuorituksen ja mittaustuloksen välillä. Mittaria on järkevä tarkastella 

kokonaisuutena, joten arvioinnissa on syytä ottaa mitattavuuden lisäksi huomioon 

myös muut hyvän mittarin tuntomerkit. 

 

 

Kuva 9. Mitattavuuden tarkastelu. (mukaillen Simons 2000, s. 236) 
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3.3 Toiminnan tai tuloksien mittaus 

 

Toiminnan kehittämisen kannalta on olennaista ymmärtää yrityksen prosesseja. 

Prosessit muuttavat suoritteet tuloksiksi. Suoritteet voivat olla esimerkiksi 

informaatiota, työsuoritteita, materiaalia tai energiaa. Prosessin vaikutuksesta 

syntyy tuloksia, jotka kuvaavat yrityksen valmistamia tuotteita tai palveluja. 

Yrityksen tehokkaan toiminnan mahdollistamiseksi yritysjohdon tulee varmistua, 

että: 1) suoritteet ovat oikeita, riittävän laadukkaita ja niitä on tarvittava määrä 2) 

prosessit ovat tehokkaita ja 3) tulokset täyttävät vaatimukset. (Simons 2000, s. 

59–60) 

 

Kirjallisuudessa painotetaan usein yrityksen toimintojen kausaalisuhteiden 

huomioimista mittariston suunnitteluvaiheessa. Suorituskykypyramidissa, 

Dynaamisessa suorituskyvyn mittausjärjestelmässä ja Tasapainotetussa 

mittaristossa huomioidaan kaikissa asioiden välinen riippuvuus. Syy-

seuraussuhteiden tunnistaminen on siis tärkeää, jotta yrityksen toiminta voidaan 

ymmärtää. Toiminnan ymmärtäminen on puolestaan edellytys toimivan 

mittariston rakentamiselle. 

 

Kun pohditaan mittarin yhteyttä yrityksen tuloksen muodostumiseen, on syytä 

harkita tarkkaan halutaanko mitata suoritteita ja prosesseja vai suoritteiden 

tuotoksia. Tuotoksien mittaaminen perustuu aina historiatietoon ja tuloksena on 

vanhempaa tietoa kuin mitä suoritteiden mittaamisella on mahdollista saavuttaa. 

Esimerkiksi Neely et al. (2000, s. 1122–1123) esittävät Fitzgeraldin (1991) 

kehittämän version suorituskykymatriisista paneutuvan juuri tähän seikkaan. 

Matriisissa käytetään tuloksien mittaamiseen yrityksen kilpailukykyä ja 

taloudellista suorituskykyä. Tuloksiin vaikuttavia tekijöitä mitataan taas laadun, 

joustavuuden, resurssien käytön ja innovoinnin saroilla. Menetelmä tuo 

käyttäjälleen esille erityyppisten mittareiden aika-arvon. Toisaalta samantyyppiset 

dimensiot löytyvät myös Laitisen dynaamisesta suorituskyvyn 

mittausjärjestelmästä, jossa jako tehdään ulkoisiin ja sisäisiin ulottuvuuksiin (ks. 

esim. Laitinen et al. 1999, s. 33). Ulkoiset ulottuvuudet, kilpailukyky ja 
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taloudellinen suorituskyky, ovat identtiset Fitzgeraldin matriisin tulospuolen 

kanssa.  

 

Simonsin (2000, s. 62–63) mukaan prosessin tai tulosten mittaus määräytyy 

seuraavien kriteereiden mukaan: a) mittauksen tekninen toteutettavuus, b) syyn ja 

seurauksen yhdistäminen, c) kustannukset ja d) innovatiivisuuden tavoitetaso. 

Taulukon 4 avulla voidaan vertailla syitä ja tekijöitä. 

 

Taulukko 4. Prosessin ja tuloksien seurattavuuden vertailu. 

 Syitä tarkastella 

Näkökulma: a) prosessia: b) tulosta: 

Tekninen 

toteutettavuus 

Saadaan toimivaksi yksipuolisessa 

ja kaavoja noudattavassa työssä 

Yleensä helpompi etenkin 

asiantuntijatyössä 

Syy-

seuraussuhde 

Yksinkertainen työ Monimutkaiset projektit, 

luovuutta vaativat 

työtehtävät 

Kustannukset Merkittävät pitkäaikaiset projektit, 

joiden epäonnistumisesta tulee 

saada tieto mahdollisimman 

nopeasti 

Lyhyet projektit tai 

nopeasyklinen työ 

Innovatiivisuus Innovatiivisuutta ei tarvita tai 

haluta, halutaan välttää virheitä, 

esimerkiksi turvallisuuteen 

liittyvät työtehtävät 

Innovatiivisuutta ei haluta 

rajoittaa 

 

Työn tuloksia on usein helpompi seurata kuin itse prosessia. Prosessin 

seuraaminen on mahdollista esimerkiksi kokoonpanolinjalla, mutta monipuolista 

toimistotyötä tekevän asiantuntijan työskentelyä tuskin kannattaa seurata. 

Toisaalta työn tuloksetkaan eivät esimerkiksi tutkijalla ole välttämättä helposti 

mitattavissa. Aina ei ole siis mahdollisuutta valita prosessin ja tulosten mittauksen 

väliltä, vaan on valittava teknisesti toteutettavissa oleva.  
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Toisen kriteerin mukaan on tärkeää ymmärtää tapahtumaketju, joka johtaa työn 

tuloksiin. Johdolle tulee olla selvillä, millaiset prosessit synnyttävät haluttuja 

tuloksia. Simonsin (2000, s. 63–64) mukaan etenkin suurissa ja monimutkaisissa 

projekteissa voi olla hankalaa ja turhaa yrittää mitata itse prosessia, koska 

tuloksien syntymiseen vaikuttavat niin monet epävarmat tekijät. Sama pätee myös 

työhön, jossa tarvitaan luovuutta. Mikäli syyn ja seurauksen yhteys on epäselvä, 

on parempi mitata työn tuloksia kuin itse prosessia. 

 

Mittaamisen kustannukset voidaan luokitella itse mittaamisesta koituviin 

kustannuksiin ja kustannuksiin, jotka voivat syntyä mittaamatta jättämisestä. 

Todella merkittävän prosessin epäonnistuessa voivat kustannukset kasvaa 

suureksi ja tällöin olisi todennäköisesti syytä mitata tulosten sijaan itse prosessia, 

jotta tuleva epäonnistuminen voidaan havaita hyvissä ajoin ja mahdollisesti 

korjata tilanne. (Simons 2000, s. 64–65) 

 

Kenties tärkein kriteeri valittaessa prosessin ja tuloksien mittaamisen väliltä on 

innovatiivisuus. Yrityksen kilpailukyvyn takaamiseksi innovatiivisuus on tärkeä 

kriteeri, joka harvoin halutaan lamaannuttaa mittaamalla prosessia. Liika kontrolli 

ja tarkat työohjeet syövät työntekijöiden mahdollisuudet soveltaa luovasti 

työskentelymenetelmiä tehokkaamman prosessin saavuttamiseksi. Toisaalta tietyt 

työtehtävät ovat luonteeltaan sellaisia, joissa innovatiivisuutta ei kaivata. Tällaiset 

tapaukset liittyvät usein turvallisuuden, laadun ja tehokkuuden ylläpitoon sekä 

riskien karttamiseen. Jotkin uusia työmenetelmiä kokeilemalla syntyneet virheet 

voivat olla yritykselle kalliita. Työn tuloksien seuraaminen prosessien sijaan, 

antaa kuitenkin paremmat mahdollisuudet innovaatioiden synnylle. Tällöin 

työntekijöiden on mahdollista keksiä uusia menetelmiä, joita johto ei ole tullut 

aikaisemmin ajatelleeksi. Yrityksen kannalta olisi parasta löytää tasapaino 

innovatiivisuuden ja virheiden välttämisen väliltä. (Simons 2000, s. 65–66) 

 

Simonsin esittämä jaottelu prosessin ja tuloksien seurattavuuden kesken antaa 

melko selvän suosituksen suosia tulosten seuraamista etenkin asiantuntijatyössä. 

Prosessien mittaaminen voisi rajoittaa ensinnäkin innovatiivisuutta, ja lisäksi 
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toimivia mittareita voi olla hankala löytää. Tarkastelu on kuitenkin hieman 

ristiriidassa syy-seuraussuhteen ja kustannusten osalta; monimutkaisissa 

projekteissa tulisi suosia tulosten mittausta, mutta monimutkaiset projektit ovat 

usein myös pitkiä, jolloin prosessien mittaus voisi auttaa ennakoimaan. Tulosten 

mittaus on kuitenkin helpommin toteutettavissa asiantuntijatyössä ja esimerkiksi 

Hovilan ja Okkosen (2005, s. 20) keräämässä listassa tietotyön menestystekijöistä 

ja mittareista liitteessä 2 on ainoastaan tulosta seuraavia mittareita. 

 

Suorituskyvyn mittauksessa yleisesti haasteena on suoritteiden tai prosessien 

mittauksen yhdistäminen riittävän luotettavasti tuloksiin. Simonsin (2000, s. 237–

238) esittämässä ihannetilanteessa löydettäisiin riippuvuus tiettyjen helposti 

mitattavien tekijöiden avulla prosessin ja tuloksien välillä. Tällöin suorituskyvyn 

mittaus olisi reaaliaikaista. Esimerkkinä ongelmasta voidaan tarkastella tuotetta, 

jonka hinta määräytyy vasta tuotteen myyntihetkellä. Tällöin myyntihinnan 

mittaus tuottaa vanhempaa ja hyödyttömämpää tietoa, kuin jos pystytään 

mittaamaan jo tuotteen valmistusvaihetta. Valmistusvaiheen oikealla 

mittaamisella voidaan ennakoida tuotteen suoriutumista markkinoilla, ja tällä 

tavoin saadaan tuoretta tietoa yrityksen sen hetkisestä suorituskyvystä. 

 

Järvinen et al. (2002, s. 11–12) toteavat nykyisin projektiliiketoiminnassa 

käytettävän pääosin historiatietoon eli tuloksiin perustuvia mittareita. Tällaisilla 

mittareilla kontrolloidaan projektin kustannusten, työvaiheiden, aikataulujen ja 

vastaavien asioiden toteutumista, mutta menneisyyteen perustuvat mittarit sopivat 

huonosti operatiiviseen työnohjaukseen. Kuitenkin projekteihin sopisi hyvin myös 

sellaiset mittarit, joiden avulla toimintaa voitaisiin ohjata oikeaan suuntaan. Näin 

voitaisiin välttää tai ainakin vähentää epäonnistumisia. Yksi tapa voisi olla mitata 

projektin tuloksia myös kesken projektin. Tämä voisi toimia etenkin ajallisesti 

pitkissä projekteissa ja silloin, kun prosessin mittaus on hankalasti toteutettavissa.  

 

  



47 
 

3.4 Taloudelliset ja ei-taloudelliset mittarit 

 

Suorituskyvyn mittaamiseen käytetään kahdenlaisia mittareita: taloudellisia ja ei-

taloudellisia. Taloudelliset mittarit ovat olleet perinteisesti hallitsevassa asemassa 

suorituskykymittaristossa, mutta nykyään käytetään kasvavissa määrin myös ei-

taloudellisia mittareita (Suorituskyvyn mittaaminen voi parantaa työelämän laatua 

2009, s. 34). Vaikka ei-taloudelliset mittarit ovat lisänneet suosiotaan, ei niiden 

käyttö kuitenkaan takaa hyviä tuloksia. On osoittautunut hankalaksi osoittaa, 

kuinka ei-taloudellisten mittareiden tuloksien parantaminen parantaa yrityksen 

taloudellista tulosta. Toisin sanoen yhteys mitattavan asian ja sen 

tulosvaikutuksen välillä voi olla epäselvä. Tämä saattaa johtaa siihen, että 

halutaan turvautua ainoastaan taloudellisiin mittareihin. (Laitinen 1998, s. 281–

282; ks. myös Lönnqvist et al. 2006, s. 30) 

 

Lönnqvistin et al. (2006, s. 30) mukaan ei-taloudellisten eli operatiivisten 

suorituskykymittareiden käyttö järjestelmissä on yleistynyt viime 

vuosikymmeninä. Liiketoiminnan seuraamiseksi ja kehittämiseksi ei ole riittävää 

seurata pelkästään yrityksen taloudellisia tunnuslukuja, vaan seurata tulee myös 

asioita, joista ei suoraan saada taloudellista lukuarvoa. Ei-taloudelliset asiat ovat 

usein haastavampia mitata objektiivisesti, sillä mittareiden antama tulos on 

helposti subjektiivinen ja riippuu tulkintatavasta. Tällaisia mittauksen kohteita 

voisivat olla esimerkiksi asiakastyytyväisyys, innovatiivisuus tai työn laatu. 

 

Taloudelliset mittarit ovat toisaalta ongelmallisia, sillä usein ne kertovat 

menneisyydestä. Menneestä kertovat mittarit eivät ohjaa aina riittävän aikaiseen 

päätöksentekoon (Hannula, s. 5–7). Taloudelliset mittarit ovat siis pääsääntöisesti 

seurausmittareita (Tenhunen 2001, s. 20). Lisäksi taloudellisten mittareiden 

tuottama informaatio ei kerro syitä mittareiden tuloksien muutoksiin. Esimerkiksi 

parantunut kate voi olla seurausta tehokkaammasta tuotantotoiminnasta tai 

markkinahintojen muutoksesta. Siksi taloudellisten mittareiden rinnalla on 

järkevää käyttää myös tuottavuusmittareita. Tuottavuusmittareiden avulla voidaan 
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yritys johtaa kannattavaan toimintaan. Laatu ja tuottavuusmittarit kertovat usein 

siitä, kuinka yritys suoriutuu parhaillaan. (Hannula, s. 5–7) 

 

3.5 Suorituskykymittaristo 

 

Suorituskyvyn mittarit ovat lähes poikkeuksetta kompromisseja erilasten asioiden 

kesken. Yksittäinen mittari ei kerro kaikkea mitattavasta asiasta. Hannulan (s. 9) 

mukaan yrityksen toimintaa onkin mitattava usean eri mittarin avulla. 

 

Mittaristossa yksittäiset mittarit yhdistetään toimivaksi kokonaisuudeksi. Mittarit 

tulee valita siten, että ne kattavat kaikki päätöksenteon kannalta olennaiset 

liiketoiminta-alueet. Eheän kokonaisuuden kannalta on myös tärkeää, että mittarit 

eivät mittaa samoja asioita ja ole päällekkäisiä. Lisäksi hyvästä mittaristosta on 

luonnollisesti hyötyä johdon päätöksenteossa ja parannettaessa yrityksen 

suorituskykyä. Perusedellytykset toimivalle mittaristolle ovat Laitisen (1998, s. 

280) mukaan kattavuus, yhtenäisyys ja hyötyarvo. Tällaiset edellytykset täyttävää 

mittaristoa kutsutaan nimellä kokonaisvaltainen suorituskyvyn mittausjärjestelmä. 

 

Mittaristolle pätevät Laitisen (1998, s. 282–283) mukaan samat vaatimukset kuin 

yksittäisille mittareille. Mittariston tulee siis olla relevantti, edullinen, validi, 

tarkka ja uskottava. Näiden lisäksi hyvä mittausjärjestelmän toimivuus edellyttää, 

että mittaristosta saatavat signaalit keskittyvät siihen, kuinka suorituskykyä 

voidaan parantaa: mittaamisen ei tule olla itsetarkoituksellista, vaan sitä tulee 

tehdä suorituskyvyn parantamisen vuoksi. Lyhyen tähtäimen mittarien tulee olla 

linjassa pitkän tähtäimen mittareiden kanssa ja niiden tulee tuottaa 

samansuuntaisia signaaleja.  

 

Yrityksen eri tasojen välillä on vahva yhteys suorituskyvyn mittaamisen kannalta. 

Yksilöiden ja ryhmien suorituskyky heijastuu ylemmille tasoille ja näkyy koko 

yrityksen suorituskyvyssä. Toisaalta myös yritystason suorituskyky voi näkyä 

myös yksilöiden suorituskyvyssä esimerkiksi työmotivaation muutoksena. (Ukko 

2009, s. 14) 
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3.5.1 Suorituskyvyn dimensiot 

 

Suorituskyvyn ulottuvuuksia käytetään mittaristojen kattavuuden varmistamiseksi. 

Yleensä kehitettäessä mittaristoa valitaan tietyt suorituskyvyn ulottuvuudet, joiden 

arvioidaan kattavan yrityksen liiketoiminta riittävän hyvin. Valmiissa 

mittaristopohjissa ulottuvuudet ovat jo valmiiksi määriteltyjä. Esimerkiksi 

Tasapainotetun mittariston ulottuvuuksiksi eli suorituskyvyn osa-alueiksi voidaan 

tulkita järjestelmän neljä näkökulmaa: a) talous, b) asiakas, c) sisäiset prosessit 

sekä d) oppiminen ja kasvu (Kaplan & Norton 2002, s. 26). 

 

Taulukko 5. Suorituskyvyn kriittiset dimensiot. (mukaillen Hudson et al. 2001, s. 

1102) 

Laatu Joustavuus Asiakastyytyväisyys 
Tuotteen suorituskyky Valmistuksen tehokkus Markkinaosuus 
Toimitusvarmuus Resurssien kohdistaminen Palvelu 
Hukka Toiminta-asteen jousto Imago 

Innovointi 
Uusien tuotteiden 
julkistaminen 

Yhteistyö asiakkaiden 
kanssa 

  Tietojärjestelmät Kilpailukyky 
  Tulevaisuuden kasvu Innovaatiot 
  Tuoteinnovaatiot Toimitusvarmuus 
      
Aika Talous Henkilöstöresurssit 
Kiertoaika Kassavirta Suhteet työntekijöihin 

Toimitusvarmuus Markkinaosuus 
Työntekijöiden 
osallistuminen 

Prosessin kiertoaika Epäsuorat kustannukset Työntekijöiden taidot 
Tuottavuus Varaston suorituskyky Oppiminen 
Toimituksen nopeus Kustannusten hallinta Työvoiman tehokkuus 
Henkilöstön tehokkuus Myynnit Työelämän laatu 
Resurssien 
kohdistaminen Tuottavuus Resurssien kohdistaminen 
  Tehokkuus Tuottavuus 
  Tuotekustannusten hallinta   
 

Hudson, Smart ja Bourne (2001, s. 1100–1102) ovat koonneet kirjallisuudesta 

yleisimmin käytettyjä dimensioita suorituskyvyn mittausjärjestelmissä. 

Ulottuvuudet ja niihin liittyviä menestystekijöitä on esitetty taulukossa 5. Näiden 
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kuuden ulottuvuuden nähdään käsittävän kaikki liiketoiminnan alueet: 

taloudelliset tulokset, toiminnan tehokkuus ja yrityskulttuuriin liittyvät seikat.  

 

Aika, laatu ja joustavuus ovat yleisesti esitetty tärkeiksi toiminnallisiksi 

ulottuvuuksiksi (ks. esim. Hudson et al. 2001, s. 1100–1101; Laitinen 1996, s. 51; 

Lynch & Cross 1995, s. 65). Talous, asiakastyytyväisyys ja henkilöstöresurssit 

ovat olleet myös kriittisiä mittausalueita (ks. esim. Kaplan & Norton 2002, s. 26; 

Keegan, Eiler & Charles 1989, s. 48). Tenhusen (2001, s. 96) tutkimuksessa 

puolestaan konepajayrityksissä suosittiin erityisesti henkilöstöä, laatua, taloutta, 

toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta, toimitusvarmuutta sekä logistiikkaa.  

 

3.5.2 Mittareiden lukumäärä 

 

Simonsin (2000, s. 239–240) mukaan suorituskyvyn mittareiden lukumäärä 

henkilöä kohti tulisi pitää alle kymmenessä. Ihmiset pystyvät käsittelemään ja 

muistamaan seitsemän asiaa, ja yli kymmenen tuottaa informaatiotulvan. 

Nyrkkisäännön mukaan enempää kuin yhdeksää mittaria ei tulisi asettaa. 

Tenhunen (2001, s. 31) on samaa mieltä. Hänen mukaansa mittareiden 

kokonaismäärä on pidettävä riittävän alhaisena, sillä liian monien mittareiden 

käyttö vie helposti liikaa resursseja. Ylimääräisten mittareiden hyötyä on hyvä 

pohtia suhteessa niiden kuluttamiin resursseihin.  Kaplanin ja Nortonin (2002, s. 

294) mukaan palkkioihin sidottujen mittareiden lukumäärä kannattaa pitää alle 

seitsemässä. Useamman kuin 20 mittarin käyttö tekee järjestelmän 

ymmärtämisestä vaikeaa. 

 

Toisaalta Laitinen (1998, s. 330) väittää informaatioyhteiskunnan kehittymisen 

lisänneen ihmisen kyvykkyyttä muutamassa vuosikymmenessä niin paljon, että 

pystyisimme käsittelemään 5–7 mittarin sijaan 12–15 mittaria. Hänen mukaan 

yksi mittariston tarkoituksista on pelkistää informaatio sellaiseen muotoon, josta 

päätöksentekijälle välittyy selkeä kokonaiskuva tilanteesta. Ukko, Karhu, 

Pekkola, Rantanen ja Tenhunen (2007a, s. 59) puolestaan toteavat mittariston 

käyttötarkoituksen määrittävän mittareiden maksimimäärän. Toiminnan 
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ohjaukseen tarkoitettuihin mittaristoihin ei ole järkevä sisällyttää kymmeniä 

mittareita johtuen ihmisen käsityskyvyn rajallisuudesta. Valvontaa varten 

rakennetut mittaristot voivat kuitenkin sisältää monia kymmeniä mittareita. 

 

Mittareiden maksimimäärä vaihtelee kirjoittajan mukaan yhdeksän ja 

kahdenkymmenen välillä. Yksiselitteistä vastausta lukumäärään on tuskin 

mahdollista antaa ja asia tulee miettiä tapauskohtaisesti. Yrityksen resurssit ja 

mittariston käyttötarkoitus lienevät suurimmat suuntaa-antavat tekijät mittareiden 

lukumäärän muotoutumisessa. Etenkin pienellä yrityksellä on syytä muistaa 

resurssien rajallisuus, jotta mittariston ylläpito ei olisi tappiollista toimintaa. 

