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Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa rakennusteollisuuteen sopiva suorituskyvyn 

analysointijärjestelmä. Järjestelmä on koko yrityksen kattava ja tasapainoinen. Tällöin 

voidaan paremmin saavuttaa yritystoiminnan perimmäinen tarkoitus eli kannattava 

liiketoiminta sekä taata yrityksen taloudelliset toimintaedellytykset, niin pitkällä kuin 

lyhyelläkin aikavälillä.  

 

Työ oli toimintatutkimus, mikä on reaalimaailmaa koskeva empiirinen tutkimus, joka 

konstruoi uutta todellisuutta. Toimintatutkimukselle on tyypillistä, että se suuntautuu 

käytäntöihin, pyrkii muutokseen ja tutkittavat osallistuvat tutkimusprosessiin. 

 

Aluksi käytiin läpi suorituskyvyn mittaamiseen liittyvää teoriaa. Sen jälkeen aloitettiin 

itse järjestelmän suunnittelu pohtimalla yrityksen visiota, strategiaa ja menestystekijöitä 

huomioiden rakennusteollisuuden erityispiirteet. Näiden pohjalta valittiin mitattavat 

osa-alueet sekä niihin liittyvät mittarit. 

 

Suorituskyvyn analysointijärjestelmän toteutuksen lisäksi havaittiin, että järjestelmän 

rakentaminen itsessään oli yritykselle erinomainen oppimisprosessi, joka avasi uusia 

näkökulmia sekä yrityksen toiminnan että henkilöstön kehittämiseen. 
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The purpose of this research was to build performance measurement system for 

construction industry. The system was suppose to be balanced and inclusive for the whole 

construction company. By using measurement system a company can better achieve  the 

ultimate purpose of business what is a profitable business, as well as to further increase 

both long- and short-term financial capacity. 

 

This thesis was the empirical research of the real world which constructs a new reality. 

For this kind of research is typical that it sets to practices, tends to change and tested 

subjects are involved in the process. 

 

The thesis begins with introduction of literature about performance measurement. After 

this is started to plan construction company’s vision, strategy and success factors. Based 

on these findings measuring factors were created and each factor was given its own 

indicators. 

 

After doing performance measurement system the case-company detected that the 

building process of the system alone was an excellent learning process. This opened a new 

perspectives to develop company and personnel. 

 



 

 

ALKUSANAT 

 

Tämän osuuden kirjoittaminen on eräänlainen juhlahetki. On nostalgista muistella kaikkea 

sitä työmäärää ja matkan vaiheita, jotka liittyvät tämän diplomityön saavuttamiseen. Matka 

koostui opiskelupaikan saavuttamisesta, opintojen suorittamisesta ja lopuksi tämän 

diplomityön tekemisestä. Taival ei ole aina ollut ihan helppoa, mutta nyt se on tehty. Nautin 

hetken aikaa nyt olevasta kevyemmästä olosta, ja sen jälkeen on jälleen tartuttava uusiin 

haasteisiin. 

 

Kiitokset Johan Aarniolle ja Ville Berndtssonille ja muutenkin koko Rakennus Johan 

Aarnio Oy:lle, jotka mahdollistivat tämän diplomityön tekemisen. Kiitokset myös 

professori Hannu Rantaselle, jonka neuvojen, ohjausten ja tarkastusten avulla tämä työ 

saatiin päätökseen. 

 

Lopuksi vielä tärkeimmät kiitokset vaimolleni Hennalle, joka aina jaksaa olla 

ymmärtäväinen ja kannustava.  Jokainen haastava matka on aina hivenen kevyempää, kun 

sen tekee kaksin. 

 

Järvenpäässä 8.2.2014 

 

 

Martti Hyyryläinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SISÄLLYSLUETTELO  

 

1. JOHDANTO………………………………………………………………….…   8 

    1.1 Työn tausta………………………………………………………….…..........   8 

    1.2 Rajaukset ja tavoitteet…………………………………………………..…… 11 

    1.3 Tutkimuksen toteutus ja metodologia……………………………………….. 12 

    1.4 Raportin rakenne…………………………………………………………….. 14 

    

2. YRITYKSEN SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN………….…............... 18 

    2.1 Yrityksen suorituskyky ja sen osa-alueet………………………………........ 19 

    2.2 Mittaamisen perusteet ja mittaaminen………………………………...…….. 22 

          2.2.1 Mittaamisen perusteita……………………...…………………………. 23 

          2.2.2 Mittaamisen päävaiheet……………………...…………...............…… 26 

 

3. SUORITUSKYVYN ANALYSOINTIJÄRJESTELMÄN 

SUUNNITTELEMINEN……………………………………………………...…. 28 

    3.1 Suunnitteluprosessi ......................................................................................... 28 

    3.2 Mittausjärjestelmän suunnittelu ...................................................................... 30 

          3.2.1 Heräte ja suunnittelutiimin valinta ......................................................... 32 

          3.2.2 Sitouttaminen ja järjestelmästä tiedottaminen........................................ 33 

          3.2.3 Pääkäyttötarkoitus .................................................................................. 35 

          3.2.4 Yrityksen taustatekijöiden selvittäminen................................................ 36 

          3.2.5 Osa-alueiden ja mittareiden valinta........................................................ 38 

    3.3 Mittariston käyttöönotto...................................................................................40 

    3.4 Mittariston käyttö ja ylläpito............................................................................ 44 

    3.5 Mahdollisia ongelmakohtia.............................................................................. 45 

    3.6 Pk-teollisuusyrityksen erityispiirteet .............................................................. 47 

    3.7 Rakennusteollisuuden erityispiirteet ............................................................... 49 

 

4. RAKENNUS JOHAN AARNIO OY.................................................................. 53 

    4.1 Yleisesittely......................................................................................................53 



 

 

    4.2 Lähtökohdat, tavoitteet ja vaatimukset mittaukselle ....................................... 54 

    4.3 Toteutettava analysointijärjestelmä ................................................................ 56 

 

5. SUORITUSKYVYN ANALYSOINTIJÄRJESTELMÄN 

IMPLEMENTOINTI.............................................................................................. 58 

    5.1 Suunnitteluprosessin aloittaminen................................................................... 62 

          5.1.1 Heräte…………………………………………………...……….…….. 62 

          5.1.2 Mittariston pääkäyttötarkoitus ja mittaristomalli………………...……. 63 

          5.1.3 Sitouttaminen/tiedotus sekä tiimin valinta…………………………...... 64 

    5.2 Mittariston perusta........................................................................................... 65 

          5.2.1 Visio…………………………………………………………………… 65 

          5.2.2 Strategia……………………………………………………………..… 66 

          5.2.3 Ydintoiminnot………………………………………………………..... 67 

          5.2.4 Menestystekijät………………………………………………..………. 68 

          5.2.5 Tavoitteet………………………………………………………….…... 70 

    5.3 Mittariston rakentaminen................................................................................. 71 

          5.3.1 Osa-alueiden määrittäminen…………………………………………... 71 

          5.3.2 Mittareiden valinta ja vastuiden selvittäminen…………………..……. 73 

     

6. JOHTOPÄÄTÖKSET ........................................................................................ 86 

 

7. YHTEENVETO .................................................................................................. 90 

 

LÄHDELUETTELO.............................................................................................. 94 

 

 

LIITTEET 

        LIITE 1: Yksittäisen mittarin käyttöperiaatelomake. 

        LIITE 2: Rakentamisen suhdannekuvaajat elokuu 2013. 

 

 



8 

 

1. JOHDANTO 

 

 

1.1 Työn tausta 

 

Pienten ja keskisuurten yritysten johtaminen perustuu usein yrityksen 

omistajajohtajan näkemyksiin, kokemuksiin ja henkilökohtaiseen taitoon. Tämän 

lisäksi yritys tarvitsee tietoa suorituskyvystään. Yrityksen suorituskyky voidaan 

määritellä yrityksen kyvyksi saada aikaan tuotoksia asetetuilla ulottuvuuksilla 

suhteessa asetettuihin tavoitteisiin (Laitinen, 1998, s. 279-280). Mainitut ulottuvuudet 

liittyvät yrityksen kykyyn täyttää kaikkien sidosryhmien tarpeet. Sidosryhmiä ovat 

esimerkiksi asiakkaat, työntekijät, omistajat, yhteistyökumppanit, tavarantoimittajat, 

sijoittajat, viranomaiset ja kansalaisjärjestöt (Ukko et al, 2007, s. 52). 

 

Kehittyvä yritys, jolla on selkeät tavoitteet tarvitsee tietoa suorituskyvystään. 

Yrityksen menestys ja jatkuvuus perustuvat sen suorituksiin, joita on voitava mitata. 

Mittauksien perusteella yritystä voidaan johtaa ja ohjata haluttuun suuntaan sekä 

tehdä mahdollisia korjausliikkeitä. Vanha hyväksi koettu sanonta on: ”Sitä saat mitä 

mittaat”. Hyvin tehtyjä mittauksia voidaan käyttää päätöksenteon tukena, jolloin 

saavutetaan yritystoiminnan perimmäinen tarkoitus eli kannattava liiketoiminta sekä 

taataan yrityksen taloudelliset toimintaedellytykset pitkällä aikavälillä. Lisäksi tällöin 

voidaan paremmin ja nopeammin reagoida lyhyen aikavälin muutoksiin.  

 

Suorituskyvyn analysointijärjestelmän implementointi voidaan jakaa suunnitteluun ja 

käyttöönottoon. Joissakin tutkimusraporteissa implementoinnilla tarkoitetaan 

ainoastaan käyttöönottoa, jolloin suunnitteluprosessi nähdään erillisenä osana 

suorituskyvyn analysointijärjestelmän toteutusta (esimerkiksi Bourne et al, 2000, s. 

757). Tässä työssä implementointi sisältää myös suunnitteluvaiheen. 

 

Usein implementointiprosessin pääpaino on asioiden johtamisella. Suorituskyvyn 

mittausjärjestelmän käyttöönotto on kuitenkin moniulotteisempaa kuin pelkkien 
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asioiden hallintaa ja aikatauluttamista. Suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen 

liittyvässä kirjallisuudessa moni on perehtynyt strategisten mittaristojen suunnitteluun 

ja käyttöönottoon. Usein henkilöstön rooli jää vähäiseksi esimerkiksi mittariston 

suunnittelussa. Tutkijoiden kesken on yleinen näkemys, että suorituskyvyn 

mittaamisen tavoitteena on toiminnan ohjaaminen kohti strategisia tavoitteita. Jotta 

tämä tavoite voidaan saavuttaa, yrityksen pitää tehdä oikeita asioita yrityksen 

operatiivisessa toiminnassa. Yritysjohdon tulisi hyödyntää mittariston suunnittelussa 

paljon aiempaa enemmän työnjohto- ja työntekijätasoja, jolloin yritys saisi parhaan 

mahdollisen operatiivisen tason toiminnan tietämyksen. Operatiivisen tason 

osaamisen ja tietämyksen hyödyntäminen mittariston suunnittelussa on kannattavaa, 

koska tämän seurauksena henkilöstö sitoutuu paremmin tulevaan muutokseen ja 

yritys ei hukkaa arvokasta tietoa. Mittariston käyttöönotto koskee koko organisaatiota 

ja tällöin henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi mitattavien asioiden 

määrittämiseen tai mittariston kehittämiseen vähentää muutosvastarintaa ja sitouttaa 

henkilöstöä uuden järjestelmän käyttöön. Tämän vuoksi mittaaminen koetaan 

helpommin luontevaksi osaksi omaa työtehtävää. (Ukko et al, 2007, s. 1-2) 

 

Yrityksen suorituskyvyn mittaamista on tehty jo pitkän aikaa. Suorituskyvyn 

mittaamisen tapoja ja järjestelmiä mittaamisen helpottamiseksi on kehitetty monia, 

mutta ne ovat suurimmaksi osaksi suunnattu suurille yrityksille (esimerkiksi 

Jungman, 2002, s. 38-43). Suurille yrityksille suunnatut mittausjärjestelmät eivät 

rakenteensa vuoksi sovellu keskikokoisille saati pienille yrityksille. Pienten ja 

keskikokoisten yritysten organisaatiorakenteet, tavoitteet ja toimintatavat poikkeavat 

suurista yrityksistä, jolloin myös suorituskyvyn mittausjärjestelmänkin täytyy olla 

hieman erilainen. Pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat samoin kuin suuret 

yritykset apuvälineitä suorituskyvyn mittaamiseen saaden kokonaisvaltaista  tietoa 

suorituskyvystään ja sen kehittymisestä.  

 

Työssä pyritään rakentamaan suorituskyvyn analysointijärjestelmä, joka sopii 

pienelle tai keskisuurelle rakennusteollisuuden yritykselle. Rakennusteollisuus on 

suomalainen teollisuudenala, joka on ollut murroksessa Euroopan Unionin vapaan 
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työvoiman liikkuvuuden vuoksi. Rakennusteollisuus RT:n (2011) mukaan vuoden 

2011 lopussa joka viides työntekijä suomalaisilla talonrakennustyömailla oli 

ulkomaalainen. Uudellamaalla ulkomaisen työvoiman osuus oli jo kolmannes. 

Työvoiman vapaa liikkuvuus on lisännyt erilaisia negatiivisia lieveilmiöitä, kuten 

esimerkiksi harmaata taloutta (Rakennusteollisuus RT, 2013a). Harmaalla taloudella 

tarkoitetaan yritystoimintaa, jossa jätetään suorittamatta lakisääteisiä maksuja tai 

veroja, kuten esimerkiksi ennakonpidätyksiä tai sosiaaliturva- ja eläkemaksuja. 

Tilannetta on kuitenkin parantanut käyttöönotettu veronumero, joka on kuvallinen 

henkilötunniste ja joka pitää olla kaikilla rakennustyömailla työskentelevillä 

henkilöillä (Verohallinto, 2012). Tämän avulla torjutaan rakennusalan harmaata 

taloutta. Se auttaa seuraamaan, kuinka paljon Suomessa on ulkomaalaisia, 

väliaikaisesti maahan tulevia työntekijöitä. Toinen merkittävä uudistus on ollut 

tilaajavastuulaki (Finlex, 2006), joka velvoittaa rakennusurakoiden ja 

vuokratyövoiman tilaajaa varmistamaan, että aliurakoitsijat ovat maksaneet veronsa 

ja työntekijöidensä eläkevakuutusmaksut. Nämä uudistukset ovat helpottaneet 

rehellisesti rakennusalalla toimivan yrityksen toimintaa. Vapaan työvoiman lisäksi 

rakennusteollisuuteen on vaikuttanut euroalueen talouskriisi. Se on näkynyt siten, että 

rakennusteollisuuden tilausten lukumäärä on vähentynyt, koska ei uskalleta sijoittaa 

korjaus- tai uudisrakentamiseen. (Rakennusliitto Ry, 2013; Rakennusteollisuus RT, 

2013b) 

 

Suorituskyvyn analysointijärjestelmän tulee olla sellainen, että rakennusteollisuuden 

pienet tai keskisuuret yritykset pystyvät toimimaan myös tulevaisuudessa kaikista 

alaan vaikuttavista muutoksista huolimatta. Perinteisillä pienillä ja keskisuurilla 

rakennusalan yrityksillä suorituskyvyn mittaaminen on usein perustunut vain 

muutaman yksittäisen asian, kuten talouden ja tuotannon eri mittareiden 

seuraamiseen. Yksittäisten talouden tai tuotannon mittareiden seuraaminen ei enää 

riitä, jos haluaa selvitä nykyisessä haastavassa taloudellisessa ja kilpailullisessa 

tilanteessa. Yrityksen pitää mitata kokonaisvaltaisesti erilaisia kannattavaan 

toimintaan vaikuttavia asioita, kuten esimerkiksi taloutta, asiakkaitaan, tuotantoa ja 

henkilöstöä. 
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1.2 Rajaukset ja tavoitteet 

 

Tutkimus käsittelee suorituskyvyn analysointijärjestelmän rakentamista pienelle tai 

keskisuurelle rakennusteollisuuden yritykselle. Pk-yritykset käsittävät varsin laajan 

joukon erikokoisia yrityksiä. Kauppa- ja teollisuusministeriö on raportissaan 

luokitellut pk-yritykset seuraavasti: 

 

 Yksinyrittäjä 

 Pienyritys: alle 10 työntekijää 

 Pieni yritys: 10-49 työntekijää 

 Keskikokoinen yritys: 50-249 työntekijää 

 

Suuresta yrityksestä on kysymys, jos työntekijöitä on yli 250. Euroopan yhteisön 

komission suosituksen mukaan pk-yritys työllistää enintään 250 työntekijää, sen 

vuosiliikevaihto on enintään 40 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 27 

miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksen osakkeista enintään 25 % on sellaisen yrityksen 

omistuksessa, johon pk-yrityksen määritelmää ei voida soveltaa. (Pk-yritysraportti 

1998, s. 98) 

 

Suorituskyvyn analysointijärjestelmän käyttöönottoa ja lopullista käyttöä ei käydä 

empiriassa läpi. Tutkimus antaa ainoastaan ohjeellisen suosituksen, jotta niiden 

toteuttaminen onnistuu. Lisäksi tämän tutkimuksen käytännön osassa on tutkittu 

implementointiprosessia vain yhdessä kohdeyrityksessä toimintatutkimuksen keinoin.  

 

Työn päätavoite on tutkia: 

 

miten rakennetaan pienelle tai keskisuurelle rakennusteollisuuden 

yritykselle toimiva suorituskyvyn analysointijärjestelmä? 
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Tutkittava kohdeyritys toimii rakennusteollisuudessa. Toinen asia, joka pitää ottaa 

huomioon ja mikä vaikuttaa suorituskyvyn analysointijärjestelmän rakentamisen 

onnistumiseen on tutkia: 

  

mitä asioita on otettava huomioon, kun suunnitellaan 

analysointijärjestelmää erityisesti rakennusteollisuuden yritykselle? 

 

1.3 Tutkimuksen toteutus ja metodologia 

 

Yleisesti ottaen tutkimus voidaan jakaa teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen välillä. 

Teoreettisen tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa tieteenalan käsitteistä, 

näkökulmista sekä teoriaan liittyvistä ongelmista. Empiirinen tutkimus taas 

puolestaan tutkii reaalimaailman tapahtumia. Tutkimusaineistoissa on eroavaisuuksia 

siten, että teoreettisen tutkimuksen lähtötietona toimii aikaisempi tutkimus, kun taas 

empiirisessä tutkimuksessa puolestaan hankitaan uutta tietoa jollakin systemaattisella 

tiedonhankintamenetelmällä. (Uusitalo, 1991, s. 60) 

 

Liiketaloudellinen tutkimus voidaan jakaa kahteen osaan eli normatiiviseen ja 

deskriptiiviseen tutkimukseen tiedon käyttötarkoituksen perusteella. Normatiivinen 

tutkimus pyrkii löytämään tuloksia, joita voidaan hyödyntää myöhemmin muissa 

tutkimuksissa. Deskriptiivinen tutkimus taas pyrkii yleisesti lisäämään ymmärrystä, 

esittämään korrelaatioita, kuvailemaan ilmiöitä ja luomaan kuvailevia käsitteitä. 

(Olkkonen, 1994, s. 44) 

 

Kuvasta 1 voidaan havaita, että Kasanen et al. (1991, s. 317) ovat jakaneet 

tutkimuksen deskriptiivisen ja normatiivisen käyttötarkoituksen lisäksi teorian ja 

empirian suhteen. Näin ollen kahdesta käyttötarkoituksesta ja kahdesta tutkimuksen 

osasta muodostuu neliosainen kenttä, johon on sijoitettu viisi tutkimusotetta. 

 



13 

 

 

Kuva 1. Liiketaloustieteen tutkimuksen tutkimusotteet (Kasanen et al, 1991, s. 317). 

 

Kun tarkastellaan asioita kohdeyrityksen näkökulmasta katsoen, tutkimuksen 

tarkoituksena on muuttaa yrityksen toimintaa eli aloittaa järjestelmällinen 

suorituskyvyn analysointi sekä järjestelmän toteutus. Tämä tarkoittaa, että 

tutkimusote voidaan määritellä toiminta-analyyttiseen paradigmaan kuuluvaksi 

toimintatutkimukseksi, joka Mäkisen (1987, s. 63) mukaan edellyttää tutkijan 

aktiivista osallistumista ja kohteen käyttäytymisen muuttamista. 

 

Toimintatutkimus on reaalimaailmaa koskeva empiirinen tutkimus, joka konstruoi 

uutta todellisuutta (Järvinen & Järvinen, 1995, s. 9). Toimintatutkimukselle on 

tyypillistä, että se suuntautuu käytäntöihin, pyrkii muutokseen ja tutkittavat 

osallistuvat tutkimusprosessiin. 
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Toimintatutkimukselle ovat tyypillistä muutokseen pyrkiminen, käytäntöihin 

suuntautuminen sekä tutkittavien osallistuminen tutkimusprosessiin. Voidaan sanoa, 

että toimintatutkimus on tapa hahmottaa tutkimuksen ja tutkittavan todellisuuden 

välistä suhdetta, kuin oma erillinen koulukuntansa. Tutkimuksen avulla pyritään 

reaaliaikaisesti parantamaan tai kehittämään tutkimuskohdetta muutoksen avulla sekä 

tuottamaan uutta tietoa. (Kuula, 1999, s. 10-11) 

 

Toimintatutkimus on saanut kritiikkiä sen ankaran tieteellisestä näkökulmasta. 

Menetelmä voidaan luokitella tieteelliseksi, jos se on objektiivinen, julkinen ja itsensä 

korjaava (Haaparanta & Niiniluoto, 1986, s. 14). Tämän tutkimuksen yhteydessä 

periaatteeseen kuuluu, että asiantunteva henkilö voi ymmärtää tehdyt havainnot ja 

kokeet sekä toistaa ne. Näin ollen voidaan perustellusti kysyä, ovatko 

toimintatutkimuksella saavutetut tulokset toistettavissa eri tahoilla eri tutkijoiden ja 

osallistujien toimesta. 

 

Toimintatutkimusta kritisoidaan myös sen osallistuvan luonteen vuoksi. ”Kuinka 

kukaan voi väittää tutkimusta tieteelliseksi (tai edes aidoksi tutkimukseksi), mikäli 

ihmiset tutkittavassa instituutiossa ovat itse mukana suunnittelussa ja tutkimuksen 

toteuttamisessa” (Kuula, 1999, s. 185). 

 

1.4 Raportin rakenne 

 

Kuvaan 2 on havainnollistettu tutkimuksen rakenne. Se käsittää johdannon, yrityksen 

suorituskyvyn mittaamisen, suorituskyvyn analysointijärjestelmän suunnittelun, 

kohdeyrityksen, suorituskyvyn analysointijärjestelmän implementoinnin, 

johtopäätökset ja yhteenvedon. 
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Kuva 2. Tutkimusraportin rakenne. 

 

Tutkimus alkaa ensimmäisestä luvusta eli johdannosta, jossa käydään läpi taustoja 

tutkimuksen tekemiselle. Työn taustat -osiossa käsitellään pintapuolisesti, miksi 

yritys tarvitsee suorituskyvyn analysointijärjestelmää ja mitä pitäisi huomioida, kun 

lähdetään toteuttamaan sellaista. Tämän jälkeen rajataan kohdealue, jota tämä 

tutkimus käsittelee ja mitä se ei käsittele. Lisäksi määritellään työn tavoitteet – 

kysymykset, joihin tällä tutkimuksella haetaan vastauksia. Lopuksi vielä käsitellään 

yleisellä tasolla tutkimuksen toteutusta ja metodologiaa sekä määritellään tämän 

tutkimuksen tutkimusote. 

