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Ohjelma
9:00 – Johdon mittarit: miten hallita paremmin? Aki Jääskeläinen, Mittaritiimi,
Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)
– Suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisen kypsyystila Suomessa
– Mittaamisen hyödyntämisen esteet ja yleisimmät kehittämistarpeet
– Visualisointi mittaamisen hyödyntämisen edistäjänä

9:25 – Mittaaminen toimivien johtamiskäytäntöjen tukena - Niklas Luukkanen,
Mittaritiimi, TTY
– Mitä mittareilla johtaminen tarkoittaa käytännössä?
– Miten mittareita käytetään johtamisprosessin ja päätöksenteon tukena?

9:45 Mittarilistoista strategian jalkauttamiseen – Kehittämispäällikkö Katariina
Valtonen, Kouvolan Kaupunki
– Lähtötilanne kehitystyöhön, mitkä olivat mittaamisen haasteita?
– Katsaus mittaamisen kehitystyöhön
– Mittaamisen yhdistäminen johtamisjärjestelmään

10:00 Keskustelua
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”JOHDON MITTARIT HALLINTAAN”
•

Lähtökohta: mittareita on suunniteltu ja otettu käyttöön paljon 
mietitty vähemmän sitä, miten niistä saataisiin kaikki irti

•

Aikataulu 1.8.2012–31.12.2014

•

Päärahoittaja Työsuojelurahasto

•

Mukana Kouvolan kaupunki, Helsingin kaupungin henkilöstökeskus
ja rakentamispalvelu Stara

•

Käytännön tehtäviä:
o Mittaustiedon käytön tilan kypsyysanalyysi (kyselytutkimus)
o Mittaamista tehostavien käytäntöjen suunnittelu kolmessa caseorganisaatiossa
o Haastattelututkimus suorituskyvyn johtamiskäytännöistä

•

Hankkeen eri vaiheissa työskennelleet henkilöt
o Projektipäällikkö/tutkijatohtori Aki Jääskeläinen
o Tutkija Juho-Matias Roitto
o Tutkimusapulainen Niklas Luukkanen
o Tutkijatohtori Paula Kujansivu
Aki Jääskeläinen
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Suorituskyvyn mittaamisen
ja johtamisen kypsyystilan
kartoittaminen Suomessa

Kysely ja sen vastaajat
• Kyselyllä kaksi tarkoitusta:
– Kypsyysmallin profiileiden luonti empiriaan pohjautuen
– Suomalaisten organisaatioiden mittaamisen tilan kartoitus
• Kokonaisvastausmäärä: 274 vastausta
– Julkisten organisaatioiden vastaajien määrä: 207 kpl
– Yksityisen puolen vastaajien määrä: 64 kpl

• Vastaajat johtoa ja asiantuntijoita
• Organisaatiot
– Kuntien lukumäärä
• Suuret (yli 100 000 as.)
• Keskikokoiset (yli 30 000)
• Pienet (alle 30 000)

6 kuntaa
2 kuntaa
3 kuntaa

– Yritysten lukumäärä
• Yli 50 työntekijää
• Alle 50 työntekijää

35 vastausta
28 vastausta

Kokonaistyytyväisyys

Kypsyysmalli

Tyytyväisyys

Mittausjärjestelmät

1.
Mittausjärjestel
män tila,
mittarit

Tyytyväisyys

Mittaustiedon
käyttö

2.
Mittausjärjestel
män tila,
IT

3.
Mittaustiedon
käyttö
suunnittelussa

4. Mittaustiedon
käytön
monipuolisuus

5.
Mittauskulttuuri

6.
Mittaustiedon
viestintä

Cultural controls
Performance-oriented culture
Personnel commitment
Management support

Cybernetic Controls

Planning
Strategic (long-term) planning
Analysis of the current situation
Setting targets

Action (short term) planning
Defined action plans

Performance measurement
Measures aligned with strategy
Causal relationships between measurement objects
Scope of measurement
Measurement specifications clearly defined
Reliability of measurement information
Process for reviewing and updating measures

Reward and compensation

Rewarding and performance information

Technology management
IT in measurement information gathering
IT in reporting measurement information
Availability of measurement information

Taustalla MCS package
ajattelu, Malmi ja Brown,
2008

Administrative Controls
Structures and procedures
Resource allocation with measurement information
Competence management and learning promotion
Scanning external environment
Benchmarking

Communication
Communicating measurement information to the
personnel
Communicating measurement information to the
stakeholders
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Kypsyysmallin käyttöliittymä
• Web-pohjainen helppo käyttöliittymä
• Tarjoaa kyselyn lopuksi valmiin profiloinnin ja
joitain yleisiä kehitysohjeita
http://www.tinyurl.com/kypsyysmalli
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(Jääskeläinen & Roitto, 2014)
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Mittaamisen tila ja
havaittuja
kehittämistarpeita

Yleiskuva tuloksista

Yksityisten ja julkisten
toimijoiden välinen vertailu
115%

•

110%

105%
100%

Koko
aineiston ka.