Toisaalta pieni ja tiettyyn liiketoiminta-alueeseen keskittynyt yritys pärjännee 

myös pienemmällä määrällä mittareita kuin suuri monialainen yritys. 

 

Lukumäärän kasvattaminen syö resursseja ja vaikeuttaa seuraamista. Lisäksi 

mittarit tulee kohdistaa mittaamaan sellaisia asioita, jotka ovat yrityksen 

toiminnan kannalta oleellisia eli tuottavat yritykselle rahaa. Mikäli suuretkaan 

muutokset mittaustuloksissa eivät aiheuta toimenpiteitä, mittari on epäluotettava. 
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4 TULOSPALKKAUS 

 

Yrityksen tulospalkkauksella palkitaan työntekijöitä hyvästä tuloksesta. 

Palkkauksen perimmäinen tarkoitus on motivoida henkilöstöä halutunlaiseen 

toimintaan. Yritysjohto voi viestiä tulospalkkioiden keinoin yrityksen tärkeimpiä 

tavoitteita ja strategiaa. Palkkioperusteet voivat olla yksilö-, ryhmä- tai 

organisaatiotasoisia. Seurattavien tunnuslukujen avulla nähdään, kuinka työn eri 

osa-alueilla suoriudutaan. Tulospalkkaus voi hyödyttää omistajia, henkilöstöä 

sekä asiakkaita. 

 

Suomen yrityksissä tulospalkkausjärjestelmät koetaan keskimäärin toimiviksi. 

Tulospalkkiot ovat osa puolen miljoonan suomalaisen palkkaa (Hulkko, Hakonen, 

Hakonen & Palva 2002, s. 11). Erityisesti tulospalkkaus vaikuttaa toiminnan 

kehittymiseen, tuottavuuteen, johtamisen edellytyksiin, henkilöstön 

sitoutumiseen, vastuunottoon sekä kiinnostukseen työhön. Tutkimuksen 

perusteella tulos- ja voittopalkkiot soveltuvat hyvin palkitsemisen ja johtamisen 

välineiksi pienissä yrityksissä. Kuitenkin on syytä muistaa, että tulospalkkaus ei 

automaattisesti paranna yrityksen toimintaa – tulospalkkaus nähdään 

pikemminkin tehokkaana työkaluna tukemaan yrityksen toiminnan kehittämistä. 

(Elinkeinoelämän keskusliitto 2006, s. 23–24) 

 

Toisaalta Ukko, Karhu ja Pekkola (2009, s. 12–13) väittävät tutkimuksensa 

perusteella, että tulospalkkauksella ei välttämättä ole lainkaan vaikutusta 

työmotivaatioon. Onnistuneen tulospalkkauksen kehittämiseksi olisi syytä 

varmistua, että työntekijöillä on riittävät mahdollisuudet vaikuttaa oman työnsä 

tuloksiin. Tällöin he pystyvät näkemään yhteyden työn ja tuloksien välillä. Eniten 

tulospalkkiot motivoivat henkilöitä, joilla on mahdollisuus osallistua 

päätöksentekoon (Ukko 2009, s. 61). 

 

Yleisimmin tulospalkkioita maksetaan kerran vuodessa. Yleisimpänä 

maksuperusteena käytetään liiketaloudellisia yrityksen tai yksikön tulokseen 
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perustuvia mittareita mutta toiminnalliset, ei-taloudelliset mittarit ovat yleisiä. 

(Elinkeinoelämän keskusliitto 2006, s. 16–22) 

 

4.1 Tulospalkkauksen motiivit 

 

Tulokseen perustuvaa palkkaus voidaan nähdä yrityksessä 

 

- johtamisen välineenä 

- palkitsemisen välineenä 

- asenteiden ja ilmapiirin muokkaajana 

- uusien työntekijöiden houkuttimena 

- yhteisyyden rakentajana 

- kilpailuetuna 

- joustavuuden lisääjänä (Hulkko et al. 2002, s. 25–30). 

 

Tulospalkkauksen yhteydessä on syytä miettiä, mitkä ovat oikeat kriteerit 

palkkion maksamiseen. Esimerkiksi palkkion maksaminen pelkästään nopeasti 

tehdystä työstä voi johtaa laatuvaihteluihin ja kustannusten turhaan kasvuun. 

Tulospalkkauksella voidaan vaikuttaa työpaikan ilmapiiriin. Se voi lisätä 

henkilöstön motivaatiota ja sitoutuneisuutta yritykseen – tällä tavoin voidaan 

pienentää todennäköisyyttä menettää hyvä työntekijä kilpailijan palvelukseen ja 

samalla tehdä yritys houkuttelevammaksi uusille työntekijöille. 

Tulospalkkiojärjestelmä on nykyään käytössä monissa yrityksissä ja järjestelmän 

houkutusvaikutus uusia työntekijöitä kohtaan voi siksi olla pieni. Ei ole tärkeää 

keskittyä niinkään palkkioiden suuruuteen, vaan palkitsemisjärjestelmän 

tuottamaan kokemukseen työntekijöille. Reilun palkkiojärjestelmän maine leviää 

henkilöstön kautta ja vaikuttaa yrityskuvaan. (Hulkko et al. 2002, s. 27–29) 

 

Tulospalkkaus rakentaa yhteisöllisyyttä yrityksen sisällä. Hyvästä tuloksesta 

voidaan haluta palkita myös muita kuin omistajia. Tulospalkkauksen avulla 

voidaan korostaa henkilöstön roolia yrityksen menestyksen tekijänä. Maksetut 

tulospalkkiot voidaan ajatella myös sijoituksena yritykseen. Kannustamalla 
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henkilöstöä parempiin työsuorituksiin myös yrityksen tulos usein paranee. 

(Hulkko et al. 2002, s. 29–31) 

 

Lautalan (2001, s. 128–129) tutkimuksen mukaan tulospalkkauksen suosiota 

selittää eräänä tekijänä tarve tasoittaa suhdannevaihtelujen vaikutusta yritykseen. 

Tulospalkkaus on erityisesti vientiä harjoittavien yritysten käytössä, joille 

joustavuus asiakkaan suuntaan on tärkeää. Joustavuus edellyttää yritykseltä kykyä 

reagoida nopeasti sekä sopeuttaa toiminta-aste asiakkaiden tarpeiden mukaan. 

Välillä töitä tehdään urakalla ja välillä on hiljaisempaa. Tällaisissa tapauksissa 

tulospalkkaus on oivallinen keino motivoida henkilöstöä toimimaan 

tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. 

 

Joustavuus tarkoittaa työtehtävien vaihtelua, monipuolistumista ja laajentumista. 

Koulutettu työvoima pitää usein haasteista ja mahdollisuudesta itsensä 

toteuttamiseen. Tulospalkkaus antaa tähän mahdollisuuden. Työn intensiivisyyttä 

on mahdollista vaihdella ilman muutoksia henkilöstömäärässä. (Lautala 2001, s. 

129) 

 

Hulkko et al. (2002, s. 29–31) kuitenkin muistuttavat, ettei tulospalkkaus saa olla 

liian suuri osa yksittäisen työntekijän palkkaa. Siinä tapauksessa talouden 

laskusuhdanteet pienentäisivät työntekijän palkkaa liian paljon riippumatta siitä, 

kuinka hyvin työntekijä tekisi työnsä. 

 

Piekkolan (2005, s. 631) tutkimuksen mukaan suomalaisissa yrityksissä 

suorituskykyyn perustuva tulospalkkaus on parantanut tuottavuutta sekä 

kannattavuutta keskimäärin kuuden prosentin verran. Parannus on edellyttänyt 

vähintään 3,6 prosentin lisäpalkkaa, jotta motivaatio syntyy tehokkaampaan 

työskentelyyn. Lynch ja Cross (1995, s. 198–199) tiivistävät, että suorituskyvyn 

mittausjärjestelmä ei saavuta täyttä potentiaaliaan ilman liitettyä 

kannustinjärjestelmää. Toisaalta tulee muistaa, että väärien maksuperusteiden 

käyttö voi aiheuttaa haittaa toiminnalle. 
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4.2 Tulospalkkauksen taso 

 

Tulospalkkaus auttaa viestimään henkilöstölle, millaisia asioita yrityksessä 

arvostetaan. Se auttaa huomioimiaan menestymisen kannalta oleelliset asiat. 

Tulospalkkauksen avulla voidaan tehokkaasti ohjailla henkilöstön toimintaa. 

Yksilöiden käyttäytymistä ohjaa myös tulospalkkauksen taso. Suurempien 

kokonaisuuksien, kuten tuotantoprosessien, palkitseminen hyvästä tuloksesta voi 

johtaa yhteistyön lisääntymiseen yrityksen sisällä. Tulospalkkaus vaikuttaa usein 

myös yrityksen johtoon kehittävästi. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 

parempaa tiedon kulkua, työn jakoa sekä palautteenantoa. Kuitenkin on syytä olla 

tarkkana, ettei tulospalkkaus aiheuta henkilöstössä liian yksipuolista keskittymistä 

ainoastaan niihin asioihin, jotka ovat tulospalkkauksen piirissä. (Hulkko et al. 

2002, s. 25–27) 

 

Tulospalkkauksen taso vaihtelee paljon koko yrityksen tasolta aina 

henkilökohtaisen suorituskyvyn perusteella tapahtuvaan palkitsemiseen. 

Erityisesti palveluissa käytetään työntekijän omaa suoritusta palkkauksen 

perusteena. Tulospalkkauksen maksuperusteita arvioidaan vähintään vuosittain ja 

päivitetään vastaamaan uudistuneita tarpeita. Palkkausperusteita määriteltäessä 

kehittäjät toimivat yhteistyössä työntekijöiden kanssa. (Elinkeinoelämän 

keskusliitto 2006, s. 16–22) 

 

Lawlerin (1981, s. 82–85) mukaan yrityksen ominaisuudet määrittävät, onko 

edullisempaa käyttää tulospalkkausta yksittäisille työntekijöille vai kollektiivisesti 

esimerkiksi työryhmille tai osastoille. Taulukossa 6 on esitetty Lautalan (2001, s. 

44) tutkimuksessa koottuna Lawlerin (1981) ajatukset työsuoritusten ja -tulosten 

mittaustason sopivuuteen vaikuttavista tekijöistä. 

 

Yksilötason mittareista on eniten hyötyä silloin, kun työntekijät tekevät itsenäistä 

työtä ja suuri osa tuloksesta syntyy juuri yksilöiden suoritusten perusteella. 

Toisaalta ryhmäkohtaiset mittarit tukevat ryhmätyön tuloksia, ja suurin hyöty 
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ryhmäkohtaisista mittareista saadaan kun yksilön osuus tehdystä työstä on 

hankalasti eroteltavissa. (Uusi-Rauva 1994, s. 71) 

 

Taulukko 6. Yrityksen ominaisuuksien vaikutus mittauksen tasoon. (mukaillen 

Lautala 2001, s. 44, Lawlerin 1981 mukaan) 

  Sopiva mittaustaso 

Ominaisuus Yksilökohtainen Kollektiivinen 

Teknologia 
Yksinkertaista, työtehtävät 
riippumattomia toisistaan 

Monimutkaista, työtehtävien 
keskinäinen riippuvuus 

      

Luottamus 
Hyvät esimies-
alaissuhteet, luottamus 
esimieheen 

Luottamus työorganisaatioon, 
hyvä tiedonkulku ja 
organisaation tavoitteiden ja 
tulosten tiedostaminen 

      

Koko 

Suuri, yksikön vaikea 
erottaa ja suhteuttaa 
työpanostaan 
kokonaisuudessa 

Pieni, yksilöllä mahdollisuus 
vaikuttaa ja suhteuttaa 
toimintaansa ryhmässä tai koko 
työyhteisön tasolla 

      

Tiedonsaanti ja 
seuranta 

Hyvä yksilötason 
tuotoksista 

Hyvä kollektiivitason tuotoksista 

      

Järjestäytyneisyys Ei järjestäytyneitä Ei merkitystä 

 

4.3 Tulospalkkiojärjestelmän kehittäminen 

 

Järjestelmän suunnitteluun tulee paneutua huolellisesti, jottei tulospalkkauksesta 

muodostu ylimääräistä kustannuserää ilman hyötyjä (Uusi-Rauva 1994, s. 69). 

Tulospalkkaus tulee kehittää pitämällä henkilöstö mukana suunnittelussa, jotta 

järjestelmästä tulee toimiva. Esimerkiksi Porra (2005) toteaa Espoossa 

hammaslääkärien tulospalkkauksen lähinnä masentavan lääkäreitä. Heitä ei 

pidetty mukana kehityksessä ja nyt palkkiojärjestelmästä on enemmän haittaa 

kuin hyötyä. Pitämällä henkilöstö mukana suunnittelussa voidaan parantaa 
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mahdollisuuksia luoda järjestelmä, joka ei vaikuta henkilöstön motivaatioon 

heikentävästi.  

 

Lautala (2001, s. 132) arvioi, että henkilöstön ottaminen mukaan 

tulospalkkausjärjestelmän suunnitteluun lisää myönteistä suhtautumista 

järjestelmää kohtaan. Samanlaisia vaikutuksia on havaittu myös tehokkaassa 

tiedottamisessa järjestelmän motiiveista ja toiminnasta. Tästä voidaan päätellä, 

että hyvät suhteet henkilöstön ja johdon välillä edesauttavat uusien asioiden 

käyttöönottoa. 

 

Johdon tulee pitää huolta siitä, että palkkiojärjestelmästä tulee strategian 

mukainen ja järjestelmä tukee tavoitteiden saavuttamista. Uusi-Rauva (1994, s. 

70) toteaakin, että palkitseminen kannattaa yhdistää vain tärkeimpien tavoitteiden 

saavuttamiseen ja pyrkiä pitämään ne esimerkiksi kriittisten menestystekijöiden 

tasolla. Mittarit tulospalkkioiden maksuperusteiksi tulee siis valita tarkoin. Lisäksi 

Huhta ja Länsimies (2008, s. 33) muistuttavat, että ennen tulospalkkauksen 

käyttöönottoa tulee varmistua mittausperusteiden oikeellisuudesta. Suorituskyvyn 

mittausjärjestelmä on siis syytä hioa toimivaksi, jotta palkkiot eivät ohjaisi työtä 

väärään suuntaan. Kauhanen ja Piekkola (2004, s. 13–17) toteavat 

tutkimuksessaan viisi kannustavan tulospalkkiojärjestelmän piirrettä, joita ovat 

seuraavat asiat: 

 

- Tulokseen perustuva palkkio on sitä tehokkaampaa, mitä tarkemmalla 

tasolla se on suoritettu. 

- Työntekijän tulee voida vaikuttaa toiminnan tuloksiin. 

- Selvä suhde panoksen ja palkkion välillä on etu. 

- Palkkion osuus kokonaispalkasta tulee olla riittävä. 

- Työntekijän tulee saada osallistua palkkiojärjestelmän suunnitteluun. 

 

Työntekijät pystyvät kontrolloimaan heille määräytyvää tulospalkkausta 

parhaiten, kun mittaustarkkuutena on tarkin mahdollinen eli yksi työntekijä. 



58 
 

Tällöin työntekijöiden motivaatio työtä kohtaan lisääntyy. Työntekijän on myös 

tärkeä tunnistaa mitattavat asiat.  

 

Tutkimuksessa suositellaan säännöllisin väliajoin tapahtuvaa tulospalkkausta. 

Mikäli palkkaus saadaan järjestettyä kuukausittaiseksi, lisää se työntekijöiden 

tietoisuutta työn ja palkkioiden välisestä suhteesta. Kaikilla aloilla säännöllinen 

kuukausittain tapahtuva palkkaus ei kuitenkaan ole mahdollista. Tärkeää olisi 

kuitenkin säilyttää säännöllisyys, vaikka palkkausvälit olisivat pitkiäkin. 

 

Palkkio olisi oltava vähintään viisi prosenttia kokonaispalkasta, jotta 

tulospalkkauksella olisi vaikutusta. Lisäksi työntekijän ottaminen mukaan 

palkkiojärjestelmän suunnitteluun lisää työntekijän motivaatiota. Johdon ja 

työntekijöiden yhteistyö on avain toimivaan palkkiojärjestelmään.  

 

4.4 Palkitseminen suorituskyvyn perusteella 

 

Suorituskyvyn mittausjärjestelmää voidaan käyttää tulokseen perustuvien 

palkkioiden perustana. Tässä tapauksessa on tärkeä kiinnittää huomiota, että 

järjestelmästä tulee tasapuolinen ja oikeudenmukainen. Esimerkiksi Ukko et al. 

(2007a, s. 49) painottavat harkitsemaan tilanteen mukaan palkitaanko 

työntekijöitä ryhmän vai yksilöiden suoritusten perusteella. Keskittymällä 

palkitsemaan ainoastaan henkilökohtaisen suorituskyvyn perusteella vähentää 

työntekijän kiinnostusta ryhmätyöhön ja päinvastoin.  

 

Ukko (2009, s. 49) väittää, että tulospalkkaus suorituskyvyn perusteella vaikuttaa 

positiivisesti asioiden ja ihmisten johtamiseen sekä työelämän laatuun. Alivirran 

ja Saukkosen (1989, s. 229) mukaan tulospalkkauksella tulisi voida kannustaa 

henkilöstöä toimimaan yrityksen tavoitteiden mukaisesti. Palkkauksen 

porrastuksen tulisi olla reilu ja sen tulisi motivoida kehittämään tuotoksien 

suhdetta panoksiin. Lisäksi olisi järkevää pyrkiä päivittämään palkkiojärjestelmää 

siten, että se mittaisi aina käsillä olevan tilanteen edellyttämää suorituskykyä. 

Franco ja Bourne (2003, s. 706) mainitsevat, että mitattava suorituskyky rakentuu 



59 
 

monesta sellaisesta asiasta, joihin yksittäinen työntekijä ei pysty vaikuttamaan. 

Siksi tulospalkkioiden maksuperusteet on syytä harkita tarkoin. Laitinen et al. 

(1999, s. 16) toteavat, että työntekijän tulisi pystyä tunnistamaan oman 

suorituksen ja suorituskyvyn mittarin välinen yhteys. Se sitoo toiminnan laadun 

palkkioihin, mikä lisää motivaatiota. 

 

Uusi-Rauvan (1996, s. 71) mukaan yli kolmen mittarin käyttö palkkioiden 

perusteena tekee järjestelmästä työntekijän kannalta hankalasti ymmärrettävän. 

Osaoptimointimahdollisuuden minimoimiseksi mittareita tulisi kuitenkin olla 

riittävä määrä. Hulkko et al. (2002, s. 168) lisäävät, että mitä enemmän mittareita 

käytetään, sitä pienempi on yhden mittarin osuus. Mielenkiintoinen kysymys 

onkin, että kuinka pieni osuus tekee tulospalkkiosta ja mittauksesta työntekijän 

näkökulmasta merkityksettömän. Usean mittarin käyttö voi pienentää yhden 

mittausalueen vaikutuksen palkkaan niin pieneksi, ettei kannustejärjestelmä tuo 

työntekijälle lisämotivaatiota. Tasaisesti suoriutuva työntekijä ansaitsee kuitenkin 

palkkiot kokonaisuutena kaikilta mittausalueilta.  

 

Tiimityöstä palkitseminen motivoi samalla tavalla kuin palkkiot yksin tehdystä 

työstä. Työryhmäpohjaiset palkkiot edistävät yhteistyötä ja ongelmaratkaisua 

tiimeissä. Tässä palkitsemismuodossa on syytä ottaa huomioon järjestelmän 

riittävä läpinäkyvyys, jotta vältytään vapaamatkustajaongelmalta. Kyseessä on 

tapaus, jossa yksi tai useampi tiimin jäsen ei osallistu tasavertaisesti työskentelyyn 

mutta silti tienaa tiimin työn tuloksien perusteella. Muiden ihmisten tarkkailu ja 

tulosten seuranta lisäävät sosiaalista painetta toimia tasavertaisesti tiimin 

jäsenenä. (Kaplan & Norton 2002, s. 294–295) 
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5 MITTAUSJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELUPROSESSI 

 

Simonsin (2000, s. 7) mukaan suorituskyvyn mittausjärjestelmän suunnittelu 

perustuu kahteen lähtökohtaan. Suunnittelun alkuvaiheessa on syytä selvittää, 

millaista informaatiota halutaan kerätä ja kuinka tiheällä aikavälillä. Lisäksi on 

päätettävä, kuka vastaa informaation analysoinnista ja sen perusteella tehtävistä 

toimenpiteistä. Hovilan ja Okkosen (2005, s. 22) mukaan asiantuntijayrityksen 

työntekijöiden mittaamisen tahti on usein hidastempoisempi kuin muilla aloilla. 

Tietotyöntekijöillä on pidempikestoisia projekteja, joiden tavoitteiden ja tulosten 

hallinta vaatii enemmän kuin yhden kuukauden ajan. 

 

Suorituskyvyn rakentaminen on yritykselle oppimista. Prosessissa joudutaan usein 

miettimään yrityksen toiminnan kannalta kriittisiä asioita, kuten strategia, visio, 

pitkän aikavälin tavoitteet ja yrityksen ydintoimintojen merkitys liiketoimintaan. 

