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Tuottavuuden voi sanoa olevan avaintekijänä monen taloudellisen mittarin taustalla 
eli ts. yrityksen taloudellinen menestyksen takana on liikevaihdon kasvun ohella hyvä 
tuottavuus. Tavallisesti tuottavuutta mitataan objektiivisilla ja suorilla mittareilla. 
Tuottavuutta on mahdollista mitata kuitenkin myös välillisesti ja subjektiivisesti, 
jolloin mitattaviksi saadaan sellaisia tuottavuusfaktoreita, joita ei objektiivisilla 
mittareilla voi tavoittaa. 
 
Tässä tutkimuksessa kehitetäänkin ympäristötaloustieteessä käytetyn contingent 
valuation -menetelmän (CVM) pohjalta sellainen henkilöstömittari, jolla pyritään 
selvittämään tuottavuuteen vaikuttavien inhimillisten tekijöiden vaikutus. Henkilöstön 
mittaamiseen vaikuttaa se, millainen ihmiskäsitys mittarin taustalla on, ja tyypillisesti 
taloustieteissä kuva ihmisestä on varsin yksinkertaistava. Siksi tässä opinnäytetyössä 
pyritään psykologiaa hyödyntäen rakentamaan kokonaisvaltaisempi näkemys 
mitattavasta kohteesta eli ihmisestä, jotta kehiteltävä mittari mittaisi oikein. 
 
Tutkimuksen tulokseksi muodostettiin CVM-sovellus, joka on subjektiivinen, 
epäsuora ja ennakoiva tuottavuuden mittari. 
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1 JOHDANTO 
 

 

1.1 Työ ja tunteet – aihealueen esittely ja merkitys 

 
Muun muassa tietotekniikan tuleminen on muuttanut työtä ja tuotantoa 

tietointensiivisemmäksi, mikä tarkoittaa sitä, ettei kilpailukyky perustu enää niinkään 

materiaalien ja energian tehokkaaseen hyödyntämiseen. Puhutaankin niin sanotusta 

tietotyöstä, jossa leimallista on aineettomien aiheiden käsittely eikä konkreettisen 

aineen työstäminen kuten perinteisessä työssä. Tietotyötä kuvaillaan kognitiiviseksi 

taidoksi, työn omaehtoiseksi muotoiluksi ja tiimityötä vaativaksi toiminnaksi, jossa 

itseohjautuvuus ja luova innovointi korostuvat. Tällaisen työn eli ihmisten johtaminen 

tarkoittaa luottamuksellisen, innostavan ja kannustavan työmiljöön luomista eli 

psyykkisen työympäristön laadun parantamista. Tietointensiivisen yrityksen 

varallisuuden voidaan sanoa muodostuvan aineettomasta pääomasta eli sisäisistä 

rakenteista (esim. yrityskulttuuri), ulkoisista rakenteista (esim. asiakassuhteet) ja 

merkittäväksi keskeiseksi kilpailutekijäksi kutsutusta inhimillisestä pääomasta, joka 

koostuu mm. yksilöiden terveydestä, luovuudesta, motivaatiosta ja sitoutumisesta. 

(Timo Aron esipuhe, Otala & Ahonen 2005, 11, 13-15, 19) Ihmisen ja inhimillisten 

tekijöiden huomioon ottaminen aiempaa vakavammin on tullut ajankohtaiseksi 

yritysmaailmassakin. 

 

Useimpien yritysten tärkein varallisuuserä (Stewart 1997, xii) ja tietotyön 

tuotantoväline, ovat ihmisten aivot. Tavanomaisista tuotantovälineistä poiketen ne 

eivät ole yrityksen omaisuutta eikä niihin voida vaikuttaa tavanomaisin keinoin. 

Edellytyksenä tämän tuotantovälineen hyödyntämiselle yritystoiminnassa onkin se, 

että aivojen omistaja jaksaa innostua ja oppia, haluaa antaa parhaansa ja luovuuttaan 

yrityksen tuotantoprosesseihin. Työn tulos ei riipu pelkästään henkilön kyvystä 

ajatella vaan myös halusta ajatella. Tämä tarkoittaa työhyvinvoinnin luomista ja 

kehittämistä, jotta työn tuloksellisuus ja yrityksen menestys mahdollistuisivat. 

Työhyvinvoinnissa on kyse siitä, millaiseksi ihmiset kokevat olonsa työpäivän aikana. 

Se tarkoittaa sekä yksilötason hyvinvointia eli henkilökohtaista tunnetta ja viretilaa 

että koko työyhteisön yhteistä vireystilaa. (Otala & Ahonen 2005, 22-23, 27-28, 31)  

 



 5

 

Työstään viihtyvät työntekijät ovat kannattavan yritystoiminnan perusta (Litschka, 

Markom & Schunder 2006, 160). Tosiasiana pidetään sitä, että hyvä 

henkilöstötyytyväisyys ja toimivat sisäiset prosessit tuovat yritykselle hyvän 

taloudellisen tuloksen kun taas työhyvinvoinnin puute aiheuttaa suoria ja epäsuoria 

kustannuksia mm. työnlaadun, motivaation ja luovuuden heikentymisen kautta. 