95%
90%

Yksityiset
Julkiset

85%

•

Yksityisissä
yrityksissä
mittaustietoa
käytetään
enemmän
suunnittelun
tukena
Julkisella
puolella
mittaaminen on
moniulotteisempaa

Tuloksena hieman kaksijakoinen
kuva mittaamisesta
•
•

•
•

Kokonaisuutta ensisilmäyksellä tarkasteltuna varsinkin
mittausjärjestelmät näyttävät olevan varsin hyvällä tasolla
30 % vastaajista tyytymättömiä kokonaisuudessaan suorituskyvyn
mittaamiseen
Tyytymättömyys kohdistuu usein käytössä oleviin tietojärjestelmiin (tieto
hajallaan, saatavuus heikkoa)
Toisaalta joidenkin kriittisten perusasioiden taso on yllättävän heikko
– käyttöperiaatteiden määritys
– mittariston syy-seuraus-suhteiden selvittäminen

•

Mittaamisen käyttö kokonaisuutenaan heikommalla tasolla, kuten
ennalta oletettiinkin
– 15 prosenttia ilmoitti, että henkilöstö kokee heidän organisaatiossaan
mittaamisen ylimääräisenä rasitteena
– vain muutama prosentti katsoo saavansa johdolta tarpeeksi tukea
mittaamisen toteuttamiseen

Visualisointi mittaamisen
käytön edistäjänä
”53 % vastaajista kertoi käyttävänsä
visualisointia mittaamisen tukena”

Monta yksikköä

Monta
luokkaa

Kaksi muuttujaa
per yksikkö

Vähän yksiköitä

Syklinen data

Vähän luokkia

Vähän luokkia

Syklitön data

Monta ajanjaksoa

Paljon luokkia

Muutama ajanjakso

Yksi muuttuja per yksikkö

Aikasarja

Yksiköiden
välillä

Yksi
muuttuja

Vertailu

Vähän
datapisteitä

Kaksi muuttujaa

Jakauma

Suhde

Osuudet

Kolme
muuttujaa

Kaksi
muuttujaa

Muuttuva

Muutama ajanjakso

Suhteelliset
muutokset riittää

Monta
datapistettä

Suhteellisilla ja absoluuttisilla
muutoksilla väliä

Staattinen
Kolme
muuttujaa

Usea ajanjakso

Suhteelliset
muutokset riittää

Suhteellisilla ja absoluuttisilla
muutoksilla väliä

Yksikertainen
osuus
kokonaisuudesta

Lisääntyminen tai
vähentyminen suhteessa
kokonaisuuteen

Osakokonaisuudet

Lähde, ks.
data
visualization
Abela, 2009
best practices
2013
slideshare,
Abela, 2009

Mittaamisen logiikan (syyseuraussuhteet) selkeyttäminen

Productivity

Good condition
of customers

Customer
safety

Customer
satisfaction
Happiness of
customers

Cost efficiency

Output
quantity

Service quality
Resources
used

Employee
competence
Atmosphere in
service provision

Working
atmosphere

Output
magnitude

Utilization of
resources

”Strategiakartta”
Jääskeläinen & Roitto, 2014
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Yhteenvetona mittaamisen
kypsyyden analysoinnista
• Uutuusarvo liittyi mittaamisen käytön suurempaan huomiointiin ja
vastausvaihtoehtojen sanalliseen kuvaukseen
• Pyrkimyksenä oli kompromissi kattavuuden/tieteellisyyden ja
käytännöllisyyden välillä
• Jo vastaamisen itsessään koettiin lisäävän ymmärrystä mittaamisen
tilasta
• Jatkokehitystarpeita:
o kysymyksissä käytetyt tasokuvaukset eivät kaikilta osin
onnistuneita, haastetta lisää eri toimialojen erityispiirteet
o profilointi pohjautuu suppeahkoon ja ehkä vinoutuneeseen dataan,
hyviin profiileihin pääsee liian helposti
o kyselypohjainen malli vaatii tuekseen laadullista aineistoa, tulosten
syyt eivät täysin selvinneet
• Rohkeasti vastailemaan ja profiloimaan omaa organisaatiota

Yhteenvetona mittaamisen käyttöön
liittyvistä kehittämistarpeista
• Mittaustiedon käyttöä tulisi monipuolistaa uusille osa-alueille, esim.
o henkilöstön osaamisen johtaminen
o resurssien jakaminen
o organisaation ulkopuolisen maailman ymmärtäminen
• Mittaamisen käytön mahdollistavat tekijät, esim. organisaatiokulttuuri
ei edelleenkään valmisvalmiita, esimerkki
o mittaustulosten viestinnässä vain 20 % vastaajista toimi
vuorovaikutteisesti
• Visualisoinnin mahdollisuuksia tulisi kehittää käyttäjälähtöisesti, ts.
mitkä ovat johtajien arvostamat esitysmuodot

• Mittarit eivät ole tilastoja tai raportteja vaan johdon apuväline
o Linkitys johtamisjärjestelmiin ja johtajan tehtäviin?
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