Vision ja strategian määrittelyssä ei tule hätiköidä, sillä niiden on todettu olevan 

tärkeitä järjestelmän toteutuksen kannalta. Vision kiteyttäminen on usein 

ensimmäinen askel suorituskyvyn mittausjärjestelmän suunnittelussa etenkin pkt-

yrityksillä. Pkt-yrityksillä visio voi tarkoittaa johdon mielessä olevaa näkemystä 

toiminnan tarkoituksesta ja toimintatavoista (Rantanen 2001, s. 19).  Järjestelmän 

suunnittelu myös selkeyttää yrityksen eri osastojen välisiä tavoitteita ja rooleja 

yrityksen liiketoiminnassa. Pkt-yrityksille on tyypillistä, että yrityksen johto on 

varsin keskittynyttä. Suorituskyvyn analysointijärjestelmän suunnittelussa ja 

toteutuksessa on mahdollista oppia jakamaan vastuuta yrityksen sisällä, sillä 

prosessissa on määriteltävä tarkasti vastuuhenkilöt kullekin mittarille. (Tenhunen 

2001, s. 21, 98) 

 

5.1 Kirjallisuuden suunnitteluprosessien vertailu 

 

Suorituskyvyn mittausjärjestelmän rakentaminen on prosessi, joka sitouttaa koko 

yritystä. Useat eri lähteet esittävät omia ehdotuksiaan järjestelmän suunnittelun 

vaiheista, mutta yleinen linja on varsin yhtenäinen. Prosesseista voidaan erottaa 

muutamia tekijöitä, jotka esiintyvät useasti kirjallisuudessa:  
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- johdon sitouttaminen 

- työntekijöiden sitouttaminen 

- vision ja strategian määrittäminen 

- menestystekijöiden määrittäminen 

- mitattavien osa-alueiden määrittäminen 

- mittareiden määrittäminen 

- mittareiden painotusten määrittäminen. (Laitinen 1998, s. 324; Mettänen 

2005, s. 181–185; Tenhunen 2001, s. 100–101; Ukko et al. 2007a, s. 57–

62) 

 

Mettäsen (2005, s. 181, 186) tutkimukseen perustuva näkemys tukee edellä 

mainittuja tekijöitä. Hänen mukaansa suurin osa kirjallisuudessa esitetyistä 

suunnittelumalleista perustuu strategian, menestystekijöiden ja mittareiden 

määrittämiseen. Hän myös huomauttaa, että vaikka mallit ovat pääosin lineaarisia, 

saatetaan hyvän mittariston saamiseksi joutua käytännössä toistamaan joitain 

suunnitteluvaiheita useaan kertaan.  

 

Yleensä prosessimalleissa yrityksen strategia on määritelty 

suorituskykymittariston perustaksi. Vaihtelee kirjoittajasta riippuen, 

määritetäänkö strategia sidosryhmien tavoitteista vai oletetaanko strategian olevan 

jo valmiiksi relevantti nykyisessä tilanteessa. Yhtä mieltä ollaan siitä, että 

suorituskyvyn mittareiden tulee olla yhdensuuntaisia strategian kanssa (Ukko 

2009, s. 14). 

 

Yrityksen visio voidaan linkittää suorituskyvyn mittaukseen ja toimintoihin kuvan 

10 osoittamalla tavalla. Visiosta johdetaan strategia, johon pyritään suunnitelmien 

ja tavoitteiden avulla. Suunnitelmat toimivat strategian kommunikointikanavana. 

Tavoitteita voivat olla esimerkiksi kustannusten vähentäminen tai 

asiakastyytyväisyyden lisääminen. Tavoitteiden toteutumista seurataan 

suorituskyvyn mittaamisella, jonka avulla tuotetaan tavoitteiden toteutumisen 
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edellytyksille määrälliset lukuarvot. Mittareiden lukuarvojen mukaan voidaan 

tehdä korjaavia toimenpiteitä. (Simons 2000, s. 32–33; ks. myös Hannula, s. 8–9) 

 

 

Kuva 10. Strategian ja toiminnan välinen yhteys. (mukaillen Simons 2000, s. 32) 

 

Laitisen et al. (1999, s. 5–6) mukaan nykyaikaisten yritysten soveltama 

suorituskyvyn kehittämisprosessi noudattaa kuvassa 11 esitettyä kaavaa. 

Ensimmäiseksi tunnistetaan omistajien ja muiden sidosryhmien tarpeet sekä 

analysoidaan, mitkä suoritteet parhaiten tyydyttävät nämä tarpeet. Sidosryhmille 

tuotettu hyöty tulee maksimoida. Suoritteiden käytännön tuottamiseksi tulee 

yrityksen tunnistaa kriittiset menestystekijät. Menestystekijät mahdollistavat 

arvon tuottamisen sidosryhmille tehokkaasti. Seuraavaksi kehitetään 

suorituskykymittarit, jotka seuraavat näiden menestystekijöiden suoriutumista. 

Suorituskykymittaristoa seuraamalla ja tuloksia vertaamalla voidaan nähdä 

kehittämisalueet yrityksen toiminnassa. Vertailumenetelmänä voidaan käyttää 

esimerkiksi systemaattista benchmarking-menetelmää, jossa verrataan omaa 

yritystä muihin yrityksiin. Vertailun avulla pyritään myös löytämään uusia 

tekijöitä suorituskyvyn parantamiseksi sekä oppimaan kilpailijoilta. On syytä 

muistaa, että kehittämisprosessi vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja sitä joudutaan 

päivittämään esimerkiksi tarpeiden tai menestystekijöiden muuttuessa.  
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Kuva 11. Yleinen suorituskyvyn kehittämisprosessi. (mukaillen Laitinen et al. 

1999, s. 6) 

 

Vertailtaessa Laitisen yleistä suorituskyvyn kehittämisprosessia ja Simonsin 

esittämää strategian ja toiminnan välistä yhteyttä huomataan, että prosessit eroavat 

etenkin alkupään osalta. Laitisen yleisen suorituskyvyn kehittämisprosessi alkaa 

sidosryhmien tarpeiden määrityksestä, kun Simonsin näkökulma olettaa, että 

sidosryhmien tarpeet sisältyvät jo yrityksen visioon. Tästä syystä suorituskyvyn 

mittausjärjestelmää kehitettäessä tulee muistaa tarkistaa yrityksen vision 

oikeellisuus ja se, että visiossa on huomioitu sidosryhmien tarpeet. 

 

Laitisen ja kumppaneiden esittämä yleinen suorituskyvyn kehittämisprosessi 

vaikuttaa teoriassa toimivalta. Toimiva benchmarking-menetelmän käyttö vaatii 

kuitenkin mittareiden tuloksien olevan vertailukelpoisia muiden yritysten 

tuloksien kanssa. Se sopii hyvin määrällisten mittareiden vertailuun mutta ei-

taloudelliset mittarit ovat hankalia vertailtavia. Niiden vertailuun ei ole keskitytty 

yleisessä suorituskyvyn kehittämisprosessissa, jota Laitinen ja kumppanit 

selvittävät. Toisaalta on muistettava, että kilpailijoista voi olla hankala saada irti 
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sellaista informaatiota, jota vertailu edellyttää. Mikäli informaatiota ei saada tai se 

on puutteellista, voi vertailu benchmarking-menetelmän avulla osoittautua 

mahdottomaksi toteuttaa. Yrityksen suorituskyvyn kehittämisprosessia 

kehitettäessä on syytä miettiä aina etukäteen, millä tavalla suorituskyvyn 

mittaamisesta saatuja tuloksia voidaan analysoida ja verrata, jotta kehittyminen 

olisi mahdollista. 

 

Hannula, Leinonen, Lönnqvist, Mettänen, Okkonen ja Pirttimäki (2002, s. 153) 

ovat koonneet tutkimusraporttiinsa suomalaiselle asiantuntijayritykselle 

räätälöidyn suorituskykymittariston kehittämisprosessin kirjallisuuden tarjoamien 

esimerkkien parhaista puolista. He muistuttavat, että asiantuntijatyö on itsessään 

melko vähän tutkittu alue, eikä sille ole esitetty kirjallisuudessa omaa 

prosessimallia. Hovila ja Okkonen (2005, s. 23) toteavat, että 

asiantuntijaorganisaation työntekijöitä voi olla hankala mitata käyttäen perinteisiä 

mittausmenetelmiä. Toisaalta palveluyritysten toiminta on melko samansuuntaista 

asiantuntijayritysten kanssa. Kuvassa 12 on esitetty suorituskykymittariston 

kehittämisprosessi päävaiheittain. 

 

Hannulan prosessin lisäksi tässä työssä on käytetty hyväksi myös kolmea muuta 

kirjallisuudesta löytyvää suorituskykymittariston kehitysprosessia, joiden vaiheita 

vertaillaan liitteessä 3. Pääpiirteittäin prosessit ovat samanlaisia, mutta Hannulan 

esittämässä prosessissa on lisäksi korostettu mittariston tietolähteiden 

määrittämistä ja tulosten raportointia. (Hannula et al. 2002, s. 153; Mettänen 

2005, s. 181) 
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Kuva 12. Mittariston kehittämisprosessi. (mukaillen Hannula et al. 2002, s. 153) 

 

Valtaosaa henkilöstöstä suositellaan osallistuvaksi mittariston kehittämiseen. 

Prosessiin olisi tärkeä saada sitoutettua mielipidevaikuttajat aikaisessa vaiheessa, 

kuten varmasti kaikissa muissakin yrityksen muutokseen tähtäävissä projekteissa. 

Johdon lisäksi työntekijöitä on syytä pitää mukana mittariston 

kehittämisprosessissa, ainakin niiltä osin kun mittarit koskevat heitä. Näin 

saadaan valittua suuremmalla todennäköisyydellä oikeanlaiset mittarit ja 

mittariston käyttöönotto helpottuu henkilöstön jo tuntiessa järjestelmän. (Hannula 

et al. 2002, s. 153–154) 

 

Yrityksen vision ja strategian selvitys vaihtelee eri kirjoittajien mukaan. 

Yksinkertaistaen vallalla on kaksi eri käsitystä. Ensimmäisessä haetaan 

yrityksessä jo olemassa olevat strategia ja visio, joita käytetään mittariston 

pohjana. Toinen lähestymistapa liittää suorituskykymittariston yrityksen 

strategiaprosessin osaksi, jolloin työ tehdään perusteellisemmin määrittelemällä 

yritykselle strategia ja visio sidosryhmien tarpeiden perusteella. Strategiaa ja 
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visiota voidaan kehittää esimerkiksi asiakkaiden määrittelemän laadun perusteella, 

unohtamatta muita sidosryhmiä. Ensimmäinen menetelmä ohittaa 

strategianprosessin sidosryhmävaiheen, mikäli oletetaan, että yrityksen valmiissa 

strategiassa on jo huomioitu sidosryhmien tarpeet. Hyvässä strategiassa näin on 

menetelty. (Hannula et al. 2002, s. 156; Ukko et al. 2007a, s. 52–54) 

 

Yhtenevänä tekijänä menetelmissä on löytää mielikuva siitä, minkälainen 

yrityksen ajatellaan olevan muutaman vuoden kuluttua ja millä tavalla tavoitteet 

saavutetaan. Hannulan et al. (2002, s. 156) mukaan nämä käsitykset saadaan 

parhaiten selville haastattelemalla yrityksen johtoa ja avainhenkilöitä. 

Haastattelijan tulee varmistua siitä, että haastateltavilla on yhteinen käsitys 

visiosta ja strategiasta. Yhteisen näkemyksen saavuttamista voidaan edistää 

esimerkiksi työseminaarilla. 

 

Yrityksen toimintaprosessit tulee kuvata suorituskykymittariston pohjaksi. 

Prosessit viittaavat siihen, kuinka asioita tehdään. Toimintaprosessien kuvaamisen 

avulla nähdään kuinka eri osat liittyvät toisiinsa ja muodostavat yrityksestä 

kokonaisuuden. Prosessien yhteyksiä voidaan käyttää hyväksi 

suorituskykymittareiden valinnassa. Tällöin pystytään valitsemaan toisiinsa 

kytköksissä olevat mittarit, joiden avulla voidaan yhdistää eri prosesseja. 

(Hannula et al. 2002, s. 49, 156–158) 

 

Kriittiset menestystekijät voidaan määrittää esimerkiksi aivoriihi-tekniikalla 

ottamalla huomioon yrityksen taustatekijät, jotka vaikuttavat strategian 

muodostumiseen. Kriittisiä menestystekijöitä voivat olla ne tiedot, taidot, 

resurssit, ominaisuudet ja aikaansaannokset, joiden perusteella yritys menestyy. 

Avaintoimintojen avulla voidaan määrittää mitattavat kohteet prosessien sisällä. 

Avaintoiminnot ovat kriittisiä tekijöitä prosessin tai siitä valmistuvan tuotteen 

laadun kannalta. (Hannula et al. 2002, s. 158–162) 

 

Kirjallisuudessa todetaan mittareiden määrittämisen tueksi hyvän mittarin 

tuntomerkkejä, joita on esitetty kohdassa 3.1. Määrittely tulee tehdä prosessin 
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aiempien vaiheiden pohjalta. Kriittiset menestystekijät ja avaintoiminnot on syytä 

pitää mielessä, ja jokaista menestystekijää kohtaan tulisi olla vähintään yksi 

mittari. Tarkempia vakiintuneita ohjeita mittareiden määrittelyprosessille ei ole 

saatavilla. Hannula et al. (2002, s. 162–164) toteavat, että mittareiden määrittely 

on syytä tehdä ryhmätyönä, jossa yleensä aivoriihi-tekniikka on yleispätevin 

onnistumisen kannalta. Mittareiden valinnan jälkeen on järkevää varmistaa 

mittareiden luoman kokonaisuuden eheys ja kattavuus. Se voidaan suorittaa 

esimerkiksi kuvaamalla mittareiden ja menestystekijöiden väliset sekä keskinäiset 

suhteet. Kuvauksen avulla voidaan tunnistaa mahdolliset ristiriidat ja kuvasta 

myös nähdään helposti, mikäli mittaristo ei ole riittävän kattava. 

 

Mittariston soveltamisessa käytäntöön kannattaa varmistua että työntekijät 

näkevät oman työpanoksensa ja mittarin tuloksen välisen yhteyden. Se voidaan 

toteuttaa johtamalla edellä suunnitelluista ylimmän tason mittareista mittarit myös 

alemmille organisaation tasoille. Mittareita voidaan johtaa osasto-, tiimi-, 

toiminto- ja henkilökohtaisille tasoille riippuen mittariston käyttötarkoituksesta. 

 

Hovilan ja Okkosen (2005, s. 23) mukaan henkilökohtaisten 

suorituskykymittareiden asettaminen riippuu myös työntekijän asiantuntemuksen 

tasosta. Kokeneita senioreita ei kannattaisi sitoa liikaa mittareihin, vaan heille 

tulisi antaa riittävästi liikkumatilaa. Heidän suoritustensa arviointi voidaan tehdä 

vertaisarviointina, jossa suoritusta arvioivat asiakkaat tai jokin muu olennainen 

sidosryhmä. 

 

Suorituskyvyn mittariston käytön alkaessa tulee käyttö olla selvillä. Mittareille 

määritetään ohjeet, joiden perusteella mittareita seurataan ja päivitetään tarpeen 

vaatiessa. Hannula et al. (2002, s. 168) ovat koonneet kirjallisuudesta tiivistäen 

seikat, jotka tulisi määritellä jokaiselle mittarille. Kyseiset seikat on esitetty 

kuvassa 13. 
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Kuva 13. Mittarin käyttöperiaatteiden dokumentoinnin sisältö. (mukaillen 

Hannula et al. 2002, s. 168) 

 

Ihanteellisessa tilanteessa mittariston käyttöä varten tarvittava informaatio 

saadaan automaattisesti yrityksen tietojärjestelmästä. Se ei kuitenkaan ole 

edellytys suorituskykymittariston käyttöönotolle, kunhan varmistutaan, ettei 

tiedon kerääminen ja syöttäminen vie liikaa henkilöresursseja mittaristosta 

saavutettaviin hyötyihin nähden. Automaattiseen tiedonkeruuseen voidaan siirtyä 

myös asteittain mittariston käyttöönoton jälkeen. Hannulan et al. (2002, s. 169–

172) mukaan uudet mittaristot vaativat yleensä käytön perusteella huomattujen 

puutteiden korjausta, joten automaattista tiedonkeruuta tuskin kannattaa heti 

yhdistää mittaristoon, ellei se ole jo valmiiksi mahdollista. Mittaristoa varten 

kerättävä informaatio voidaan luokitella yrityksen laskentajärjestelmistä saatavaan 

taloudelliseen tai määrälliseen ja muualta saatavaan laadulliseen informaatioon. 

Laadullisten mittareiden tarvitsema informaatio on mahdollista kerätä esimerkiksi 

kyselyiden, katselmusten, tarkkailun tai koeryhmien avulla. 

 

Prosessimallien avulla vältytään unohtamasta tärkeitä seikkoja ja tekemästä suuria 

virheitä mittariston rakentamisessa. Tässä työssä käytettävä 

suorituskykymittariston suunnitteluprosessi rakennetaan käyttäen hyväksi 

kirjallisuudessa esitettyjä prosesseja, jotka ovat pääpiirteiltään hyvin samanlaisia. 

Prosessiin pyritään löytämään olennaiset osat, jotta se tuottaisi mahdollisimman 

hyvän lopputuloksen kohdeyrityksen erityisvaatimukset huomioon ottaen. Työtä 

varten räätälöity prosessi on esitetty kohdassa 6.2. 
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Huomioita prosessimalleista 

Ukon et al. (2007a, s. 58) laatima suunnitteluprosessi pyrkii ottamaan henkilöstön 

mukaan suunnitteluun entistä tehokkaammin, sillä henkilöstö on todettu osin 

käyttämättömäksi resurssiksi mittausjärjestelmän suunnittelussa. Laitisen (1998, s. 

322–323) mukaan suorituskyvyn mittaristo tulisi käytännössä rakentaa ensin 

karkeasti, jonka jälkeen sitä voidaan tarkentaa. Täydellistä mallia ei ole 

mahdollista rakentaa heti ensimmäisellä kerralla. On tärkeää, että 

rakentamisvaiheessa säilyy yhtenäinen visio valmiista järjestelmästä. Tämän 

lisäksi yrityksen strategia on oltava selvillä riittävän tarkasti, jotta mittarit voidaan 

rakentaa tukemaan sitä.  

 

Tenhusen (2001, s. 70) mukaan Laitisen (1998) esittämä prosessimalli 

suorituskyvyn mittausjärjestelmän implementoinniksi sopii pienille yrityksille 

Kaplanin ja Nortonin Tasapainotettua mittaristoa paremmin. Kaplanin ja Nortonin 

prosessimalli on kehitetty suuremman yrityksen tarpeista. Mallissa analysoidaan 

tarkasti kilpailijat, ympäristön ja asiakkaat, joiden analysointi ei välttämättä ole 

kaikille pienille yrityksille mahdollista resurssien suuren resurssitarpeen vuoksi.  

 

Tenhusen (2001, s. 100–101) implementointiprosessi on kehitetty osittain 

Kaplanin ja Nortonin (1996), Olven et al. (1998) sekä Laitisen (1998) 

prosessimallien pohjalta. Malliin on käytetty kirjallisuudesta löytyvien mallien 

parhaimpia puolia, ja lisäksi toimintatavoissa on huomioitu erityisesti pkt-

yritysten erityispiirteiden vaikutus suunnitteluun ja käyttöönottoon sekä 

järjestelmän pääkäyttötarkoituksen määrittely. 

 

5.2 Johdon rooli 

 

Johdon sitoutuminen on tärkeä tekijä toimintatapojen muutoksen, kuten 

suorituskykymittariston implementoinnin onnistumisen kannalta (ks. esim. Franco 

& Bourne 2003, s. 703–708; Kaplan & Norton 2002, s. 365; Laitinen 1998, s. 

324).  

 



70 
 

Erityisesti pkt-yrityksissä johdon sitoutuminen on ensiarvoisen tärkeää 

suorituskykyjärjestelmän toteuttamisessa. Hannulan ja Suomalan (1997, s. 23) 

esittämän Goldin (1980) näkemyksen mukaan ylimmän johdon toiminta yrityksen 

tuottavuuden kehittämisessä vaikuttaa erityisesti toimintatavan oikeellisuuteen, 

tavoitteiden yhdensuuntaisuuteen ja tavoiteltujen suoritustasojen muuttamiseen 

tarvittaessa.  

 

Tenhusen (2001, s. 44) mukaan johdon tehtävänä on vakuuttaa henkilöstö siitä, 

että suorituskyvyn mittausjärjestelmän tarkoituksena ei ole ainoastaan tarkkailla 

henkilöstöä. Sisäisen suorituskyvyn mittauksesta voi helposti seurata tunne, että 

suoritteita seurataan kontrollin vuoksi ja huonosta suorituskyvystä rangaistaan. 

Tällainen toiminta aiheuttaa yrityksen suorituskyvylle todennäköisesti enemmän 

haittaa kuin hyötyä. 

 

5.3 Työntekijöiden rooli 

 

Simons (2000, s. 69) jakaa henkilöstöä motivoivat tekijät ulkoisiin ja sisäisiin. 

Ulkoinen motivaatio muodostuu ulkoa tulevista aineellisista palkkioista, kuten 

raha tai ylennykset. Sisäinen motivaatio on henkilön itsensä muodostamaa ja se 

voi syntyä esimerkiksi onnistumisen tunteesta. Suorituskyvyn 

mittausjärjestelmällä voidaan vaikuttaa näihin motivoiviin tekijöihin. Voisi 

ajatella, että ulkoiset motivaatiotekijät voivat muodostua esimerkiksi 

suorituskyvyn perusteella maksettavista palkkioista. Toisaalta työntekijän sisäinen 

motivaatio voisi lisääntyä henkilön ymmärtäessä taustalla vaikuttavat syyt tietyille 

toimenpiteille, mikä on seurausta suorituskykymittariston myötä tehostuneesta 

viestinnästä. 

 

Työntekijöiden sitouttaminen on tärkeässä roolissa suorituskyvyn 

mittausjärjestelmän toiminnassa, etenkin mikäli mittaustietojen hankkiminen 

edellyttää myös työntekijöiden panosta. Työntekijöitä on syytä motivoida ja 

sitouttaa suorituskyvyn mittausjärjestelmään jo suunnitteluvaiheessa. (Hannula et 

al. 2002, s. 153–154; Tenhunen 2001, s. 47; Valtonen et al. 2008, s. 10) 
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Myös Ukko et al. (2007a, s. 56–57) kehottavat huomioimaan erityisesti 

henkilöstön osuuden suorituskykymittariston kehittämisvaiheessa. Heitä tulisi 

tiedottaa ja hyödyntää mittaristoon liittyvissä asioissa, jolloin työntekijöiden 

sitoutuminen paranee ja muutosvastarinta vähenee. Aikaisella sitouttamisella 

pystytään voittamaan henkilöstön hyväksyntä uudelle järjestelmälle. 

Tutustuttamalla henkilöstö yrityksen tavoitteisiin ja suorituskykyjärjestelmän 

tarkoitusperiin voidaan lisätä henkilöstön motivaatiota työtä kohtaan. 

 

Ukon et al. (2007b, s. 45–46) tutkimuksen mukaan monessa suorituskyvyn 

mittausjärjestelmässä järjestelmän koulutus henkilöstölle on jäänyt puolitiehen. 