 

Luvussa kaksi käsitellään yrityksen suorituskyvyn mittaamista, jossa taustoitetaan 

mittaamisen muuttumista kirjanpidosta saatavista talouden tunnusluvuista 

kokonaisvaltaisempaan suuntaan. Lisäksi käsitellään,  miksi suorituskyvyn 
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mittaaminen on tärkeä asia yritykselle ja mitä sillä saavutetaan. Suorituskyvyn 

määritelmä -osiossa määritellään, mitä suorituskyky on ja mitä sillä tarkoitetaan. Sen 

jälkeen käsitellään itse mittaamista - mitä mittaaminen on ja mitä sillä tavoitellaan 

sekä käydään läpi mittaamisen päävaiheet. Lopuksi tarkastellaan mittaamisen 

perusteita, kuten esimerkiksi tiedon keräämistä ja mittaamisen luonnetta. 

 

Luku kolme käsittelee suorituskyvyn analysointijärjestelmän suunnittelemista. 

Suunnitteluprosessi -osiossa käydään läpi analysointijärjestelmän 

suunnitteluprosessin vaihtoehtoisia malleja sekä malli, jolla implementointi tullaan 

suorittamaan, jotta lopputulos olisi onnistunut. Mittausjärjestelmän suunnittelussa 

käydään suorituskyvyn analysointijärjestelmän suunnittelu läpi vaihe vaiheelta, jossa 

tarkastellaan; herätettä ja suunnittelutiimin valintaa, johdon sitoutumista ja 

järjestelmästä tiedottamista, pääkäyttötarkoitusta, yrityksen taustatekijöiden 

selvittämistä sekä osa-alueiden ja mittareiden valintaa. Mittariston käyttöönotto -

osiossa käsitellään, mitä tekijöitä pitää ottaa huomioon, jotta mittaristo voidaan ottaa 

onnistuneesti käyttöön. Tämän jälkeen käsitellään mittariston käyttöä ja ylläpitoa, 

jossa selvitetään kuinka mittaristoa pitää käyttää ja miten tietoa pitää jakaa, jotta siitä 

saadaan paras mahdollinen hyöty yritykselle. Seuraavaksi suorituskyvyn 

analysointijärjestelmän suhteen tarkastellaan todennäköisiä ja mahdollisia 

ongelmakohtia. Lopuksi käydään vielä läpi pk- ja rakennusteollisuusyrityksen 

erityispiirteitä. 

 

Luvussa neljä esitellään kohdeyritys käyden läpi yleisesti yrityksen taustatietoja, 

ydintoimintoja ja perustietoja. Tämän jälkeen tarkastellaan yrityksen  nykytilannetta 

ja ongelmia. Lähtökohdat, tavoitteet ja vaatimukset mittaukselle -osiossa käydään läpi 

mitä tavoitellaan, kun yritykselle implementoidaan suorituskyvyn 

analysointijärjestelmä ja miksi se on päätetty tehdä. Lopuksi esitellään toteutettavan 

suorituskyvyn analysointijärjestelmän toimintaperiaate. 

 

Luvussa viisi käsitellään suorituskyvyn analysointijärjestelmän implementointia. 

Aluksi käydään läpi lähtökohtia, jotka olivat yrityksessä ennen suorituskyvyn 
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analysointijärjestelmän toteuttamista. Samalla tarkastellaan tavoitteita, joita 

analysointijärjestelmällä yritykselle haetaan. Tämän jälkeen määritellään järjestelmän 

pääkäyttötarkoitus sekä valitaan suunnittelutiimi. Pääkäyttötarkoituksen ja 

suunnittelutiimin valinnan jälkeen lähdetään pohtimaan yrityksen toimintaa 

selkeyttämällä sen visio ja strategia sekä tarkastelemalla syitä, miksi kyseisiin 

suunnitelmiin päädyttiin. Seuraavaksi käsitellään yrityksen menestystekijöitä ja 

niiden välisiä suhteita. Tämän jälkeen lähdetään käsittelemään suorituskyvyn 

analysointijärjestelmän mitattavien osa-alueiden ja mittareiden valintoja sekä syitä 

valintoihin. Luvun viimeisimmissä osioissa käydään läpi mittariston viimeistelyä, 

koekäyttöä, käyttöönottoa ja käyttöä. 

 

Luvussa kuusi käydään läpi johtopäätökset. Osiossa käsitellään tähän tutkimukseen 

liittyvät tutkimuskysymykset sekä minkälaisia vastauksia niihin löydettiin. 

Viimeisessä eli seitsemännessä luvussa on koko tutkimuksen yhteenveto. 
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2. YRITYKSEN SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN 

 

 

Yrityksen menestys ja jatkuvuus perustuvat sen suorituksiin, joita on voitava mitata. 

Mittauksen perusteella yritystä voidaan johtaa ja ohjata haluttuun suuntaan sekä tehdä 

mahdollisia korjausliikkeitä. Vanha hyväksi koettu sanonta on: ”Sitä saat mitä 

mittaat”. Hyvin tehtyjä mittauksia voidaan käyttää päätöksenteon tukena, jolloin 

saavutetaan yritystoiminnan perimmäinen tarkoitus eli kannattava liiketoiminta sekä 

taataan yrityksen taloudelliset toimintaedellytykset pitkällä aikavälillä. Lisäksi tällöin 

voidaan paremmin ja nopeammin reagoida lyhyen aikavälin muutoksiin.  

 

Pienien ja useasti myös keskisuurienkin suomalaisten yritysten johtaminen on 

perustunut tuotantoprosessin erittäin hyvin hallitsevan johtajan kokemuksiin ja 

näkemyksiin. Suuremmissa yrityksissä on käytetty kokemuksen ja näkemyksen 

lisäksi johtamisen tukena myös taloudellista osaamista sekä lyhytkautisen 

tuloslaskennan tuottamaa informaatiota. Perinteisesti suorituskyky ja sen osa-alueet 

on nähty valitettavan usein pelkästään taloudellisina ulottuvuuksina. 1980-luvulta 

lähtien on kuitenkin alettu ymmärtämään ei-taloudellisten ulottuvuuksien tarve. 

Robert S. Kaplan (1984, s. 98) totesi, että globaali kilpailu vaatii myös ei-taloudellisia 

mittareita, jotta yritykset voisivat paremmin kehittää suorituskykyään. Pelkkien 

talouden mittareiden käyttöä voitaisiin verrata jopa peruutuspeilin käyttämiseen 

autolla ajettaessa. (Ukko et al, 2007, s.2-4) 

 

Talouden ulottuvuuteen liittyvät mittarit ovat tärkeitä yritykselle, mutta tulevaisuuden 

menestymisen puolesta kertovat paremmin muut mittarit. Tutkimukset ovat 

korostaneet ei-taloudellisia ulottuvuuksia puoltavaa näkökulmaa. Useiden 

tutkimusten mukaan (esimerkiksi Rantanen & Holtari 2000 ja Tenhunen & Ukko 

2003) enimmäkseen käytetään taloudellisia mittareita, mutta yhä enemmän käytetään 

myös tuottavuutta, tuotannon tehokkuutta ja laatua mittaavia mittareita. (Ukko et al, 

2007, s.4) 
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Yrityksen kokonaistoiminnasta pelkkä taloudellinen informaatio edustaa hyvin 

kapeaa sektoria. Tämän vuoksi johtopäätöksien tekeminen tämän kapean sektorin 

tietojen, kuten esimerkiksi pelkästään kirjanpitoon pohjautuvien aineistojen 

perusteella voi johtaa yrityksen tulevaisuuden kannalta hyvinkin kohtalokkaisiin 

virhearviointeihin ja vääriin valintoihin. (Ukko et al, 2007, s.2) 

 

2.1 Yrityksen suorituskyky ja sen osa-alueet 

 

Yleisellä tasolla yrityksen suorituskyky voidaan määritellä esimerkiksi sen kyvyksi 

saada aikaan tuotoksia asetetuilla ulottuvuuksilla suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 

(Laitinen, 1998, s. 279). Edellä mainitussa määritelmässä asetetut eri ulottuvuudet 

liittyvät yrityksen tavoitteeseen tyydyttää kaikkien sidosryhmien tarpeet. Se, minkä 

sidosryhmän tarpeet yritys asettaa ensisijalle, on aina tapauskohtaista. Aika usein niin 

sanottu shareholder value –ajattelu eli omistajien hyödyn maksimointi on voimakkain 

yrityksen toimintaa ohjaava voima muiden jäädessä vähemmälle (Rantanen, 2001, 

s.4). Kuvassa 3 on esitelty yrityksen yleisimmät sidosryhmät. 

 

 

Kuva 3. Yrityksen sidosryhmät (Kettunen, 1979, s.21). 
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Voidaan todeta, että suorituskyvyn kehittämisen taustalla on yrityksen sidosryhmien 

tarpeet. Yritystoiminnan perimmäinen tarkoitus on kannattavuus eli yrityksen kyky 

luoda kassamenoillaan tehokkaasti kassatuloja hyödyntäen eri sidosryhmien 

ulottuvuuksia. Yrityksen tulisi täyttää kaikkien keskeisten sidosryhmien kohtuulliset 

vaatimukset yritystoiminnasta saatavilla tuloillaan. Mikäli yritys laiminlyö jonkin  

keskeisen sidosryhmän vaatimuksia, niin se voi pahimmillaan johtaa sidosryhmän 

irrottautumiseen yrityksestä ja tätä kautta toiminnan häiriintymiseen (Uusi-Rauva, 

1994, s. 23). Samansuuntaisia havaintoja ovat tehneet myös Lönnqvist ja Mettänen 

(2003, s. 20) todetessaan, että yrityksen tulee huomioida kaikki tärkeät sidosryhmät, 

vaikka näiden tavoitteet saattavat olla hyvin erilaisia. Keskeisimmiksi sidosryhmiksi 

voidaan ryhmitellä johto, työntekijät, omistajat, asiakkaat ja rahoittajat (Kinnunen et 

al. 2000, s. 14). 

 

Kirjallisuudessa suorituskyky on jaettu sisäiseen ja ulkoiseen suorituskykyyn sekä 

tarkastelun kohteen ja tarkastelijan -ulottuvuuteen. (Rantanen, 2001, s.5). Kuvasta 4 

voidaan tarkastella yrityksen suorituskyvyn eri ulottuvuuksia ja osa-alueita. 

 

 

Kuva 4. Yrityksen ulkoinen ja sisäinen suorituskyky (Rantanen, 2001, s.5). 
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Jos yrityksen toimintoja tarkastellaan ikään kuin sisältä käsin niin voidaan puhua 

yrityksen sisäisestä suorituskyvystä ja jos sen toimintoja tarkastellaan ”ulkoa päin” ja 

pääasiassa kokonaisuutena niin voidaan puhua ulkoisesta suorituskyvystä (Rantanen, 

2001, s. 5-6). Jaottelu ei rajaudu tarkastelijan perusteella vaan tarkastelun kohteen 

perusteella. Tällöin yritys siis voi myös itse tehdä ulkopuolista tarkastelua ja toisaalta 

ulkoinen tarkastelija voi tarkastella myös sisäistä suorituskykyä (Rantanen & Holtari 

1999, s. 11). 

 

Tilinpäätöstietojen ja osakekohtaisten tunnuslukujen tarkastelu on ulkoisen 

suorituskyvyn analysointia perinteisimmillään. Ulkoisen suorituskyvyn analysointia 

tekee useimmiten jokin ulkoinen taho, jonka analyysi perustuu julkisesti saatavaan 

informaatioon, kuten vuosikertomukseen tai tilinpäätökseen jotka tulisivat olla 

saatavilla jokaisesta yrityksestä. Ulkoista suorituskykyä tarkastellaan esimerkiksi 

toiminnan laajuuden ja kasvun (liikevaihdon määrä, myynnin tai liikevaihdon 

muutosprosentti, henkilökunnan määrä tai taseen loppusumma), kannattavuuden 

(liikevoitto, nettotulos, kokonaistulos, sijoitetun pääoman tuottoprosentti, 

kokonaispääoman tuottoprosentti tai oman pääoman tuottoprosentti), likviditeetin eli 

maksuvalmiuden (käyttöpääoman määrä, current ratio tai quick ratio) ja 

vakavaraisuuden (omavaraisuusaste, velkaantumisaste tai suhteellinen 

velkaantuneisuus) avulla. (Rantanen & Holtari 2000, s. 6-7; Rantanen, 2011, s. 26-

27) 

 

Sisäisen suorituskyvyn analysoinnissa tutkimuksen kohteena on itse yritys tai sen eri 

osat. Jos tarkastellaan yrityksen sisäistä suorituskykyä, tällöin tarkastelijana toimii 

yleensä joku yrityksen sisältä, jolloin käytössä on selvästi tarkempaa ja parempaa 

informaatiota kuin mitä olisi ulkopuolisella tarkastelijalla. Tarkastelijalla on 

käytössään yrityksen sisäisiä tietoja, joita ulkopuoliset eivät voi hankkia. Käytettävät 

tunnusluvut mittaavat muun muassa tuottavuutta (kokonaistuottavuus tai 

osatuottavuudet), tuloksellisuutta, joustavuutta, laatua (reklamaatiot, laatuvirheiden 

lukumäärä, hylkäysprosentti ja niin edelleen) ja toimitusaikoja. (Rantanen & Holtari 

2000, s. 7-8; Rantanen, 2011, s. 30) 



22 

 

Yrityksen ulkoisen ja sisäisen suorituskyvyn suhteen voidaan nähdä erilaisia 

suorituskyvyn osa-alueita, kuten tehokkuus, tuottavuus tai kannattavuus. 

Suorituskyvyn eri osa-alueiden ja niitä kuvaavien mittareiden merkitys vaihtelee 

organisaation eri tasoilla. Analysoitavan yksikön organisatorinen taso tai 

organisaation luonne määrittelee onko jonkin suorituskyvyn osa-alueen mittaus 

tarpeellista tai tärkeää. Esimerkiksi voidaan todeta, että kannattavuuden mittaaminen 

on järkevämpää kokonaisuuksien tasolla kuin yksittäisen koneen tai henkilön tasolla. 

Vastaavasti voidaan todeta, että laadun mittaaminen on tärkeää yksittäisten 

suoritusten tasolla, mutta kokonaisen organisaation tasolla se ei ole mielekästä kuin 

ohjeellisesti. Samaan tapaan eri asioissa, kuten esimerkiksi markkinoinnissa 

painottuvat eri suorituskyvyn osa-alueet kuin vaikka tuotantolinjalla (vertaa 

esimerkiksi Sink, 1985, s. 46-48). (Rantanen & Holtari, 1999, s. 9) 

 

2.2 Mittaamisen perusteet ja mittaaminen 

 

Suorituskyvyn analysointijärjestelmän rakentamista voidaan pitää tärkeänä 

oppimisprosessina yritykselle. Oppimisprosessin aikana yrityksen johto joutuu 

miettimään yrityksen visiota, strategioita ja menestystekijöitä. Tämän seurauksena 

yrityksen suorituskyvyn osa-alueet ja mittarit selkeytyvät. (Tenhunen, 2001, s. 21) 

Suorituskykymittaristo on kokonaisuus, joka koostuu erilaisista valikoiduista tärkeistä 

mittareista. Mittaristo voi olla malliin tai viitekehykseen perustuva kokonaisuus, 

mutta tärkeintä on sen kattavuus ja käyttökelpoisuus. Yksittäinen mittari taas antaa 

tunnusluvun, jolla mitataan tiettyä tekijää. (Lönnqvist & Mettänen 2003, s. 31)  

Tarkastelemalla mittaustuloksia voidaan saada käsitys yrityksen koko 

suorituskyvystä. Mittaustulosten avulla yritys tietää, missä se kyseisellä hetkellä on 

sekä miksi, jolloin se voi selvittää miten asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. 

(Rantanen & Holtari, 1999, s. 15) 
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2.2.1 Mittaamisen perusteita 

 

Mittaaminen itsessään lähtee liikkeelle mitattavan tiedon keräämisestä (Rantanen & 

Holtari, 1999, s. 18). Mitattavaa tietoa voidaan kerätä ainakin kolmella eri tavalla, 

kuten kyselemällä, havainnoimalla tai kokoamalla valmiiksi kerättyä tietoa (Sink, 

1985, s. 66 ja Rantanen & Holtari, 1999, s. 18). Mittausprosessia voidaan 

havainnollistaa kuvan 5 esittämällä tavalla (Salorinne & Laamanen, 1993, s. 12). 

 

 

Kuva 5. Mittaaminen tiedonhankintaprosessina (Salorinne & Laamanen, 1993, s. 12). 

 

Itse mittaus voidaan suorittaa esimerkiksi mittalaitteella, kyselykaavakkeella, 

arviolla, tarkastuslistoilla tai kuvauksin. Mittauksen tuloksena saadaan tunnusluku tai 

laadullinen vertailu, jota pyritään käsittelemään ja tulkitsemaan. Mittauksen tuloksien 

välinen suhde pitäisi voida selvittää, jonka vuoksi on tärkeää, että tuloksia verrataan 

vertailuarvoon mittausasteikolla. (Rantanen & Holtari 1999, s. 19) 

 

Mittaaminen voi olla luonteeltaan joko välitöntä tai välillistä. Välittömässä eli 

suorassa mittaamisessa tulos saadaan suoraan mitattavasta kohteesta havainnoimalla. 

Välillisessä mittaamisessa taas mitattuja välillisiä arvoja muokataan laskennallisin 

menetelmin, jolloin voidaan tehdä johtopäätöksiä mittauksen todellisesta kohteesta. 

Välillistä mittausta joudutaan käyttämään yleensä silloin, kun todellista 

mittauskohdetta tai ilmiötä ei voida mitata suoraan.  (Rantanen & Holtari 1999, s. 20) 

 

Mittareille ja mittaamiselle täytyy asettaa tiettyjä perusvaatimuksia, jotta voidaan olla 

varma, että mittarit tukevat yrityksen strategisia päätöksiä ja linjauksia ja jotta saadut 

tulokset ovat luotettavia. Tämän seurauksena mittaustulokset ovat hyödyllisiä ja 

käyttökelpoisia ja niitä voidaan käyttää yritysjohdon päätöksenteon tukena. 
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Kirjallisuudessa on lueteltu runsaasti erilaisia perusvaatimuksia ja ominaisuuksia, 

joita mittareille voidaan asettaa, jotta ne täyttävät riittävän luotettavuuden ja 

käyttökelpoisuuden (esimerkiksi Rantanen & Holtari, 1999, s. 20). Laitinen (1998, s. 

121-138) on esittänyt viisi keskeisintä ominaisuutta, joita voidaan soveltaa mittareita 

valittaessa ja tehdessä: 

 

1. Relevanttius eli olennaisuus 

Relevanttiudella tarkoitetaan mittarin tuottaman tiedon olennaisuutta, kun tehdään 

päätöksiä. Jos mittarin tuottama tieto ei ole relevantti, niin päätöksenteon kannalta on 

melko lailla samantekevää minkä arvon mittari saa. On kuitenkin huomattava, että 

tiedon olennaisuus on yritys- ja tapauskohtaista. Tietyssä strategisessa 

päätöstilanteessa tarvitaan kykyä identifioida ja rajata olennainen tieto eli pieni 

joukko mittareita. Mittarin on siis tuotettava sellaista tietoa mitä yritys tarvitsee tai 

mistä yritykselle voisi olla hyötyä. 

 

2. Edullisuus 

Mittarin arvon pitää olla edullisesti tuotettavissa, jolloin sen tuottaminen ei saa vaatia 

liikaa uhrauksia. Edullisuutta täytyy tarkastella nimenomaan tiedon relevanttiuden 

näkökulmasta. Tällöin vähemmän olennaisen tiedon hankkimiseen ei kannata uhrata 

liiallisesti resursseja, vaan uhrausten on oltava järkevässä suhteessa tiedon 

olennaisuuteen. Tiedon voidaan ajatella olevan tuotannontekijä, josta saadaan 

lisäarvoa ja josta yritys maksaa. 

 

3. Validiteetti eli oikeellisuus 

Validiteetti merkitsee sitä, että mittarin tulee mitata juuri tarkoitettua ja valittua 

mittauksen kohdetta. Tilastollisesti heikolla validiteetilla tarkoitetaan mittarin arvon 

järjestelmällistä poikkeamista oikeasta mittaustuloksesta (harhaisuus). Jos on 

esimerkiksi tarkoitus mitata tuotteen kokonaiskustannuksia ja yrityksen 

mittausjärjestelmä jättää huomioimatta jonkin kustannuserän, tuottaa 

mittausjärjestelmä järjestelmällisesti liian alhaisia arvioita mittauksen kohteesta. 
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Mittaustulokset poikkeavat tällöin järjestelmällisesti oikeasta mittaustuloksesta, eli 

tulokset ovat harhaisia. 

 

4. Reliabiliteetti eli tarkkuus 

Jos sama mittaus toistetaan uudestaan reliaabeli mittari tuottaa tuloksia, jotka 

jakaantuvat vain pienelle alueelle, jolloin saadaan tarkkoja mittaustuloksia. 

Mittauksen tarkkuuteen vaikuttavat esimerkiksi mittausohjeiden laatu sekä mittaajan 

omat ominaisuudet. Jos mittaustuloksia tuotetaan osittain sormituntumalla ilman 

tarkkoja ohjeita, tulee mittaustuloksiin vääjäämättä hajontaa. Hajonta ei välttämättä 

ole systemaattista, vaan mittaustulokset saattavat vaihdella laajalla alueella oikean 

mittaustuloksen molemmin puolin. On huomioitava, ettei hyvä validiteetti riitä 

takaamaan hyvää reliabiliteettia ja päinvastoin. 

 

5. Uskottavuus 

Mittarin uskottavuus merkitsee sitä, että muilta ominaisuuksiltaan hyvä mittari on 

arvokas päätöksenteossa vain, jos päätöksentekijä luottaa sen arvoon, jolloin sitä 

käytetään tehokkaasti päätöksenteossa. Mikäli päätöksentekijä ei luota mittarista 

saatuun informaatioon, hän tekee päätöksensä intuition perusteella, vaikka saatu 

informaatio olisi täysin oikeaa. Yksittäisille mittareille asetettujen tiettyjen 

vaatimuksien lisäksi myös mittariston on täytettävä joitakin kriteerejä. Suorituskyvyn 

mittausjärjestelmän täsmentämistä ja operationalisointia nimitetään fokusoinniksi. 

Mittaus ilman fokusointia on ainoastaan joukko irrallisia mittareita. Tällöin mittarit 

tuottavat tarkkoja tietoja suorituskyvyn yksityiskohdista, mutta kokonaisuutta on 

vaikea hahmottaa. Mittarit on fokusoitava jollakin tavalla yhtenäiseksi 

kokonaisuudeksi, jotta voidaan puhua strategisen tason suorituskyvyn analysoinnista. 

(Laitinen, 1998, s. 280) 

 

Lisäksi Laitisen (1998, s. 280) mukaan suorituskyvyn mittausjärjestelmältä, joka 

huomioi kokonaisvaltaisesti yrityksen mitattavia asioita voidaan edellyttää 

seuraavanlaisia asioita: 
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1. Kattavuus 

 Mittariston on katettava päätöksenteon kannalta kaikki olennaiset 

ulottuvuudet, jotta päätöksenteko voisi olla tehokasta (samaa asiaa korostaa 

myös Neely et al, 1997, s. 1131). 

 

2. Integrointi 

 Mittaristo muodostaa loogisen kokonaisuuden. 

 Mittaristo ei sisällä päällekkäistä informaatiota. 