(Österberg 2005, 10, 11, 13, 144, 145) Työstressin on todettu aiheuttavan yritykselle 

ja yhteiskunnalle taloudellisia menetyksiä ja olevan yhteydessä työsuoritukseen 

(Kinnunen & Feldt 2005, 13). Sen, missä määrin henkilölle on mahdollista tyydyttää 

hänelle tärkeitä tarpeita työn kautta, on puolestaan todettu vaikuttavan työlle 

omistautumiseen ja työsitoutuneisuuteen (Mäkikangas, Kinnunen & Feldt 2005, 63, 

64) 

 

Suomen työministeriön tilaamassa työpoliittisessa tutkimuksessa (2007, 254,255, 272, 

280-282) onkin pantu merkille työn tuottavuuden kannalta huolestuttavia trendejä ja 

epäsuhtia. Työvoiman joustojen ja työn intensiteetin nostamisen lisäksi 

työmarkkinoiden epävarmuus ja yritysten tuottovaatimukset ovat kasvaneet. Joustoilla 

tarkoitetaan työvoiman määrän säätelemistä siten että saavutetaan tuottavuushyötyjä. 

Vaikutuksena voi olla kuitenkin myös työviihtyvyyden lasku ja tuottavuuden 

vähentyminen sen seurauksena. Voidaan myös puhua perinteisten turva- ja 

luottamusrakenteiden rapautumisesta ja osittain vanhentumisesta suhteessa uusiin 

joustavampiin tuotantotapoihin. Työn tuottavuudelle tällaiset epäkohdat ovat 

haitallisia, koska ne lisäävät turvattomuuden ja epäluottamuksen tunteita. 

Tutkimuksen mukaan työn mielekkyyden onkin yleisesti koettu huonontuneen, minkä 

sanotaan viittaavan merkittävään laadulliseen muutokseen työelämässä. Tutkimuksen 

mukaan ongelmat tulevat korostumaan korkean osaamisen tehtävien määrän vain 

lisääntyessä, koska käsitteelliseen ongelmanratkaisuun perustuva luova työ vaatii 

suhteellisen korkeaa työhyvinvointia.  

 

Edellä sanotun perusteella on siis mahdollista todeta, että ihmisen tunteilla on 

vaikutus työsuoritukseen. Työsuorituksen määrä ja laatu näkyvät puolestaan lopulta 

tuottavuuden kautta tuloslaskelmassa (kts. esim. Otala & Ahonen 2005, 15). Liike-

elämässä on perinteisesti keskitytty konkreettisesti todennettaviin ja objektiivisesti 

havaittaviin menestyksen tekijöihin. Tuotetaan informaatiota fyysisistä ja 

rahamääräisistä varallisuuseristä, ja johtajat tietäväkin yrityksen pankkitilin saldon, 

rakennusten arvot ja osakkeen kurssin sekä mahdollisesti brandin arvon (Stewart 
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1997, 57). Mutta mikä on onnellisen työntekijän merkitys yritykselle sen 

ansaintatehtävässä? On selvää, että näkökulmaa on tarpeen laajentaa: yritystaloudelle 

olennaiset inhimilliset menestyksen tekijät ovat olleet pimennossa ja vailla huomiota. 

Yrityksen palkkakustannukset ja niihin liittyvät henkilöstösivukulut, ovat merkittävä 

uhraus henkilöstön avulla saatavien tulojen hankkimiseksi. Clements-Croomen (2000, 

i) mukaan 70-90 % yrityksen kustannuksista on palkkakustannuksia. Missä määrin 

henkilöstömenoille saadaan vastinetta eli mikä on henkilöstön tuottavuus? 

Useimmiten se mitataan sillä, mitä on tuotettu. Kuitenkin myös sillä, miten tuotetaan 

on merkitystä. 

 

Laskentajärjestelmiä koskien voidaan kysyä: ”Tuottavatko ne ollenkaan sellaista 

tietoa, jota nykyaikaisen yrityksen johto työssään tarvitsee?”  Vastauksena Laitinen 

pitää strategista laskentatoimea, jossa on aikavälinä pitkä tähtäys ja mittarit ei-

taloudellisia ja laadullisia, vaikeasti mitattavia mutta johdolle tärkeitä asioita 

mittaavia. Laitisen mukaan keskeiseksi asiaksi yritysten laskentajärjestelmissä ovat 

nousseet käyttäytymistieteelliset tekijät kuten ihmisten sitoutuminen ja motivaatio. 

(Laitinen 2003, 11, 20, 146) Tämä tarkoittaa sitä, että laskentatoimen olisi kyettävä 

ottamaan ihminen huomioon. On hyvä muistaa, että yritystoiminta on inhimillistä 

toimintaa ja että siinä toimijoina ovat joskus hupsuiksi heittäytyvät ihmiset. Tämän 

tosiasian unohtaminen tekee mittaamisesta muotopuolen. Miten mitataan yrityksen 

inhimillisen resurssin tuottavuuteen vaikuttavia tunteita?  