Yritysten johdolla on usein ollut liian optimistinen kuva henkilöstön 

omaksumistaidoista, ja koulutus on pidetty kenties liian tiiviinä pakettina 

henkilöstön oppimisen kannalta. Tärkeää on panostaa henkilöstön 

perehdyttämiseen, ja tehdä selväksi yhteydet yrityksen tavoitteiden ja 

työntekijöiden henkilökohtaisten tavoitteiden välillä. Tällä tavoin työntekijät 

pystyvät ymmärtämään tavoitteidensa motiivit ja todennäköisesti myös 

työskentelevät näin tehokkaammin. Tutkimuksen mukaan työntekijät olivat 

tyytymättömiä siihen, että järjestelmän käyttöönotto tuli monelle yllätyksenä. 

Työntekijöitä ei pidetty mukana suunnittelussa alusta lähtien, vaikka se oli sekä 

johdon että työntekijöiden mielestä tärkeää järjestelmän suunnittelussa. (Ks. myös 

Ukko et al. 2008, s. 93) 

 

Muutosvastarintaa ilmenee kaikkialla, missä yritetään toteuttaa muutoksia 

nopeassa tahdissa. Tehokkaan johtamisen kannalta on tärkeä ymmärtää syitä, 

joista muutosvastarinta johtuu. Muutosvastarintaa voidaan usein pyrkiä 

vähentämään tehostamalla tiedottamista ja yhteistoimintaa liittyen muuttuvaan 

asiaan. Johnsson (1989, s. 57) on listannut kymmenen syytä muutosvastarintaan, 

joita ovat 
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- kielteiset asenteet 

- epäluulot 

- pelot 

- turvattomuuden tunne 

- pelko (esimerkiksi työpaikan pysyvyydestä)  

- aatteelliset ja poliittiset syyt 

- henkinen laiskuus 

- uhka asemaa kohtaan 

- ryhmän tai porukan suhtautuminen 

- tiedon puute. 

 

Johnssonin (1989, s. 57) mukaan syistä monet vaikuttavat yleensä yhtä aikaa. 

Lisäksi iän on todettu vaikuttavan muutosvastarintaan lisäävänä tekijänä, sillä 

vanhat tutut tavat koetaan yleensä turvallisena, eikä niistä haluta luopua helpolla. 

Muutosvastarintaa voinee myös aiheuttaa ulkopuolisen konsultin toiminta 

yrityksessä. Etenkin alemmat organisaation tasot voivat nähdä konsultin rutiineja 

häiritsevänä tekijänä. Siksi muutoksen eteenpäin viemisessä johdon tuki on 

ensiarvoisen tärkeää.  

 

5.4 Tavoitteiden asettaminen 

 

Henkilötason suorituskykymittariston suunnitteluun tarvitaan myös tavoitteet, 

joihin mittareiden myötävaikutuksella pyritään. Ukko et al. (2007a, s. 24–26) 

toteavat, että henkilötason tavoitteet tulee johtaa yrityksen ylimmiltä tasoilta 

alaspäin. Visio on mielikuva yrityksen tilasta tulevaisuudesta, josta johdetaan 

yritystason strategia. Yritystason strategia ei yleensä ole relevanttia tietoa 

suoritustason työntekijälle. Tästä syystä strategiasta johdetaan konkreettiset 

tavoitteet yrityksen alemmille tasoille aina yksilöille saakka.  

 

Tavoitteiden asettaminen voi pohjautua esimerkiksi yrityksen aikaisempaan 

menestymiseen. Tavoitteiden tulee olla realistia, mutta niissä tulee samalla olla 

haastetta. Liian helpot tavoitteet voivat vähentää motivaatiota (Hulkko et al. 2002, 
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s. 169). Rahapohjaisiin mittareihin voidaan hakea vertailuarvoja esimerkiksi 

julkisista tilastoista ja alan lehdistä. Sisäisen suorituskyvyn vertailuarvojen 

löytäminen voi puolestaan olla hankalaa. Benchmarking-menetelmän lisäksi 

vertailutietoja voidaan hakea esimerkiksi laitetoimittajilta. (Tenhunen 2001, s. 34) 

 

 

Kuva 14. Motivaation ja tavoitteen välinen suhde. (mukaillen Simons 2000, s. 

242) 

 

Simons (2000, s. 242–243) esittää luovuuden ja yritteliäisyyden olevan 

parhaimmillaan kun ihmisillä on oikea määrä suorituspaineita. Liian helpot ja 

toisaalta myös liian vaikeat tavoitteet vähentävät motivaatiota tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Optimaalinen kehitystavoite on noin 15 prosenttia, jolloin 

työntekijät työskentelevät tehokkaimmin. Siitä haastavammat tavoitteet voivat 

aiheuttaa luovuttamisia. Kuvassa 14 on esitetty tavoitteen tason vaikutus 

motivaatioon. 

 

Jotta suorituskyvyn mittaamisesta olisi hyötyä yritykselle, täytyy johdolle olla 

selvillä millaisiin toimenpiteisiin kannattaa mittaustuloksien perusteella ryhtyä ja 

kuinka toimenpiteet vaikuttavat tuloksiin. Simons (2000, s. 61) esittää 

käytettäväksi jokaiselle mittarille vertailuarvoa, johon tulosta verrataan. 

Vertailuarvot voidaan perustaa esimerkiksi laatuvaatimuksille, budjetille, 
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tuottosuunnitelmille tai kustannuslaskennan informaatiolle. Vertailuarvojen avulla 

nähdään, kuinka tehokkaasti suoritteet muuttuvat prosesseissa tuloksiksi. 

 

5.5 Toimintaohjeita mittariston rakentamiseen 

 

Tenhunen ja Ukko (2001, s. 22) ovat keränneet kirjallisuudessa ja tutkimuksessa 

ilmenneitä toimintatapoja, jotka voivat auttaa järjestelmän implementoinnissa: 

 

- Sitouta ne, joihin haluat vaikuttaa. 

- Linkitä järjestelmä yrityksen strategiaan. 

- Älä pyri täydellisyyteen. 

- Toimi resurssien ja tilanteen mukaan. 

- Käytä rajallista määrää mittareita. 

- Käytä relevantteja mittareita. 

- Käytä apuvälineitä suunnittelussa. 

- Huolehdi järjestelmän dokumentoinnista. 

- Ryhdy toimenpiteisiin tarvittaessa. 

- Ylläpidä ja kehitä. 

 

Laitinen et al. (2007, s. 352) painottavat järjestelmän yksinkertaisuutta ja 

mahdollisimman hyvää seurattavuutta. Franco ja Bourne (2003, s. 703–708) 

esittävät tutkimuksessaan tekijöitä, jotka esiintyvät toimivan suorituskyvyn 

mittausjärjestelmän omaavissa yrityksissä. Mainitut tekijät ovat 

 

- kehitykseen, mittaukseen ja suorituskykyyn suuntautunut yrityskulttuuri 

- sitoutunut johto 

- jatkuva mittariston kehittäminen 

- mittariston koulutus henkilöstölle 

- helppo ja sujuva kommunikointi 

- vaivaton tiedon kerääminen 

- kilpailuhenkinen, hidasliikkeinen ja tasaisesti kasvava toimiala 
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- suorituskykymittaristomallin käyttö (esimerkiksi Tasapainotettu 

mittaristo). 

 

Mikäli nähdään tarve varmistaa henkilöstön myönteinen suhtautuminen 

mittausjärjestelmää kohtaan, on heidän syytä osallistua järjestelmän 

implementointiin jo sen suunnitteluvaiheessa. Luonnollisesti yritysjohdon asia on 

päättää, kuinka intensiivisesti henkilöstö tulee olla mukana prosessissa. Todella 

tärkeää suorituskyvyn mittausjärjestelmän implementoinnissa on mittariston 

rakentaminen yrityksen strategian mukaiseksi. On syytä myös huomata, että 

mittausjärjestelmän pohjana oleva strategia voi olla väärä tai muuttua ajan 

kuluessa. 

 

Mittaristosta ei todennäköisesti saada rakennettua kaikkia osapuolia tyydyttävää 

ratkaisua, sillä se pohjautuu yleensä usean henkilön subjektiivisiin mielipiteisiin. 

Järjestelmän implementointiin tulee uhrata riittävästi aikaa ja resursseja. Kiireen 

tai suurten muutosten keskellä ei ole järkevää aloittaa suorituskyvyn 

mittausjärjestelmän suunnittelua. On syytä myös muistaa, että mittausjärjestelmä 

vaatii myös ylläpitoresursseja: mittareita tulee päivittää toiminnan muuttuessa. 

Esimerkiksi Bourne et al. (2000) ehdottavat säännöllisiä johdon tapaamisia 

mittariston ylläpitoon liittyen, jotta mittarit pysyisivät mahdollisesti muuttuvan 

strategian mukaisina. 

 

Suuremmissa yrityksissä voi olla järkevää mallintaa organisaation hierarkia 

mittariston suunnittelun avuksi. Tällöin mittareiden vaikutuksia voidaan miettiä 

helpommin jokaisen hierarkiatason näkökulmasta. Kirjallisuuden valmiita 

mittaristoja kannattaa käyttää pohjana räätälöidylle suorituskykymittaristolle, jotta 

suunnittelu nopeutuisi. Järjestelmä tulee dokumentoida sitä mukaa kun suunnittelu 

etenee. Dokumentoinnilla estetään järjestelmää koskevan hiljaisen tiedon 

katoaminen ja selvät kuvaukset järjestelmästä auttavat myös uusien työntekijöiden 

perehdytyksessä. 
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6 SUORITUSKYKYMITTARISTON SUUNNITTELU 

ASIANTUNTIJAYRITYKSESSÄ 

 

Kohdeyritykselle suunniteltava räätälöity suorituskyvyn mittaristo vaatii syvällistä 

tietoa yrityksen toiminnasta ja toimialasta. Suorituskykymittaristoa laadittaessa 

erityistä huomiota on kiinnitettävä kohdeyrityksen työn mittaamistapoihin. 

Esimerkiksi asiakastyytyväisyys kertoo paljon työn laadusta, mutta projektien 

ollessa pääosin usean henkilön tuotoksia, sitä ei voida soveltaa yksittäisten 

työntekijän työn laadun mittaamiseen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 

 

Mittariston suunnitteluvaiheessa kävi selväksi, että yksilötason mittareiden 

määrittely asiantuntijatyöhön on haasteellista. Alkuperäinen suunnitelma oli 

keskittyä tarkasti yksilötason mittareihin. Suunnitteluprosessin edetessä kuitenkin 

huomattiin, että yritystason mittareita syntyy työn ohessa samalla vaivalla. Niiden 

kehittelyä ei haluttu rajoittaa, sillä jo ideoituja yritystason mittareita voidaan 

käyttää hyödyksi mahdollisessa myöhemmässä suunnittelussa. Tässä raportissa 

keskitytään kuitenkin vain yksilö- ja ryhmätason mittaamiseen. 

 

Tässä luvussa kuvataan suorituskykymittariston rakennusprosessi, joka toteutettiin 

kohdeyrityksessä keväällä ja kesällä 2010. Ensin esitellään yritys, mikä pohjustaa 

mittariston suunnittelun. Sitä seuraa käytetyn prosessin esittely, siitä saadut 

tulokset sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet. Luvun lopussa arvioidaan käytettyä 

prosessimallia ja prosessin onnistumista. 

 

6.1 Yrityksen tunnuspiirteet 

 

Kohdeyrityksen liiketoiminta on pääosin projektiluontoista ja liiketoiminta 

voidaan jakaa laitetoimituksiin sekä asiantuntijapalveluihin. Laitetoimitukset 

käsittävät asiakkaalle yksilöityjen laitteiden toimittamisen avaimet käteen 

periaatteella. Osa laitteista on teknisesti monimutkaisia. Asiantuntijapalvelut 

tarjoavat teknistä tukea, suunnittelua ja konsultointia, prosessimallinnusta sekä 

työvoiman resurssitukea. Projektien koko vaihtelee suuresti muutamasta 
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henkilötyöviikosta aina yli kymmenen miestyövuoden mittaisiin projekteihin.  

Suurin osa projekteista on kuitenkin kestoltaan useita kuukausia. 

 

Asiakkaat ovat pääosin suuria ja globaaleja toimijoita ydinvoimateollisuudessa. 

Kohdeyrityksen tekemät projektit ovat usein osa suurempaa kokonaisuutta. 

Asiakkaat ovat joko tuotteiden loppukäyttäjiä tai loppuasiakkaan urakoitsijoita. 

Yritys käyttää toimituksissaan useita alihankkijoita, joita käytetään suunnittelun 

apuna sekä laitteiden valmistukseen ja asennukseen. Projektit voidaan jakaa 

karkeasti kuuteen vaiheeseen: 

 

- tarjous 

- sopimus 

- suunnittelu 

- valmistus 

- testaus 

- toimitus. 

 

Yrityksessä työ on monipuolista ja työtehtävät vaihtelevat paljon. Suunnittelu- ja 

asiantuntijatyöhön ominaisesti vain harva henkilöstöstä tekee työtä, jota olisi 

helppo mitata työn tuloksien määrään tai laatuun perustuvilla mittareilla. Tämä 

johtuu työtehtävien laadun suuresta vaihtelusta. Työntekijän työviikko voi 

koostua esimerkiksi myyntipalavereista, raportin kirjoittamisesta, laitteiden 

mallinnuksesta, koneen osien tilaamisesta, laiteluetteloiden tekemisestä ja 

toimittajien sekä asiakkaiden kanssa neuvotteluista. Toisaalta taas joskus 

saatetaan tehdä samaa työtä useita viikkoja peräkkäin.  

 

Yrityksessä ei ole tehdastyyppistä liukuhihnatyötä, jota voitaisiin helposti mitata 

esimerkiksi suoritusta tunnissa -mittarilla. Liukuhihnatyössä työn laadun arviointi 

olisi helppoa, sillä työn tuloksille löytyy vertailukappaleita. Suunnittelutyössä 

jokainen projekti on uniikki ja valmiin työn tulokset sekä työn laatu ovat usein 

ainoastaan subjektiivisten arvioiden varassa. On syytä huomata, että 
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tarjousvaiheeseen sisältyy usein huomattava määrä suunnittelua, vaikka itse 

sopimusta kokonaistoimituksesta ei ole tehty.  

 

Näistä syistä johtuen on haastavaa kehittää kaavaa, jolla työntekijän tehtävien 

luonnetta voitaisiin kuvata tai ennakoida. Siksi on syytä pitää suorituskyvyn 

mittaamisen aikahorisontti riittävän pitkänä, jotta mittaamiselle saadaan riittävä 

perusta. Projektien pitkät kestot ja hitaasti etenevät vaiheet puoltavat myös pitkän 

aikavälin mittareiden käyttämistä. Suorituskykymittariston suunnittelu perustetaan 

sellaisille mittareille, jotka sopisivat vuosittain tapahtuvan palkitsemisen tueksi.  

 

Vuosittaisesta jaksollisuudesta huolimatta mittareita tulee voida seurata jatkuvasti. 

Tällöin työntekijä voi seurata hetkellistä suorituskykyindeksiään ja nähdä 

millaisia tuloksia on vuoden täyttyessä sen hetkisellä suoritustasolla odotettavissa. 

Useita mittareita käytettäessä työntekijä myös tietää millä alueella suoriudutaan 

hyvin ja millä olisi parantamisen varaa. Esimerkiksi puolivuosittainen kontrolli 

tekee mittaristosta reaaliaikaisen ja toimenpiteitä ehditään tehdä ennen vuoden 

loppua tuloksien parantamiseksi. 

 

Mittareiden tulee vastata jokaisen työntekijän toimenkuvaa, joten lähes jokaiselle 

työntekijälle saatetaan joutua kehittämään yksilölliset mittarit. Mittareiden 

kehittämisessä lähdetään yrityksen arvoista ja tavoitteista, joista johdetaan 

tavoitteet suorituskyvyn mittareille. Yhdessä työntekijän ja johdon kanssa 

neuvotellaan sopivat mittarit työntekijän suorituskyvyn seuraamiseen. Työntekijät 

ovat myös mukana mittareiden tavoitteiden asettamisessa, jolloin heidät saadaan 

sitoutettua pyrkimään kohti tavoitteita. Johdon kanssa varmistutaan, että 

työntekijöiden mittareiden tavoitteet palvelevat myös yrityksen tavoitteita. 

 

Pk-yritykset poikkeavat suurista yrityksistä erityisesti kulttuuriltaan, resursseiltaan 

ja johtamistyyliltään. Pienissä yrityksissä voi olla suuria yrityksiä suurempi 

kynnys ulkopuolisen asiantuntemuksen käyttämiseen. Pienet yritykset toimivat 

usein johdon tuntuman avulla ilman, että pitkän tähtäimen suunnitelmia on 

kirjattu ylös. Suorituskyvyn mittausjärjestelmää rakennettaessa pienille yrityksille 



79 
 

ensimmäinen askel on usein vision ja strategian täsmentäminen ja kirjaaminen, 

josta aloitettiin myös tässä työssä. 

 

6.2 Mittariston implementointiprosessi 

 

Teoriaviitekehystä soveltamalla kohdeyritykselle suunniteltiin räätälöity prosessi 

suorituskyvyn mittausjärjestelmän suunnittelua varten. Prosessin suunnittelussa 

huomioitiin yrityksen tunnuspiirteet ja esivaatimukset, jotta suunnitteluprosessista 

tulee mahdollisimman sujuva ja sen avulla saataisiin luotua toteutuskelpoinen 

sekä laadukas suorituskyvyn mittausjärjestelmä. Suorituskykymittariston 

implementointiprosessi on esitetty kuvassa 15.  

 

 

Kuva 15. Mittariston implementointiprosessi. 

 

Etenemisjärjestys noudattaa pääosin kirjallisuuslähteiden näkemystä, mutta 

mittariston painotusten määrittämistä on siirretty myöhemmäksi. Työn edetessä 

nähtiin luontevammaksi määritellä mitattavien alueiden painotukset vasta 



80 
 

mittareiden valinnan jälkeen johtuen työntekijöittäin yksilöllisistä mittaristoista. 

Lisäksi prosessissa on korostettu henkilöstön roolia järjestelmän kehittäjänä ja 

henkilöstön haastattelut on eroteltu omaksi askeleekseen. 

Implementointiprosessissa on esitetty myös mittariston toimeenpanovaihe, joka 

jätetään jatkotutkimusaiheeksi. 

 

Mittariston suunnittelu aloitetaan selvittämällä työn yleiset linjaukset yrityksen 

johdon kanssa. Keskustelun avulla todetaan tarve suorituskyvyn mittaukselle sekä 

selvitetään mitä mittaristolta odotetaan. Johdolta kysytään, millä tasolla 

suorituskykymittariston tulee toimia, minkälaista tietoa sen tulee tuottaa ja mihin 

tietoa käytetään. Johdon kanssa määritetään ne osa-alueet, joihin mittaaminen 

tulee keskittymään. Tämä vaihe tukee luonnollisesti johdon sitoutumista 

hankkeeseen. Prosessin aloituksessa tutustutetaan henkilöstöä 

suorituskykymittaristoon, jotta he sitoutuisivat mittaristoon paremmin. Mittariston 

perustaksi joko määritellään tai analysoidaan yrityksen visio ja strategia. 

 

Suunnitteluvaiheessa luodaan henkilöstön ja johdon haastatteluiden sekä 

kirjallisuuskatsauksen perusteella pohja suorituskyvyn mittausjärjestelmälle. Eräs 

haastatteluiden tavoitteista on selvittää yhteys yrityksen tavoitteiden ja 

työntekijöiden tavoitteiden välillä. Suunnittelussa otetaan huomioon myös 

valmius palkitsemiseen – esitettyjen mittareiden tulee olla yhdistettävissä helposti 

palkitsemisjärjestelmään. Lisäksi henkilöstön yhteistyö ei saa vaikuttaa 

häiritsevästi mittaustuloksen luotettavuuteen. Suunnitteluvaihe toteutetaan paikan 

päällä yrityksessä, jotta suunnittelu kulkisi haluttuun suuntaan. Päivittäinen 

kommunikointi johdon sekä työntekijöiden kanssa lisää myös hiljaisen tiedon 

siirtymistä. Interaktiivinen kommunikointi on todettu olevan tärkeä tekijä 

toimivassa yksilötason mittausjärjestelmässä (Ukko 2009, s. 63). Mittariston 

rungon suunnittelussa käytetään apuna yrityksen johtoa sekä henkilöstöä. Tämän 

vaiheen tarkoituksena on tarjota toimivalle suorituskyvyn mittausjärjestelmälle 

valmis perusta, josta voidaan jatkaa sujuvasti mittariston rakennusvaiheeseen. 
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Mittariston runko kootaan strategian toteutumiseen vaikuttavien 

menestystekijöiden pohjalle. Menestystekijöiden valinnassa tarkastellaan myös 

mittausalueita, jotta mittaristosta tulisi mahdollisimman tasapainoinen. Mittarit 

valitaan jokaiselle hyväksytylle menestystekijälle. Mittareiden valinnassa todetaan 

mittareiden käytännön toimivuus ja niiden yhteys strategiaan. Tärkeää on myös 

mittareiden keskinäinen tasapaino. 

 

Työn tulokset esitellään yrityksen johdolle, ja järjestetään kritiikkipalaveri. 

Palaverin perusteella mittariston suunnitelma viimeistellään vaatimuksia 

vastaavaksi. Tässä vaiheessa yrityksellä on hallussaan suositukset jokaisen 

työntekijän mittareiksi. Yritykselle annetaan myös suuntaviivat 

jatkotoimenpiteille mittareiden käytännön toteuttamiseksi ja mittariston 

rakentamiseksi. Lopputuloksen perusteella yritys voi arvioida mittaristosta tulevia 

hyötyjä sekä haittoja ja päättää, tullaanko suunniteltu mittaristo rakentamaan 

myös käytännössä.  

 

Tietoa mittariston rakentamisen pohjaksi saadaan johdolta palavereissa ja 

työntekijöiltä haastatteluissa. Toimitusjohtajan lisäksi johtoon luetaan 

liiketoiminta-alueiden johtajat. Johto pidetään lähellä mittariston 

rakennusprosessia ja heiltä haetaan tietoa palavereissa. Työntekijöiltä pyritään 

saamaan mielipiteitä ja vinkkejä mittariston suunnittelun avuksi, jotta lopputulos 

olisi mahdollisimman toteutuskelpoinen.  