 

3. Käyttökelpoisuus päätöksenteossa 

 Mittaristo on hyödyllinen mitattaessa ja parannettaessa yrityksen 

suorituskykyä 

 

2.2.2 Mittaamisen päävaiheet 

 

Itse suorituskyvyn mittaaminen voidaan jakaa neljään eri päävaiheeseen, kuten 

mittariston suunnitteluun, mittariston käyttöönottoon, mittariston käyttöön ja 

mittariston ylläpitoon (katso kuva 6). 

 

 

Kuva 6. Suorituskyvyn mittaamisen päävaiheet (Neely et al, 2000, s.1143). 



27 

 

Suorituskyvyn mittaaminen aloitetaan mittariston suunnittelusta, joka pitää sisällään 

mittauskohteiden valinnan sekä mittarit, joilla mittauskohteita mitataan. Olennaista 

on se, että mittauskohteet tukevat organisaation kokonaistavoitteita ja sitä kautta koko 

yrityksen strategiaa. Tässä vaiheessa olisi hyvä aloittaa henkilöstön mittaristo-

koulutus. 

 

Kun mittariston suunnitteluprosessi on valmis, aloitetaan mittariston käyttöönotto. 

Mittariston käyttöönottovaiheessa mittarit otetaan käyttöön, siitä tiedotetaan 

henkilökunnalle, pohditaan miten ja minkälaisella järjestelmällä tieto kerätään ja 

esitetään sekä kuka tiedon kerää.  

 

Tämän jälkeen mittaristo on käytössä, jolloin sitä voidaan käyttää johtamisen 

apuvälineenä ja päätöksenteon tukena. Mittareista saatujen tunnuslukujen 

raportoinnista pitää muistaa kaksi perussääntöä (Rantanen, 2011, s. 33): 

 

 Raportoidaan oikeille henkilöille oikeita asioita oikeaan aikaan 

 Raportoidaan oikea määrä tietoa eli raportin tulisi sisältää vain muutama 

tunnusluku 

 

Lopuksi jää vielä mittariston ylläpitovaihe, jolloin huolehditaan, että tavoitteiden tai 

strategioiden muuttuessa mittaristoa päivitetään ajan tasalle, jotta ne ohjaavat 

tekemään oikeita asioita (Lönnqvist & Mettänen, 2003, s. 12). 
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3. SUORITYSKYVYN ANALYSOINTIJÄRJESTELMÄN 

SUUNNITTELEMINEN 

 

 

”En ole varma kumpi on tärkeämpää (Balanced) Scorecardissa – tieto jonka 

se sisältää, vai johtamisprosessi, jonka kävimme läpi sitä luotaessa” (Neely 

et al, 2000, s. 1121). 

 

Neely (2000,s.1121) toteaa, että suorituskyvyn analysointijärjestelmän rakentaminen 

on itsessään tärkeä oppimisprosessi. Tämä johtuu siitä, että oppimisprosessin aikana 

yrityksen johto joutuu pohtimaan ja kirjaamaan ylös yrityksen toiminnan kannalta 

tärkeitä tekijöitä, kuten strategian, vision, kriittiset menestystekijät ja yrityksen 

ydintoiminnot. 

 

3.1 Suunnitteluprosessi 

 

Yrityksen suorituskykyyn perehtyneet tutkijat ovat pyrkineet vastaamaan 

kysymykseen, miten suorituskyvyn analysointijärjestelmän suunnitteluprosessi pitäisi 

jakaa eri osa-alueisiin tai vaiheisiin. Bourne et al. (2000, s. 757) mukaan 

suunnitteluprosessi voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: 

 

1. Mittausjärjestelmän suunnittelu 

2. Mittariston käyttöönotto 

3. Mittariston käyttö 

 

Olven (1998, s. 50-71) on kehittänyt käyttöönottoprosessin, joka on tarkoitettu 

Balanced Scorecardin toteuttamiseen. Malli sisältää enemmän osa-alueita ja vaiheita 

kuin Bourne et al. (2000, s. 757) malli. Käyttöönottoprosessissa on yksitoista kohtaa 

ja se etenee seuraavasti: 
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1. Toimialan ja sen kehityksen sekä yrityksen aseman määrittäminen 

2. Yrityksen vision määrittäminen tai täsmentäminen 

3. Näkökulmien valinta 

4. Vision suhteuttaminen eri näkökulmiin ja yleisten strategisten tavoitteiden 

muotoilu 

5. Kriittisten menestystekijöiden määrittäminen 

6. Mittareiden laatiminen, yhteyksien määrittäminen ja tasapainon etsiminen 

7. Koko yritystä koskevan mittariston määrittäminen 

8. Mittariston ja mittareiden sovittaminen organisaation eri osiin 

9. Tavoitteiden asettaminen 

10. Toimintasuunnitelmien laatiminen 

11. Mittariston ylläpito 

 

Tenhunen (2001, s. 101-103) on tutkimuksessaan hahmotellut implementointiin 

liittyviä oikeita toimintatapoja havaiten kriittisiä ongelmakohtia, joita prosessiin 

liittyy. Tämän seurauksena hän on kehittänyt suorituskyvyn analysointijärjestelmän 

implementoinnin prosessimallin jakaen suunnitteluprosessin kahdeksaan osaan: 

 

1. Heräte suorituskyvyn analysointijärjestelmän tarpeellisuudesta 

2. Järjestelmän pääkäyttötarkoituksen määrittely ja suunnittelutiimin valinta 

3. Yrityksen, sen toiminnan ja taustatekijöiden määrittely 

4. Seurattavien suorituskyvyn osa-alueiden määrittely 

5. Osa-alueiden tarkentaminen ja mittareiden analysointi 

6. Mittariston viimeistely 

7. Koekäyttö ja arviointi 

8. Mittariston käyttö 

 

Jos tarkastellaan Bournen, Olvenin ja Tenhusen malleja niin voidaan havaita, että 

Bournen esittämä malli on hyvin suoraviivainen ja karkea verrattuna Olvenin ja 

Tenhusen esittämiin malleihin. Olvenin ja Tenhusen mallissa on taas enemmän osa-

alueita ja vaiheita.  
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Tenhusen mallissa jako on tehty siten, että suunnitteluprosessin istunnot voidaan 

hahmotella mallin yksittäisten kohtien avulla, joten mallin avulla 

implementointiprosessi on helppo viedä läpi jopa ilman ulkopuolista apua (Nuoranne, 

2008, s. 16).  

 

Yleisesti ottaen menestykseen ja kehittymiseen pyrkivän yrityksen täytyy saada 

oikea-aikaista tietoa päätöksenteon tueksi. Valitettavasti iso osa tutkimuksista on 

suunnattu suurempien yrityksien tarpeita ajatellen. Tenhusen (2001, s. 101-103) 

tutkimus pyrkii omalta osaltaan auttamaan suorituskyvyn mittaamista nimenomaan 

rajoittuen teollisuussektorin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tutkimuksessa ei ole 

rajauduttu tarkastelemaan suunnittelua ja käyttöönottoa minkään yksittäisen 

analysointijärjestelmän kannalta. Lisäksi esitelty prosessimalli on rakennettu niin, että 

sitä voidaan soveltaa yleisesti suorituskyvyn analysointijärjestelmien 

implementoinnissa. Näiden pk-yritystä tukevien ominaisuuksien vuoksi päädyttiin 

käyttämään Tenhusen mallia tässä tutkimuksessa sekä rakentamaan sen avulla 

suorituskyvyn analysointijärjestelmä. 

 

3.2 Mittausjärjestelmän suunnittelu 

 

Suorituskyvyn analysointijärjestelmää suunniteltaessa täytyy pohtia yrityksen visiota 

eli päämäärää.  Visio voidaan määritellä mielikuvaksi halutusta tulevaisuuden tilasta 

jollakin aikajänteellä  (Kauppinen & Ogg, 1994, s. 74). Strategia on toimintaperiaate, 

jolla voidaan saavuttaa päämäärä eli visio. Se vastaa kysymykseen, miten visioon 

päästään ja kuinka liiketoiminnan tavoitteet toteutetaan. (Kauppinen & Ogg, 1994, s. 

94) Strategian avulla yritys hyödyntää resurssejaan täyttääkseen markkinoiden ja 

sidosryhmien odotukset muuttuvassa toimintaympäristössä. Nykyään tutkijoiden 

kesken ollaan varsin yksimielisiä, että suorituskykymittaristo on johdettava visiosta ja 

strategiasta (Bourne et al, 2000; Kaplan & Norton, 1996; Hacker, 1998, s.19; Letza, 

1996, s.59). 
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Liikkeelle lähdetään siis yrityksen tavoitteista, joita ilmaistaan jo visiossa ja 

strategiassa ja joista edetään aina alemmalle ja alemmalle tasolle. Tavoitteet 

muodostavat ketjun ylhäältä alas ja niiden pitää olla linjassa, jotta ne voidaan 

saavuttaa. Mitä alemmaksi yrityksen organisaatioissa kuljetaan niin sitä 

yksityiskohtaisemmiksi ja tarkemmiksi tavoitteet tulevat. Näin voidaan selvittää 

yrityksen visio tai tavoite koko organisaatiolle. 

 

Kuva 7 havainnollistaa kuinka yrityksen pitkän tähtäimen tavoitteet, joita ilmaistaan 

jo visiossa ja strategiassa jalkautuvat koko yrityksen eri tasojen läpi lopulta 

konkreettisiksi tavoitteiksi. 

 

 

Kuva 7. Työntekijöiden tavoitteiden johtaminen (mukaillen ja muokattu Niermeyer & 

Seyffert, 2004). 

 

Yrityksen strategian määrittelemisestä ja kehittämisestä on olemassa paljon 

kirjallisuutta, kuten esimerkiksi Johnson & Scholes (1999). Tässä opinnäytetyössä ei 

tarkastella itse strategian suunnittelua tai yrityksen vision määrittelyä syvällisemmin. 

Implementointiprosessissa voidaan lähteä ajatuksesta, että strategiasuunnittelun 
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avulla analysoidaan keinovalikoimien keskeisyyttä yrityksen tavoitteiden 

saavuttamisessa (Hellqvist & Järvinen, 1983, s. 29). 

 

3.2.1 Heräte ja suunnittelutiimin valinta 

 

Yrityksen suorituskyvyn analysointijärjestelmän suunnittelemisen taustalla on 

yleensä jonkinlainen heräte, joka on saanut aikaan suunnitteluprosessin 

käynnistymisen. Tällaisena impulssina voi toimia esimerkiksi yrityksen halu kasvaa, 

mahdolliset taloudelliset ongelmat tai halu kehittää sisäisiä toimintoja.  

 

Syitä mittariston rakentamiseen voi olla monia, mutta lähtökohtana on se, että 

analysointijärjestelmän toteutuksen pitäisi antaa enemmän kuin se ottaa. 

Mittaustuloksien pitäisi olla edullisesti tuotettavissa, jolloin tuottaminen ei saisi 

vaatia liikaa uhrauksia. Edullisuutta voidaan tarkastella tiedon relevanttiuden 

näkökulmasta. Vähemmän olennaisen tiedon hankkimiseen ei kannata uhrata 

liiallisesti resursseja, vaan uhrausten on oltava järkevässä suhteessa tiedon 

olennaisuuteen. Tieto voidaan ymmärtää tuotannontekijäksi, josta saadaan lisäarvoa 

ja josta yritys maksaa. Eräänlaisena yleissääntönä voitaisiin sanoa, että 

analysointijärjestelmän suunnittelemiseen ja toteuttamiseen käytetty aika ja raha 

pitäisi saada takaisin sitä kautta tulevana hyötynä.  

 

Suunnittelutiimiä valittaessa pitäisi pohtia otetaanko tiimiin mukaan työntekijöitä 

yrityksen joka tasolta. Tenhusen & Ukon (2001, s.15) mukaan operatiivisen tason 

työntekijöiden mukanaolo saattaa vähentää muutosvastarintaa. Toisaalta Simons 

(2002, s. 243-244) kehottaa analysoimaan tapauskohtaisesti työntekijöiden 

mukanaoloa riippuen luottamuksesta, tavoitteista ja siitä, että saadaanko työntekijöiltä 

mahdollisesti jotain uutta suunnitteluprosessiin. 

 

Kuvassa 8 on Hannulan et al. (2002, s. 155) näkemys miten vastuuta kannattaa jakaa 

mittariston kehittämisessä. Alussa prosessin päävastuu on toimitusjohtajalla sekä 

keskeisimmillä organisaation henkilöillä. Loppupuolella prosessia vastuu painottuu 
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prosessien esimiehiin ja työntekijöihin. Pk-yrityksessä eli pienessä ja keskisuuressa 

teollisuuden yrityksessä organisaatiorakenne voidaan kuitenkin ajatella usein 

kolmiportaiseksi, jolloin funktioiden johto ja prosessien esimiehet voidaan ajatella 

yhdeksi ryhmäksi (Tenhunen 2001, s. 49). 

 

 

 

Kuva 8. Vastuun jakautuminen mittariston kehittämisessä (Hannula et al, 2002, 

s.155). 

 

3.2.2 Sitouttaminen ja järjestelmästä tiedottaminen 

 

Rowden painottaa tutkimuksessaan koko henkilöstöosaston roolia muutosagenttina. 

Yrityksen vision ja tavoitteiden selkeä määrittely ja esittäminen ovat sidoksissa 

työntekijöiden sitoutumiseen yritykseen ja sen toimintatapoihin (Rowden, 2000, s. 

32-33). Uudet asiat, kuten suorituskyvyn analysointijärjestelmä aiheuttavat hyvin 

usein jonkinasteista muutosvastarintaa. Täytyy kuitenkin huomioida, että 

mahdollisten muutosten yhteydessä toimintatapoja saatetaan kritisoida myös 

aiheellisesti ja sitä ei pidä sotkea muutosvastarintaan (Routamaa, 1988, s. 77). 

 

Yrityksen tavoitteena on positiivinen lopputulos, jolloin työntekijöiden 

muutosvastarintaa pitäisi vähentää ja samalla lisätä heidän sitoutumistaan. 

Henkilöstön edustajien ottaminen mukaan mittariston suunnittelutyöhön on varmasti 
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paras tapa pienentää muutosvastarintaa (Tenhunen & Ukko, s. 15). Lisäksi heidän 

osallistumisensa parantaa viestintää, koska he voivat luotettavasti viestiä muulle 

henkilöstölle siitä, kuinka mittariston suunnittelu etenee. Tämän vuoksi koko 

henkilöstö kokee olevansa mukana kehittämistyössä. Kunnollinen viestintä ja tieto 

vähentävät mahdollista vastustusta (Ukko et al, 2007, s. 54). 

 

Johdon sitoutuminen mittausjärjestelmän kehittämiseen  on tärkeä asia, koska se 

vaikuttaa henkilöstön sitouttamiseen hyvän viestinnän ja henkilöstön osallistumisen 

lisäksi (Olve et al. (1999, s. 45). Ilman johdon sitoutumista tai tukea uutta 

järjestelmää ei oteta yrityksessä tosissaan, jolloin siitä mahdollisesti saatavat hyödyt 

jäävät saavuttamatta. Johdon on saatava koko organisaatio vakuuttuneeksi siitä, että 

uusi järjestelmä on yritykselle tärkeä (Toivanen, 2001, s. 123-124).  

 

Yleisesti voidaan todeta, että muutoksista kannattaa tiedottaa hyvissä ajoin sekä 

avoimesti muutosvastarinnan vähentämiseksi. Ja mikäli mahdollista niin 

tiedottaminen olisi hyvä aloittaa jo suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa (Ukko et al. 

2005, s. 66).  Huono viestintä tai salailu ei kannata, koska tällöin luottamus 

työntekijöiden ja johdon välillä kärsii (Jounela & Akkanen 1980, s. 41).  

 

Tutkimuksissa on esitetty muutama ohje viestinnästä aloitettaessa suorituskyvyn 

analysointijärjestelmän rakentamista (Ukko et al, 2007, s.38):  

 

 Viestintä on tehtävä mahdollisimman henkilökohtaisesti työntekijöille 

 Viestintä on aloitettava ajoissa 

 Henkilöstölle on perusteltava, miksi, mitä ja miten mitataan ja mihin se 

vaikuttaa 

 Henkilöstö kannattaa ottaa mukaan heti alussa, koska se helpottaa sekä 

viestintää että sitoutumista ja motivointia 
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3.2.3 Pääkäyttötarkoitus 

 

Eräs tärkein suorituskyvyn mittaamisen ja analysoinnin pääkäyttötarkoitus on tuottaa 

jäsenneltyä ja luotettavaa tietoa, jotta sitä voidaan hyödyntää päätöksenteon tukena. 

Jäsennellyn ja luotettavan tiedon pohjalta voidaan paremmin ja helpommin tehdä 

päätöksiä pitkän tähtäimen suunnitelmiin. 

 

Tilinpäätöksestä johdettuja taloudellisia tunnuslukuja, kuten kannattavuutta ja 

maksuvalmiutta käytetään kertomaan yrityksen nykytilanteesta. Yrityksen 

taloudelliset tunnusluvut eivät kuitenkaan kerro paljoa tuotteiden laadusta, 

asiakastyytyväisyydestä tai henkilöstön tyytyväisyydestä. Sen lisäksi pelkkien 

taloudellisten mittareiden käyttäminen voi johtaa lyhyen tähtäimen suunnitteluun tai 

osa-optimointiin. (Neely, 1999, s. 206) Mikäli yritys käyttää tasapainoisesti sekä 

taloudellisia että ei-taloudellisia mittareita, se saa paremmin tietoa yrityksen 

kokonaistoiminnan jatkuvuudesta tulevaisuudessa. 

 

Suorituskyvyn mittaamista pyritään normaalisti käyttämään johtamisen tukena. 

Onnistuneella mittaamisella ja mittaustiedon analysoimisella voidaan tukea 

päätöksentekoa, kuten jo aikaisemmin mainittiin sekä kyetään lisäksi 

kommunikoimaan strategisia tavoitteita. Tällöin mittareiden tulisi kertoa, onko yritys 

kyennyt toteuttamaan strategiaansa halutulla tavalla, kun pyritään saavuttamaan 

organisaation kokonaistavoitteet. Mittaamista käytetään ohjaustarkoitukseen, jonka 

tehtävänä on saada yrityksen tiimeissä tai yksiköissä toimivat henkilöt tekemään 

päätöksiä, joissa he toimiessaan omien tavoitteidensa mukaisesti toimivat samalla 

myös organisaation tavoitteiden mukaan. (Ukko et al, 2007, s. 11) 

 

Yrityksillä voi olla hyvin erilaisia tarpeita ja käyttötarkoituksia suorituskyvyn 

mittaamiselle riippuen muun muassa yrityksen toimialasta, koosta, tavoitteista, 

erityispiirteistä ja niin edelleen. Lönnqvistin (2002) mukaan yrityksillä voi olla 

seuraavanlaisia käyttötarkoituksia suorituskyvyn mittaamisen suhteen: 
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 Henkilöstön toiminnan ohjaaminen 

 Tärkeiden tavoitteiden kommunikointi 

 Toiminnan nykytason arvioiminen 

 Yrityksen strategian konkretisoiminen toteutettavissa oleviksi tavoitteiksi 

 Ongelmien havaitseminen 

 Henkilöstön motivoiminen 

 Strategian toteutumisen seuraaminen 

 Päätöksentekoa tukevan informaation tuottaminen 

 Tulevien tilanteiden ennustaminen 

 Tulospalkkion mahdollistaminen 

 

3.2.4 Yrityksen taustatekijöiden selvittäminen 

 

Jokaisella yrityksellä on oltava tavoitteita. Ne ovat tärkeitä yrityksen tulevaisuuden 

kannalta, koska ne antavat suunnan. Merenkulkijoiden vanha viisaus toteaa: ”Jos et 

tiedä, mihin olet menossa, sillä ei ole paljon väliä, missä olet nyt”. Tämä viisaus on 

voimassa myös yritysmaailmassa. Tavoitteita on oltava, jotta tiedetään mihin 

pyritään. Yrityksellä on eritasoisia tavoitteita, joista strategia ja visio ovat yrityksen 

ylimmän tason tavoitteita. (Ukko et al, 2007, s. 24) Yrityksen suorituskykyyn 

perehtyneet tutkijat ovat varsin yksimielisiä siitä, että suorituskykymittaristo on 

johdettava yrityksen visiosta ja strategioista (esimerkiksi Kaplan & Norton, 1996; 

Bourne et al., 2000; Hacker (1998, s. 19).  

 

Yrityksen taustatekijöitä vision ja strategian lisäksi ovat Tenhusen (2001, LIITE II) 

mukaan esimerkiksi kriittiset menestystekijät, ydintoiminnot, tavoitteet sekä 

päämäärät. Kriittisiä ja tavallisia menestystekijöitä voivat olla esimerkiksi tiedot, 

taidot, kyvyt, resurssit, ominaisuudet ja aikaansaannokset. Näiden avulla määräytyy 

yrityksen menestyminen. Hyvä tapa vertailla erilaisia menestystekijöitä on tehdä 

SWOT-analyysi (Toivanen, 2001, s. 124-125). 
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Esimerkkinä kuvassa 9 nähdään kuinka  määritellään yrityksen taustatekijöitä SAKE-

prosessin avulla (Tenhunen, 2001, LIITE II). Vasemmalla puolella yrityksen 

taustatekijöitä ja niiden avulla määritellään kuvan oikealla puolella olevat 

suorituskyvyn osa-alueet ja lopulliset mittarit. 

 

 

Kuva 9. Suorituskykymittariston rakentuminen SAKE-prosessissa, mukaillen 

Tenhunen (2001, LIITE II). 

 

SAKE-prosessissa taustatekijöiden määrittely aloitetaan määrittelemällä yrityksen 

visio ja strategia. Visiossa yritys kertoo tulevaisuuden tilan, jossa se haluaa olla 

esimerkiksi 2-5 vuoden kuluttua. Strategioiden määrittelyllä yritys vastaa siihen, 

kuinka visiossa määritelty olotila saavutetaan. Tämän jälkeen suunnitteluprosessissa 

pohditaan kriittisiä menestystekijöitä ja ydintoimintoja, jotka ovat yritykselle 

elintärkeitä. Tällöin määritellään ne alueet, joissa yritys on hyvä sekä erottuu 

kilpailijoistaan. 
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3.2.5 Osa-alueiden ja mittareiden valinta 

 

Vision, strategioiden, menestystekijöiden ja ydintoimintojen pohjalta valitaan ne 

suorituskyvyn osa-alueet, joita seuraamalla voidaan parhaiten ohjata yritystä 

haluttuun suuntaan. Tämän jälkeen valittuihin osa-alueisiin etsitään tarkoituksiin 

parhaiten sopivat mittarit. Määriteltyjä tavoitteita voidaan käyttää apuna asetettaessa 

tavoitteita yksittäisiä mittareita varten. (Tenhunen & Ukko, 2001, s. 8) 

 

Kuinka monta mittaria tai suorituskyvyn osa-aluetta tarvitaan, jotta yrityksen tai sen 

osan suorituskyky saadaan luotettavasti kuvattua? Määräävänä tekijänä voidaan 

havaita kuvattavan kohteen laajuus. Korkeammalla hierarkiatasolla laaja-alaisia 

mittareita on yleensä vähemmän ja alemmalla tasolla vastaavasti enemmän, niiden 

keskittyessä yksityiskohtaisiin ja operatiivisiin asioihin. (Rantanen & Holtari, 1999, s. 