 

6.2.1 Prosessin aloitus 

 

Suorituskyvyn mittausjärjestelmän suunnittelun aloitusvaiheessa luotiin perusta 

mittaristolle. Ensimmäisessä palaverissa (25.2.2010) johto ilmaisi toivomuksensa 

mittausjärjestelmän ominaisuuksista. Keskustelun avulla selvitettiin 

suorituskykymittariston taso, halutun tiedon laatu ja mittariston käyttötarkoitus.  

 

Palaverin jälkeen henkilöstöä tiedotettiin kehitteillä olevasta suorituskyvyn 

mittausjärjestelmästä. Prosessissa oli mahdollista käyttää hyväksi myös 
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epämuodollista henkilöstön informointia työn lomassa, sillä työ tehtiin fyysisesti 

paikan päällä yrityksessä huolimatta siitä, että kyseessä oli luonteeltaan 

ulkopuolisen konsultin tekemä työ. Yrityksen pieni koko mahdollisti lähes koko 

henkilöstön tavoittamisen kahvi- ja lounastauoilla päivittäin. Informaatio, jota 

tällaisissa tilanteissa voidaan viestiä, ei kuitenkaan ole kovin syvällistä. Lisäksi 

tieto ei jakaudu tasapuolisesti kaikille. Siksi työn aloituksesta laadittiin myös 

sähköpostitiedote, jossa kerrottiin tekeillä olevasta järjestelmästä, sen eduista ja 

haitoista, sekä mahdollisista vaikutuksista työntekijöiden arkeen 

 

Epävirallista tiedotusta voidaan käyttää tukemaan henkilöstön informointia. 

Vaikka hiljaista tietoa siirtyy helpommin henkilöiden välisissä sosiaalisissa 

kontakteissa, voidaan fyysisillä tiedotteilla luoda kaikille täsmällinen ja 

yhtenäinen tietopohja halutusta asiasta. Epämuodollinen tiedotus tehostaa 

henkilöstön sitouttamista, joka on tärkeä tekijä suorituskyvyn mittausjärjestelmän 

implementoinnissa. Henkilöstön informoinnin huomattiin vaikuttavan 

ennakkoluulojen ja muutosvastarinnan vähentymiseen, henkilöstön parempaan 

sitoutumiseen järjestelmän kehittämiseen sekä yleensä mittausjärjestelmän 

kehityksen onnistumiseen. 

 

6.2.2 Johdon sitouttaminen 

 

Johdon sitouttaminen onnistui helposti, sillä aloite järjestelmän suunnittelusta tuli 

toimitusjohtajalta. Järjestelmää kehittäessä kuitenkin huomattiin, että 

implementoijan on syytä tehdä selväksi, mitä suorituskyvyn mittausjärjestelmän 

kehittäminen vaatii yritysjohdolta. Mahdollisilta epämiellyttäviltä yllätyksiltä 

voidaan välttyä tiedottamalla prosessin alussa johdolle ja etenkin 

suunnitteluryhmälle implementointiprosessin vaatimista resursseista. Johdon 

lisäksi myös suunnitteluryhmän luottamuksen ja sitoutumisen saaminen on 

helpottava tekijä työn toteutuksen kannalta. Koko ryhmän onnistunut 

sitouttaminen edellyttää riittävän hyviä perusteluja mittausjärjestelmän 

toteutettavuudesta ja eduista. 
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Ilman riittävän hyvää asiantuntemusta suorituskyvyn mittauksesta on 

implementoijan hankala voittaa koko johtoryhmän luottamusta ja sitoutumista 

puolelleen. Osaamisesta on myös osattava viestiä, jotta johto tuntee voivansa 

luottaa järjestelmän implementoijaan. Viestintä erottuu siis tärkeänä tekijänä 

etenkin työn alkuvaiheessa. Jotta järjestelmällä olisi mahdollisimman hyvät 

mahdollisuudet onnistua, tulee johdon olla sitoutunut prosessiin heti alusta 

lähtien.  

 

6.2.3 Vision ja strategian määrittely 

 

Toisessa palaverissa (11.5.2010) johdon kanssa suljettiin pois vaihtoehto, jossa 

visio ja strategia olisi määritelty uusiksi suorituskykymittaristoa ja sen 

tavoitteiden asettamista varten. Huomioon ottaen yrityksen pienen koon sekä 

rajalliset resurssit, oli edullisempi hyödyntää jo valmiiksi määriteltyjä visiota ja 

strategiaa järjestelmän perustana. Lisäksi varta vasten mittaristolle määritellyn 

vision ja strategian tuoma lisäarvo olisi ollut liian pieni suhteessa sen tuottamiin 

hyötyihin.  

 

Visio ja strategia voidaan tuoda mittausjärjestelmään aikaisemmin määritellyistä 

tiedoista tai vaihtoehtoisesti luoda alusta asti mittausjärjestelmää varten. 

Yrityksessä oli suorituskykymittariston suunnitteluhetkellä juuri kehitteillä tuoreet 

versiot visiosta ja strategiasta, joita päädyttiin käyttämään. Viiden vuoden välein 

tehtävän päivityksen valmistumisen odottaminen viivästytti työn etenemistä, 

mutta uusien versioiden odottaminen nähtiin järkevämmäksi kuin käyttää viisi 

vuotta vanhoja. 

 

Vaikka visiota ja strategiaa ei määriteltäisi uusiksi, mittausjärjestelmän 

suunnittelu ohjaa yrityksen johdon tutustumaan ja kertaamaan aikaisemmin 

määritettyä strategiaa. Viiden vuoden välein määriteltävä strategia jää helposti 

yrityksen operatiivisten tehtävien varjoon etenkin pienessä yrityksessä. Strategian 

palauttaminen mieleen aika ajoin vaikuttaa positiivisesti yrityksen toiminnan 

ohjaamiseksi tavoitteita kohti.  
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Visio on määritelty yrityksen kolmelle liiketoiminta-alueelle erikseen. 

Liiketoiminta-alueet ovat 

 

- uraaninkäsittely 

- ydinjätehuolto ja laitosten purku 

- laitosturvallisuus. 

 

Kolmannessa palaverissa (25.5.2010) tarkistettiin työtä varten yrityksen visio ja 

strategia. Ne esitetään tiivistetysti, sillä niiden yksityiskohdat eivät ole olennaisia 

työn tutkimuskysymyksien kannalta. Liiketoiminta-alueittain jaotellut yrityksen 

visiot vuodelle 2014 perustuvat kasvuun ulkomaille, aseman vakiinnuttamiseen, 

osaamisen kartuttamiseen ja uskottavuuden lisäämiseen. Strategiat perustuvat 

markkinointi-, tuote- ja resursointistrategioihin. Ne painottavat erityisosaamisen 

lisäämistä, tehokasta myyntityötä, joustavuutta resursseissa ja hinnoittelussa, 

yrityksen imagon kehittämistä, hyviä suhteita asiakkaisiin, strategisia 

kumppanuuksia, verkostoitumista sekä tuotteiden kehittämistä helpommin 

markkinoitavaan muotoon. Strategian voidaan luonnehtia tyypilliseksi pienen 

yrityksen kasvustrategiaksi. 

 

Tavoitteet konkretisoivat strategian käytännön tasolle. Yhteisiä tavoitteita kaikille 

liiketoiminta-alueille ovat yleiskustannusten vähentäminen, 

toimittajariippuvuuden poistaminen sähköautomaatioasioissa sekä 

laitetoimitusliiketoiminnan kasvattaminen. Liikevaihdolle ja henkilöstön 

lukumäärälle on asetettu lukumääräiset kasvutavoitteet. Lisäksi tavoitteita on 

esitetty sanallisesti markkina-alueittain sekä nykyisten ja uusien asiakkaiden 

suhteen.  

 

Tavoitteiden toteutumiseksi yrityksessä on määritelty myös käytännön 

toimenpiteitä. Niitä ei suoraan käytetä suorituskyvyn mittausjärjestelmän 

suunnittelussa, mutta ne auttavat yrityksen menestystekijöiden hahmottamisessa. 
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Niistä voidaan nähdä, mitä tulee tehdä ja mitkä asiat tulisi onnistua 

tulevaisuudessa, jotta toiminta tähtäisi tavoitteiden toteutumiseen. 

 

6.2.4 Menestystekijöiden määrittely 

 

Mittausjärjestelmän varsinainen toteuttaminen aloitettiin yrityksen 

menestystekijöiden määrittelyllä. Yrityksen johtoryhmän kanssa pidetyssä 

neljännessä palaverissa (8.6.2010) täsmennettiin strategian pohjalta 

menestystekijöitä. Keskustelussa käytettiin aivoriihi-menetelmää. Kuten 

menetelmään kuuluu, ajatukset virtasivat lennokkaasti. Osoittautui toimivaksi, että 

puheenjohtaja oli valmistellut oman näkemyksensä mukaisen listan yrityksen 

menestystekijöistä. Tämä nopeutti keskustelun kulkua, sillä johtoryhmän ei 

tarvinnut määritellä menestystekijöitä puhtaalta pöydältä. Vaarana liikaa 

kontrolloidussa haastattelussa on luovuuden menettäminen. Sitä pyrittiin 

hillitsemään antamalla haastateltaville vapautta keskustelussa ja mahdollisuus 

viedä asiaa haluamaansa suuntaan. Tilaisuutta voisi luonnehtia teemahaastattelun 

ja avoimen haastattelun välimuodoksi. Lopputuloksena saatiin määriteltyä 

alustavasti yrityksen menestystekijät. 

 

Alustavan määrittelyn jälkeen johtoryhmän ajatukset koottiin yhteen ja arvioitiin, 

kuinka menestystekijät kattavat liiketoiminnan osa-alueet. Apuna käytettiin 

kirjallisuudessa esitettyjä kriittisiä ulottuvuuksia, joiksi valittiin laatu, joustavuus, 

asiakastyytyväisyys, talous ja henkilöstöresurssit. Aika-ulottuvuuden nähtiin 

sisältyvän joustavuuteen, eikä niiden erottamiselle ollut tarvetta. Palaverin 

pohjalta yrityksen menestystekijät luokiteltiin suorituskyvyn kriittisten 

ulottuvuuksien mukaan. Menestystekijöitä arvioitaessa kiinnitettiin huomiota 

siihen, kuinka hyvin ne jakautuivat kriittisten ulottuvuuksien eli mittausalueiden 

kesken, sillä tasapainoista mittaristoa varten tulee menestystekijöiden jakaantua 

kattavasti halutuille mittausalueille.  

 

Mittausalueista esimerkiksi joustavuus on yksi tekijä, jolla on merkittävä vaikutus 

pienen yrityksen suoritteiden onnistumiseen. Tällaiset tekijät antavat lopulta 
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suunnan sille, minkälaisia mittareita on järkevä käyttää. Toisin sanoen ne 

kertovat, mitä tulee mitata, jotta mittaus tukisi yrityksen tavoitteiden onnistumista.  

 

Taulukko 7. Menestystekijät luokiteltuina kriittisten ulottuvuuksien mukaan. 

Kriittiset ulottuvuudet Menestystekijät / mitattavat osa-alueet 

Laatu Laadukas toiminta 

Laadukkaat tuotteet 

Joustavuus Nopea reagointi 

Ketteryys 

Jatkuva verkostoituminen 

Tehokas sidosryhmäviestintä 

Asiakastyytyväisyys Joustava hinnoittelu 

Oikeat toimitukset 

Lisäarvon tuottaminen asiakkaalle 

Toimitukset ajallaan 

Talous Hyvä laskutusaste 

Pienet yleiskustannukset 

Henkilöstöresurssit Työntekijöiden pysyvyys 

Osaamisen kehittyminen 

 

Taulukossa 7 on esitetty suorituskyvyn kriittiset ulottuvuuden ja yrityksen 

menestystekijät. Menestystekijät auttavat mittariston suunnittelussa kahdella 

tavalla: niiden avulla voidaan varmistua mittariston kattavuudesta ja toisaalta ne 

ohjaavat valitsemaan mittarit siten, että niillä mitataan tärkeimpiä asioita. 

Yrityksen menestystekijät ovat linkki mittausalueiden ja mittareiden välillä. 

Kuvassa 16 on esitetty periaate, jolla mittausalueet yhdistetään 

menestystekijöiden kautta mittareihin. 
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Kuva 16. Mittausalueiden ja mittareiden välinen yhteys. 

 

6.2.5 Mittareiden valinta 

 

Henkilökohtaisten mittareiden johtaminen suoraan menestystekijöistä luonnistuu 

helpommin, kun määritellään mittarit alustavasti myös yritystasolle. Näistä 

mittareista on helpompi johtaa mittarit yksittäisille työntekijöille. Tätä ajatusta 

tukee myös Ukon (2009, s. 63) tutkimus: hänen mukaansa yksi tärkeimmistä 

tekijöistä suorituskyvyn kehittymisen ja henkilökohtaisella tasolla toimivan 

mittausjärjestelmän käytön kannalta on juuri henkilötason ja yritystason 

tavoitteiden yhteyden ymmärtäminen. On kuitenkin huomioitava, että yritystason 

mittareiden määrittäminen ei ollut varsinaisena tavoitteena ja tästä syystä 

yritystason mittarikokonaisuus ei ole täysin kattava. Esimerkiksi yrityksen 

taloudellista toimintaa mittaavat mittarit ovat vain osittain mukana tarkastelussa. 

 

Asiantuntijatyön mittareiden erityispiirteenä on subjektiivisten mittareiden suuri 

osuus. Vain harvaa työn osa-aluetta on luontevaa mitata objektiivisilla mittareilla. 

Lisäksi henkilötason mittausta käytettäessä työtä on luonnollisempi mitata 

subjektiivisilla arvioilla. Liiketoimintatasolta voidaan puolestaan saada 

vähemmällä vaivalla myös objektiivisia lukuihin perustuvia mittaustuloksia. 

Mittareiden määrittämisessä käytettiin apuna yrityksen johtoa. Työn tekijä ideoi 

alustavat mittarit, joita tarkennettiin yrityksen johdon tuella.  

 

Viidennessä palaverissa (22.6.2010) yrityksen johdon kanssa määriteltiin 

konkreettisia suorituskyvyn mittareita edellisessä palaverissa suunniteltujen 

menestystekijöiden avulla. Mittareita arvioitiin objektiivisuuden, kattavuuden, 

mittarin tulokseen vaikutettavuuden, käytännön toteutuksen ja käyttötason 

kannalta. Todettiin, että valmiin mittariston käytön tulee kuluttaa mahdollisimman 
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vähän resursseja. Mittariston tietojen keruun tulisi toimia lähes automaattisesti, 

eikä se saisi aiheuttaa paljoa lisätyötä. Kuitenkin mittariston seuraamiseen 

joudutaan käyttämään hieman johdon resursseja. 

 

Tässä vaiheessa kävi ilmi, että suuri osa määritellyistä mittareista soveltuisi 

yksilötasoa paremmin yritys- tai ryhmätasolle. Asiantuntijatyön muuttuva luonne 

osaltaan vaikuttaa siihen, että toimivia objektiivisia mittareita on hankala 

määritellä. Henkilöiden arvioihin perustuvia, subjektiivisia mittareita voidaan 

kuitenkin löytää varsin helposti. Esimerkiksi johdon arviot työntekijöistä ja 

työntekijöiden omat arviot työstään voivat olla perustana mittareille. 

Subjektiivisten mittareiden käyttö pyritään kuitenkin lähtökohtaisesti pitämään 

vähäisenä resurssitarpeen minimoimiseksi. Objektiivisista mittareista saadaan 

usein tulos pienemmällä vaivalla kuin subjektiivisista mittareista. 

 

Taulukko 8. Yrityksen menestystekijät ja niihin sidotut alustavat mittarit. 

Menestystekijä Mittari 
Hyvä yrityskuva Sähköisen markkinatutkimuksen tulos 
Hyvä laskutusaste Laskutusaste 
Osaamisen kehittyminen Kehitystavoitteiden täyttymisaste 

Uusien hyödynnettyjen tietojen / taitojen lkm 
Työntekijöiden pysyvyys Tulos henkilöstön hyvinvointikyselystä, jossa 

tarkastellaan myös motivaatiota 
Tuotteiden laadukkuus Asiakaspalautelomake 
Toiminnan laadukkuus Asiakaspalaute suunnitteluvaiheesta 

Asiakaspalaute käytön jälkeen 
Toteutettujen ideoiden lkm 

Tehokas asiakasviestintä ja 
verkostoituminen 

Prospektien lkm 
Myyntitapahtumien lkm 
Internet-sivujen kävijöiden seuranta 

Tehokas myyntityö Lähetettyjen tarjousten lkm 
Myytyjen projektien lkm 
Tarjouskanta 

Nopea reagointi Aika tarjouspyynnöstä tarjoukseen 
Kilpailukyky Tarjouskilpailussa voitettujen tarjousten lkm 

suhteessa kaikkiin 
 

Taulukkoon 8 on koottu yrityksen menestystekijät ja niille määritetyt mittarit. 

Lisäksi liitteessä 4 on havainnollistettu mittaamisalueiden yhteyttä 

menestystekijöiden kautta mittareihin. Menestystekijät ovat osittain muuttuneet 
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verrattuna edellisen palaverin tuloksiin. Mittareissa nähdään suuri painotus 

myyntityön ja verkostoitumisen osalla. Mittareita on analysoitu 

menestystekijöittäin tarkemmin seuraavassa. 

 

Hyvä yrityskuva 

Uudeksi menestystekijäksi todettiin asiakkaiden positiivinen mielikuva yrityksestä 

ja brändiarvo. Asiakkaiden mielikuvaa yrityksestä voitaisiin mitata esimerkiksi 

sähköisesti tehtävin markkinointitutkimuksin. 

 

Pieni yleiskustannusten suhteellinen osuus 

Alun perin menestystekijäksi analysoitu yleiskustannusten vähentäminen ei 

osoittautunut riittävän suureksi asiaksi, jotta sitä olisi kannattanut mitata. Pieni 

yleiskustannusten prosentuaalinen osuus menestystekijänä todettiin riippuvan 

suuresti laskutettavan työn määrästä. Yleiskustannusten seuraus nähtiin pienenä 

asiana ja päätettiin keskittyä enemmän laskutettavan työn määrän lisäämiseen. 

 

Hyvä laskutusaste 

Menestystekijäksi todettu hyvä laskutusaste sai kannatusta myös mittarina. 

Laskutusastetta voidaan mitata tapauksesta riippuen liiketoiminta-alueen lisäksi 

myös henkilötasolla. Henkilötason mittaus on mahdollista, mikäli työntekijä on 

itse vastuussa oman työnsä myynnistä. Tavoitteet mittarille voidaan todeta 

vuosittain kehityskeskusteluissa. Laskutusasteen mittaaminen todettiin johtavan 

todennäköisesti sisäiseen yrittäjyyteen, joka on hyvä asia työnantajan kannalta. 

Toisaalta sisäinen yrittäjyys saattaa aiheuttaa ristiriitoja työntekijöiden välillä ja 

esimerkiksi tiimityö voi vähentyä. 

 

Osaamisen kehittyminen 

Osaamiseen kehittymiseen liittyvä kehitystavoitteiden täyttymisaste -mittari 

todettiin olevan jo käytössä. Seuranta on kuitenkin jäänyt vähemmälle. Sitä varten 

voitaisiin toteuttaa jokaiselle työntekijöille osaamiskortit, joissa osaamisalueiden 

kehittymistä seurattaisiin vuosittain esimerkiksi asteikolla yhdestä viiteen. 

Arviointi olisi pääosin subjektiivista.  
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Samaan menestystekijään kuuluu myös uusien taitojen ja tietojen oppimisen 

lukumäärän mittaus. Palaverissa tuli ilmi, että mittarin olisi syytä reagoida uuteen 

osaamiseen vasta siinä vaiheessa kun osaamista on voitu käyttää hyväksi 

liiketoiminnassa. 

 

Työntekijöiden pysyvyys 

Työntekijöiden pysyvyys -menestystekijää voidaan mitata henkilöstön hyvinvointi 

-kyselyillä. Anonyymeissä kyselyissä voidaan esimerkiksi kysyä työntekijän 

tyytyväisyyttä nykyiseen työpaikkaan ja onko henkilöllä suunnitelmissa työpaikan 

vaihto seuraavan kahden vuoden aikana. Työntekijöiden pysyvyys ja toiminnan 

jatkuvuus ovat kytköksissä työntekijöiden motivaatioon, jota voidaan arvioida 

myös kyselyn perusteella. Kyselyiden tuloksia tarkastellaan yritystasolla. 

 

Tuotteiden laadukkuus 

Tuotteiden laadukkuutta voidaan mitata asiakaspalautelomakkeen avulla. 

Subjektiivinen menetelmä vaatii järjestelmällistä palautteiden keräämistä. 

Tuloksien seuraaminen tulee olla pitkäjänteistä, sillä projekteja on määrällisesti 

vähän ja ne ovat usein pitkäkestoisia. Asiakaspalautelomake tulisi olla räätälöity 

toiminnan tyypin mukaan. Esimerkiksi konsultointi tarvitsee erilaisen lomakkeen 

kuin laitetoimituspuoli.  

 

Toiminnan laadukkuus 

Aikaisemmin asiakkaalta on kerätty palaute laitteen toimituksen yhteydessä sekä 

projektin suunnitteluvaiheessa. Säännöllisissä raporteissa on kirjattuna puutteet 

toiminnassa ja kehityskohteet. Palautteen keräämistä voitaisiin laajentaa myös 

myynnin jälkeiseen toimintaan. Asiakkaalta kerätään käyttökokemukset laitteesta 

tietyn ajanjakson jälkeen toimituksesta. Yrityksestä syntyy positiivinen mielikuva 

asiakkaan huomatessa, että yritys on kiinnostunut laitteen toimivuudesta vielä 

toimituksen jälkeen. Tällainen toiminta lisää asiakastyytyväisyyttä. 
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Lisäksi suunnitteluvaiheen mahdolliset puutteet toiminnassa ja suunnitteluvirheet 

voidaan kerätä kuukausi- tai viikkoraporteista mittausta varten. Suunnittelun 

aikana asiakas on tyypillisesti vahvasti mukana toiminnassa, joten laadun kannalta 

tällä vaiheella on enemmän merkitystä kuin valmiin tuotteen toimituksessa. Siksi 

suunnitteluvaiheen toiminnan laadukkuus tulee pitää yhtenä osa-alueena 

toiminnan laadukkuutta mitattaessa. 

 

Laadukkaan toiminnan ylläpitoa ja kehitystä olisi mahdollista seurata 

henkilöstöstä lähtöisin olevien kehitysideoiden seurannalla. Asia jätettiin 

kuitenkin vielä mietinnän alle. Todettiin, että ennen mahdollista kehitysideoiden 

seurantaa tulee ottaa onnistuneesti käyttöön idea- ja palautelaatikko. 

 

Tehokas asiakasviestintä ja verkostoituminen 

Tehokkaan asiakasviestinnän ja verkostoitumisen kannalta hyviksi mittareiksi 

arvioitiin uusien mahdollisten asiakkaiden eli prospektien lukumäärä ja 

myyntitapahtumien lukumäärä.  

 

Uusien prospektien lukumäärä mittarina voisi kannustaa etsimään uusia 

asiakkaita. Myyntitapahtumien lukumäärä voisi puolestaan mitata esimerkiksi 

myyntikäyntien, -puheluiden ja -sähköpostien lukumäärää. Käytännössä 

työntekijä kirjaisi tekemänsä myyntitapahtuman sovittujen sääntöjen mukaisesti 

ylös työtuntien kirjausjärjestelmään. Molempia mittareita voitaisiin käyttää sekä 

yritystason että henkilökohtaisen suorituskyvyn mittaamisessa.  Mittarit ovat 

melko objektiivisia ja kattavia sekä työntekijät voivat vaikuttaa niihin 

työpanoksillaan.  

 

Osittain mittariston ulkopuolisena asiana internet-sivujen kävijöiden seuranta on 

myös hyvin hyödynnettävissä oleva mahdollisuus. Sivujen kävijöistä nähdään 

hakusana, jolla kävijät ovat sivuille päätyneet ja paikka, josta sivuilla on käyty. 

Tietojen analysoinnin avulla saadaan tietoa kävijöistä ja käynnin syistä, jotka 

kuvastavat markkinoiden tämänhetkistä tilannetta. Tiedoista voidaan tehdä 

markkinointipäätöksiä asiakkaiden ja markkinoiden suhteen. Suorituskyvyn 
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mittaristossa sivujen kävijöiden seuranta on kuitenkin pienessä osassa suhteessa 

kokonaisuuteen. 

 

Tehokas myyntityö 

Hyvän myyntityön mittareita voisivat olla lähetettyjen tarjousten lukumäärä, 

myytyjen projektien lukumäärä sekä yrityksen tarjouskanta. 

 

Lähetettyjen tarjousten lukumäärä ja tarjouskanta ovat osittain päällekkäisiä 

mittareita ja niiden suhdetta tulee pohtia. Kenties lähetettyjen tarjousten 

lukumäärä voisi sopia enemmän henkilötason mittariksi ja tarjouskanta koko 

yrityksen tasolla seurattavaksi asiaksi. Lähetettyjen tarjousten lukumäärä voisi 

kannustaa yritystä osallistumaan tarjouskilpailuihin. Toisaalta myös 

toteutumisasteen (engl. hitrate) seuranta voisi motivoida tekemään töitä, jotta 

tarjouskilpailuissa olisi mahdollista menestyä.  

 

Esille tuli, että lähetettyjen tarjouksien lukumäärä voitaisiin jakaa varmoiksi 

luokiteltuihin tarjouksiin ja sellaisiin, jotka osallistuvat tarjouskilpailuun. Lisäksi 

tulee miettiä, missä tilanteissa halutaan mitata lähetettyjen tarjouksien 

lukumäärää, niiden toteutumisastetta vai molempia. Toteutuneiden tarjouksien 

lukumäärä kertoo tehokkaan myyntityön lisäksi myös kilpailukyvystä. 

 

Tarjouskannan ylläpidossa voidaan käyttää arvioitua tarjouksen toteutumisastetta. 

Tarjouskannan seuraaminen yritystasolla voi auttaa varautumaan tulevaisuuden 

toimenpiteisiin ja resurssitarpeisiin. 

 

Nopea reagointi 

Yrityksen menestystekijäksi määriteltyä nopeaa reagointia voidaan mitata 

käytetyllä ajalla tarjouspyynnöstä tarjoukseen. Jokaista tapausta täytyy arvioida 

myös subjektiivisesti, sillä pidempi aika ei aina välttämättä ole negatiivinen asia. 

Taustalla voi olla syitä, jotka johtavat objektiivista aika-mittausta harhaan. Ajan 

laskemiseksi voidaan käyttää apuna tietojärjestelmää. Nopea reagointi on asia, 
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jota tullaan todennäköisesti painottamaan mittaristossa vähän. Silti 

reagointinopeutta on tärkeä seurata, jotta yksi yrityksen valttikorteista pysyy yllä. 

 

Hyvä kilpailukyky 

Yrityksen kilpailukykyä voidaan mitata tarjouskilpailussa voitettujen tarjousten 

suhteella tarjouskilpailuihin osallistuneisiin tarjouksiin. Mittari voi osaltaan ottaa 

huomioon myös joustavan hinnoittelun.  

 

Taulukko 9. Mittareiden näkökulman ja tason tarkastelu. 

  
Mittarin 

näkökulma Mittarin taso 

Mittari Subj. Obj. Yritys Ryhmä Henkilö 
Sähköisen markkinatutkimuksen 
tulos x   x     

Laskutusaste   x x x x 

Kehitystavoitteiden täyttymisaste x       x 

Uusien hyödynnettyjen taitojen ja 
tietojen lukumäärä   x     x 

Hyvinvointikyselyn tulos x   x     

Asiakaspalaute tuotteen laadusta x   x x   

Asiakaspalaute suunnitteluvaiheesta x   x x x 

Asiakaspalaute käytön jälkeen x   x x x 

Toteutettujen ideoiden lukumäärä   x   x x 

Prospektien lukumäärä   x x x x 

Myyntitapahtumien lukumäärä   x   x x 

Internet-sivujen kävijöiden seuranta x   x     

Lähetettyjen tarjousten lukumäärä   x x x x 

Myytyjen projektien lukumäärä   x x x x 

Tarjouskanta   x x     

Aika tarjouspyynnöstä tarjoukseen   x x x x 

Tarjouskilpailun voittoprosentti   x x     
 

Taulukossa 9 on tarkasteltu ideoituja mittareita niiden näkökulman ja tason 

mukaan. Noin puolet mittareista voidaan arvioida objektiivisiksi, jolloin ne saavat 

saman tuloksen näkökulmasta riippumatta. Usea mittari soveltuu kaikille 

käytettäväksi kaikilla yrityksen mittaustasoilla. On kuitenkin huomattava, että 

jotkin henkilötasolle merkityt mittarit soveltuvat vain tiettyjen työntekijöiden 
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mittaukseen. Esimerkiksi laskutusaste soveltuu sellaisille työntekijöille, jotka 

vastaavat oman työnsä myynnistä itse. 

 

6.2.6 Henkilöstön haastattelut 

 

Mittareiden valinnassa työntekijät ovat tärkeässä osassa. Heidän mielipiteensä 

selville saamiseksi työssä käytettiin hyväksi haastatteluita. Tavoitteena oli 

selvittää 

  

- työntekijöiden tavoitetietoisuutta 

- työn menestystekijöitä 

- ryhmätyön vaikutusta työn tuloksiin 

- näkökulmia mittareiden laatuun 

- näkökulmia mittaamiseen 

- tulospalkkioiden mahdollista vaikutusta jokapäiväiseen työhön  

- mahdollisia valmiita mittareita. 

 

Kuuntelemalla henkilöstön mielipiteitä heitä saatiin sitoutettua 

suorituskykymittariston kehittämisprojektiin. Haastattelujen aikana henkilöstölle 

kerrottiin perusasiat suorituskyvyn mittausjärjestelmästä. Lisäksi työntekijöiden 

osallistuttamisen toivottiin vähentävän mahdollista muutosvastarintaa, jota 

saattaisi esiintyä mittariston käyttöönottovaiheessa. Seuraavassa esitetään 

haastatteluiden tulokset aihealueittain luokiteltuina. 

 

Työntekijöiden tavoitetietoisuus 

Työntekijöiden tietämys yrityksen strategisista asioista vaihteli hyvin paljon eri 

vastaajien kesken. Osa tunsi yrityksen strategian hyvin, kun taas osa ei osannut 

kertoa siitä lainkaan. Oman liiketoiminta-alueen tavoitteet tunnettiin kuitenkin 

hyvin. Tämä kertoo siitä, että monet työntekijät ovat saaneet vastuuta omista 

tehtävistään ja näin heidän tulee nähdä asia myös laajemmasta näkökulmasta. 

Haastatteluissa ilmeni, että selvempi yrityksen strategian tiedottaminen voisi 

henkilöstön mielestä tehostaa työntekoa.  
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Suurin osa työntekijöistä haluaisi olla enemmän tietoisia yrityksen tavoitteista ja 

strategiasta. Kävi ilmi, että esimerkiksi keskipitkän aikavälin tavoitteita voitaisiin 

esittää työntekijöille kuukausittain. Nykyinen käytäntö kahden viikon välein 

suoritettavasta sisäisestä tiedotuksesta on hyvä, mutta se keskittyy enemmän 

lyhyen aikavälin operatiivisiin asioihin. Tiedotuksessa voisi tulla enemmän tietoa 

strategisesti tärkeistä tavoitteista. Taustojen ja syiden tunteminen voisi vaikuttaa 

henkilöstön motivaatioon. 

 

Työn menestystekijät 

Työn onnistumisen kannalta monien mielestä tärkeäksi tekijäksi osoittautui 

lähtötietojen oikeellisuus. Usein asiakkaalta peräisin olevien lähtötietojen 

muuttuminen kesken projektin aiheuttaa lisätyötä ja kustannuksia. Työn koetaan 

onnistuvan useammin, mikäli lähtötiedot ovat tarkkoja ja kattavia.  

 

Toimiva yhteydenpito asiakkaan tai toimittajan kanssa nähdään myös tärkeänä 

tekijänä projektien onnistumisessa. Projektit helpottuvat, mikäli toimittajan tai 

asiakkaan yhteyshenkilöllä on riittävä asiantuntemus ja kokemus tehtävään. 

Tällöin kesken projektin yrityksen ulkopuolelta tulevat muutokset ovat 

harvinaisempia. Sisäinen tiedon kulku on tärkeää tässäkin asiassa. Asiakkaalta 

saatu tieto ei tulisi jäädä vain yhden henkilön tietoon, vaan tieto tulisi pystyä 

jakamaan tehokkaasti kaikille, jotka siitä voisivat hyötyä. 

 

Asiantuntemus ja laadukas sekä huolellinen työjälki nähtiin kolmanneksi tärkeänä 

asiana menestyksekkäässä työssä. Haastatteluissa korostui virheiden tuomat 

lisäkustannukset yritykselle: huonolaatuinen sisäinen tai ulkoinen työsuoritus 

joudutaan usein toistamaan, mikä pienentää katetta. Aikatauluissa pysyminen on 

myös yksi olennaisista tekijöistä. 

 

Muut mainitut seikat vaihtelivat haastateltavasta riippuen. Mainittuja työn 

menestystekijöitä olivat omatoimisuus, sopivat tavoitteet työhön liittyen, oma 

ammattitaito, riittävät resurssit, tietotekniikan toimivuus ja työhyvinvointi. 
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Haastattelussa kysyttiin, mistä työntekijä tietää onnistuneensa. Useimmiten 

työntekijä ajattelee onnistuneensa, mikäli palautetta ei tule. Mikäli taas palautetta 

saadaan, on se yleensä negatiivista. Asiakkailta tulee yleensä siis palautetta 

ainoastaan silloin kun on jotain valittamisen aihetta. Osa työntekijöistä oli 

tyytyväisiä siihen, että hyvästä työstä ollaan hiljaa, mutta osa toivoi saavansa 

enemmän palautetta etenkin hyvistä työsuorituksista. Positiivinen palaute motivoi 

tekemään työtä entistä paremmin. Negatiivinen palaute on yhtä lailla tärkeää: se 

auttaa löytämään kehitysalueet. Myös aikarajojen alittaminen, projekteista jäävät 

katteet, tilauksien jatkuvuus ja loppupalavereissa saatava palaute kertoivat 

työntekijöiden mielestä onnistumisista.  

 

Työntekijöiden näkökulmasta oltiin paljolti yhtä mieltä koko yrityksen tason 

menestystekijöistä. Yrityksen kilpailussa menestymisen syiksi nähtiin 

asiantuntemus, edullinen hinnoittelu, joustavuus sekä kilpailun vähyys. Samalla 

alalla toimivia kilpailijoita on vain muutama, mikä osaltaan mahdollistaa uniikin 

asiantuntemuksen ja edullisen hinnoittelun. Myös maineen ja henkilöiden välisten 

suhteiden nähdään olevan tärkeässä osassa yrityksen kilpailumenestyksessä. 

 

Kehittääkseen kilpailukykyä, yritys voisi työntekijöiden näkökulmasta tehostaa 

erityisesti myyntiä ja markkinointia. Lisänäkyvyyden hankkiminen toisi 

todennäköisesti myös uusia projekteja. Uusien referenssien hankkiminen ja 

projektitoiminnan sisäinen sekä ulkoinen kehittäminen olisivat myös mahdollisia 

kehityskohteita yritystasolla.  

 

Ryhmätyön osuus 

Ryhmätyön osuus todettiin olevan suurimmillaan puolet koko työpanoksesta. 

Etenkin projekteissa ja niiden alkaessa ryhmätyötä on enemmän, mutta 

keskimäärin työntekijät suorittavat enemmän itsenäistä työtä. Puolet vastaajista oli 

sitä mieltä että yksilöpohjainen mittari sopisi heille paremmin ja toinen puoli 

mittaisi työtään mieluummin ryhmäpohjaisella mittarilla. Täytyy kuitenkin pitää 

mielessä, että valinta yksilö- ja ryhmäpohjaisen mittarin välillä ei ole 
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yksiselitteinen. Käytännössä toteutettaessa mittaristoa työntekijän suoritusta 

tultaisiin todennäköisesti mittaamaan useammalla kuin yhdellä mittarilla, joissa 

voisi olla joukossa sekä yksilö- että ryhmäpohjaisia mittareita.  

 

Yksilöpohjaisten mittareiden kannatus heijastuu luonnollisesti työn itsenäisyyden 

laadusta. Enemmän itsenäisen työn tekijät kannattavat yksilötason mittausta, 

jolloin suoritustulos ei ole muista työntekijöistä suoraan riippuvainen. Useamman 

henkilön projekteissa pääosin työskentelevät puolestaan suosivat ryhmäpohjaisia 

mittareita, sillä yksilön työn tulos ei olisi niin helposti eroteltavissa 

kokonaisuudesta. Tehtävien vaihdellessa paljon, on luotettavampi käyttää yritys- 

tai ryhmäkohtaisia mittareita yksilökohtaisen mittauksen sijaan.  

 

Mittareiden laatu ja mittaaminen 

Lähes kaikki haastateltavat kuvaisivat työnsä tuloksia mieluummin numeroilla 

kuin sanoilla. Sanojen epämääräisyys ei houkuttele, vaikka sanalliset mittarit 

voisivat olla helpommin toteutettavissa asiantuntijatyössä. Numeroin esitetty tieto 

on objektiivista, eikä riipu tulkitsijasta kuten sanallinen ilmaus. Numeroilla 

mittaamisen ongelmana kuitenkin on mittareiden järkevä ja oikeudenmukainen 

toteutus.  

 

Työntekijät olivat yksimielisiä myös mittauksen ajankohdasta. Lähes jokainen oli 

sitä mieltä, että työtä tarkasteleva mittari keskittyisi työn tulosten seuraamiseen 

prosessin sijaan. Yleisimpänä syynä valinnalle oli toteutettavuus; asiantuntijatyön 

prosessin mittaus ei ole järin realistista. Kuitenkin todettiin, että pidemmissä 

projekteissa olisi järkevää seurata projektin suorituskykyä myös kesken projektin. 

Mikäli mittaus tehtäisiin suurten projektien aikana vain projektin päättyessä, 

saattaisi mittausjänne olla useita vuosia. Se olisi liian pitkä aika mittaustuloksiin 

reagoimisen kannalta.  

 

Työn luonteesta johtuen haastateltavat arvioivat sopivan mittaussyklin olevan 

puolesta vuodesta vuoteen. Tämän useammin tapahtuvalle mittaukselle ei ole 

tarvetta projektitoiminnan hitaan tempon takia. Kiinteällä hinnalla myytyjen 
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projektien mittaus voisi tapahtua projektin päätyttyä. Vuosittain aina samaan 

aikaan tehtävät mittaukset saattaisivat mahdollistaa mittareiden manipuloinnin 

esimerkiksi maksupostien päivämäärien optimoinnin avulla. 

 

Haastatteluissa kysyttiin myös työntekijöiden ideoita käytännön mittareiksi. 

Asiakaspalaute todettiin yleispäteväksi mittariksi. Erityisesti asiakaspalautteesta 

voitaisiin mitata reklamaatioiden lukumäärää, sillä virheet maksavat yritykselle ja 

pienentävät katetta. Virheitä olisi mahdollista mitata myös yrityksen sisäisessä 

toiminnassa. Mittari voisi kannustaa entistä parempaan huolellisuuteen. Toisaalta 

se saattaisi lisätä työn tarkistusten määrää ja hieman hidastaa muutosten jälkeistä 

reagointiaikaa, joka on todettu yhdeksi yrityksen menestystekijöistä.  

 

Työntekijöiden mielestä koko yrityksen tai liiketoiminta-alueen tulokseen 

perustuvat mittarit olivat myös mahdollisia palkkioperusteita, etenkin mikäli 

yksilökohtaista mittaria on hankala löytää. Yksilöpohjaiset mittarit tuntuivat 

käytännöllisiltä kun projektit ovat kiinteähintaisia ja lopputuloksen laatu helposti 

määriteltävissä. Tällöin voidaan mittarina käyttää katetta, joka jää yritykselle 

projektin kustannusten jälkeen. Laatu tulee tosin pystyä toteamaan riittävän 

hyväksi, jottei työtä tehdä mahdollisimman nopeasti laadusta tinkimällä. 

 

Subjektiiviset kehityskeskusteluihin sidotut mittarit todettiin myös erääksi 

vaihtoehdoksi. Subjektiivisten mittareiden epämääräisyys herätti kuitenkin 

epäilyksiä niiden toimivuudesta. Käytännössä subjektiiviset mittarit vaativat 

hyvää luottamusta ja tiettyä reiluutta työntekijän ja johdon välillä. Sanoilla 

voidaan ilmaista asiat numeroita monimuotoisemmin, jolloin subjektiivinen 

mittari voisi sopia viestimään työntekijöille kehitysalueista.  

 

Mittauksen ja tulospalkkioiden vaikutus työhön 

Työntekijät arvioivat, kuinka mahdollinen suorituksen mittaaminen ja 

tulospalkkiot voisivat vaikuttaa heidän työhönsä. Monien mielestä vaikutukset 

olisivat vähäisiä, osin positiivisia ja osin negatiivisia. Positiiviset asiat nähtiin 

motivaation parantumisena, tavoitteiden selkeytymisenä ja työn parempana 
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priorisointina. Toisaalta taas mittausjärjestelmän pelättiin tuovan paineita 

suoriutua ja kyttäämisen tunnetta. Myös sisäisten laatuasioiden hoito ja 

toimintaohjeiden noudattaminen voisi jäädä vähemmälle jos mittareiden tulosten 

optimointi olisi etusijalla työntekijöiden ajankäytön suhteen. 

 

Tulospalkkiot voisivat parantaa työntekijöiden motivaatiota. Vaikutus nähtiin 

kuitenkin melko pieneksi. Palkkioiden teho luonnollisesti riippuisi 

palkkioperusteista ja palkkioiden määrästä sekä laadusta. Jotkin epäilivät 

tulospalkkioiden tavoitetasojen määrittelyä – kuinka asettaa järkevät 

kehitystavoitteet, mikäli työntekijä tuntee jo työskentelevänsä suorituskykynsä 

rajoilla? 

 

Huomioita haastatteluista 

Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että suorituskykymittariston 

implementointi voisi tehostaa työntekijöiden strategian tuntemusta. Yrityksen ja 

yksilön tavoitteiden välisen suhteen ymmärtäminen on osa 

suorituskykymittariston kehittämistä. Se voisi parantaa myös oman työnkuvan 

tuntemista.  

 

Myös kirjallisuudessa (ks. esim. Ukko 2009, s. 63) suorituskykymittariston 

menestystekijäksi mainittu tehokas viestintä osoittautui tärkeäksi tekijäksi 

henkilöstön mielestä. Haastattelut tukivat johdon arviota: toimiva kommunikointi 

sekä sisäisesti että ulkoisesti on yksi yrityksen menestystekijä. Viestintää 

painotetaan valmiissa mittaristossa etenkin myyntityötä tekeville henkilöille. Työn 

aiheesta hieman irrallisena asiana haastatteluissa ilmeni tarve 

asiakkuudenhallintajärjestelmälle, joka helpottaisi kommunikointia asiakkaiden 

kanssa. 

 

6.2.7 Mittareiden kohdistaminen henkilöille 

 

Mittarit valittiin jokaiselle työntekijälle erikseen. Tässä työvaiheessa käytettiin 

myös johdon tukea ja näkemystä. Valinnassa huomioitiin pääosin työntekijän 
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toimenkuva, joka vaikuttaa eniten mitattaviin asioihin. Haastatteluista kerätyt 

henkilökohtaiset mielipiteet saattoivat myös vaikuttaa joihinkin mittarivalintoihin. 

Kokonaisuutta tarkasteltaessa huomattiin, että monella työntekijällä on melko 

yhtenevät mittarit. Liiketoiminta-alueiden sisäiset vaihtelut mittareissa johtuivat 

suurimmaksi osaksi erityyppisistä toimenkuvista. Esimerkiksi vähän asiakkaan 

kanssa tekemisessä olevia työntekijöitä ei kannata mitata myynnin yritteliäisyyttä 

kuvaavalla mittarilla. Liitteessä 5 esitetään mittareiden jaottelu henkilöittäin sekä 

mittareiden alustavat painotukset.  