24) 

 

Tämän tutkimuksen kohteena on pk-yritys ja asioita tarkastellaan pääsääntöisesti 

pienen yrityksen näkökohdista. Lähtökohtaisesti pk-yrityksissä mittareiden 

kokonaismäärää on pidettävä riittävän alhaisena. Liian suuren mittarimäärän käsittely 

on aikaa vievää, kallista ja viivästyttää päätöksentekoa sekä vie resursseja, joita 

pienellä yrityksellä ei ole. Onkin syytä pohtia, kuinka suuren hyödyn ylimääräisten 

mittareiden lisääminen järjestelmään antaa ja kuinka paljon tietojen kerääminen ja 

niiden käsitteleminen maksaa. Mikäli pyritään seuraamaan, ymmärtämään ja 

muistamaan liian monia erilaisia tavoitteita, mittaristo menettää lopulta tehonsa (Olve 

et al, 1998, s. 101).  

 

Kun yritys on määritellyt mitattavat osa-alueet, sen tulee pohtia, että ovatko kaikki 

osa-alueet keskenään samanarvoisia. Osa-alueet muodostetaan vision ja strategioiden 

perusteella, mutta tarkastelijan näkökulmasta on kiinni miten paljon kutakin osa-

aluetta painotetaan. On tärkeää, että kaikki olennaiset osa-alueet ja ulottuvuudet 

otetaan huomioon päätöksenteossa. (Rantanen & Holtari, 2000, s. 5) 
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Seurattavat osa-alueet voivat olla lähes mitä tahansa mutta tutkijoiden kesken on 

lähes yksimielisyys siitä, että niiden täytyy olla johdettu yrityksen strategiasta ja 

visiosta. Rantasen (2001, s. 14) mukaan viisi tärkeintä suorituskyvyn osa-aluetta pk-

yrityksessä on: 

 

 Toimitusvarmuus 

 Laatu 

 Asiakastyytyväisyys 

 Maksuvalmius 

 Kannattavuus 

 

Mittareiden valinnassa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että mittaristossa olisi hyvin 

erilaisia mittareita, jolloin saataisiin tasapainoinen ja kattava kuva yrityksen 

kokonaistoiminnasta. Mittarit voidaan kirjallisuuden perusteella luokitella monella eri 

tavalla. Luokitteluja ovat esimerkiksi ohjaavat, taloudelliset ja ei-taloudelliset, kovat 

ja pehmeät, objektiiviset ja subjektiiviset sekä suorat ja epäsuorat mittarit. (Lönnqvist 

& Mettänen, 2003, s. 32-33) Lisäksi on mittareita, jotka antavat tietoa lyhyen ja 

pitkän aikavälin tavoitteista sekä ennakoivia ja seurantamittareita että 

kokonaistilannetta ja muutosta kuvaavia mittareita (Toivanen 2001, s. 127). 

 

Itse mittareiden ja niiden tavoitetasojen määrittely on vaihe, jossa mittaristohanke 

konkretisoituu. Työntekijöiden näkökulmasta mittareiden ja tavoitteiden määrittelyyn 

osallistuminen koetaan tärkeäksi. Mittarikohtaisia tavoitteita määriteltäessä 

työntekijöiden osallistuminen tai kuuleminen on suositeltavaa.  

 

Mittareita valittaessa täytyy pitää mielessä, mihin mittaristolla pyritään. Jos mittaristo 

halutaan ohjaustyökaluksi, on sen jokaisen mittarin vaikutusta pohdittava: mihin 

yksittäisen mittarin ohjausvaikutus johtaa. Ohjaavaa mittaristoa suunniteltaessa 

täytyy huomioida, että ihmiset eivät voi toisaalta käsitellä ja toisaalta ohjautua 

kymmenien mittareiden antaman informaation varassa. Ohjausmittariston sopiva 
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koko on alle kaksikymmentä mittaria – tosin täytyy huomioida yrityskohtaiset 

tarpeet, jotka vaihtelevat, jolloin yleispäteviä ohjeita mittariston laajuudesta on vaikea 

antaa. 

 

Mittareiden yksittäisten ominaisuuksien jälkeen täytyy pohtia mittaristoa 

kokonaisuutena. Mittariston on kytkeydyttävä yrityksen strategiaan, siten että 

mittaristoa tarkasteltaessa tämä kytkentä löytyy. Mittariston eri mittareiden välisiä 

keskinäisiä syy-seuraus-suhteita on hyödyllistä pohtia. Tällä tavoin hahmottuu se, 

kuinka yrityksen perustason toiminnot linkittyvät strategiatason tavoitteisiin. 

Mittariston tasapainoa voidaan tarkastella myös siten, että tasapainoa haetaan 

taloudellisten ja ei-taloudellisten mittareiden suhteen. Operatiivisen tason mittarit, 

jotka ovat lähellä työntekijöitä, ovat usein tyypillisesti ei-taloudellisia. Ylimmän 

johdon päätöksenteon tueksi tarkoitetut mittarit ovat  usein taloudellisia tai laajoja 

kokonaisuuksia käsitteleviä yhdistelmämittareita.  

 

Alustavan mittarilistan ja mittareiden tavoitteiden määrittelyn jälkeen on syytä 

välittömästi tiedottaa yrityksen henkilöstölle mittaristohankkeen etenemisestä. Tällä 

tavoin henkilöstö pidetään tietoisena hankkeen etenemisestä ja se pystyy 

kommentoimaan mittareita ja niiden tavoitteita. (Ukko et al, 2007, s. 60-61) 

 

3.3 Mittariston käyttöönotto 

 

Mittariston käyttöönottovaihe on mittariston toteutuksen kannalta kriittisin ja vaikein 

vaihe, jonka vuoksi se vaatii enemmän huolellista suunnittelua ja panosta kuin muut 

vaiheet (Malmi et al, 2002, s. 111). Hyvä ja huolellinen käyttöönotto vähentää riskiä 

muutosvastarintaan ja nopeuttaa mittariston täysipainoista käyttöönottoa. 

Käyttöönottovaihetta voidaan nopeuttaa ja erilaisia riskejä ja ongelmia voidaan 

välttää ja vähentää hyvällä viestinnällä, henkilöstön osallistumisella, johdon 

sitouttamisella, henkilöstön palkitsemisella ja kouluttamisella. Tämän vuoksi nämä 

osa-alueet ovat tärkeitä ja niihin pitää kiinnittää huomiota saavuttaakseen hyvän 

lopputuloksen. 
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Voidaan todeta, että suorituskyvyn analysointijärjestelmän suunnittelu ja sen 

käyttöönotto ovat itsessään yritykselle oppimisprosessi (Neely et al, 2000, s. 1121), 

joka tuo uutta tietoa yritykselle. Järjestelmän rakentamisessa ja käyttöönotossa on 

usein mukana konsultti, jonka tietotaito yhdistyy yrityksen henkilökunnalla olevaan 

tietoon yrityksen olosuhteista (Paavola, 1988, s. 190). 

 

Viestintä 

 

Suorituskyvyn mittaamisen aloittaminen on yritykseen liittyvä muutosprosessi ja 

näihin muutostilanteisiin liittyy yleensä aina tiettyjä vaikeuksia. Vaikeuksia on 

kuitenkin mahdollista hallita ja tällöin keskeinen asia suorituskykymittariston 

onnistuneessa käyttöönotossa on henkilöstön oikeanlainen muutosviestintä. 

Viestinnän tavoitteena on henkilöstön sitouttaminen ja motivointi uuteen 

järjestelmään tai käytäntöön. 

 

Muutokset, jotka vaikuttavat työntekijöiden töihin olisi hyvä kertoa 

henkilökohtaisesti eli kasvotusten. Viestinnän ajankohta on myös tärkeä seikka. 

Muutoksista olisi hyvä kertoa ajoissa. Muutosviestintä kannattaa aina aloittaa 

mieluummin hiukan liian aikaisin kuin liian myöhään. Lisäksi henkilöstölle on syytä 

perustella, miksi yrityksessä ryhdytään mittaamaan suorituskykyä. Asiat tulee kertoa 

sellaisella kielellä ja käyttäen sellaisia käsitteitä, että viesti menee kaikille perille. 

Viestinnän tulisi kohdistua siihen, että mihin suorituskyvyn mittaamista käytetään ja 

mitä se edellyttää työntekijöiltä. (Ukko et al, 2007, s. 37-38) 

 

Henkilöstön osallistuminen 

 

Viestinnän näkökulmasta paras tilanne olisi henkilöstön aktiivinen osallistuminen 

mittaamisen suunnittelu- ja käyttöönottoprosessiin. Tällöin suunnittelutyössä mukana 

olevat työntekijät voivat viestiä muulle henkilöstölle, miten suunnittelu- ja 

käyttöönottoprosessi etenee. Lisäksi osallistuminen lisäisi henkilöstön sitoutumista ja 

motivointia uuteen järjestelmään ja käytäntöön. (Ukko et al, 2007, s. 38)  
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Mikäli työntekijöiden ei tarvitse kerätä tietoja järjestelmää varten tai heidän ei oleteta 

reagoivan mittaustuloksiin, ei työntekijöiden osallistuminen suunnitteluun ole 

välttämätöntä (Tenhunen & Ukko, 2001, s. 23). 

 

Johdon sitoutuminen 

 

 

Johdon sitoutuminen mittausjärjestelmän kehittämiseen on tärkeä asia, koska se 

vaikuttaa tällöin henkilöstön sitouttamiseen suorituskykymittariston käyttöönotossa 

hyvän viestinnän ja henkilöstön osallistumisen lisäksi (Olve et al, 1999, s. 45). Ilman 

johdon sitoutumista ja tukea uutta mittausjärjestelmää ei oteta yrityksessä tosissaan ja 

siitä mahdollisesti saatavat hyödyt voivat jäädä saavuttamatta. Johdon täytyy saada 

koko organisaatio vakuuttuneeksi siitä, että uusi järjestelmä on yritykselle tärkeä. 

(Toivanen et al, 2001, s. 123-124; Gunasekaran et al, 1999, s. 391) 

 

Varsinkin pk-yrityksessä ylimmän johtajan, toimitusjohtajan tai omistajan, aktiivinen 

toiminta prosessin aloittamisessa on määräävä tekijä. Pienen yrityksen 

organisaatiorakenne on niin matala, että yrityksessä ei ole muuta porrasta, joka voisi 

käynnistää kehitystyön. (Tenhunen & Ukko, 2001, s. 14) 

 

Palkitseminen 

 

Henkilöstön sitoutumista ja motivointia voidaan yleisesti lisätä myös palkitsemiseen 

liittyvillä tekijöillä. Mikäli mittaaminen kytketään palkitsemiseen niin tällöin 

palkkion määräytymisen perusteet ja siihen vaikuttavat mittarit on kerrottava 

huolellisesti työntekijöille. (Ukko et al, 2007, s. 37-38) 

 

Palkitseminen on hyvä tapa ohjata henkilöstöä tekemään oikeita asioita, mutta se voi 

epäonnistuessaan korostaa vääriä asioita ja ohjata väärään suuntaan. Se voi myös 

aiheuttaa negatiivisia kilpailutilanteita työntekijöiden välillä tai väärien asioiden 

palkitsemista. Tämän vuoksi palkitseminen täytyy suunnitella huolellisesti. 
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Koulutus 

 

Yrityksen henkilöstöä on tärkeä kouluttaa mittariston käyttöä varten. Kouluttamisen 

avulla mittareiden käyttö tulisi helpoksi ja muutosvastarinta mahdollisimman 

vähäiseksi. Lisäksi viestintä ja asianmukainen koulutus ovat ensiarvoisen tärkeitä, jos 

henkilöstön odotetaan käyttävän suorituskyvyn mittaamista omassa työssään. (Ukko 

et al, 2007, s. 38) Koulutus tuo sekä osaamista että varmuutta mittariston käyttöä 

varten. Jos mittaustuloksia ei osata analysoida kunnolla ja raportointia ei suoriteta 

tarpeen vaatimalla tavalla, koko mittaristo on rakennettu turhaan. (Lönnqvist & 

Mettänen, 2003, s. 105) 

 

Mittariston käyttöönottovaihe on mittariston toteutuksen kannalta kriittinen ja vaikea 

vaihe, joten se vaatii enemmän huolellista suunnittelua ja panostamista kuin muut 

vaiheet. Yhteenveto mittariston käyttöönottoon liittyvistä asioista on tiivistetty 

kuvaan 10. 

 

 

Kuva 10. Yhteenveto mittariston käyttöönotosta. 
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3.4 Mittariston käyttö ja ylläpito 

 

”Mittaristo ei ole sisällöltään pysyvä työkalu vaan sen tulee olla jatkuvasti 

kriittisen tarkkailun kohteena.” (Ukko et al, 2007, s. 70). 

 

Jotta mittaaminen olisi luotettavaa, tehokasta ja se pysyisi ajan tasalla jokapäiväisessä 

johtamisessa ja toiminnassa ja jotta mittariston tuottaman informaation avulla 

voidaan tehdä päätöksiä, niin mittaristolla täytyy olla jonkinlainen käyttöperiaate. 

Käyttöperiaate on eräänlainen toimintaohje, joka sisällytetään mittarikortteihin. 

Mittarikorttien sisältämien toimintaohjeiden avulla mittaristoa osataan käyttää oikein, 

tietoja kerätä sovitulla tavalla ja sopivin aikavälein ja mittaustuloksista tiedottaa 

sovituille henkilöille sovittuja tiedotuskanavia käyttäen. Käyttöperiaate pitäisi 

toteuttaa jo mittariston suunnitteluvaiheessa, koska sillä voidaan helpottaa mittariston 

käyttöönottoa. (Hannula et al, 2002, s. 167) 

 

Jos valmiista mittaristosta, sen rakenteesta ja käyttöperiaatteista on olemassa selkeä 

kuvaus, niin henkilöstön on helpompi tutustua ja käyttää sitä.  Lönnqvist & Mettänen 

(2003, s. 98-100) ovat esittäneet, että käyttöperiaatteessa täytyy huomioida vähintään 

seuraavat asiat: 

 

 Kuinka usein tulos kerätään? 

 Kuka vastaa datan keräämisestä? 

 Mistä data saadaan? 

 Mikä on tavoitearvo? 

 

Neely et al. (1996, s. 64-65) ovat myös rakentaneet oman käyttöperiaatteensa 

mittariston käyttämistä varten. Käyttöperiaate on Lönnqvistin & Mettäsen mallia 

yksityiskohtaisempi sisältäen yksitoista erillistä kohtaa. Neelyn mallia voi tarkastella 

liitteestä 1. 
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Henkilöstön osaaminen ja tieto on tärkeää, jotta osataan käyttää mittaristoa oikein. 

Lisäksi on tärkeää, että mittaristoa seurataan ja se pidetään ajan tasalla. Toimialat ja 

yleiset taloudelliset näkymät muuttuvat jatkuvasti, jolloin myös yrityksen tavoitteet, 

resurssit ja ehkä strategiatkin muuttuvat vuosien kuluessa. Mittariston on tällöin 

seurattava mukana muutoksissa. Tavoitteita täytyy muuttaa vastaamaan käytettäviä 

resursseja, joka on myös tällöin osa mittariston ylläpitoa. Jos toimintaprosessit 

muuttuvat, mittaristoon on ehkä lisättävä uusia suorituskyvyn osa-alueita, poistettava 

vanhentuneita tai muutettava niiden painotuksia.  

 

Mittariston käytöstä kertyy kokemuksia, jonka seurauksena siitä saadaan hyötyä 

käytännön johtamistyössä. Onnistuneesta mittariston käyttöönotosta ja sen 

käyttämisestä syntyy positiivinen kierre, joka johtaa mittariston kehittämiseen 

luonnollista tietä (Tenhunen & Ukko, 2001, s. 25). Kuvaan 11 on havainnollistettu 

positiivisen kehittymisen kierre. 

 

 

Kuva 11. Järjestelmän kehittymisen positiivinen kierre (Tenhunen & Ukko, 2001, s. 

25). 

 

3.5 Mahdollisia ongelmakohtia 

 

Suorituskyvyn analysointijärjestelmän suunnittelussa ja käyttöönotossa yritys kohtaa 

erilaisia ongelmia. Tenhunen & Ukko (2001, s. 26-27) ovat löytäneet seuraavanlaisia 

ongelmakohtia: 
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 Puutteellinen valmistelu ja kiire 

 Suunnittelu ei etene 

 Aikataulu venyy 

 Pohjatietoa puuttuu 

 

Varsinkin pk-yrityksellä on usein ongelmana aika- ja resurssipula, jotka 

hankaloittavat suunnittelun etenemistä. Tämä näkyy puutteellisena valmisteluna ja 

kiireenä. Mikäli yrityksen toimialalla on kausivaihteluja, niin sopivin aika 

järjestelmän kehittämiselle on hiljaisin aika vuodesta. Lisäksi suunnittelutiimin 

johtajan on syytä selvittää, että onko kiire todellinen syy, joka hidastaa suunnittelun 

etenemistä vai onko taustalla haluttomuus kehittää järjestelmää ylipäätänsä. 

Suunnitteluryhmän jäseniä on hyvä innostaa järjestelmän suunnitteluun painottamalla 

mitä käytännön hyötyjä järjestelmä tarjoaa päivittäiseen työhön sekä yritykselle 

kokonaisuutena 

 

Toisinaan on ongelmia siinä, että suunnitteluistunnot eivät etene haluttuun tahtiin ja 

pohdinnat keskittyvät vähämerkityksiin yksityiskohtiin. Tällöin suunnitteluryhmän 

johtajan on otettava vastuu suunnittelun etenemisestä. Aina on hyvä pitää mielessä 

mittarin kustannus-hyöty –suhde kehittämisen ja käytön kannalta. 

 

Usein ongelmia aiheuttaa se, että mittausjärjestelmän suunnittelu ja käyttö ei etene 

suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tyypillisesti tällainen tilanne aiheutuu siitä, että 

kokouksessa on esillä hankala asia, joka jätetään pöydälle ja se siirretään seuraavaan 

kokoukseen. Lisäksi, jos on kiire normaaleihin työtehtäviin ja valmistelu istuntoja 

varten on ollut puutteellinen, niin tehoton oravanpyörä on valmis. Tämä voidaan 

välttää sillä, että ajallisia resursseja varataan riittävästi mittausjärjestelmän 

suunnittelua varten ja vaikeat asiat kootaan yhteen käsitellen ne esimerkiksi 

aivoriihityyppisissä istunnoissa. 
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Pohjatiedon puuttuminen suorituskyvyn mittaamisesta häiritsevät suunnittelutiimin 

etenemistä. Mikäli yritys haluaa, että suorituskyvyn analysointijärjestelmä valmistuu 

hyvää tahtia ja on toteutukseltaan hyvällä tasolla, niin yrityksen olisi hyvä uhrata 

panoksia koulutukseen ja tiedonhankintaan. Yrityksen on hyvä hyödyntää mittareihin 

liittyvää kirjallisuutta, josta löytyy mittariehdotelmia käytettäväksi joko suoraan 

sellaisenaan tai sitten muokkaamalla edelleen. (Tenhunen & Ukko, 2001, s. 26-27) 

 

3.6 Pk-teollisuusyrityksen erityispiirteet 

 

Niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä suorituskyvyn mittaamisen ja analysoinnin 

päätehtävänä on tuottaa informaatiota halutuista kohteista yritysjohdon päätöksenteon 

tueksi. Yritystoiminnan onnistunut johtaminen ja päätöksenteko vaativat hyvää ja 

luotettavaa informaatiota. Suorituskyvyn analysoinnilla luodaan näkemys yrityksen 

menestymiseen vaikuttavista tekijöistä sekä niiden välisistä suhteista. Parhaimmillaan 

voidaan havainnoida selkeitä syy-seuraussuhteita menestymisen ja siihen 

vaikuttavien taustatekijöiden välille. (Rantanen, 2001, s. 7) 

 

Pk-yritykset eivät kuitenkaan ole pienempiä versioita isoista yrityksistä, koska niillä 

on usein erilainen organisaatiokulttuuri, vähemmän resursseja ja usein erilainen 

johtamistyyli. Tämän vuoksi kokemuksia suurista yrityksistä ei voida suoraan yleistää 

koskemaan myös pieniä yrityksiä. (Tenhunen, 2001, s. 36) 

 

Pienet yritykset ja osittain myös keskisuuret yritykset rakentuvat usein omistavan 

johtajan osaamisen, kokemuksen ja ammattitaidon varaan. Omistavan johtajan 

osaaminen liittyy usein yrityksen päätuotteeseen tai –palveluun. Yhä koveneva ja 

kansainvälistyvä toimintaympäristö luo yrityksille tarvetta jatkuvasti uudenlaiseen 

osaamiseen. Valitettavan usein pienet yritykset eivät ole aina valmiita ja kyvykkäitä 

omaksumaan uusia toimintatapoja ja uusia työvälineitä. Esimerkiksi ajan, resurssien 

ja osaamisen puute on usein esteenä toiminnan kehittämiselle (Hannula & Rantanen, 

2000). 
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Pk-yritykset toimivat usein vähäisin resurssein ja vähäisin pääomin. Johtajana 

toimivan omistajan rooli korostuu lähes kaikessa yrityksen toiminnassa. Muita eroja 

suuriin yrityksiin ovat vähäinen työvoima, toimiminen ilman tutkimus- ja 

kehitystoimintaa ja sekä toiminta alihankkijana. Suorituskyvyn analysointi perustuu 

usein pk-yrityksissä tietoon, joka saadaan kirjanpidosta tai tuotannosta. (Nuoranne, 

2008, s. 35) 

 

Pasasen (2003, s. 25) väitöskirjassa todetaan, että pk-yritysten tavoitteet eivät ole aina 

edes taloudellisia. Monelle omistajayrittäjälle on tärkeää oma itsenäisyys ja 

yrittämiseen liittyvä elämäntapa. Hudson (2000, s. 243) puolestaan luettelee pk-

yritysten tyypillisiksi piirteiksi matalan, joustavan rakenteen, rajoittuneet resurssit, 

riippuvuuden harvoista asiakkaista ja palomies-ajattelun. Palomies-ajattelulla 

tarkoitetaan, että yritys keskittyy yhteen tai harvoihin ongelmiin tai kehityskohteisiin 

kerrallaan, ilman kokonaissuunnitelmaa. 

 

Rantasen (2001, s. 8) mukaan omistajuus pk-yrityksissä jakaantuu varsin usein 

harvojen käsiin ja osakkeita ei noteerata julkisesti pörssissä. Tämän seurauksena 

yrityksen osakkeiden arvoa tai sen omistajien myötä saamaa varallisuuden nousua ei 

nähdä tärkeimpänä yrityksen menestymisen mittarina. 

 

Pk-yrityksissä visiot, strategiat, toiminta-ajatukset tai liiketoimintasuunnitelmat ovat 

monesti huonosti mietittyjä. Tavallisesti niitä ei ole kirjattu paperille eikä jalkautettu 

henkilökunnan tietoisuuteen tai toiminnan ohjenuoriksi. Toimintaa koskeva tieto 

löytyy näissä yrityksissä monesti vain esimiesten päähän tai vihkoihin tallennettuina. 

Usein vain pakollisen kirjanpidon tuottama tieto on systemaattisesti kerätty ja 

tallennettu. (Rantanen, 2001, s. 8-9) Hellqvist & Järvinen (1983, s.29) toteavat myös, 

että pk-yrityksissä pidemmän tähtäimen suunnittelu tai suorituskyvyn seuranta 

voidaan kokea byrokraattiseksi toiminnaksi, johon ei ole aikaa. Tällöin strategista 

suunnittelua ei välttämättä ole lainkaan tai se tehdään peukalotuntumalla. 
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3.7 Rakennusteollisuuden erityispiirteet 

 

Työvoiman vapaa liikkuvuus 

 

Ulkomaisen työvoiman määrä suomalaisessa rakennusteollisuudessa on lisääntynyt 

hurjasti Euroopan Unionin vapaan työvoiman liikkuvuuden vuoksi. Vuoden 2011 

lopussa joka viides työntekijä suomalaisilla rakennustyömailla oli ulkomaalainen. 

Uudellamaalla ulkomaalaisen työvoiman osuus oli puolestaan jopa kolmannes. 

(Rakennusteollisuus RT, 2011) Yritykset käyttävät ulkomaalaisia erityisesti 

aliurakoinnissa ja vuokratyövoimana kysynnän vaihteluiden tasaamiseen. Työvoiman 

vapaa liikkuvuus on lisännyt erilaisia negatiivisia lieveilmiöitä, kuten esimerkiksi 

harmaata taloutta (Rakennusteollisuus RT, 2013a).  

 

Harmaa talous 

 

Harmaa talous on yritystoimintaa, jossa syyllistytään talousrikollisuuteen jättämällä 

suorittamatta lakisääteisiä maksuja tai veroja, kuten esimerkiksi ennakonpidätyksiä 

tai sosiaaliturva- ja eläkemaksuja. Tämän seurauksena rehellisesti ja laillisesti 

toimivat yrittäjät ovat lähtökohtaisesti epäedullisessa asemassa yrittäessään kilpailla 

harmaan talouden yritysten kanssa. Tilannetta on pyritty parantamaan ottamalla 

käyttöön veronumero, joka on kuvallinen henkilötunniste ja joka pitää olla kaikilla 

rakennustyömailla työskentelevillä henkilöillä (Verohallinto, 2012). Toinen 

merkittävä uudistus on ollut tilaajavastuulaki (Finlex, 2006), joka velvoittaa 

rakennusurakoiden ja vuokratyövoiman tilaajaa varmistamaan, että aliurakoitsijat 

ovat maksaneet veronsa ja työntekijöidensä eläkevakuutusmaksut. Nämä uudistukset 

ovat helpottaneet rehellisesti rakennusalalla toimivan yrityksen toimintaa. Harmaan 

talouden torjuntaan on kuitenkin kohdistumassa yllättävä uhka Euroopan Unionin 

taholta. Tällä hetkellä on valmisteilla direktiivi, joka kieltäisi kaikki muut kuin 

direktiivissä mainitut harmaan talouden torjuntakeinot. Tämä vaarantaisi muun 

muassa veronumero-menettelyn. (Rakennusteollisuus RT, 2013c) 
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Talouden taantuma 

 

Lisääntynyt taloudellinen epävarmuus ja siitä seurannut investointien vähentynyt 

määrä on heijastunut lopulta yrityksien maksukykyyn. Talouselämän (2013) mukaan 

maksuhäiriöisten yritysten lukumäärä on vuonna 2013 suurempi koskaan 2000-

luvulla. Hälyttävää on myös se, että eniten maksuhäiriöisiä yrityksiä toimii 

rakennusalalla. Lisäksi 80% maksuhäiriöisistä yrityksistä  on alle 200 0000 euron 

liikevaihdolla toimivia pk-yrityksiä.  Kuvasta 12 voidaan tarkastella maksuhäiriöisten 

yritysten lukumääriä vuosina 2001-2013. 

 

 

 

Kuva 12. Maksuhäiriöiset yritykset 2001-2013 (Talouselämä, 2013). 

 

Rakennusteollisuus RT:n uusimpien tiedotusten mukaan rakentamisen määrä vähenee 

tänä vuonna (2013) 2–4 prosenttia. Rakentamisen määrä on supistunut jo viiden 

peräkkäisen vuosineljänneksen aikana. Uudisrakentaminen on taas ollut laskussa 

puolitoista vuotta eikä muutosta parempaan ole luvassa. Syinä tähän ovat olleet 

lisääntynyt yleinen epävarmuus ja heikentyneet talousnäkymät, minkä vuoksi 

yksityiset investoinnit niin teollisuuden kuin kaupankin rakentamiseen vähenevät. 
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Yleinen epävarmuus on vaikuttanut myös julkisella sektorilla, jonka investoinnit ovat 

tiukassa. Infrarakentamisessa muutamat suuret hankkeet ovat ylläpitäneet 

kokonaisvolyymiä, mutta varsinkin pk-yrityksillä on pulaa pienemmistä hankkeista. 

(Rakennusteollisuus RT, 2013b) Liitteestä 2 voidaan tarkastella rakennusteollisuuden 

keskeisiä suhdannelukuja. 

 

Rakentamisen laatu 

 

Rakentamisen laatu on yleinen rakennusteollisuutta tällä hetkellä vaivaava asia. Tämä 

aiheutuu osaksi siitä, että rakennusprojektien aikataulut tehdään turhan kiireisiksi, 

jonka seurauksena ei ole aikaa tehdä huolellista työtä. Lisäksi  osaa rakennusalan 

työntekijöistä vaivaa ammattiylpeyden puute,  jonka vuoksi ei välitetä laadukkaasta 

työn jäljestä. (Kauppalehti, 2013) Osasyynä on myös se, että rakennusalalle tulemisen 

kynnys on matala, jonka seurauksena siellä työskentelee riittämättömällä 

ammattitaidolla ja osaamisella varustettuja työntekijöitä (Kaleva, 2013). 

 

Huonon laadun seurauksena kuluttajavalitukset ovat lisääntyneet rajusti. 

Kuluttajariitalautakunnan mukaan viime vuonna eli 2012 eniten nousi rakentamista ja 

remontteja koskevien valitusten lukumäärä. Tänä vuonna (2013) rakentamisesta ja 

remontoinnista on tullut lukumääräisesti toiseksi eniten valituksia. Näitä enemmän 

valitettiin vain lento- ja junakuljetuksista. (Kauppalehti, 2013) 

 

Rakennusalan laatuongelmiin voidaan liittää myös eräänlaiset asenneongelmat, jotka 

eivät enää kuulu 2000-luvun yrityskulttuuriin. Se ilmenee siten, että sovituista 

asioista ja aikatauluista ei aina pidetä kiinni. Asiakkaita ei aina kuunnella ja heidän 

reklamaatioihinsa suhtaudutaan vähättelevästi. Lisäksi alalla toimii jonkin verran 

epäluotettavia hämäräyrityksiä. (Kaleva, 2013; Rakennusteollisuus RT, 2012b) 
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Rakennusteollisuus on myös herännyt huonoon laatuun ja sen seurauksena 

Rakennusteollisuus RT on aloittanut kehityshankkeen rakentamisen laadun 

parantamiseksi. Laatupolku-nimisessä hankkeessa on tarkoitus muodostaa yhtenäisiä 

mittareita työmaiden laaduntuottokyvyn arviointiin sekä kehittää työkaluja 

laatuvirheiden seurantaan ja vähentämiseen. (Rakennusteollisuus RT, 2012a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

4. RAKENNUS JOHAN AARNIO OY 

 

 

4.1 Yleisesittely 

 

Tämän tutkimuksen kohdeyrityksenä on Rakennus Johan Aarnio Oy. Yritys on 

pääkaupunkiseudulla toimiva rakennusliike, joka on erikoistunut yksilöllisiin ja 

laadukkaisiin korjausrakentamisen toteutuksiin päätoimenaan kokonaisvaltaiset 

saneeraukset. Yrityksen vuosien kokemus ja intohimo pyritään viestimään kaikessa 

mitä yritys tekee. Voidaan sanoa, että yrityksen toiminnan filosofia kulminoituu 

laatuun ja luotettavuuteen ja sitä kautta asiakastyytyväisyyteen. Yrityksen 

tunnuslause on: ”Meiltä saat mitä tilaat – usein jopa enemmän.”  

  

Yrityksen toimitilat sijaitsevat Herttoniemen teollisuusalueella, josta on hyvät 

yhteydet eri puolille pääkaupunkiseutua. Toimitilat ovat kokonaisuudessaan 375 

m2:n suuruiset sisältäen toimiston, varaston, henkilökunnan tilat sekä 

puusepänverstaan. Henkilöstöä yrityksellä on 11 henkeä. Yrityksen liikevaihto oli 

viime tilikaudella 1.4 miljoonaa euroa. 

  

Asiakaskunta koostuu kaiken ikäisistä ihmistä painottuen enemmän työssäkäyviin 

kiireisiin ihmisiin, joilla ei ole aikaa, halua tai omaa taitoa lähteä tekemään 

korjausrakentamista kodissaan. Yritys panostaa ennen kaikkea laatuun ja 

luotettavuuteen ja sitä kautta tyytyväisiin asiakkaisiin.  

 

Yrityksellä on monia tärkeitä sidosryhmiä (kuva 13), joiden kanssa sen täytyy toimia. 

Tärkein sidosryhmistä on luonnollisesti asiakkaat. Yhteistyökumppaneina toimivat 

erilaiset rakennusalan tarvikkeisiin ja työkoneisiin erikoistuneet yritykset sekä 

rakennusalan asiantuntijat. Valtio ja kunta vaikuttavat erilaisiin rakennusalan 

vaatimuksiin ja lupakysymyksiin. Rakentaminen koostuu monenlaisista osa-alueista, 

jolloin tarvitaan niin rakentamis-, sähkö-, putki- kuin ilmastointialan osaamista ja 

aliurakointia erilaisiin työsuoritteisiin sekä kysynnän vaihteluiden tasaamiseen. 
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Sidosryhmistä eniten yritys toimii omien työntekijöidensä kanssa. Lisäksi välillä 

saatetaan tarvita ulkopuolista rahoitusta, kun yritys kehittää, parantaa ja ylläpitää 

toimintojaan. 

  

 

Kuva 13. Rakennus Johan Aarnio Oy:n tärkeimmät sidosryhmät. 

 

4.2 Lähtökohdat, tavoitteet ja vaatimukset mittaukselle  

 

Yrityksen toiminnan seuraaminen, ohjaaminen ja päätöksenteko ovat toistaiseksi 

perustuneet kirjanpidosta saataviin raportteihin. Sen lisäksi yritykseltä on puuttunut 

selkeä kirjoitettu visio, strategia ja suorituskyvyn mittarit. Epävarma yleinen 

taloudellinen tilanne, kova kilpailu ja myös yrityksen omistajien kunnianhimo ovat 

ohjanneet kehittämään yrityksen toimintaa.  

 

Rakennus Johan Aarnio Oy on pk-yritys, jonka tavoitteena on jatkuva kehittyminen 

sekä luoda vankka perusta tulevan kasvun varalle. Tämän vuoksi yritys  tarvitsee 

tietoa suorituskyvystään. Yrityksen menestys ja jatkuvuus perustuvat sen suorituksiin, 
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joita on voitava mitata. Mittauksen perusteella yritystä voidaan johtaa ja ohjata 

haluttuun suuntaan sekä tehdä mahdollisia korjausliikkeitä. Hyvin tehtyjä mittauksia 

voidaan käyttää päätöksenteon tukena, jolloin saavutetaan yritystoiminnan 

perimmäinen tarkoitus eli kannattava liiketoiminta sekä taataan yrityksen taloudelliset 

toimintaedellytykset pitkällä aikavälillä. Lisäksi tällöin voidaan paremmin ja 

nopeammin reagoida lyhyen aikavälin muutoksiin.  

 

Mittausjärjestelmän päätarkoituksena on kerätä järjestelmällisesti tietoa yrityksen 

mahdollisista ongelma-alueista ja kehittämiskohteista, jotta voidaan varmistaa 

toiminnan parantaminen ja kehittäminen sekä ohjaaminen haluttuun suuntaan. 

Erityistä huomiota kiinnitetään asiakastyytyväisyyteen tavoitellen sitä kautta vakautta 

ja jatkuvuutta yritystoimintaan. Mittaristo on strategiamittaristo ja sitä käyttää lähinnä 

yrityksen johtotaso. 

 

Pienten ja keskisuurten yritysten resurssit ovat usein hyvin rajalliset. Tämän vuoksi 

suorituskykymittariston rakentaminen vaatii erilaista toimintaa kuin suurissa 

yrityksissä. Suurten yritysten suorituskyvyn analysointijärjestelmät eivät sellaisenaan 

sovi kokonsa ja toimintansa vuoksi pienille tai keskisuurille yrityksille.  

 

Tarkoituksena on siis rakentaa mittaristo, joka ottaa tasapainoisesti huomioon 

muutkin asiat kuin pelkästään taloudelliset tunnusluvut. On tärkeää, että mittaristoa 

voidaan soveltaa erityisesti pienille tai keskisuurille rakennusteollisuuden yrityksille. 

Lisäksi on tärkeää, että toteutettava järjestelmä johdetaan yrityksen visiosta, 

strategiasta ja menestystekijöistä. Tällöin se antaa jäsenneltyä ja luotettavaa tietoa 

yritykselle, jota se voi hyödyntää päätöksenteon tukena analysoitaessa toiminnan 

tuloksia ja toimintaedellytyksiä pidemmälle aikavälille niin taloudellisten kuin ei-

taloudellisten mittareiden suhteen sekä ohjaa haluttuun suuntaan. 
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4.3 Toteutettava analysointijärjestelmä  

 

Pk-yritysten resurssit ovat yleensä aika rajalliset, joten ne aiheuttavat vaatimuksia 

analysointijärjestelmän laajuudelle, implementointiprosessille ja mittareiden 

valinnalle. Toteutettavaksi analysointijärjestelmäksi valikoitui SAKE, koska se sopii 

hyvin pienelle teollisuusalan yritykselle helpon käytettävyyden, nopean opittavuuden 

ja ilmaisen hinnan vuoksi. Näiden ominaisuuksien vuoksi analysointijärjestelmän 

suunnittelu ja käyttöönotto on helppo suorittaa. Tämän vuoksi se kuluttaa vähän 

pienyritykselle olevia elintärkeitä resursseja, kuten aikaa ja rahaa. SAKE on 

suorituskyvyn analysointijärjestelmä, joka on kehitetty nimenomaan pk-yrityksiä 

varten ja tällöin se sopii hyvin kohdeyrityksenä toimivan Rakennus Johan Aarnio 

Oy:n tarpeisiin.  

 

Suorituskykymittaristo on Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikön 

Liiketoiminnan tutkimusyksikön suunnittelema ja se on kehitetty julkisin varoin, 

joten sitä on maksutonta käyttää. (SAKE, 2007) Yritykset voivat ladata SAKE-

sovelluksen maksutta Internet-sivuilta. (Tenhunen et al, 2003, s. 3-4) 

 

SAKE-suorituskyvyn analysointijärjestelmä hyödyntää suorituskykymatriisia. 

Matriisin käyttöperiaate on varsin yksinkertainen, jolloin se on helposti ja nopeasti 

omaksuttavissa, eikä järjestelmän perusrakenteen ymmärtämiseen kulu ylimääräistä 

aikaa. Yksinkertaisena ja helposti omaksuttavana menetelmänä matriisi soveltuu 

hyvin pk-yritysten tarpeisiin ja sen laajentaminen tai painopisteiden muuttaminen käy 

varsin helposti. Suorituskykymatriisin automatisointi voidaan tehdä normaalilla 

taulukkolaskentaohjelmalla. Pk-yritysten rajallisten resurssien vuoksi olennaista 

suorituskykymatriisissa ja sen atk-sovelluksessa on, että kynnys käyttöönottamiselle 

ja käytölle on yrityksissä mahdollisimman pieni.  

 

SAKE-järjestelmän rakenne koostuu pää- ja alamatriiseista (kuva 14). Päämatriisiin 

on sijoitettu osa-alueet (1-6 osa-aluetta) ja niiden painotukset. Painoarvoilla 

tarkoitetaan suhteellisia, prosentuaalisesti esitettyjä painokertoimia. Jos käytössä on 
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esimerkiksi viisi suorituskyvyn osa-aluetta ja niiden keskinäiset painoarvot ovat yhtä 

suuria, saa jokainen osa-alue painoarvokseen 20 %. Kullekin osa-alueelle mietitään 

mittarit (1-6 mittaria mahdollista antaa) ja skaalaukset. Mittareiden skaalauksilla 

tarkoitetaan mittareiden mittaustulosten sijoittumista asteikolle 0-10 tai 5-10. 

Suorituskykymatriisissa mittaustulokset saadaan laskentakelpoisiksi skaalauksen 

avulla.  (Tenhunen, 2001, s. 73) Jokaisella osa-alueella on puolestaan oma 

alamatriisinsa, jossa osa-alueen mittarit ovat painotettuina.  

 

Mittariston maksimikoko voi olla siis kuusi mittaria kuudessa osa-alueessa eli 

yhteensä 36 mittaria. Kunkin yksittäisen osa-alueen yksittäisten mittareiden 

arvosanoista lasketaan painotusten mukainen keskiarvo. Tällöin saadaan 

suorituskyvyn eri osa-alueiden arvosanat. Tämän jälkeen lasketaan kunkin osa-alueen 

painotusten mukainen keskiarvo yhteen, jolloin saadaan koko yrityksen 

suorituskykyarvo. 

 

 

Kuva 14. SAKE:n rakenne (Tenhunen et al, 2004, s. 4) 
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5. SUORITUSKYVYN ANALYSOINTIJÄRJESTELMÄN 

SUUNNITTELU JA KÄYTTÖÖNOTTO 

 

 

Tässä luvussa käydään vaihe vaiheelta läpi miten suorituskyvyn 

analysointijärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto toteutetaan pienelle 

rakennusteollisuuden yritykselle. Tehdyn tutkimuksen pohjalta kohdeyritys sai 

teoreettisen mallin, jonka avulla se pystyi rakentamaan itselleen suorituskyvyn 

analysointijärjestelmän.  

  

Valitettavasti iso osa suorituskyvyn analysointijärjestelmää koskevista tutkimuksista 

on suunnattu suurempien yrityksien tarpeita ajatellen. Tenhusen (2001, s. 101-103) 

tutkimus puolestaan pyrkii auttamaan suorituskyvyn mittaamista nimenomaan 

rajoittuen teollisuussektorin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Lisäksi tutkimuksessa 

esitelty vaihejako on rakennettu niin, että sitä voidaan soveltaa yleisesti 

suorituskyvyn analysointijärjestelmien implementoinnissa ja sen avulla 

implementointiprosessin pystyy suorittamaan jopa ilman ulkopuolista apua. Näiden 

ominaisuuksien vuoksi päädyttiin hyödyntää Tenhusen mallia ja sen avulla 

rakennettiin tässä tutkimuksessa käytettävä SAKE-analysointijärjestelmä. 

 

Tenhunen (2001, s. 101-103) on tutkimuksessaan hahmotellut implementointiin 

liittyviä oikeita toimintatapoja havaiten kriittisiä ongelmakohtia, joita prosessiin 

liittyy. Tämän seurauksena hän on kehittänyt suorituskyvyn analysointijärjestelmän 

implementoinnin prosessimallin jakaen sen kahdeksaan vaiheeseen: 

 

1. Heräte suorituskyvyn analysointijärjestelmän tarpeellisuudesta 

 Impulssin suorituskyvyn analysointijärjestelmän tarpeellisuudesta voi 

antaa esimerkiksi yrityksen kasvaminen, taloudelliset ongelmat, halu 

kehittää sisäisiä toimintoja ja niin edelleen. 



59 

 

 Yritys voi saada ideoita esimerkiksi kirjallisuudesta, seminaareista, 

yritysvierailuista tai yhteistyöstä alan koulutusorganisaatioihin. 

 Ylin johto päättää tarvitaanko ulkopuolista apua. 

 

2. Järjestelmän pääkäyttötarkoituksen määrittely ja suunnittelutiimin valinta 

 Yritysjohto määrittelee järjestelmän pääkäyttötarkoituksen, 

esimerkiksi ohjaaminen, tarkkailu, työntekijöiden motivointi ja niin 

edelleen. 

 Ne henkilöt – mukaan lukien työntekijät - joihin halutaan 

voimakkaimmin vaikuttaa, sitoutetaan järjestelmän kehitystyöhön. 

 Pk-yrityksessä ylimmän johdon sitoutuminen on oletuksena 

järjestelmän rakentamisvaiheen käynnistyttyä. 

 Yritysjohto valitsee suunnittelutiimiin henkilöt käyttötarkoituksen 

mukaan (ylin johto, osastopäälliköt, työnjohtajat, työntekijät). 

 Tiedottaminen kohdistetaan vähintään siihen henkilöstöön, joka on 

järjestelmän kanssa tekemisissä sen valmistuttua. 

 

3. Yrityksen, sen toiminnan ja taustatekijöiden määrittely 

 Etsitään yhteinen terminologia, jotta kaikki tiimissä puhuvat samaa 

kieltä. 

 Suunnittelutiimi rakentaa yhteisymmärryksen yrityksen visiosta, 

strategioista, päämääristä, kriittisistä menestystekijöistä ja 

ydintoiminnoista. 

 Tärkeää on nähdä edellä mainitut käsitteet kokonaisvaltaisesti ja 

toisistaan riippuvaisiksi. 

 Lähtökohtana on yrityksen visio. Käsittelyjärjestys voi  kuitenkin 

vaihdella, kunhan kokonaiskuva säilyy. 

 Käänteinen käsittelyjärjestys voi muokata yrityksen strategiaa oikeaan 

suuntaan, mikäli aiempi määrittely on puutteellinen. 

 Seurattavat suorituskyvyn osa-alueet jätetään pohdintaan. 
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4. Seurattavien suorituskyvyn osa-alueiden määrittely 

 Edellä tehtyjen määritysten pohjalta valitaan seurattavaksi ne osa-

alueet, joilla yritystä voidaan tehokkaimmin seurata ja ohjata. 

 Määritellään osa-alueiden suhteelliset painotukset. 

 Jaetaan suunnittelutiimille lista mahdollisista mittareista. 

 Mittareiden pohdinta seuraavaa istuntoa varten. 

 

5. Osa-alueiden tarkentaminen ja mittareiden analysointi 

 

 Seurattavat osa-alueet ja niiden painotukset päätetään lopullisesti. 

 Tiimin jäsenet esittelevät soveltuvimpia mittareita. 

 Pohditaan mittareiden käyttökelpoisuutta ja kattavuutta. 

 Pohditaan mittarikohtaisesti miten mittausarvo saadaan, kuka 

mittausarvon kerää ja kuinka usein mittausarvo kerätään. 

 Pohditaan jokaisen mittarin kustannus-hyöty –suhdetta. 

 Mittarikohtaiset tavoitearvot jätetään selvitettäväksi. 

 

6. Mittariston viimeistely 

 

 Päätetään valittavat mittarit.  

 Asetetaan tavoitetasot jokaiselle mittarille. 

 Päätetään mittarikohtaiset vastuut. 

 Päätetään mittariston julkisuus (johtoryhmä, osittain julkinen, koko 

henkilöstö). 

 Tiedotetaan järjestelmästä valitulle henkilöstöryhmälle 

(julkisuusperiaate ja tarvittava työpanos valmiin mittariston käytössä 

määrittävät). 

 Todetaan kuka raportoi järjestelmän seurantatuloksista ja kenelle. 

 Otetaan suorituskyvyn analysointijärjestelmä koekäyttöön. 
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7. Koekäyttö ja arviointi 

 Koekäytetään järjestelmää 2-3 mittausjakson ajan. 

 Korjataan havaitut puutteet mittaristosta (esimerkiksi tarkennetaan 

tavoitteita tai osa-alueiden painotuksia, lisätään mittareita, muutetaan 

päivitysväliä). 

 Päätetään, milloin mittariston seuraava uudelleenarviointi suoritetaan. 

 Otetaan mittaristo osaksi johtamisjärjestelmää. 

 Päätetään implementointiprojekti. 

 

8. Mittariston käyttö 

 Mittaristo on osa normaalia johtamista. 