 

Mittarit valittiin aikaisemmassa palaverissa määritellyistä mittareista. Osa 

valmiiksi määritellyistä mittareista sopi paremmin yritystason kuin henkilötason 

suorituskyvyn mittaamiseen. Työntekijän kehittymistä ja asiakkaan tyytyväisyyttä 

mittaavat mittarit olivat yleisimpiä. Lisäksi myyntitehtävissä olevilta henkilöiltä 

mitataan myynnin yritteliäisyyttä ja uusien asiakkaiden hankkimista.  

 

Jokaiselle työntekijälle saatiin kohdistettua ainakin osittain objektiivinen mittari. 

Vaikeinta oli löytää mittarit yrityksen tukiprosesseissa toimiville työntekijöille. 

Heille henkilökohtaisen osaamisen kehittyminen oli ainoa sopiva mittari, jota 

voidaan tarkastella edes osittain objektiivisesti.  

 

6.2.8 Mittareiden painotusten valinta 

 

Mittarit painotetaan arvioimalla niiden merkitykset yrityksen tavoitteiden ja vision 

toteutumisen kannalta. Usein käytetty tapa on painottaa mittarit hierarkkisesti 

mittausalueiden mukaan. Mittausalueeseen kuuluvat mittarit painotetaan 

keskenään. Samalla tavalla toimitaan myös mittausalueiden kanssa. Kertomalla 

mittausalueen painotusprosentti yksittäisen mittarin painotusprosentilla saadaan 

yhden mittarin vaikutusosuus koko mittariston tulokseen. Esimerkiksi kuvassa 17 

esimerkkimittari 1:n absoluuttinen osuus koko mittariston tuloksesta olisi 0,60 * 

0,25 = 0,15. Tällä tavoin voidaan painotusten asettamisen jälkeen vertailla kahden 

eri mittausalueen mittarin keskinäistä suhdetta. 
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Kuva 17. Hierarkkinen mittariston rakenne. 

 

Toinen tapa on jättää jako mittausalueisiin kokonaan tekemättä ja arvioida kaikki 

käytettävät mittarit keskenään. Menetelmä voi olla järkevämpi sekä helpompi 

käyttää jos mittareita on vähän tai niitä olisi vain yhdestä kahteen per mittausalue. 

Useamman mittarin sovellutuksissa edellä mainittu hierarkkinen on kätevin. 

Suoraviivaista menetelmää on havainnollistettu kuvassa 18. 

 

 

Kuva 18. Suoraviivainen mittariston rakenne. 

 

6.2.9 Mittariston viimeistely 

 

Yrityksen tietojärjestelmiä pyrittiin käyttämään mahdollisimman paljon hyväksi 

informaation keräämisessä mittareita varten. Esimerkiksi myyntitapahtumien ja 

prospektien lukumäärä sekä laskutusaste saadaan suoraan järjestelmästä. Tietojen 

oikeellisuus edellyttää kuitenkin sitä, että jokainen työntekijä kirjaa tekemänsä 

myyntitapahtumat ja uudet mahdolliset asiakkaat tietojärjestelmään. Käytännössä 

se tuo hieman lisää työtä työntekijöille. Toisaalta esimerkiksi myyntitapahtumien 

kirjaus järjestelmään tehostaa myös sisäistä tiedon kulkua yrityksessä. Työntekijät 
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voivat seurata tietylle asiakkaalle tehtyjä kontakteja, joiden perusteella voidaan 

välttyä tekemästä asioita kahteen kertaan.  

 

Mittariston subjektiivisiin mittareihin sisältyy aina henkilön näkemys. Esimerkiksi 

osaamisen kehittyminen ja asiakaspalaute ovat osittain subjektiivisia mittareita, 

joissa täytyy käyttää hyväksi asiakkaiden, työntekijöiden tai johdon näkemyksiä. 

Asiakaspalautteen tehokkaampaa keräämistä varten suositellaan käytettäväksi 

verkkopohjaista lomaketta, mikä on asiakkaalle kirjepostia helppokäyttöisempi. 

Lisäksi asiakaspalautelomakkeet tulisi räätälöidä jokaiselle liiketoiminta-alueelle 

sopiviksi. Pidemmissä projekteissa olisi myös mahdollista kerätä asiakaspalautetta 

projektin eri vaiheista, jolloin saatu palaute olisi reaaliaikaisempaa ja palautteen 

perusteella pystyttäisiin reagoimaan mahdollisiin epäkohtiin välittömästi muissa 

meneillään olevissa projekteissa.  

 

6.3 Toimeenpano 

 

Mittariston suunnitteluvaiheen jälkeen voidaan toteuttaa mittaristo käytännössä. 

Konkreettiseen toteutukseen voisi sopia esimerkiksi Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston Lahti School of Innovationin kehittämä SAKE-sovellus. Excel-pohjalle 

rakennettu järjestelmä on tarkoitettu pk-yritysten käyttöön. Sovelluksesta on 

pyritty kehittämään yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Kevyt mutta kiinteä 

rakenne mahdollistaa matalan käyttökynnyksen, mutta toisaalta rajoittaa 

mittariston räätälöintiä. SAKE-sovellus käsittää maksimissaan kuusi kappaletta 

kutakin kuuden suorituskyvyn osa-alueen mittaria (Rantanen, Ukko ja Tenhunen 

2000, s. 4). Lukumäärä riittää hyvin pienen yrityksen yritystason suorituskyvyn 

mittaukseen mutta aiheuttaa ongelmia, mikäli halutaan rakentaa useita erilaisia 

yksilötason mittaristoja. Useita sovelluksia voidaan käyttää myös rinnakkain, 

jolloin jokainen Excel-ikkuna toimii yhden työntekijän mittaristona. Tällaisen 

järjestelyn käytännön toteutettavuutta on syytä tutkia ennen mittariston 

käyttöönottoa. 
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Mittaristoa on hyvä kokeilla käytännössä ennen tulospalkkaukseen sitomista. 

Koekäyttöajan tulee olla riittävän pitkä, jotta hidastempoisen 

projektiliiketoiminnan eri vaiheiden vaikutukset saadaan näkyviin mittaristossa. 

Mittaristo hiotaan koekäyttöaikana toimivaksi, mutta on syytä muistaa myös 

varsinaisen käytön aikainen jatkuva päivittäminen. Yrityksen toiminnan 

muuttuessa tulee yleensä tarve päivittää myös suorituskykymittaristoa. 

 

Koekäytön aikana voidaan kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin tekijöihin: 

 

- mittareiden toimivuus 

- mittariston kattavuus 

- resurssien kulutus ja hyöty/vaiva -suhteen arvioiminen 

- työntekijöiden sitoutuminen. 

 

Koekäyttöä ja varsinaista mittaristoa varten määritetään ja dokumentoidaan 

kullekin mittarille käyttöohjeet. Käyttöohjeiden tarkoituksena on standardoida 

mittareiden käyttö, jotta tulokset olisivat keskenään vertailukelpoisia.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Suunnitteluprosessista saatiin kokemuksia pienen asiantuntijayrityksen 

suorituskykymittariston suunnittelusta. Työn alussa määriteltyihin 

tutkimuskysymyksiin vastataan tehtyjen huomioiden perusteella. Selvitystä 

haettiin erityisesti seuraaviin pienen yrityksen suorituskyvyn mittausta koskeviin 

asioihin, joita ovat 

 

- henkilökohtaisen suorituksen tuloksien perusteella palkitseminen 

- kevyen mittariston menestystekijät 

- mittariston yhteensopivuus yritystason mittauksen kanssa. 

 

Lisäksi suunnittelun ohessa tehtiin pieniä, henkilötason mittaristoon liittyviä 

huomioita järjestelmän suunnittelusta. Suunniteltu mittaristo keskittyy pääosin 

sisäisen suorituskyvyn mittaamiseen. Laatua ja asiakastyytyväisyyttä mittaavat 

mittarit kertovat myös ulkoisesta suorituskyvystä, jossa yrityksen toimintaa 

käsitellään laajemmasta näkökulmasta. 

 

7.1 Palkitsemisen vaikutus mittaristoon 

 

Tulospalkkauksen sitominen mittaristoon asettaa tiettyjä erityisvaatimuksia. 

Muiden hyvän mittarin tuntomerkkien lisäksi erityisen tärkeää maksuperusteena 

käytettävissä mittareissa on 

 

- oikeudenmukaisuus 

- tuloksen vääristelymahdollisuuden vähäisyys 

- oikeiden asioiden mittaaminen 

- tasapainoinen palkkioperuste. 

 

Mittaristoa kehitettäessä tulee varmistua siitä, että työntekijöille käytetyt 

palkkioperusteet ovat keskenään tasavertaisia. Niiden tulee luoda yhtä suuret 

mahdollisuudet jokaiselle ansaita tulospalkkioita. Myös järjestelmän läpinäkyvyys 
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vaikuttaa siihen, kuinka tasapainoinen jokaisen työntekijän kesken järjestelmän 

tulee olla. Yleisesti henkilötason suoritusten tulokset eivät kuitenkaan ole muiden 

työntekijöiden nähtävillä, jolloin todennäköisesti riittää, että jokaisella 

työntekijällä on realistinen mahdollisuus kohtuullisilla ponnisteluilla ansaita 

palkkioita hyvään työn tulokseen perustuen. 

 

Mittaristo muuttuu yritykselle haitalliseksi, mikäli työntekijä kohdistaa 

voimavaransa mittareiden tulosten maksimoimiseen ilman selvää työn tavoitetta. 

Toimivan mittarin hyvä tulos tarkoittaa myös onnistumista yrityksen tavoitteissa. 

Palkitsemiseen käytettävissä mittaristoissa mittareiden tuloksien vääristely voi 

olla työntekijälle houkuttelevaa, varsinkin jos se on helposti toteutettavissa. 

Ongelma voi korostua erityisesti suurissa yrityksissä, joissa henkilökohtaisen 

luottamuksen merkitys ei ole yhtä suuri kuin pienissä yrityksissä. Monesti 

pienissä yrityksissä asioiden toimivuus ja byrokratian vähäisyys perustuvat 

tiettyyn luottamukseen johdon ja työntekijöiden välillä. Suuressa yrityksessä voi 

yksittäinen työntekijä hävitä helpommin massaan, eikä tulosten manipulointia ole 

välttämättä niin helppo huomata kuin pienessä yrityksessä. 

 

Haastattelujen perusteella tulospalkkioiden käyttö lisää ulkoista motivaatiota 

mitattavia asioita kohtaan. Tästä syystä johtuen mittauskohteiden 

strategianmukaisuus on tärkeä tekijä. Mittaristoa rakennettaessa voidaan myös 

pohtia, halutaanko tulospalkkiot sitoa mittariston kokonaistulokseen vai 

ainoastaan tiettyihin mittareihin. Ainoastaan tiettyjen mittareiden pohjalta 

maksetuissa palkkioissa vaarana voi olla työntekijän tietoinen valinta kohdistaa 

ponnistelut palkkioiden maksimoimiseksi.  

 

Yksilötason suorituksen mittaus voi joissain tapauksissa johtaa sisäiseen 

yrittäjyyteen. Sisäinen yrittäjyys voidaan kokea joko positiiviseksi tai 

negatiiviseksi asiaksi. Johdon näkökulmasta tarkasteltuna sisäinen yrittäjyys voi 

näyttää toimintaa tehostavana kilpailuna työntekijöiden välillä. Toisaalta 

työntekijöiden välinen kilpailu tulospalkkioista voi helposti johtaa oman edun 

asettamiseksi yrityksen edun edelle. Tällöin yhteistyön osuus voi vähentyä 
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olemattoman pieneksi kun tietoja ei haluta vaihtaa oman suorituksen 

optimoimiseksi.  

 

Yksilötason suorituskyvyn mittareita suunniteltaessa on siis syytä pyrkiä 

välttämään sellaisia mittareita, jotka voivat tehdä työntekijöistä kilpailijoita. Pieni 

kilpailu työntekijöiden välillä tehostaa työntekoa, mutta mikäli kyse on 

merkittävistä palkkioista, voi yhteen hiileen puhaltaminen olla vaikeampaa. 

 

7.2 Tehokas mittaristo pienellä resurssitarpeella 

 

Pienessä yrityksessä on suurta yritystä hankalampi kohdistaa resursseja 

toimintaan, joka ei suoraan tuota yritykselle tuloja. Esimerkiksi sisäiset 

kehitystoimet sekä tutkimus- ja kehitystoiminta ovat usein pienessä osassa. Niitä 

toteutetaan satunnaisesti, eikä niille ole järjestelmällistä toimintaa tai henkilöitä, 

jotka toimisivat päätoimisesti kehittämisprojekteissa. Pienten yritysten rajallisista 

resursseista johtuen on suositeltavaa, että suorituskyvyn mittaaminen pystyttäisiin 

toteuttamaan kevyenä järjestelmänä. Käytännössä vähäinen resurssikulutus 

tarkoittaa suurimmaksi osaksi automatisoitua sekä tehokasta järjestelmää, eli 

mittariston tulisi pystyä tuottamaan tuloksia mahdollisimman vähällä työllä. 

 

Suorituskykymittariston käyttäminen sitouttaa järjestelmän ylläpitoon osallistuvia 

henkilöitä sekä myös yrityksen työntekijöitä. Ylläpitäjien vastuulla on tuloksien 

seuraaminen, mittariston päivittäminen toiminnan tai olosuhteiden muuttuessa, 

mittariston oikean toiminnan valvonta ja johtopäätöksien tekeminen tuloksista. 

Työntekijät puolestaan saattavat joutua käyttämään työaikaansa tapahtumien 

kirjaamisessa. Esimerkiksi myyntitapahtumien lukumäärä voi olla sellainen asia, 

jonka uskottava seuraaminen edellyttää työntekijöiden sitoutumista tietojen 

syöttämiseen.  

 

Järjestelmän suunnittelussa huomattiin, että resurssitarpeen minimoimiseksi on 

tärkeää saada mittaristo kytkettyä yrityksen tietojärjestelmään mahdollisimman 

saumattomasti. Tietojärjestelmän tuottamia tietoja voidaan käyttää suoraan 
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hyödyksi mittaristossa. Esimerkiksi laskutusaste on helppo kopioida 

tietojärjestelmästä mittausjärjestelmään. Työntekijöiden osallistumistarve 

korostuu henkilökohtaiseen suoritukseen paneutuvassa järjestelmässä, vaikka asia 

on tärkeä myös puhtaissa yritystason mittaristoissa. 

 

Toisaalta suureksi työksi pienen yrityksen mittausjärjestelmän toiminnassa 

muodostuu työntekijöiden motivointi tiettyjen tietojen säännölliseen kirjaukseen. 

Mikäli seurataan esimerkiksi uusien mahdollisten asiakkaiden lukumäärää, 

edellytetään myös työntekijöiltä niiden aktiivista kirjaamista tietojärjestelmään. 

Joissain tapauksissa on viisasta luoda uuden mahdollisen asiakkaan tunnistava 

automatiikka. Kuitenkin mikäli uusia mahdollisia asiakkaita tulee yrityksen 

toimialalle ominaisesti harvoin, on järkevämpää luottaa henkilöiden tekemiin 

kirjauksiin. Esimerkiksi muutaman kerran vuodessa tehtävät kirjaukset 

mahdollisista asiakkaista eivät tuota merkittävää lisätyötä ja ne voidaan koota 

yhteen puolivuosittain tehtävässä mittariston tarkastelussa.  

 

Valituista mittareista riippuu, kuinka paljon mittariston käyttöönotto lisää 

työntekijöiden työmäärää. Mittareiden valinnassa ei kuitenkaan tule ajatella niistä 

mahdollisesti koituvaa lisätyötä, vaan järkevämpää on pyrkiä valitsemaan 

suorituskykyä parhaiten kuvaavat mittarit.  

 

Asiantuntijayritykselle ja pitkäjänteiseen projektiliiketoimintaan sopii pitkä 

seurausväli mittaristossa. Harvoin seurattava mittaristo vähentää osaltaan 

seuraavien henkilöiden resurssitarvetta. Esimerkiksi puolivuosittain tehtävä 

mittariston seuraus ei rasita seuraajia merkittävästi. Toisaalta tällä tavoin saatava 

informaatio on menneisyydestä kertovaa ja kovin reaaliaikaista tilannetietoa voi 

olla vaikeampi luoda pienillä resursseilla. Tiheäsyklinen mittaus ei kuitenkaan 

tuottaisi suurta lisähyötyä hidastempoisessa liiketoiminnassa, jossa projektit ovat 

suuria ja asiakkaita on lukumäärällisesti vähän. 

 

Mittariston ylläpito on tärkeää, jotta mittaristo pysyy ajan tasalla jatkuvasti 

muuttuvassa toimintaympäristössä. Etenkin alkuvaiheessa mittaristoa joudutaan 
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todennäköisesti muokkaamaan ja kehittämään ennen kuin se tuottaa uskottavan 

kuvan yrityksen toiminnasta. Mittariston tuottamat tulokset tulee aika ajoin 

tarkistaa manuaalisesti, jotta voidaan varmistua tuloksien oikeellisuudesta. 

 

Mittariston resurssitarpeeseen vaikuttaa paljon mittareiden lukumäärä ja laatu. 

Henkilötason suorituskykymittaristossa, jossa jokaiselle työntekijälle valitaan 

yksilöllisesti mittarit, voi erilaisia mittareita olla useita. Resurssitarvetta voidaan 

rajoittaa pyrkimällä käyttämään muutamia erilaisia mittareita, joista kootaan 

yksilölliset kokonaisuudet jokaiselle työntekijälle. Ennalta valittuja mittareita voi 

olla esimerkiksi kymmenen, joista työntekijöille tehdään omat muutaman mittarin 

kokonaisuudet. Tällä tavoin saadaan luotua työntekijöille yksilölliset mittaristot 

kasvattamatta erilaisten mittareiden kokonaislukumäärää hallitsemattoman 

suureksi. 

 

Erityisenä haasteena asiantuntijatyössä on työn hankala objektiivinen mitattavuus. 

Useissa tapauksissa voi olla hankala löytää hyviä objektiivisia mittareita. 

Subjektiiviset mittarit voidaan kehittää objektiivisia mittareita helpommin, mutta 

henkilöiden näkemyksistä riippuvien mittareiden seuraaminen kuluttaa usein 

enemmän resursseja kuin täsmällisten numeroita tuottavien mittareiden 

seuraaminen. Mikäli tavoitteena on pienellä resurssitarpeella toimiva mittaristo, 

on suunnitteluvaiheessa syytä panostaa objektiivisten mittareiden löytämiseen. 

 

Rajalliset resurssit ohjaavat osaltaan mittariston kehitystä. Kun resurssien käyttö 

on tarkkaan harkittua, on entistä tärkeämpää valita mittaristoon mahdollisimman 

relevantit mittarit. Mittarin relevanttius voidaan todeta tuloksien aiheuttamista 

toimenpiteistä. Mikäli muutokset mittareiden tuloksissa aiheuttavat toimenpiteitä 

yrityksen toiminnassa, voidaan mittaria pitää relevanttina. Mittarivalinnassa 

kahden mittarin välillä voidaan arvioida mittarin tuloksien vaikuttavuutta ja valita 

mittari, joka todennäköisemmin auttaa yritystä kehittämään toimintaansa eli on 

relevantti. 
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Sisäisesti seurattavia mittareita voidaan helposti verrata oman yrityksen 

aikaisempiin mittaustuloksiin. Joissain tapauksissa voi olla myös tarpeellista 

tarkastella myös kilpailijoiden tuloksia, jos ne vain ovat saatavilla. Tarkastelu 

voisi tapahtua esimerkiksi benchmarking-tekniikalla. Esimerkiksi uusien 

asiakkaiden lukumäärä voisi olla mittari, jonka vertailu kilpailijoihin voisi kertoa 

osaltaan yrityksen tulevaisuuden näkymistä. Resurssien kulutuksen puolesta 

ulkopuolista vertailua tulee kuitenkin harkita, sillä se vie usein enemmän 

resursseja kuin yrityksen sisäiseen historiatietoon pohjautuva vertailu.  

 

7.3 Laajennettavuus kokonaisvaltaiseksi mittaristoksi 

 

Henkilötason suorituskyvyn mittaristo voidaan pienellä vaivalla laajentaa 

yritystasolle käyttämällä hyväksi alkuperäistä järjestelmän pohjaa. Työntekijöiden 

mittareita pohdittaessa tuli esille myös paljon yritystason mittareita, joita 

käyttämällä mittaristo saadaan nopeasti laajennettua myös yritystasolle. On 

tärkeää, että yksilötason mittariston suunnitteluvaiheesta tehdään tarkka 

dokumentointi. Näin samaa alustaa voidaan myöhemmin käyttää hyväksi 

mittariston laajennuksessa yritystasolle. 

 

Implementointiprosessi yksilötason suorituskykymittariston pohjalta yritystason 

mittaristoksi on melko kevyt. Toisaalta haasteita voi esiintyä mittariston käytössä. 

Sekä henkilö- että yritystason mittaristojen sisältämien mittareiden seuraaminen 

yhtä aikaa voi sitoa paljon resursseja, sillä seurattavana on useita erilaisia 

mittareita. Resursseja sitovaa seuraamista voisi pyrkiä helpottamaan johtamalla 

osan yritystason mittaustuloksista suoraan henkilöstön mittareista. Esimerkiksi 

yritystason henkilöstö-mittausalueeseen voidaan sisällyttää keskiarvo yksittäisten 

työntekijöiden osaamisen kehittyminen -mittareista. Samalla periaatteella henkilö- 

ja tiimikohtainen asiakaspalaute voidaan mieltää myös koko yrityksen 

asiakaspalautteeksi.  

 

Luonnollisesti kaikkea yritystason mittausta ei ole järkevä johtaa työntekijöiden 

mittareista. Esimerkiksi talouden mittarit ovat sellaisia, joista ei saada 
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todenmukaista kokonaiskuvaa, mikäli ne johdetaan esimerkiksi työntekijöiden 

myynneistä tai laskutusasteista. Yrityksen toimintaan liittyy myös paljon muita 

kuluja, joita ei pystytä luotettavasti kohdistamaan yksittäisille työntekijöille. 

 

7.4 Henkilötason mittaristoon liittyviä huomioita 

 

Suorituskyvyn mittareiden avulla voidaan ohjata työntekijän tavoitteita. 