 Valitulle henkilöstöryhmälle esitellään mittaristosta saatavia hyötyjä ja 

pyritään innostamaan heidät mukaan järjestelmän edelleen kehittämiseen. 

 Arvioidaan mittariston ajanmukaisuutta (esimerkiksi kerran vuodessa) ja 

tarvittaessa kehitetään ja päivitetään järjestelmä ajan tasalle. 

 

Tenhusen (2001, s. 101-103) kahdeksanvaiheista mallia hyödyntäen voidaan toteuttaa 

Tenhusen (2001, s. 1) SAKE-ohjeen (SAKE, 2007) mukainen SAKE-prosessi (kuva 

15)  eli suorituskyvyn analysointijärjestelmän suunnittelu- ja käyttöönottoprosessi. 

Mallin avulla järjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto on helppo suorittaa. Vaihejakoa 

voidaan käyttää alustavana asialistana, jonka mukaan suunnittelupalavereja pidetään. 

Suunnittelupalavereissa tiimi käsittelee suunnitteluun ja käyttöönottoon liittyvät asiat 

ryhmätyönä. Vaihejako on ohjeellinen ja sitä voi muokata yrityksen omien tarpeiden 

ja resurssien mukaan. 
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Kuva 15. SAKE-prosessi - suorituskyvyn analysointijärjestelmän suunnittelu ja 

käyttöönotto Tenhusen kahdeksanvaiheista mallia apuna käyttäen (mukaillen 

Tenhunen, 2001, s. 1). 

 

5.1 Suunnitteluprosessin aloittaminen 

 

Tenhusen (2001, s. 1) SAKE-prosessin mukaisesti (kuva 15) sekä Tenhusen (2001, s. 

101-103) kahdeksanvaiheista mallia hyödyntäen  yritys aloitti suorituskyvyn 

analysointijärjestelmän suunnitteluprosessin pohtimalla herätettä, 

pääkäyttötarkoitusta, sitouttamista/tiedotusta ja tiimin valintaa. 

 

 5.1.1 Heräte 

 

Ensimmäisenä täytyy pohtia suorituskyvyn analysointijärjestelmän tarpeellisuutta. 

Impulssin suorituskyvyn analysointijärjestelmän tarpeellisuuteen voi antaa 
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esimerkiksi yrityksen kasvaminen, taloudelliset ongelmat, halu kehittää sisäisiä 

toimintoja ja niin edelleen.  

 

Herätteenä analysointijärjestelmän tarpeellisuudelle kohdeyrityksessä toimi 

omistajien kunnianhimo ja halu kehittää yritykselle vankka perusta sisäisiä toimintoja 

kehittämällä, joiden avulla luodaan paremmat edellytykset tulevaisuuden kasvulle. 

Tämän seurauksena yrityksen toiminta tulee todennäköisemmin taloudellisesti 

vakaammalle pohjalle ja se saavuttaa paremmin niin pitkän kuin lyhyen aikavälin 

tavoitteensa.  

 

Johdon oma halu kehittää yritystä ja sitoutuminen analysointijärjestelmän 

rakentamiseen  oli erittäin hyvä lähtökohta koko suunnittelu- ja käyttöönottoprosessin 

onnistumisen kannalta. Ilman kehittämisen halua ja sitoutumista koko prosessia olisi 

ollut turha aloittaa. 

 

5.1.2 Mittariston pääkäyttötarkoitus ja mittaristomalli  

 

Seuraavaksi yrityksen johdon täytyy määritellä järjestelmän pääkäyttötarkoitus eli 

esimerkiksi ohjaaminen, tarkkailu, työntekijöiden motivointi ja niin edelleen. 

Mittausjärjestelmän päätarkoituksena nähtiin kolme eri asiaa. Yksi niistä oli 

järjestelmällisen tiedon kerääminen yrityksen mahdollisista ongelma-alueista ja 

kehittämiskohteista, jotta voidaan varmistaa toiminnan parantaminen ja kehittäminen 

sekä ohjaaminen oikeaan suuntaan. Toisena asiana nähtiin asiakastyytyväisyys, 

tavoitellen sitä kautta vakautta ja jatkuvuutta yritystoimintaan. Lisäksi taloudellisen 

mittaamisen rinnalle otettiin laadullista ja ei-taloudellista mittaamista, jotta yrityksen 

suorituskyvyn kokonaiskuva saadaan paremmin selville. Mittaristo on 

strategiamittaristo ja sitä on tarkoitus käyttää koko yrityksen organisaatiotaso, 

johtotasolta operatiiviseen tasoon. 

 

Suorituskyvyn analysointijärjestelmiin liittyvissä kirjallisuuksissa on esitelty useita 

malleja ja viitekehyksiä, joiden avulla analysointijärjestelmä voidaan suunnitella, 
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kuten esimerkiksi Balanced Scorecard (Kaplan & Norton 1997, s. 22) ja 

Suorituskykyprisma (Neely & Adams 2001, s. 53). Järjestelmän tasapainottaminen eli 

eri näkökulmien ja menestystekijöiden huomioon ottamista korostetaan useimmissa 

näissä malleissa. Tämän tutkimuksen analysointijärjestelmän malliksi valittiin SAKE, 

koska se sopii hyvin pienelle teollisuusalan yritykselle helpon käytettävyyden, 

nopean opittavuuden ja ilmaisen hinnan vuoksi. 

 

5.1.3 Sitouttaminen/tiedotus sekä tiimin valinta 

 

Kohdeyritys on yrityksenä pieni käsittäen 11 henkilöä, joista 3 on yrityksen 

omistajayrittäjiä. Hierarkiarakenne on hyvin matala, jonka seurauksena tiedon pitäisi 

kulkea hyvin kaikille. Tästä huolimatta päätettiin, että kaikki suorituskyvyn 

analysointijärjestelmään liittyvä asia tiedotetaan niin avoimesti ja aikaisessa 

vaiheessa kuin mahdollista, jolloin vähennetään mahdollisia siihen liittyviä kielteisiä 

asenteita, kuten epäluuloa, pelkoa, muutosvastarintaa ja niin edelleen. (Ukko et al, 

2005, s. 66) Lisäksi tällä luotiin luottamuksen kulttuuria työntekijöiden ja johdon 

välille (Jounela & Akkanen, 1980, s. 41).  

 

Itse tiedotus suorituskyvyn analysointijärjestelmään liittyen pidettiin koko 

henkilöstölle yhteisessä palaverissa toimitusjohtajan toimesta. Tällöin saatiin 

tiedotettua asiaan liittyvää tietoa kerralla kaikille ja jokainen pystyi tekemään siihen 

liittyviä kysymyksiä. Tällä tavalla varmistettiin, että tieto menee varmasti perille ja 

väärinymmärrysten mahdollisuus pieneni. Samalla viestitettiin miten tärkeä uusi 

järjestelmä on yritykselle ja siitä, että yrityksen johto on sitoutunut 

analysointijärjestelmän rakentamiseen. Muuten uutta järjestelmää ei oteta yrityksessä 

tosissaan ja siitä mahdollisesti saatavat hyödyt jäävät saavuttamatta. (Toivanen et al, 

2001, s. 123-124; Tenhunen & Ukko, 2001, s. 14; Toivanen, 2001, s. 128) 

 

Pienikokoisena yrityksenä sen suunnittelutiimi ei ole eikä tarvitsekaan olla yhtä iso 

kuin suuremmissa yrityksissä. Yritykseltä ei löytynyt kaikkia  neljää Hannulan et al. 

(2002, s. 155) mainitsemaa tasoa suunnittelutiimiin kuuluvista henkilöistä. 
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Suunnittelutiimiin otettiin mukaan henkilöitä kolmelta eri tasolta. Ylimmältä tasolta 

oli mukana toimitusjohtaja, keskimmäiseltä tasolta operatiivinen johtaja sekä yksi 

henkilö työntekijätasolta. Tällöin saatiin enemmän erilaisia ja monipuolisia ideoita 

sekä joka yrityksen tasolta pääsi henkilökuntaa osallistumaan. Yrityksen kaikkien 

henkilöstötasojen osallistuminen oli tärkeää, koska se vähensi muutosvastarintaa, 

lisäsi motivaatiota ja sitoutti paremmin analysointijärjestelmän suunnitteluun ja itse 

mittareiden käyttämiseen. (Olve et al, 1999, s. 45) 

 

Hannula et al. (2002, s. 154- 155) mukaan koko tiimin ei kannata olla mukana alusta 

asti, vaan tarpeen ja yrityksen halun ja resurssien mukaan. Ensimmäisissä istunnoissa 

olivat mukana vain toimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja, sillä yrityksessä ei koettu 

tärkeäksi, että muut ovat mukana, kun mietitään ja pohditaan yrityksen tavoitteita, 

visioita ja strategioita. Siitä oltiin yhtä mieltä, että nämä seikat käytäisiin läpi 

myöhemmin myös muun tiimin kanssa. 

 

5.2 Mittariston perusta  

 

Suunnitteluprosessin aloittamisen jälkeen täytyy pohtia mittariston perustaa. 

Mittariston perustan muodostavat yrityksen visio, strategia, ydintoiminnot, kriittiset 

menestystekijät sekä tavoitteet. Näiden avulla yritys saa suunnan, johon se on 

menossa ja mihin se on pyrkimässä. 

 

5.2.1 Visio  

 

Suorituskyvyn analysointijärjestelmää suunniteltaessa täytyy pohtia yrityksen visiota 

eli päämäärää.  Visio voidaan määritellä mielikuvaksi halutusta tulevaisuuden tilasta 

jollakin aikajänteellä. Yrityksen pitää siis pohtia millaisena se haluaa nähdä itsensä 

tiettynä hetkenä tulevaisuudessa. Lönnqvist & Mettänen (2003, s. 15) ovat 

määritelleet vision seuraavasti: ”Visio on tavoitteena oleva mielikuva siitä, millainen 

organisaation halutaan olevan tulevaisuudessa.” Näiden määritelmien pohjalta 

lähdettiin rakentamaan visiota. 
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Visio syntyi toimitusjohtajan ja operatiivisen johtajan keskustelujen pohjalta. 

Yrityksen visioksi 2 vuoden päähän saatiin seuraavanlainen ajatus: ”Rakennus Johan 

Aarnio Oy haluaa olla hyvälle perustukselle rakennettu, kannattava yritys, joka 

tunnetaan laadukkaista rakennuspalveluista”. Tällöin se tuo sen omistajayrittäjille 

turvallisen elannon ja asiakkailleen lopputuloksen, johon he ovat tyytyväisiä. Lisäksi 

yrityksen tarkoituksena on jatkuvasti parantaa ja kehittää toimintaansa ja 

palvelujansa. Yrityksen olisi myös tarkoitus tulevaisuudessa laajentaa toimialaa 

kokonaisvaltaisesta korjausrakentamisesta julkisivu- ja homekorjauksiin. Tällä yritys 

hakee yhä vahvempaa toiminnallista pohjaa pitkäaikaiselle yrittämiselle. 

 

5.2.2 Strategia  

 

Strategia on toimintaperiaate, jolla voidaan saavuttaa yrityksen päämäärä eli visio. Se 

vastaa kysymykseen, miten visioon voidaan päästä ja kuinka liiketoiminnan tavoitteet 

toteutetaan. Strategian avulla yritys hyödyntää resurssejaan täyttääkseen 

markkinoiden ja sidosryhmien odotukset muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Toivanen (2001, s. 124) toteaa, että strategia kytkee yhteen yrityksen vision ja 

operatiiviset suunnitelmat eli strategia kuvaa pelisääntöjä, tapahtumia ja päätöksiä, 

joilla tavoitteet saavutetaan.  

 

Edellä mainittujen määritelmien pohjalta yrityksen toimitusjohtaja ja tekninen johtaja 

pohtivat yritykselle strategiaa. Kohdeyrityksen visiona on olla hyvälle perustukselle 

rakennettu, kannattava yritys, joka tunnetaan laadukkaista rakennuspalveluista. Visio 

tullaan saavuttamaan seuraavilla strategisilla linjauksilla: 
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 Kehitetään sisäisiä ja ulkoisia toimintatapoja 

 Hinnoitellaan projektit oikeaan hintaan 

 Henkilökunnan työtyytyväisyyden, tehokkuuden ja osaamisen parantaminen 

 Asiakastyytyväisyyden parantaminen 

 Maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden seuraaminen ja varmistaminen 

 Saavutetun laatutason ylläpito 

 

Kohdeyritys pyrkii rakentamaan vankan perustan, josta on turvallista halutessaan 

kasvattaa tai laajentaa yritystä. Perustan rakentamisessa pyritään kehittämään ja 

parantamaan sisäisiä ja ulkoisia toimintatapoja – luomaan hyviä toimintaperiaatteita, 

joiden seurauksena työn laatu, tehokkuus ja kannattavuus paranevat. Hyvä perusta 

heijastuu lopulta myös asiakastyytyväisyyteen. 

 

Kannattavuuteen pyritään sillä, että myytävät projektit hinnoitellaan oikeaan hintaan 

ja maksuvalmiudesta että vakavaraisuudesta huolehditaan. Lisäksi sisäisiä ja ulkoisia 

toimintatapoja parantamalla ja tehostamalla parannetaan myös  kannattavuutta. 

 

Yritys panostaa toiminnassaan ennen kaikkea tekijöihin, jotka vaikuttavat 

asiakastyytyväisyyteen. Asiakastyytyväisyys pyritään saavuttamaan vähentämällä 

epävarmuustekijöitä sisäisiä ja ulkoisia toimintatapoja parantamalla, jolloin pystytään 

paremmin aikatauluissa ja jonka seurauksena laadun ja luottamuksen takaaminen 

helpottuu. Lisäksi henkilökunnan osaamisen parantaminen näkyy parempana laatuna 

ja aikatauluissa pysymisenä ja sitä kautta asiakastyytyväisyytenä. 

 

5.2.3 Ydintoiminnot  

 

Tenhunen & Ukko (2001, s. 10) toteavat, että suorituskyvyn analysointijärjestelmän 

kattavuutta pohdittaessa on huomioitava, että yrityksen tärkeiksi koetut ydintoiminnot 

tulevat mittaamisen piiriin. Mikäli suorituskykymittaristo ei kata tärkeimpiä 

toimintoja, ei mittaristoa voida myöskään rakentaa tasapainoiseksi. Ydintoiminnot 
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ovat toimintoja, joissa on liiketoiminnan perustuottoajatus. Ne ilmentävät 

organisaation perustehtäviä kuvaten ensisijaisesti sitä toimintaa miksi organisaatio on 

olemassa ja mitä se tarjoaa asiakkailleen. 

 

Kohdeyrityksen ydintoimintoa ovat rakennuspalvelut – korjausrakentamisen 

tarjoaminen asiakkailleen. Näitä ovat asuntojen tai talojen remontoiminen. 

Tytäryhtiön tarjoamat puusepänpalvelut laajentavat palvelutarjontaa, jolloin asiakas 

saa kaiken saman katon alta. Palvelujen avulla asiakas saa laadukkaan ja yksilöllisen 

ratkaisun, johon hän voi olla tyytyväinen. 

 

5.2.4 Menestystekijät  

 

”Menestystekijät ovat liiketoiminnallisen menestymisen ja strategioiden toteutumisen 

kannalta keskeisiä asioita.” (Lönnqvist & Mettänen, s.15) Yrityksen kriittiset 

menestystekijät kertovat sen, missä yrityksen on oltava erinomainen ollakseen 

menestyksekäs. Ne ovat olennaisia kilpailu- ja suorituskykytekijöitä, joiden hyvä taso 

varmistaa strategisten tavoitteiden ja sitä kautta vision saavuttamisen. Ne vastaavat 

seuraaviin kysymyksiin: 

 

 Mitkä alueet toiminnassamme ovat tärkeitä? 

 Miten erotumme kilpailijoista? 

 Mitä osaamme ja missä olemme hyviä? 

 

Kohdeyrityksen menestystekijöitä pohdittiin toimitusjohtajan ja operatiivisen johtajan 

kesken. Apuna vision ja strategian lisäksi käytettiin tutkimuksessa löydettyjä 

rakennusteollisuuden erityispiirteitä (muun muassa laatu-, luotettavuus-, 

asiakaspalvelu-, ja kannattavuusongelmat), joiden avulla ymmärrettiin paremmin mitä 

asioita asiakkaat todennäköisesti arvostaisivat ja mistä seikoista voisi saada 

kilpailuetua muihin yrityksiin nähden. Menestystekijöiksi saatiin seuraavat tekijät: 
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Kriittisiä menestystekijöitä: 

 Asiakastyytyväisyys 

 Osaaminen 

 Luotettavuus 

 Laatu 

 

Menestystekijöitä: 

 Kannattavuus 

 Henkilökunnan tyytyväisyys 

 Toimintojen optimointi 

 

Asiakastyytyväisyys on kaiken perusta. Yrityksen tulee osata käsitellä asiakkaitaan 

todella tärkeinä ihmisinä ja sen kuuluu näkyä asiakaspalvelussa. Hymy ja hyvä 

palvelu ei maksa mitään – asiakkaan pitää saada henkilökohtainen hyvänolontunne 

siitä, että hän on yritykselle tärkeä ja tervetullut asiakas. Tyytyväinen asiakas erittäin 

todennäköisesti mainostaa hyvää palvelua eteenpäin, josta yritys puolestaan saa 

hyvää mainosta ja uusia asiakkaita. Lisäksi tyytyväinen asiakas ostaa palveluja 

uudestaan.  

 

Yrityksen työntekijöiden ja erityisesti projektijohdon ammattitaito/osaaminen pitää 

olla erittäin hyvää, jotta he voivat neuvoa ammattitaitoisesti asiakkaitaan 

rakentamiseen ja puusepänpalveluihin liittyvissä asioissa sekä ohjaamaan tekemään 

järkeviä valintoja – kaikessa ei kannata säästää. Osaaminen/ammattitaito näkyy 

luonnollisesti myös hyvänä työn laatuna. Rakennuspalvelujen tarjonnan, töiden ja 

palvelujen täytyvät olla ensiluokkaisessa ja laadukkaassa kunnossa verrattuna muihin 

saman alan yrityksiin.  

 

Sen lisäksi, että yrityksellä on osaamista ja sen mukanaan tuomaa laatua että 

asiakastyytyväisyyttä niin täytyy olla myös luotettavuutta. Luotettavuuden puute on 

yksi suurimmista ongelmista rakennusalalla. Se, että yritys toimii luotettavasti ja 
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tekee juuri niin kuin sovitaan, on merkittävä kriittinen menestystekijä uusia asiakkaita 

ja hyvää mainosta edistävä tekijä. Samalla yritys erottuu erittäin positiivisella tavalla 

useasta muusta saman alan yrityksestä. 

 

Muita tärkeitä mutta ei niin kriittisiä tekijöitä ovat kannattavuus, henkilökunnan 

tyytyväisyys ja toimintojen optimointi. Edellä mainitut seikat ovat tärkeitä mutta ne 

alkavat olla ikään kuin perusedellytyksiä terveelliselle yritystoiminnalle. Niiden 

avulla yritys toimii vakaalla pohjalla mutta niiden avulla ei tehdä ratkaisevaa eroa 

muihin kilpailijoihin ja niiden avulla ei voiteta työtarjouksia. 

 

Edellä mainitut menestystekijät ovat linjassa yrityksen vision ja strategian kanssa 

sekä pyrkivät vastaamaan rakennusteollisuutta vaivaamiin laatu-, luotettavuus-, 

asiakaspalvelu- sekä kannattavuusongelmiin. 

 

5.2.5 Tavoitteet  

 

Suorituskykyyn liittyvien tavoitteiden asettaminen ja vastuun jakaminen koskien 

tavoitteita on osa normaalia johtamista. Voidaan sanoa, että jokaisella yrityksellä on 

tavoitteita jollakin organisaatiotasolla tai aikajänteellä, jotta tulevaisuuden 

kilpailukyky pystytään varmistamaan. Tavoitteena voi olla esimerkiksi voitollisen 

tuloksen tekeminen tilikaudella. Pk-yrityksissä ensisijaiset tavoitteet liittyvät 

useimmiten kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen. Kannattavuus ja maksuvalmius 

ovat kuitenkin seurauksia monista eri toimenpiteistä ja tekijöistä. Tämän vuoksi 

suorituskyvyn mittaamisessa huomion tulee kohdistua myös syytekijöihin, joista 

kannattavuus ja maksuvalmius johtuvat. Seuraukset, syytekijät ja niiden tavoitteet 

muodostavat ketjun ylhäältä alas, missä keskeisten tavoitteiden saavuttaminen 

edellyttää tavoitteiden yhteensopivuutta ylhäältä alas. (Uusi-Rauva, 1994, s. 24) 

 

Kohdeyrityksen tavoitteet muodostettiin läpikäytyjen vision, strategian, 

menestystekijöiden ja ydintoimintojen pohjalta, joiden perusteella määriteltiin 

mitattavat osa-alueet ja mittarit sekä niihin liittyvät tavoitteet. Näiden avulla 
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määriteltiin eräänlaisia pysäkkejä, joiden kautta yritys pyrkii kohti vision 

määrittelemää tilaa. Tavoitteet asetettiin 2 vuoden päähän ja ne ilmaistiin 

konkreettisesti numeroin.  

 

5.3 Mittariston rakentaminen  

 

Mittariston perustan pohtimisen jälkeen täytyy pohtia itse mittariston rakentamista. 

Tässä vaiheessa toimitusjohtajan ja operatiivisen johtajan sisältämää suunnittelutiimiä 

täydennettiin operatiivisella työntekijällä. Mittariston rakentaminen pitää sisällään 

osa-alueiden määrittämisen, mittareiden valinnan, vastuiden selvittämisen sekä 

mittarikortit. Näiden avulla yritys  määrittelee jäsennellyt tavoitteet, joiden avulla se 

pyrkii tavoittamaan vision määrittelemän suunnan. 

 

5.3.1 Osa-alueiden määrittäminen  

 

Yrityksen vision, strategian, menestystekijöiden ja ydintoimintojen pohjalta valitaan 

tärkeimmät suorituskyvyn osa-alueet, joita mitataan. Osa-alueet valitaan siten, että 

niiden avulla voidaan tehokkaimmin ohjata yritystä haluttuun suuntaan. Tämän 

vuoksi osa-alueiden pitää olla yhdenmukaisia visiossa ja strategiassa määriteltyjen 

tavoitteiden suhteen sekä ohjata näiden tavoitteiden määrittämään suuntaan. 

 

Kuvasta 16 voidaan nähdä, että kohdeyrityksen kannalta tärkeimmiksi osa-alueiksi 

valittiin talouden, asiakkaan, tuotannon (rakennuspalvelujen ja sisäisten prosessien) ja 

henkilöstön näkökulmat. Tällöin voidaan seurata yrityksen menestystekijöiden ja 

kriittisten menestystekijöiden kehittymistä ja tasoa. Lisäksi kuvasta voidaan havaita 

eri osa-alueiden keskinäiset painoarvot toisiinsa nähden. 
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Kuva 16. Mitattavat suorituskyvyn osa-alueet, niiden painoarvot ja syy-

seuraussuhteet. 

 

Eri osa-alueet laitettiin järjestykseen siten, että suurimman painoarvon sai henkilöstö, 

sitten tuotanto ja sen jälkeen asiakas ja talous. Logiikkana tässä käytettiin syy-

seuraussuhdetta eli kahden tapahtuman suhdetta, jossa toinen aiheuttaa toisen. Toinen 

tapahtuma on tällöin syy ja toinen puolestaan seuraus. Syy esiintyy tämän vuoksi 

ennen seurausta. Tällöin voidaan päätellä, että ilman osaavaa henkilöstöä ei saada 

tuotantoa kuntoon. Ja hyvä tuotanto osaavalla henkilöstöllä puolestaan luo laadukasta 

työtä, josta seuraa tyytyväinen asiakas ja hyvä talous. Tällöin syy-seurausketjuksi 

saadaan: henkilöstö  tuotanto  asiakas  talous. 