Asettamalla mittarit ja niiden painotukset oikein, työntekijöiden käyttäytyminen 

ohjautuu yrityksen vision ja strategian suuntaisesti. Mittarit toimivat siis johdon 

viestintäkanavana työntekijöille. Esimerkiksi jos yritys reagoi markkinoiden 

kasvavaan kysyntään muuttamalla strategiaansa palvelemaan nopeampaa kasvua, 

täytyy strategian muutoksen näkyä myös työntekijöiden mittareissa. 

Liiketoiminnan kasvu edellyttää myynnin lisäämistä. Myynnin lisääminen 

puolestaan vaatii työntekijöiltä suurempia uhrauksia erityisesti myyntityöhön ja 

verkostoitumiseen. Tätä esimerkkiä on kuvattu taulukossa 10, jossa luvut esittävät 

mittareiden painotuksia. Mittaristoa muutetaan kannustamaan työntekijöitä 

yrityksen uuden strategian mukaiseen toimintaan painottamalla entistä enemmän 

myyntiä ja uusien asiakkaiden hankkimista.  

 

Taulukko 10. Esimerkki uuden strategian vaikutuksista työntekijän mittareihin. 

  Kasvustrategia 

Mittarit 
Hidas ja hallittu 

kasvu 
Lyhyen aikavälin 

nopea kasvu 
Osaamisen kehittyminen 25 % 10 % 
Laskutusaste 25 % 20 % 
Asiakaspalaute 30 % 20 % 

Myyntitapahtumien lukumäärä 10 % 25 % 
Uusien prospektien lukumäärä 10 % 25 % 

  100 % 100 % 
 

Toisaalta on syytä muistaa, että pitkällä aikavälillä asiakaskannan ylläpito 

edellyttää menestymistä myös muilla mittausalueilla. Esimerkiksi 

asiakastyytyväisyys sekä tuotteiden ja toiminnan laatu vaikuttavat myös pysyvään 

liiketoiminnan kasvuun. Esimerkissä osaamisen kehittymisen, laskutusasteen ja 
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asiakaspalautteen painotukset on pidetty myynnin suuresta painotuksesta 

huolimatta kohtuullisina.  

 

Suorituskykymittariston suunnitteluprosessissa mietittiin myös yleisellä tasolla 

yrityksen suorituskyvyn menestystekijöitä. Henkilöstön motivaatio ja oikeiden 

asioiden tekeminen nähtiin tärkeimmiksi tekijöiksi, joilla työntekijät voivat 

vaikuttaa yrityksen menestymiseen. Henkilöstön motivaatiota työtä kohtaan 

voivat lisätä selkeä tavoitteiden viestintä ja oikeista asioista tapahtuva 

palkitseminen. Niiden perusteella työntekijän oma käsitys työnkuvasta selkiytyy 

ja hän ymmärtää taustalla vaikuttavat syyt. Tällöin hän myös tietää, mihin asioihin 

on järkevintä keskittyä. Myös työntekijöiden välinen kilpailu voi kohtuullisissa 

määrin lisätä yrityksen mahdollisuuksia menestyä. 

 

Lisäksi järjestelmän suunnittelu toi mukanaan muutamia suorituskykymittariston 

ulkopuolisia asioita. Suunnitteluprosessissa todettiin yrityksen toiminnan 

kehittämismahdollisuuksia esimerkiksi yrityksen internet-sivujen kävijöiden 

seurannan analysoinnilla ja aloitelaatikon käyttöönotolla. Internet-sivujen 

kävijöiden seuranta sopisi sekä yritystason mittariksi että myös 

markkinatutkimuksen apuvälineeksi. Kävijöiden seuraaminen kertoisi 

markkinoiden mielenkiinnosta ja mihin asiakasryhmiin kohdistettavat 

markkinointiponnistelut voisivat olla tuottoisimpia. Aloitelaatikon käyttöönotto 

voisi puolestaan tuoda lisäideoita toiminnan kehittämiseksi yrityksen sisältä. 

Mikäli toiminta koetaan hyödylliseksi, se voitaisiin sitoa myöhemmin myös 

suorituskykymittaristoon esimerkiksi toteutettujen aloitteiden lukumäärää 

seuraamalla.  

 

7.5 Jatkotutkimusaiheita 

 

Tässä työssä on käsitelty suorituskykymittariston suunnitteluvaihetta pienessä 

asiantuntijayrityksessä. Työstä olisi luonteva jatkaa mittariston käytännön 

toteuttamiseen sekä käyttöön. Olisi mielenkiintoista saada tietää kokemuksen 

perusteella todettuja hyvin soveltuvia käytäntöjä mittariston konkreettisesta 
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rakentamisesta. Pidempiaikainen mittariston käytön ja ylläpidon seuraaminen 

voisi puolestaan tuoda uutta tietoa haasteita sisältävän asiantuntijatyön 

mittaamisesta. 

 

Jatkotutkimuksena voitaisiin toteuttaa myös tarkastelu suoritukseen perustuvista 

palkkioista käytännössä. Tulevaisuuden palkkiojärjestelmien kehittämisessä voisi 

olla hyötyä tiedosta, mitkä mittarit sopivat parhaiten palkkioiden 

maksuperusteiksi. Subjektiivisten mittareiden käyttö maksuperusteina tuntuu 

arveluttavalta ja vaatinee toimiakseen lujan luottamuksen johdon ja työntekijöiden 

välille. Kytkettäessä suorituskykymittaristoa tulospalkkioihin on erityisen tärkeä 

tiedostaa osaoptimoinnin mahdollisuus. Empiirinen tutkimus voisi tuoda esille 

keinoja luoda tasapainoinen yksilötason mittaristo, jossa ei olisi mahdollista 

huijata mittareiden tuloksia suuremman tulospalkkion toivossa. 

 

Eräänä jatkotutkimuksen aiheena voisi olla myös yritystason mittareiden 

suunnittelu ja niiden sovittaminen yhteen henkilötason mittariston kanssa. 

Yksilötason mittareiden toimintaa yritystason mittareiden kanssa samassa 

mittaristossa on tutkittu vähän. Kokemusperustainen tieto kahden eri 

mittaristotason tason tehokkaasta yhteistoiminnasta voisi kiinnostaa erityisesti 

niukkaresurssisia pienyrityksiä.  
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8 YHTEENVETO 

 

Tämän työn tavoitteena on ollut tarkastella yksilötason suorituskykymittariston 

suunnitteluprosessia pienen asiantuntijayrityksen näkökulmasta. Lisäksi työssä on 

tarkasteltu suorituskykymittariston toimintaa tulospalkkioiden maksuperusteena. 

Kirjallisuuskatsauksen jälkeen työssä tehtiin tutkimus kuvaukseen sopivaan 

kohdeyritykseen, jolle suunniteltiin suorituskykymittaristo. Empiirisestä 

suunnitteluprosessista koottiin huomioita aikaisempien tutkimuksien tueksi 

johtopäätöksiin.  

 

Suorituskyvyn mittaaminen tuo yritykselle hyötyjä. Ensisijaisesti mittariston 

avulla luodaan tietoa päätöksenteon tueksi. Mittaristo tehostaa myös yrityksen 

sisäistä ja ulkoista viestintää. Mittareiden avulla voidaan viestiä työntekijöille 

asioista, joihin heidän toivotaan keskittyvän. Lisäksi mittareiden tuloksien avulla 

yritys voi kertoa sidosryhmilleen toiminnastaan. Tuntemalla yrityksen nykytilan 

suorituskyky, voidaan tehdä päätöksiä toiminnan kehittämiseksi. 

 

Mittariston suunnittelussa on oltava huolellinen, jotta mittaristosta tulee toimiva. 

Epäonnistunut mittaristo ei tue yrityksen strategian toteutumista tai syö liikaa 

resursseja toimiakseen. Kirjallisuudessa esitellyt valmiit suorituskykymittaristot, 

kuten Tasapainotettu mittaristo, Suorituskykypyramidi, Dynaaminen 

suorituskyvyn mittausjärjestelmä ja Tavoitematriisi pyrkivät luomaan edellytykset 

toimivalle ja kattavalle mittaristolle. Kattava mittaristo sisältää sopivasti 

ymmärrettävissä olevan määrän mittareita kaikilta tärkeimmiltä yrityksen osa-

alueilta. 

 

Mittaristot koostuvat yksittäisistä mittareista, joiden valinta on mittariston 

kehittämisen yksi päävaihe. Mittareilla voidaan mitata joko työtä prosessina tai 

työn tuloksia. Laadukas mittari tukee yrityksen strategiaa, sen tulosten perusteella 

pystytään kehittämään toimintaa ja se mittaa toimintaa täsmällisesti sekä tarkasti. 

Mittarit ovat joko objektiivisia tai subjektiivisia. Subjektiivisten mittareiden tulos 

on näkökulmasta riippuvainen. 
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Tulospalkkioilla voidaan lisätä yrityksen joustavuutta, palkita työntekijöitä ja 

parantaa työpaikan ilmapiiriä. Lisäksi suorituskykymittariston avulla johtamista ja 

strategiasta viestimistä tehostetaan tulospalkkioiden avulla. Palkkioita maksetaan 

usein yksilö- tai ryhmätasoilla riippuen yrityksen ominaisuuksista. Järjestelmän 

kehittämisessä tulee olla varovainen, ettei se anna mahdollisuutta osaoptimointiin, 

jolloin työntekijät saattavat pyrkiä maksimoimaan palkkionsa työn varsinaisten 

tulosten kustannuksella. 

 

Suorituskykymittariston suunnittelu on seurausta yrityksen informaatiotarpeesta. 

Prosessi perustuu usein yrityksen omistajien tarpeisiin sekä yrityksen visioon ja 

strategiaan, jotka ovat ensimmäiseksi määriteltäviä asioita. Johdon ja 

työntekijöiden sitouttaminen nähdään myös suunnittelun ja järjestelmän hyvän 

toiminnan kannalta elintärkeinä asioina. Strategian pohjalta määritetään yrityksen 

kriittiset menestystekijät, joiden avulla mittarit ja niiden painotukset suunnitellaan 

tukemaan yrityksen strategiaa. Toimiva mittaristo edellyttää myös hyvin 

määriteltyjä käyttöperiaatteita, jotka kannattaa dokumentoida. Koekäyttövaiheessa 

pyritään kehittämään mittaristoa iterointikierroksilla. Mittariston ylläpito vaatii 

jatkuvaa päivittämistä olosuhteiden muuttuessa.  

 

Työssä suunniteltiin yksilötason suorituskykymittaristo pienelle 

asiantuntijayritykselle. Suunnittelussa käytettiin tukena kirjallisuuden 

prosessimalleista räätälöityä prosessia. Toiminnan pitkäjänteisyyden takia 

tarkasteluväli määriteltiin pitkäksi – puolesta vuodesta vuoteen. Asiantuntijatyön 

luonne hankaloitti täysin objektiivisten mittareiden löytämistä, joten mittaristoon 

sisällytettiin useita subjektiivisia mittareita. Mittaristo luotiin johdon avustuksella. 

Henkilökuntaa osallistutettiin suunnitteluun haastatteluiden avulla. 

Lopputuloksena saatiin mittaristo, joka mittaa yrityksen työntekijöiden 

suorituskykyä yksilö- ja ryhmätasolla. Lisäksi suunnitteluprosessin oheistuotteena 

määriteltiin mittareita myös yritystasolle, joten mittariston laajentaminen 

mittaamaan koko yrityksen toimintaa onnistuu tulevaisuudessa pienellä vaivalla.  
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Tulospalkkioiden yhdistäminen suorituskyvyn mittaamiseen korostaa tiettyjen 

tekijöiden merkitystä mittareissa. Erityisen tärkeää on, että maksuperusteena 

käytettävät mittarit ovat oikeudenmukaisia, niiden tuloksia ei voida manipuloida, 

ne mittaavat oikeita asioita sekä palkkioita maksetaan mittareista tasapainoisesti.  

 

Pienessä yrityksessä on tärkeää, ettei suorituskykymittariston ylläpito kuluta 

paljoa resursseja. Mittariston resurssitarpeeseen voidaan vaikuttaa mittariston 

automaatioasteella. Hyvin suunniteltu mittaristo vaatii vain vähän työtunteja 

mittareiden tietojen keräämiseen ja seuraamiseen. Harvoin seurattavat, relevantit, 

objektiiviset sekä suoraan yrityksen tietojärjestelmästä saatavat mittarit lienevät 

edullisimpia resurssikulutuksen kannalta. Lisäksi resurssitarvetta vähentää, mikäli 

mittari voidaan arvostaa suhteessa yrityksen sisäiseen historiatietoon, jolloin 

mittarin vertailua yrityksen ulkopuolelle ei tarvita.  

 

Yksilötasolle suunniteltu mittaristo voidaan laajentaa pienellä vaivalla myös 

yritystason mittaristoksi. Yksilötason suorituskykymittariston suunnitteluprosessi 

kannattaa dokumentoida hyvin, jolloin samaa pohjaa voidaan käyttää myöhemmin 

laajennettaessa mittaristo yritystasolle. Joissain tapauksissa voi olla mahdollista 

hyödyntää suoraan henkilötason mittareiden tuloksien keskiarvoa yritystason 

mittareissa.  

 

Yrityksen hyvään suorituskykyyn ohjaavat henkilöstön oikeat toimenpiteet. Niitä 

syntyy kun henkilöstö on motivoitunut ja tuntee menestykseen johtavat 

toimenpiteet. Tavoitteiden viestinnällä on suuri rooli yrityksen suoriutumisessa. 

Muutokset yritystason strategiassa voidaan viestiä työntekijöille henkilötason 

mittaristojen kautta vaihtamalla mittareita tai muuttamalla niiden painotuksia.  
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LIITE 1. HENKILÖSTÖHAASTATTELUIDEN KYSYMYKSET. 

 

Työn tavoitteet 

1. Mitkä ovat liiketoiminta-alueesi strategiset tavoitteet? 
2. Mitkä ovat työsi tavoitteet? 

3. Asetatko tavoitteita myös itse? 

4. Kuinka usein saat uusia työhön liittyviä tavoitteita johdolta? 

5. Tunnetko, että parempi tietämys yrityksen strategiasta ja selkeämmät 

tavoitteet voisivat tehostaa työtäsi? 

Työn menestystekijät 

6. Nimeä kolme tärkeintä tekijää, jotka vaikuttavat työsi onnistumiseen. 

7. Mistä tiedät, että olet onnistunut työssäsi? 

8. Mikä on sidosryhmäyhteistyön vaikutus työn onnistumiseen? 

9. Minkä syiden arvioit vaikuttavan siihen, että asiakas valitsee yrityksen? 

10. Mitkä asiat voisivat parantaa yrityksen kilpailukykyä? 

11. Onko sinulla tavoitteita työhön liittyvän osaamisesi tai taitojen 

kehittämisen suhteen? 

Työn itsenäisyys 

12. Pystyisitkö saavuttamaan saman tuloksen työssäsi ilman muita 

työntekijöitä? 

13. Kuinka suuri osa työsi tuloksista perustuu yhteistyöhön? 

14. Kuvaisiko tiimi- vai yksilöpohjainen mittari työtäsi paremmin? 

15. Oletko itse vastuussa työsi myymisestä? Jos et, kuinka pystyt 

vaikuttamaan uusien projektien saantiin? 

Mittarit 

16. Kuvailisitko työsi tuloksia mieluummin numeroilla vai sanoilla? 

17. Mittaisitko mieluummin työtäsi prosessina vai työn tuloksia? 

18. Millaisen aikajänteen arvioit olevan hyvä tarkasteluväli työsi mittaamisen 

kannalta? 

19. Voitko kuvitella jotain tapaa mitata, jonka perusteella olisi reilua maksaa 

sinulle palkkioita hyvin tehdystä työstä?  

Mittaamisen ja palkkioiden arvioitu vaikutus työhön 

20. Kuinka arvioit mahdollisen suorituksen mittaamisen vaikuttavan työhösi? 

21. Mitä positiivista / negatiivista se tuo? 

22. Lisäisivätkö tulospalkkiot motivaatiota tehdä työtä paremmin? 

 

23. Kommentteja 



 

LIITE 2. ESIMERKKEJÄ TIETOTYÖN MENESTYSTEKIJÖISTÄ JA 

MITTAREISTA. (Hovila & Okkonen 2005, s. 20) 

 

Menestystekijä Mittari 

laatu 
keskimääräinen opiskelijoiden antama 
arvosana 

työympäristö työilmapiiritutkimuksen tulos 

jatkuvuus henkilöstön vaihtuvuus-% 

taidot/ keskittyneisyys/ hlökohtainen 
kehittyminen/ hlökohtainen kyvykkyys 

kehityskeskusteluissa tavoitteensa 
saavuttaneen henkilöstön suhde muuhun 
henkilöstöön 

edellytykset henkilöstön koulutus 
    
aktiivinen sidosryhmäviestintä yhteyksien lukumäärä (indeksi) 

verkoston hyväksikäyttö ulkoistettujen tapausten lukumäärä X % 

ryhmätyö 
tapausten lukumäärä, joissa on ollut 
vähintään neljä työntekijää 

henkilökohtaiset kyvykkyydet 
sisäisen ja ulkoisen koulutustavoitteensa 
saavuttaneen henkilöstön suhde 

    
uusien kyvykkyyksien hankkiminen uusien taitojen lkm / työntekijöiden lkm 

työympäristö työilmapiiritutkimuksen tulos 

palkat, kyvykkyydet, oma työnkuva 
subjektiivinen analyysi 
kehityskeskustelusta 

 

  



 

LIITE 3. KIRJALLISUUDEN SUORITUSKYKYMITTARISTON 

PROSESSIMALLIEN VERTAILU. 

 

Laatija Ukko et al. (2007a, 
s. 57–62) 

Tenhunen (2001, s. 
100–101) 

Laitinen (1998, s. 
324) 

Prosessin 
ominaispiirt
eet 

Henkilöstön 
näkökulmaa 
korostava 

Pkt-yritysten 
erityispiirteiden ja 
järjestelmän 
pääkäyttötarkoitu
ksen 
huomioiminen 

Pienten yritysten 
tarpeet huomioitu 

Aloitus Mittaristohankkeen 
käynnistäminen 

Heräte Suorituskykymittarist
on tarpeen 
tiedostaminen ja 
viitekehyksen valinta 

  Yrityksen vision ja 
strategioiden 
määrittely 

Järjestelmän 
pääkäyttötarkoituks
en määrittely 

Strategisen johdon 
sitouttaminen 
hankkeeseen 

  Mittariston 
käyttötarkoituksen 
tarkentaminen 

Suunnitteluryhmän 
ja avustajien valinta 

Henkilökunnalle 
tiedottaminen ja sen 
sitouttaminen 
hankkeeseen 

    Osallistujien 
sitouttaminen 

Projektin 
laajapohjaisuuden 
varmistaminen 

    Kohderyhmälle 
tiedottaminen 

Strategian 
selkiyttäminen 
mittaristoa varten 

    Vision ja strategian 
määrittely tai 
selkiyttäminen 

  

 

(jatkuu) 

  



 

(liite 3 jatkoa) 

Runko Kriittisten 
menestystekijöiden ja 
päätavoitteiden 
määrittely 

Yrityksen päämäärien, 
tavoitteiden, kriittisten 
menestystekijöiden ja 
ydintoimintojen 
määrittely ja 
selkiyttäminen 

Strategian 
toteuttamiseen 
vaikuttavien 
avaintekijöiden 
selvittäminen 

  Mittareiden 
määrittely 

Mitattavien osa-
alueiden valinta 

Strategisen johdon 
haastattelut 
mittariehdotusten 
keräämiseksi 

    Mittareiden valinta Mittareiden karsinta 
ja täydentäminen 
kyselyn tai 
haastattelun avulla 

Viimeistely Mittariston 
viimeistely 

Mittariston 
oikeellisuuden 
toteaminen ja 
viimeistely 

Alustavan 
ehdotuksen 
arvioittaminen 
yritysjohdolla 

  Koekäyttö ja 
mittariston 
arvioiminen 

Koekäyttö ja siitä 
tiedottaminen 

Kritiikkipalaverin 
järjestäminen 

      Lopullisen 
ensimmäisen 
version 
kiinnittäminen 

Käyttö Mittariston käyttö ja 
jatkuva parantaminen 

Mittariston 
tarkistaminen 
koekäytön jälkeen 

Kannusteiden 
sitominen 
mittaristoon 

    Mittaristo ottaminen 
kiinteäksi osaksi 
yrityksen johtamista 

Mittariston 
käyttöönotto ja 
organisaation 
sitouttaminen 

    Parannustarpeiden ja 
oikeellisuuden seuranta 

Mittariston 
kehittäminen 
jatkuvan 
parantamisen 
periaatteella 

  



 

LIITE 4. MITTAUSALUEIDEN, MENESTYSTEKIJÖIDEN JA 

MITTAREIDEN YHTEYS. 

 

 



 

LIITE 5. YKSILÖKOHTAISET SUORITUSKYVYN MITTARIT. 

 

Liiketoiminta-
alue Uraaninkäsittely   
Työntekijäryhmä Mittari Painotus 

1 Osaamisen kehittyminen 20 % 
  Asiakaspalaute (tiimi) 25 % 

  Uusien prospektien lkm (tiimi) 25 % 
  Myyntitapahtumien lkm (hlökoht.) 30 % 
    

2 Osaamisen kehittyminen 40 % 

  Asiakaspalaute (tiimi) 40 % 
  Myyntitapahtumien lkm (hlökoht.) 20 % 

    
Liiketoiminta-
alue 

Ydinjätehuolto ja laitosten 
purku   

Työntekijäryhmä Mittari Painotus 

3 Osaamisen kehittyminen 20 % 

  Asiakaspalaute (hlökoht.) 25 % 
  Myyntitapahtumien lkm (hlökoht.) 25 % 
  Laskutusaste 30 % 
    

4 Osaamisen kehittyminen 20 % 
  Asiakaspalaute (hlökoht.) 20 % 
  Myyntitapahtumien lkm (hlökoht.) 20 % 
  Laskutusaste 20 % 

  Uusien prospektien lkm 20 % 
    

5 Osaamisen kehittyminen 30 % 
  Asiakaspalaute (hlökoht.) 40 % 

  Myyntitapahtumien lkm (hlökoht.) 30 % 

    
Liiketoiminta-
alue Laitosturvallisuus   
Työntekijäryhmä Mittari Painotus 

6 Osaamisen kehittyminen 30 % 
  Asiakaspalaute (hlökoht.) 40 % 

  Tilausten jatkuvuus 30 % 
 