 

Henkilöstö arvostettiin osa-alueista painoarvoltaan suurimmaksi eli 35%. Mikäli 

henkilöstöön ja sen kehittymiseen panostetaan, niin saadaan osaava, ammattitaitoinen 

ja tyytyväinen henkilöstö, joka tekee laadukasta ja luotettavaa työtä. Lisäksi 

henkilöstö pystyy tällöin paremmin optimoimaan ja parantamaan 

työtoimintoja/prosesseja, josta seuraa puolestaan laadukkaampi työnjälki, tyytyväinen 

asiakas ja lopulta likviditeettiä yritykselle.   
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Seuraavaksi tärkeimmäksi osa-alueeksi saatiin tuotanto (rakennuspalvelut ja sisäiset 

prosessit). Sen painoarvoksi määriteltiin 30%. Se, että yritys panostaa 

rakennuspalvelujen ja sisäisten prosessien kehittämiseen ja optimoimiseen tuo 

mukanaan laatua, luotettavuutta ja kannattavuutta, jotka vaikuttavat puolestaan 

asiakastyytyväisyyteen ja taloudellisiin tunnuslukuihin. 

 

Kolmanneksi tärkeimpänä osa-alueena nähtiin asiakas 25%:n painoarvolla. Ilman 

tyytyväisiä asiakkaita yritykseltä loppuu työt. Tyytyväinen asiakas on yritykselle 

selkeä merkki siitä, että nyt on toimittu oikein. Hyvällä asiakashallinnalla ja 

tyytyväisyyteen takaavalla toiminnalla yritys varmistaa sen, että asiakas ostaa 

jatkossakin heiltä palveluja. Lisäksi tyytyväinen asiakas hyvin todennäköisesti 

mainostaa hyvästä työnjäljestä eteenpäin ystävilleen. Tällöin yritys saa uusia 

tilauksia, jotka puolestaan helpottavat yrityksen rahallista tilannetta.  

 

Talouden osa-aluetta ja sen painoarvoa pohdittiin pitkän aikaa suunnittelutiimin 

kesken. Lopulta sen painoarvo suhteessa muihin osa-alueisiin jätettiin  pienemmäksi 

eli 10%:iin. Tähän päädyttiin sen vuoksi, että jos muut osa-alueet ovat kunnossa ja 

menestyvät niin niiden positiivinen tulos näkyy lopulta aina talouden mittareissa. 

Toisaalta, jos talouden lukemat näyttävät negatiivisia arvoja niin niiden perusteella 

täytyy alkaa tekemään analyyseja muiden osa-alueiden suhteen. Voidaan sanoa, että 

talouden lukemat ovat kuitenkin ennemminkin seurauksia kuin syitä.  

 

5.3.2 Mittareiden valinta ja vastuiden selvittäminen 

 

Osa-alueiden valinnan jälkeen täytyy valita näille soveltuvat mittarit. Mittareiden 

valinnassa hyödynnetään yrityksen menestystekijöitä. Koska yritys on kohtuullisen 

pieni sisältäen vähän henkilöstöä ja muuta resurssia niin täytyy huomioida, että 

mittarit ovat helppokäyttöisiä, niitä on kohtuullisen vähän ja ne vievät sitä kautta vain 

vähän resursseja yritykseltä. Lisäksi täytyy huomioida, että ne täyttävät Toivasen 

(2001, s.126-127) mainitsemat hyvän mittarin vaatimukset eli yksittäisen mittarin 

tasapaino, tavoitteet, oleellisuus, tarkkuus, uskottavuus, edullisuus ja oikeellisuus. 
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Lisäksi täytyy huomioida, että ne mittaavat yrityksen toiminnan kannalta olennaisia 

asioita, jotka tukevat vision ja strategian toteutumista.  

 

Yrityksen omistus on jakaantunut toimitusjohtajan, operatiivisen johtajan ja teknisen 

johtajan kesken. Päätettiin, että mittareiden seurantavastuu on pääasiallisesti 

operatiivisen johtajan tehtävä. Lisäksi päätettiin, että toimitusjohtajalla ja teknisellä 

johtajalla pitää olla myös osaaminen ja ymmärrys kaikista mittareista. Tämä sen 

vuoksi, että mikäli jokin mittari antaa operatiivisen johtajan analyysin jälkeen aihetta 

toimenpiteisiin niin hallitus eli toimitusjohtaja, operatiivinen johtaja ja tekninen 

johtaja yhdessä päättävät mitä tehdä ja miten reagoida mittarin tulokseen. Lisäksi 

työnjohdolta edellytetään tietotaitoa henkilöstöön liittyvistä mittareista. 

 

Vastuiden ja mittareiden toiminnan seuraaminen ja ohjaaminen selkiytyy, kun yritys 

ottaa käyttöönsä ns. mittarikortit. Tällöin toiminta on kontrolloitavaa ja 

järjestelmällistä. Mittarikortit jaettiin talouden, asiakkaan, tuotannon 

(rakennuspalvelut ja sisäiset prosessit) sekä henkilöstön näkökulmiin. Mittarikorteissa 

kerrotaan; mittarin nimi, mikä on sen käyttötarkoitus, miten mittauksen tulos saadaan, 

kuinka usein kyseistä mittaria mitataan, mistä data saadaan, kenen vastuulla se on, 

kuka reagoi mittaustuloksiin ja miten mittaustuloksiin pitää reagoida. Tällöin 

mittaamisesta tulee selkeää ja kaikki ymmärtävät miten mittaaminen tapahtuu. 

 

Talousnäkökulma 

 

Taulukosta 1 voidaan nähdä mittarikortti, jossa mitataan kustannustoteumaprosenttia. 

Kustannustoteumaprosentin avulla voidaan seurata yrityksen suunniteltujen ja 

toteutuneiden kustannusten kehittymistä. Kustannuksia seurataan materiaali-, 

alihankinta- ja henkilökustannusten osalta. Toiminta on kannattavaa, jos 

kustannustoteumaprosentti on 0% tai alle eli toteutunut kustannus on yhtä suuri tai 

vähemmän kuin suunniteltu kustannus. Tämä talouden mittari on tärkeä talouden 

tunnusluku pienelle yritykselle, joten se päätettiin ottaa mukaan, jotta voidaan 
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seurata, että yritykseen toiminta pysyy kannattavalla pohjalla. Lisäksi se auttaa 

kiinnittämään huomioita syihin ja seurauksiin kustannusten osalta. 

 

Taulukko 1. Talousnäkökulman mittarit – Kustannustoteumaprosentti. 

MITTARI  KUSTANNUSTOTEUMAPROSENTTI 

Tarkoitus Suunniteltujen ja toteutuneiden 

kustannusten seuraaminen (materiaali-, 

alihankinta- ja henkilökuntakustannukset). 

Kaava (Toteutunut kustannus / Suunniteltu 

kustannus) -1 x 100 

Mittaustiheys Kerran kuukaudessa. 

Datan lähde Kirjanpito. 

Kenen vastuulla? Operatiivinen johtaja. 

Kuka reagoi mittauksiin? Hallitus eli toimitusjohtaja, operatiivinen 

johtaja ja tekninen johtaja. 

Miten mittaustuloksiin reagoidaan? Hallitus analysoi syyt ongelmiin / 

onnistumisiin ja tekee tarvittavat 

toimenpiteet. 

 

 

Taulukosta 2 voidaan tarkastella mittarikorttia, jossa mitataan käyttökateprosenttia. 

Käyttökateprosentti on suhteellisen kannattavuuden mittari, joka sopii eri toimialojen 

vertailuun myyntikateprosenttia paremmin, koska kustannusrakenteet vaihtelevat 

toimialoittain. Se ilmaisee mikä osuus liikevaihdosta jää muuttuvien ja kiinteiden 

lyhytvaikutteisten kulujen jälkeen käytettäväksi muihin eriin. Käyttökateprosentilla 

esiintyy kausittaisia vaihteluja, jotka päätettiin tasata siten, että mittauksen arvo 

lasketaan 12 aikaisemman kuukauden keskiarvolla. 
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Taulukko 2. Talousnäkökulman mittarit – Käyttökateprosentti.  

MITTARI  KÄYTTÖKATEPROSENTTI 

Tarkoitus Suhteellinen mittari, jolla seurataan 

lyhytaikaista kannattavuutta. 

Kaava (Käyttökate /Liikevaihto) x 100 (12 

kuukauden keskiarvolla) 

Mittaustiheys Kerran kuukaudessa. 

Datan lähde Kirjanpito. 

Kenen vastuulla? Operatiivinen johtaja. 

Kuka reagoi mittauksiin? Hallitus eli toimitusjohtaja, operatiivinen 

johtaja ja tekninen johtaja. 

Miten mittaustuloksiin reagoidaan? Hallitus analysoi syyt ongelmiin / 

onnistumisiin ja tekee tarvittavat 

toimenpiteet. 

 

 

Lisäksi haluttiin tietoa yrityksen vakavaraisuudesta. Vakavaraisuuden mittarit 

kuvaavat yrityksen vakavaraisuutta, tappion sietokykyä sekä kykyä selviytyä 

sitoumuksistaan pitkällä tähtäimellä. Tämän vuoksi päädyttiin mittaamaan 

suhteellista velkaantuneisuusprosenttia (katso taulukko 3). Tunnusluku kertoo, 

paljonko yrityksen velat ovat prosentteina yhtiön vuosittaisesta liikevaihdosta. Tämä 

tunnusluku siis pyrkii suhteuttamaan yhtiön velkojen määrän yhtiön kokoon. 
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Taulukko 3. Talousnäkökulman mittarit – Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti. 

MITTARI  SUHTEELLINEN 

VELKAANTUNEISUUSPROSENTTI 

Tarkoitus Seurataan velkaantuneisuutta suhteessa 

toiminnan laajuuteen. 

Kaava (100 * Vieras pääoma) / (Liikevaihto 12 

kuukauden ajalta) 

Mittaustiheys Kerran kuukaudessa. 

Datan lähde Kirjanpito. 

Kenen vastuulla? Operatiivinen johtaja. 

Kuka reagoi mittauksiin? Hallitus eli toimitusjohtaja, operatiivinen 

johtaja ja tekninen johtaja. 

Miten mittaustuloksiin reagoidaan? Hallitus analysoi syyt ongelmiin / 

onnistumisiin ja tekee tarvittavat 

toimenpiteet. 

 

 

Taulukkoon 4 on koottu talousosa-alueen mittarit sekä niiden keskinäiset painoarvot. 

Kustannustoteumaprosentti ja suhteellinen velkaantuneisuusprosentti nähtiin pienessä 

yrityksessä hieman tärkeämpänä kuin käyttökateprosentti. 

 

Taulukko 4. Talousnäkökulman mittarit. 

TALOUSNÄKÖKULMAN MITTARIT PAINOARVO 

Kustannustoteumaprosentti 35% 

Käyttökateprosentti 30% 

Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti 35% 

Yhteensä 100% 
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Asiakasnäkökulma 

 

Taulukon 5 mittarikortilla tarkastellaan asiakasnäkökulmaa ja siihen liittyvää yleistä 

asiakastyytyväisyyttä. Asiakkaan tyytyväisyys on yksi kannattavan liiketoiminnan 

perusedellytyksiä ja sillä on vahva merkitys yrityksen sisälle tulevaan rahavirtaan ja 

samalla suuri vaikutus yrityksen tulevaisuuteen. Tämän vuoksi nähtiin, että mittari on 

elintärkeää ottaa mukaan käyttöön. Asiakastyytyväisyys –mittarilla on tarkoitus 

selvittää mitä mieltä asiakas on saadusta palvelusta, jolloin saadaan palautetta ja 

samalla voidaan arvioida miten ollaan onnistuttu. Asiakastyytyväisyys saadaan 

yhteenlasketulla arvosanalla, joka saadaan kun asiakas arvioi kyselylomakkeessa 

olevia arvioiduksi annettuja asioita. Kysely asiakkaalle suoritetaan aina, kun 

rakennuspalveluihin liittyvä tilaus on saatu valmiiksi. 

 

 Taulukko 5. Asiakasnäkökulman mittarit – Asiakastyytyväisyys.  

MITTARI  ASIAKASTYYTYVÄISYYS 

Tarkoitus Asiakastyytyväisyyden seuraaminen ja sitä 

kautta toiminnan kehittäminen. 

Kaava Asiakkaan antama arvosana 

asiakastyytyväisyyslomakkeeseen. 

Mittaustiheys Asiakkaat voivat aina täyttää 

asiakastyytyväisyyslomakkeen, kun 

asiakkaan tilaama rakennuspalveluihin 

liittyvä asia on saatu valmiiksi. 

Datan lähde Asiakas. 

Kenen vastuulla? Operatiivinen johtaja. 

Kuka reagoi mittauksiin? Hallitus eli toimitusjohtaja, operatiivinen 

johtaja ja tekninen johtaja. 

Miten mittaustuloksiin reagoidaan? Hallitus analysoi syyt ongelmiin / 

onnistumisiin ja tekee tarvittavat 

toimenpiteet. 
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Taulukossa 6 tarkastellaan asiakasnäkökulman osa-aluetta, joka liittyy asiakkaiden 

tilaamien projektikuukausien lukumääriin. Aluksi pohdittiin, että mittarina olisi 

yrityksen asiakkaiden lukumäärä mutta siitä luovuttiin, koska se kertoo huonosti 

kokonaistilanteen. Esimerkiksi yhden asiakkaan kohteen saneeraus voi kestää 2 

kuukautta ja toisen kohteen saneeraus voi kestää 10 kuukautta, jolloin asiakasmäärä 

on huono mittari. Tällöin projektikuukaudet kertovat huomattavasti paremmin 

tilausten lukumäärän. Tämä on hyvä perusmittari, jolla nähdään nopeasti mihin 

suuntaan yritys on menossa. Projektikuukausien lukumäärän kasvu 12 kuukauden 

keskiarvolla on vahva signaali sen puolesta, että yritys on tehnyt asioita oikein ja 

vastaavasti sen väheneminen kertoo, että jotain on tehty väärin.  

 

Taulukko 6. Asiakasnäkökulman mittarit – Projektikuukausien lukumäärä. 

MITTARI  PROJEKTIKUUKAUSIEN 

LUKUMÄÄRÄ 

Tarkoitus Projektikuukausien lukumäärän 

seuraaminen, jolla voidaan arvioida 

yrityksen ydintoiminnan onnistumista. 

Kaava (Projektikuukausien kokonaislukumäärä 

mittaushetkestä 12 kuukautta 

taaksepäin/12) 

Mittaustiheys Kerta kuukaudessa. 

Datan lähde Sopimustilaukset. 

Kenen vastuulla? Operatiivinen johtaja. 

Kuka reagoi mittauksiin? Hallitus eli toimitusjohtaja, operatiivinen 

johtaja ja tekninen johtaja. 

Miten mittaustuloksiin reagoidaan? Hallitus analysoi syyt ongelmiin / 

onnistumisiin ja tekee tarvittavat 

toimenpiteet. 
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Taulukkoon 7 on koottu asiakasosa-alueen mittarit sekä niiden keskinäiset 

painoarvot. Voidaan sanoa, että korkea asiakastyytyväisyys tuo yritykselle lisää 

projektikuukausien lukumääriä. Tästä voidaan päätellä, että asiakastyytyväisyys on 

syy-mittari ja projektikuukausien lukumäärä on seuraus-mittari, joka riippuu 

asiakastyytyväisyydestä.  Sen lisäksi, että asiakastyytyväisyys on näistä kahdesta syy-

mittari niin se on yksi yrityksen kriittinen menestystekijä, joten sen painoarvo 

laitettiin selvästi suuremmaksi kuin projektikuukausien lukumäärän. 

 

Taulukko 7. Asiakasnäkökulman mittarit. 

ASIAKASNÄKÖKULMAN 

MITTARIT 

PAINOARVO 

Asiakastyytyväisyys 60% 

Projektikuukausien lukumäärä 40% 

Yhteensä 100% 

 

 

Tuotantonäkökulma 

 

Yksi rakennusalaa vaivaama ongelma on laadun puute. Huono laatu on kallista, koska 

niiden korjaaminen vie aikaa ja rahaa. Lisäksi huono laatu vaikuttaa 

asiakastyytyväisyyteen. Tämän vuoksi kaikille osapuolille olisi parasta, jos asiat 

tehtäisiin yhdellä kertaa kuntoon ja laadukkaasti. 

 

Taulukosta 8 voidaan tarkastella mittarikorttia, joka liittyy tuotantonäkökulmaan ja 

jossa mitataan valmistuneen kohteen puutteiden lukumäärää. Puutteiden lukumäärän 

mittaaminen nähtiin tärkeänä,  koska kyseistä lukua vähentämällä voidaan parantaa 

rakennuspalveluiden laatua ja sisäisiä prosesseja sekä kehittää liiketoimintaa ja 

asiakastyytyväisyyttä.  
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Taulukko 8. Tuotantonäkökulman mittarit – Puutteiden lukumäärä. 

MITTARI  PUUTTEIDEN LUKUMÄÄRÄ 

Tarkoitus Ongelmien selvittäminen ja sitä kautta 

erilaisten parannusten tekeminen 

rakennuspalveluissa ja sisäisissä 

prosesseissa. 

Kaava Asiakkaiden antama puutelista. 

Mittaustiheys Valmistuneen urakan jälkeen. 

Datan lähde Asiakas. 

Kenen vastuulla? Operatiivinen johtaja. 

Kuka reagoi mittauksiin? Hallitus eli toimitusjohtaja, operatiivinen 

johtaja ja tekninen johtaja. 

Miten mittaustuloksiin reagoidaan? Hallitus analysoi syyt ongelmiin / 

onnistumisiin ja tekee tarvittavat 

toimenpiteet. 

 

Toisena mittarina tuotantonäkökulmaan valittiin rakennuspalvelujen aikataulussa 

pysyminen (taulukko 9). Rakennuspalvelujen aikataulussa pysyminen kuvaa miten 

hyvin sovitut aikataulut pitävät verrattuna suunniteltuihin aikatauluihin. Sovitun 

aikataulun pitäminen on tärkeää, koska rakennusprojektissa on yleensä monta eri 

vaihetta ja tekijää. Ja nämä vaiheet ja tekijät ovat usein riippuvaisuussuhteessa 

toisiinsa. Mikäli jokin vaihe kestää liian kauan niin se saattaa estää seuraavien 

vaiheiden tekemisen ajallaan. Asiaa mutkistaa vielä se, että eri vaiheiden tekijät ovat 

usein eri aliurakoitsijoita, jolloin heillä on myös  omia sovittuja ja suunniteltuja 

urakoita. Tästä kaikesta voi pahimmillaan seurata paljon ajan- ja rahanhukkaa sekä 

tehottomuutta ja asiakastyytymättömyyttä. 

 

Rakennuspalvelujen aikataulussa pysyminen –mittaria on tärkeä mittari, jota 

tutkimalla ja seuraamalla voidaan  parantaa ja kehittää sisäisiä prosesseja, joiden 

paraneminen puolestaan näkyy parempana asiakastyytyväisyytenä. 
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Taulukko 9. Tuotantonäkökulman mittarit – Työvaiheet aikataulussa. 

MITTARI  RAKENNUSPALVELUJEN 

AIKATAULUSSA PYSYMINEN 

Tarkoitus Aikataulussa pysymiseen liittyvien 

ongelmien selvittäminen ja sitä kautta 

erilaisten parannusten tekeminen 

rakennuspalveluissa ja sisäisissä 

prosesseissa. 

Kaava (Monta päivää projekti on perässä tai 

edellä suunniteltua 

aikataulua.)/(Suunniteltujen 

projektikuukausien lukumäärä.) 12 

kuukauden keskiarvolla 

Mittaustiheys Kerran kuukaudessa. 

Datan lähde Projektityökalu. 

Kenen vastuulla? Operatiivinen johtaja. 

Kuka reagoi mittauksiin? Hallitus eli toimitusjohtaja, operatiivinen 

johtaja ja tekninen johtaja. 

Miten mittaustuloksiin reagoidaan? Hallitus ja työnjohto yhdessä analysoivat 

syyt ongelmiin / onnistumisiin ja tekevät 

tarvittavat toimenpiteet. 

 

 

Taulukkoon 10 on koottu tuotanto-osa-alueen mittarit sekä niiden keskinäiset 

painoarvot. Puutteiden lukumäärä –mittari nähtiin painoarvoltaan huomattavasti 

tärkeämmäksi kuin rakennuspalvelujen aikataulussa pysyminen –mittarin. Tähän 

päädyttiin sen vuoksi, että on parempi tehdä hyvää laatua hivenen myöhässä kuin 

tehdä huonoa laatua aikataulussa. Lisäksi puutteiden lukumäärä –mittari viittaa 

laatuun ja sitä kautta asiakastyytyväisyyteen, jotka molemmat kuuluvat yrityksen 

kriittisiin menestystekijöihin. 
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Taulukko 10. Tuotantonäkökulman mittarit. 

TUOTANTONÄKÖKULMAN 

MITTARIT 

PAINOARVO 

Puutteiden lukumäärä 70% 

Rakennuspalvelujen aikataulussa pysy-

minen 

 30% 

Yhteensä 100% 

 

 

Henkilöstönäkökulma 

 

Henkilöstöosa-alueen mittareiksi valittiin henkilöstön osaaminen ja työtyytyväisyys. 

Osaaminen on yksi yrityksen kriittisistä menestystekijöistä ja henkilöstön 

työtyytyväisyys on merkittävä asia, koska se näkyy lopulta kaikessa mitä työntekijä 

tekee. Näiden molempien mittareiden positiivinen kehitys näkyy lopulta yrityksen 

parempana tuottavuutena ja henkilöstön parempana sitoutumisena yritykseen. 

 

Taulukossa 11 on mittarikortti, jossa mitataan osaamista ja tarkemmin määritellen 

henkilökunnan osaamista. Rakennuspalvelut ovat liiketoimintaa, jossa vaaditaan 

ehdottomasti hyvää ammattitaitoa. Ammattitaidon pitää ulottua itse työn tekemisestä 

myös asiakkaiden kohtaamiseen ja heidän palvelemiseen. Osaaminen tai 

paremminkin sen puute liittyy näin ollen erittäin vahvasti rakennusteollisuutta 

yleisesti vaivaamaan huonoon työn jälkeen ja laatuongelmiin. Lisäksi 

rakennusteollisuutta vaivaa eräänlainen asenneongelma, jossa ei reagoida tai 

vähätellään asiakkaiden työsuoritteisiin liittyviä pyyntöjä tai reklamaatioita. 

Tämänkaltaista asiakaslähestymistä ei saisi enää esiintyä.  Edellä mainittujen asioiden 

vuoksi henkilöstönäkökulman osa-alueisiin liittyvä osaaminen on yksi kriittisiä 

menestystekijöitä, joilla yritys voi erottautua verrattuna  muihin  kilpailijoihin. Tämän 

osa-alueen parantaminen antaa vahvan kilpailuedun muihin saman alan yrityksiin 

nähden. 
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Taulukko 11. Henkilöstönäkökulman mittarit – Henkilökunnan osaaminen. 

MITTARI  HENKILÖKUNNAN OSAAMINEN 

Tarkoitus Yrityksen henkilöstön osaamisen 

seuraaminen ja parantaminen. 

Kaava Työnjohdon antama arvio työn 

onnistumisesta eri projekteissa. 

Mittaustiheys Kerran kuukaudessa. 

Datan lähde Työnjohto. 

Kenen vastuulla? Operatiivinen johto. 

Kuka reagoi mittauksiin? Hallitus eli toimitusjohtaja, operatiivinen 

johtaja, tekninen johtaja ja työnjohto 

Miten mittaustuloksiin reagoidaan? Hallitus ja työnjohto yhdessä analysoivat 

syyt ongelmiin / onnistumisiin ja tekevät 

tarvittavat toimenpiteet. 

 

 

Neelyn (1998, s. 15) mukaan tyytyväinen työntekijä tekee työnsä paremmin, joten 

työntekijöiden tyytyväisyys työhön on tärkeää. Tyytyväisyys mitataan henkilöstölle 

kerran vuodessa toteutettavalla kyselyllä, jossa kartoitetaan tärkeitä 

työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten työssä viihtymistä, motivaatiota, 

ilmapiiriä, työturvallisuutta sekä tiedottamisen ja palautteen antamisen tasoa. 

 

Henkilöstön työtyytyväisyyden kysely antaa myös vahvan positiivisen signaalin 

operatiiviselle tasolle, että he ovat tärkeä osa yrityksen menestystä, koska heidän 

mielipiteitään kuunnellaan ja arvostetaan. Se, että he pystyvät vaikuttamaan yrityksen 

asioihin lisää heidän motivaatiotaan ja työtyytyväisyyttä. Tämän seurauksena 

työntekijöiden vaihtuvuus vähenee ja sitoutuminen yritykseen paranee, jolloin heihin 

rakennettu ja investoitu suhde sekä osaaminen ei mene hukkaan. Tämä näkyy 

puolestaan yrityksen parempana tuottavuutena. Taulukosta 12 voidaan nähdä 

työtyytyväisyys –mittari. 
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Taulukko 12. Henkilöstönäkökulman mittarit – Työtyytyväisyys. 

MITTARI  TYÖTYYTYVÄISYYS 

Tarkoitus Yrityksen henkilöstön työtyytyväisyyden 

seuraaminen ja parantaminen. 

Kaava Henkilöstön antama arvosana 

kyselylomakkeessa. 

Mittaustiheys Kerran vuodessa. 

Datan lähde Henkilöstö. 

Kenen vastuulla? Operatiivinen johtaja. 

Kuka reagoi mittauksiin? Hallitus eli toimitusjohtaja, operatiivinen 

johtaja, tekninen johtaja ja työnjohto 

Miten mittaustuloksiin reagoidaan? Toimitusjohtaja ja työnjohto yhdessä 

analysoivat syyt ongelmiin / 

onnistumisiin ja tekevät tarvittavat 

toimenpiteet. 

 

 

Taulukkoon 13 on koottu tuotanto-osa-alueen mittarit sekä niiden keskinäiset 

painoarvot. Osaaminen kuuluu yrityksen kriittisiin menestystekijöihin, joten sen 

painoarvo nähtiin hiukan suurempana kuin työtyytyväisyyden, joka myös on tärkeä 

tekijä yrityksen menestymisessä. 

 

Taulukko 13. Henkilöstönäkökulman mittarit. 

HENKILÖSTÖNÄKÖKULMAN 

MITTARIT 

PAINOARVO 

Osaaminen 60% 

Työtyytyväisyys 40% 

Yhteensä 100% 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tutkimuksen alussa rajaukset ja tavoitteet -osiossa esiteltiin tutkimuskysymyksiä, 

joihin tämän tutkimuksen avulla pyrittiin löytämään vastauksia. Tutkimuksen 

pääkysymyksinä olivat seuraavat aiheet: 

 

miten rakennetaan pienelle tai keskisuurelle rakennusteollisuuden yritykselle 

toimiva suorituskyvyn analysointijärjestelmä? 

 

mitä asioita on otettava huomioon, kun suunnitellaan analysointijärjestelmää 

erityisesti rakennusteollisuuden yritykselle? 

 

Seuraavaksi molemmat edellä mainitut tutkimuskysymykset käydään läpi ja kerrotaan 

minkälaisia vastauksia tässä tutkimuksessa on löydetty niiden suhteen. 

 

Miten rakennetaan pienelle tai keskisuurelle rakennusteollisuuden yritykselle 

toimiva suorituskyvyn analysointijärjestelmä? 

 

Yrityksen käytettävissä olevat resurssit, kuten aika, raha ja tietotaito ovat usein 

suorassa suhteessa yrityksen kokoon. Pienellä yrityksellä on usein vastaavasti pienet 

resurssit, joten sen on syytä valita resursseihinsa sopiva ja niitä tukeva 

analysointijärjestelmä. Tämän vuoksi rakennettaessa pienelle tai keskisuurelle 

rakennusteollisuuden yritykselle suorituskyvyn analysointijärjestelmää täytyy 

ensisijaisesti huomioida yrityksen koko. Yrityksen toimialalla ei ole merkitystä 

analysointijärjestelmän valintaan tai sen implementointiprosessiin. Tämän vuoksi 

tutkimuksen tuloksena saatu analysointijärjestelmä ja sen toteuttava 

implementointiprosessi sopivat rakennusteollisuuden sijasta yhtä hyvin vaikka 

sahateollisuuteen, jos yritys on kooltaan pieni- tai keskisuuri yritys. Toimialalla on 

vaikutusta ainoastaan analysointijärjestelmän sisällöllisiin tavoitteisiin, kuten 

esimerkiksi menestystekijöihin.  
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Siinä vaiheessa, kun yritys lähtee rakentamaan suorituskyvyn analysointijärjestelmää, 

niin sillä on täytynyt olla jonkinlainen heräte ja pääkäyttötarkoitus mielessä 

aloittaakseen prosessin. Järjestelmän rakentamisen alussa pitää valita 

suunnittelutiimi. Tiimissä olisi hyvä olla työntekijöitä yrityksen eri tasoilta. Tällöin 

yritys saa monipuolisempia näkökulmia mittariston rakentamiseen ja sen lisäksi eri 

organisaatiotasojen valitseminen mukaan suunnittelutiimiin vähentää vastustusta ja 

lisää sitoutumista järjestelmään. 

 

Seuraavaksi yrityksen suunnittelutiimin pitää valita sopiva suorituskyvyn 

analysointijärjestelmä. Suorituskyvyn analysointijärjestelmää valittaessa ratkaisevaa 

ei ole millä teollisuuden alalla yritys toimii vaan se, että mikä on yrityksen koko ja 

sen resurssit. Markkinoilla on monenlaisia järjestelmiä ja useat  niistä on suunnattu 

isojen yrityksien tarpeisiin. Sen vuoksi on tärkeää, että pieni tai keskisuuri yritys 

valitsee sen koolle ja resursseille sopivan analysointijärjestelmän. 

 

Sopivan järjestelmän löydyttyä yrityksen pitää pohtia miten analysointijärjestelmä 

rakennetaan. Analysointijärjestelmien rakentamiselle löytyy myös erilaisia malleja 

mutta tässäkin vaiheessa pitää huomioida mallin soveltuvuus yritykselle. Se, millä 

teollisuuden alalla yritys toimii ei ole niinkään väliä, kuin sen koolla ja resursseilla, 

kun pohditaan mallin soveltuvuutta. Sopivan mallin löydyttyä niitä kannattaa aina 

hiukan muokata kunkin yrityksen tarpeita vastaavaksi, jos vain aihetta. Mallin olisi 

hyvä olla yksinkertainen, selkeä ja helposti omaksuttavissa, jotta se kuluttaisi 

mahdollisimman vähän yrityksen käytettävissä olevaa aikaa, rahaa ja tietotaitoa. 

 

Nykytietämyksen mukaan suorituskyvyn analysointijärjestelmää pitää lähteä 

rakentamaan määrittelemällä yrityksen visio ja strategia.  Näiden pohjalta lähdetään 

puolestaan miettimään menestystekijöitä, joiden perusteella saadaan mitattavat osa-

alueet ja mittarit selville. Näitä asioita pohdittaessa pitää ottaa yrityksen koon ja 

resurssien lisäksi huomioon teollisuuden ala ja sen erityispiirteet. Erityisesti 

rakennusteollisuuden erityispiirteet vaikuttavat menestystekijöiden valitsemiseen ja 

sitä kautta osa-alueiden ja niiden mittareiden valintaan. 
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On olennaista, että analysointijärjestelmässä on selkeät mittarikortit. Tämä tekee 

järjestelmän käyttämisen selkeäksi ja vähentää turhia resursseja vieviä sekaannuksia. 

Mittarikortit ikään kuin kertovat järjestelmän käyttämisen pelisäännöt: mikä on 

mittarin tarkoitus, miten mittaustulos saadaan, miten usein mitataan, mistä mitataan, 

kenen vastuulla mittari on, kuka reagoi mittauksiin ja miten mittaustuloksiin 

reagoidaan? 

 

Mittariston rakentamisen jälkeen seuraa sen käyttöönotto. Käyttöönotto on tärkeä 

vaihe, jolloin voidaan vaikuttaa miten hyvin tehty suunnittelutyö saadaan 

hyödynnettyä. Käyttöönoton onnistumisen edellytyksiä ovat johdon sitoutuminen 

järjestelmään, onnistunut viestintä ja koulutus. Lisäksi operatiivisen työntekijän 

osallistuminen suunnittelutiimiin on tärkeä asia. Kaikilla näillä keinoilla työntekijät 

sitoutuvat paremmin käyttämään järjestelmää ja muutosvastarinta vähenee. 

 

Kaiken tämän lisäksi on tärkeää, että analysointijärjestelmää pidetään jatkuvasti ajan 

tasalla ja sitä päivitetään. Mikäli jokin järjestelmään vaikuttava asia muuttuu, niin 

myös itse järjestelmääkin täytyy päivittää. Muuten se antaa vääriä tietoja 

päätöksenteon tueksi.  

 

Mitä asioita on otettava huomioon, kun suunnitellaan analysointijärjestelmää 

erityisesti rakennusteollisuuden yritykselle? 

 

Suunniteltaessa analysointijärjestelmää pienelle tai keskisuurelle 

rakennusteollisuuden yritykselle täytyy ottaa huomioon kunkin rakennusyrityksen 

omat tarpeet sekä rakennusteollisuuden erityispiirteet. Jos vertaa rakennusteollisuutta 

muihin teollisuuden aloihin niin voidaan sanoa, että rakennusteollisuus on päässyt 

turhan usein julkiseen keskusteluun sitä vaivaavasta harmaasta taloudesta ja huonosta 

työn laadusta. Tämän seurauksena rakennusala kärsii huonosta maineesta ja 

luottamuksen puutteesta. Sen vuoksi analysointijärjestelmää suunniteltaessa pitää 

ottaa huomioon yrityksen omien tarpeiden lisäksi kaikki seikat, joilla yritys lisää 

luotettavuutta, työn laatua ja hyvää asiakaspalvelua. Muita parempi luotettavuus, 
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hyvä laatu ja asiakaspalvelu takaavat kilpailuedun muihin rakennusteollisuudessa 

toimiviin yrityksiin nähden. 

 

Rakennusteollisuus ja kaikki muutkin teollisuuden alat kärsivät tämän hetkisestä 

globaalista talouskriisistä, jonka seurauksena kaikki ovat varovaisempia ja sen vuoksi 

tilauskannat ovat myös pienemmät. Tilanne markkinoilla on hankala ja sen vuoksi on 

tärkeää, että yritys erottuu muista saman alan kilpailijoista. Tämän vuoksi yrityksen 

täytyy käyttää kaikki keinot, joilla se voi kehittää ja parantaa yritystään sekä saamaan 

kilpailuetua muihin nähden. Tässä tavoitteessa suorituskyvyn analysointi-

järjestelmästä voi olla suuri apu.  

 

Riittävästi saatujen käyttökokemuksien jälkeen analysointijärjestelmästä olisi 

kiinnostavaa tehdä jatkotutkimus. Jatkotutkimuksessa olisi mielenkiintoista selvittää 

kuinka hyödylliseksi yritys koki suunnitteluprosessin ja itse toteutetun järjestelmän? 

Tällöin saataisiin vastauksia siihen, että kuinka hyvin mittaristo ja sen 

suunnitteluprosessi on auttanut yritystä verrattuna aikaan, jolloin sitä ei oltu vielä 

toteutettu. 
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7. YHTEENVETO 

 

 

Pienten ja keskisuurten yritysten johtaminen perustuu usein yrityksen 

omistajajohtajan näkemyksiin, kokemuksiin ja henkilökohtaiseen taitoon. Tämän 

lisäksi yritys tarvitsee tietoa suorituskyvystään.  

 

Yrityksen suorituskyky voidaan määritellä yrityksen kyvyksi saada aikaan tuotoksia 

asetetuilla ulottuvuuksilla suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Mainitut ulottuvuudet 

liittyvät yrityksen kykyyn täyttää kaikkien sidosryhmien tarpeet. Sidosryhmiä ovat 

esimerkiksi asiakkaat, työntekijät, omistajat, yhteistyökumppanit, tavarantoimittajat, 

sijoittajat, viranomaiset ja kansalaisjärjestöt. 

 

Yrityksen menestys ja jatkuvuus perustuvat sen suorituksiin, joita on voitava mitata. 

Mittauksen perusteella yritystä voidaan johtaa ja ohjata haluttuun suuntaan sekä tehdä 

mahdollisia korjausliikkeitä. Vanha hyväksi koettu sanonta on: ”Sitä saat mitä 

mittaat”. Hyvin tehtyjä mittauksia voidaan käyttää päätöksenteon tukena, jolloin 

saavutetaan yritystoiminnan perimmäinen tarkoitus eli kannattava liiketoiminta sekä 

taataan yrityksen taloudelliset toimintaedellytykset pitkällä aikavälillä. 

 

Kohdeyrityksen näkökulmasta katsoen tutkimuksen tarkoituksena oli muuttaa 

yrityksen käyttäytymistä eli aloittaa järjestelmällinen suorituskyvyn analysointi ja 

järjestelmän toteutus. Tällöin tutkimusote voitiin määritellä toiminta-analyyttiseen 

paradigmaan kuuluvaksi toimintatutkimukseksi, joka edellytti tutkijan aktiivista 

osallistumista ja kohteen käyttäytymisen muuttamista. Tutkimuksen käytännön osassa 

oli mukana yksi pääkaupunkiseudun rakennusteollisuuden yritys. Tutkija rakensi 

yhdessä yrityksen suunnittelutiimin kanssa suorituskyvyn analysointijärjestelmän, 

joka saatiin koekäyttövaiheeseen. 

 

Tutkimuksen päätavoitteena oli tutkia miten rakennetaan pienelle tai keskisuurelle 

rakennusteollisuuden yritykselle toimiva suorituskyvyn analysointijärjestelmä? 
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Toinen tutkittava aihe oli se, että mitä asioita on otettava huomioon, kun 

suunnitellaan analysointijärjestelmää erityisesti rakennusteollisuuden yritykselle? 

 

Tutkimus käynnistyi tutkimalla yrityksien suorituskyvyn mittaamista yleisellä tasolla 

sekä pk-yrityksien että rakennusteollisuuden erityispiirteitä, jonka jälkeen siirryttiin 

suorituskyvyn analysointijärjestelmän suunnittelemista käsittelevään aineistoon.  

 

Itse järjestelmän rakentaminen aloitettiin valitsemalla suunnittelutiimi. Tiimiin 

valittiin työntekijöitä yrityksen eri tasoilta. Tällöin yritys sai monipuolisempia 

näkökulmia mittariston rakentamiseen ja sen lisäksi eri organisaatiotasojen 

valitseminen mukaan suunnittelutiimiin vähensi vastustusta ja lisäsi sitoutumista 

järjestelmään. 

 

Seuraavaksi yrityksen suunnittelutiimi valitsi sopivan suorituskyvyn 

analysointijärjestelmän. Suorituskyvyn analysointijärjestelmää valittaessa ratkaisevaa 

ei ollut millä teollisuuden alalla kohdeyritys toimi vaan se, että mikä oli sen koko ja 

resurssit. Markkinoilla on monenlaisia järjestelmiä ja useat  niistä on suunnattu isojen 

yrityksien tarpeisiin. Sen vuoksi oli tärkeää, että kohdeyritykselle valittiin sen koolle 

ja resursseille sopiva analysointijärjestelmä. 

 

Sopivan järjestelmän löydyttyä pohdittiin miten analysointijärjestelmä rakennetaan. 

Analysointijärjestelmien rakentamiselle löytyi myös erilaisia malleja mutta tässäkin 

vaiheessa piti huomioida mallin soveltuvuus kohdeyritykselle. Se millä teollisuuden 

alalla kohdeyritys toimi ei ollut niinkään väliä kuin sen koolla ja resursseilla 

prosessimallia valittaessa. Päädyttiin siihen, että  mallin olisi hyvä olla 

yksinkertainen, selkeä ja helposti omaksuttavissa, jotta se kuluttaisi mahdollisimman 

vähän kohdeyrityksen käytettävissä olevaa aikaa, rahaa ja tietotaitoa. 

 

Seuraavaksi lähdettiin pohtimaan kohdeyrityksen visiota ja strategiaa. Vision ja 

strategian selkiydyttyä mietittiin menestystekijöitä, joiden perusteella saatiin 

mitattavat osa-alueet ja mittarit selville. Näitä asioita pohdittaessa otettiin yrityksen 



92 

 

koon ja resurssien lisäksi huomioon teollisuuden ala ja sen erityispiirteet. Erityisesti 

rakennusteollisuuden erityispiirteet vaikuttivat menestystekijöiden valitsemiseen ja 

sitä kautta osa-alueiden ja niiden mittareiden valintaan. 

 

Sopivien mittareiden valinta oli suorituskyvyn analysointijärjestelmän rakentamisen 

suhteen tutkimuksen viimeisiä tehtäviä. Mittariston rakentamisen jälkeen seurasi 

vielä sen käyttöönotto ja käyttö. Järjestelmän käyttöönotto ja käyttö käytiin tässä 

tutkimuksessa vain teoreettisella tasolla läpi, jotta niiden toteuttaminen onnistuisi. 

Käyttöönotto on tärkeä vaihe, jolloin voidaan vaikuttaa miten hyvin tehty 

suunnittelutyö saadaan hyödynnettyä. Käyttöönoton onnistumisen edellytyksiä ovat 

johdon sitoutuminen järjestelmään, onnistunut viestintä ja koulutus. Lisäksi 

operatiivisen työntekijän osallistuminen suunnittelutiimiin on tärkeä asia. Kaikilla 

näillä keinoilla työntekijät sitoutuvat paremmin käyttämään järjestelmää ja 

muutosvastarinta vähenee. 

 

On myös olennaista, että analysointijärjestelmässä on selkeät mittarikortit. Tämä 

tekee järjestelmän käyttämisen selkeäksi ja vähentää turhia resursseja vieviä 

sekaannuksia. Mittarikortit ikään kuin kertovat järjestelmän käyttämisen pelisäännöt: 

mikä on mittarin tarkoitus, miten mittaustulos saadaan, miten usein mitataan, mistä 

mitataan, kenen vastuulla mittari on, kuka reagoi mittauksiin ja miten 

mittaustuloksiin reagoidaan?  

 

Kaiken tämän lisäksi on tärkeää, että analysointijärjestelmää pidetään jatkuvasti ajan 

tasalla ja sitä päivitetään. Mikäli jokin järjestelmään vaikuttava asia muuttuu, niin 

myös itse järjestelmääkin täytyy päivittää. Muuten se antaa vääriä tietoja 

päätöksenteon tueksi. 

 

Suunniteltaessa analysointijärjestelmää pienelle tai keskisuurelle 

rakennusteollisuuden yritykselle täytyy ottaa huomioon kunkin yrityksen omat tarpeet 

sekä rakennusteollisuuden erityispiirteet. Jos vertaa rakennusteollisuutta muihin 

teollisuuden aloihin niin voidaan sanoa, että rakennusteollisuus on päässyt turhan 
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usein julkiseen keskusteluun sitä vaivaamasta harmaasta taloudesta ja huonosta työn 

laadusta. Tämän seurauksena rakennusala kärsii huonosta maineesta ja luottamuksen 

puutteesta. Sen vuoksi analysointijärjestelmää suunniteltaessa pitää ottaa huomioon 

yrityksen omien tarpeiden lisäksi kaikki seikat, joilla yritys lisää luotettavuutta, työn 

laatua ja hyvää asiakaspalvelua. Muita parempi luotettavuus, hyvä laatu ja 

asiakaspalvelu takaavat kilpailuedun muihin samalla alalla toimiviin yrityksiin 

nähden. 

 

Rakennusteollisuus ja kaikki muutkin teollisuuden alat kärsivät tämän hetkisestä 

globaalista talouskriisistä, jonka seurauksena kaikki ovat varovaisempia ja sen vuoksi 

tilauskannat ovat myös pienemmät. Tilanne markkinoilla on hankala ja sen vuoksi on 

tärkeää, että yritys erottuu muista kilpailijoista positiivisella tavalla. Tämän vuoksi 

yrityksen täytyy käyttää kaikki keinot, joilla se voi kehittää ja parantaa yritystään 

sekä saamaan kilpailuetua muihin nähden. Tässä tavoitteessa suorituskyvyn 

analysointijärjestelmästä voi olla suuri apu. 

 

Suorituskyvyn analysointijärjestelmän rakentamisen seurauksena kohdeyritys sai 

jäsenneltyä ja luotettavaa tietoa antavan suorituskykymittariston, jota se voi 

hyödyntää päätöksenteon tukena analysoitaessa toiminnan tuloksia ja 

toimintaedellytyksiä pidemmälle tai lyhyemmälle aikavälille niin taloudellisten kuin 

ei-taloudellisten mittareiden suhteen. Lisäksi järjestelmän rakentaminen itsessään oli 

yritykselle erinomainen oppimisprosessi, joka avasi uusia näkökulmia sekä yrityksen 

toiminnan että henkilöstön kehittämiseen. 
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LIITE 1. Yksittäisen mittarin käyttöperiaatelomake (muokattu Neely et. al, 1996). 

 

      OTSIKKO SELITYS 

1. Mittari Mittarin nimi. Hyvä nimi selittää itsessään mittarin 

tarkoituksen. 

2. Käyttötarkoitus Jos mittarilla ei ole käyttötarkoitusta, sitä ei kannata 

mitata. 

3. Mihin liittyy? Tunnistetaan liiketoiminnan tavoitteet ja menestystekijät, 

joihin mittari liittyy. 

4. Tavoite Tavoiteltava suorituksen taso ja aika, jolloin se pyritään 

saavuttamaan. 

5. Laskentakaava Miten mittarin tulos lasketaan ja mitkä ovat lähtöarvot? 

6. Taajuus Kuinka usein mittarin arvo lasketaan ja raportoidaan? 

7. Kuka laskee ja 

raportoi? 

Nimetään henkilö(t), joka vastaa datan keräämisestä, 

mittarin laskemisesta ja raportoinnista? 

8. Datan lähde? Mistä data saadaan? 

9. Kuka reagoi 

tuloksiin? 

Nimetään henkilö tai ryhmä, joka tekee toimenpiteitä 

tulosten perusteella. 

10. Miten tulosten 

perusteella 

toimitaan? 

Kuvataan toimenpiteitä, joilla tavoitteesta jäävät arvot 

korjataan. Nämä vaihtelevat tilannekohtaisesti. 

11. Huomautukset Mittariin liittyvät erityiset piirteet tai ongelmat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 2. Rakentamisen suhdannekuvaajat elokuu 2013 (Rakennusteollisuus RT, 2013b). 

 

 

 

 