 
Tässä tutkimuksessa keskitytään inhimillisen pääoman eli henkilöstön mittaamiseen 

sellaisella menetelmällä, jota ei tietojeni mukaan ole aiemmin sovellettu tässä 

tarkoituksessa. Uskoakseni contingent valuation -metodin (ehdollinen arvotus) eli 

maksuhalukkuusmenetelmän (Määttä & Pulliainen 2003, 106; Cairncross 1991, 33) 

sovelluksella saadaan henkilöstöresurssista selville sellaisia seikkoja, joita ei mm. 

edellä mainituilla mittareilla saada. Oletan CVM-sovelluksen1 edun olevan sen, että se 

kertoo epäsuorasti, missä määrin henkilöstön hyvänä pidetyt ominaisuudet ovat 

yrityksen käytössä ja esim. missä määrin ne ovat yrityksen tavoitteiden mukaisesti 

suunnatut.  CVM-sovellus ei niinkään kerro mikä on yrityksen inhimillisen pääoman 

 
1 Tutkimuksessa contingent valuation -menetelmästä puhuttaessa käytetään CV-alkuosaa 
tai kirjainyhdistelmää CVM (Contingent Valuation Method) tai sanaa 
maksuhalukkuusmenetelmä. Tutkimuksessa kehiteltävää CV-menetelmää soveltavaa 
mittaria kutsutaan CVM-sovellukseksi. 
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rahamääräinen arvo tietyllä hetkellä vaan mikä on sen potentiaali tuloa tuottavana 

resurssina. Psykologian oppeja soveltamalla on perusteltua päätellä, että yrityksen 

mahdollisuudet luoda tulosta ovat henkilöstön korvien välissä eli inhimillisessä 

ajattelussa ja sitä kautta toiminnassa (luku 4). 

 

Opinnäytetyössä kehitellään olemassa olevien laskentatoimen henkilöstömittarien 

rinnalle erilainen tapa mitata henkilöstöä. Siinä on toki piirteitä jo olemassa olevista 

mittareista, mutta sen etuna on mahdollisesti se, että esille tulee uudenalaista tietoa ja 

tiedot saadaan selville keveämmin ja luotettavimpina. Maksuhalukkuus-menetelmää 

hyödyntävää henkilöstömittaria ei tietääkseni ennen ole yritetty kehitellä. 

Maksuhalukkuus-menetelmä on tuttu kansantalouden, ympäristötalouden ja 

terveystalouden alueilta. Sitä on käytetty esimerkiksi määritettäessä saimaannorpan2 

arvoa selvittämällä henkilöiden halukkuutta maksaa sen suojelemisesta.  

 

CVM-sovellus antaa mittaustuloksensa rahamääräisenä. Raha kuvaa mittarissa 

ihmisen ajatusten juoksua, ja ikään kuin konkretisoi sen käsitteellisempään muotoon 

ulkopuolisten tarkasteltavaksi. Mielestäni mielipiteen ja ajatusten ilmaiseminen 

rahamääräisenä on todellisempaa, lähempänä arkikokemusta3 kuin sen ilmaiseminen 

esim. Likert-asteikolla. On siis vakavoittava tilanne miettiä todellisen, itse hankitun 

rahan hupenemista kuin arpoa numeroita. Rahankäytöllään henkilö ikään kuin 

ilmaisee arvonsa, kertoo ajatuksistaan. Raha on kansainvälinen, kaikkien ymmärtämä 

kieli. CVM-sovellus mittaakin sitä, miten henkilön tunteet vaikuttavat työsuoritukseen 

eli missä määrin henkilöstön voimavarat, kyvyt ja taidot ovat yrityksen resursseina.  

 

CVM:ää on krititisoitu siitä, ettei se kuvaa henkilön preferenssejä realistisesti. Mutta 

tässä tutkimuksessa CVM:ää käytetäänkin ympäristössä, johon se kuuluu luontevasti. 

Ansiotyö on nimensä mukaisesti keino ansaita rahaa, ja raha on juuri se väline, jolla 

vastaajaa kyselyn muodossa olevassa mittarissa pyydetään ilmaisemaan ajatuksensa. 

Lisäksi kaupankäynnin kohteena on työ, jonka sitä tekevä varmasti tuntee. 

Csikszentmihalyin (1997a) mukaan ihminen viettää työssä 24-60 % 

 
2 Eija Mosseisen väitöskirjassa (1997) kansantaloustieteessä selvitettiin henkilöiden kantaa 
norpan suojeluun. Selvisi, että henkilöt olisivat asuinpaikasta riippuen halukkaita maksamaan 
150-200 mk. (Määttä & pulliainen 2003, 107) 
3 Jonkun mielestä on liikaa maksaa x rahaa teatterinäytelmää katsomaan päästäkseen, mutta 
teatteria arvostavalle se on pieni summa. Eli kun joku kohde tuntuu liian kalliille, onkin kyse 
arvostuksesta ja mieltymyksistä. 
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valveillaoloajastaan (kts.Otala & Ahonen 2005, 22). Eli henkilö ei ole arvottamassa 

Saimaan norppaa, joka vilahtaa henkilön elämässä korkeintaan kesälomalla – työssä 

ollaan valveillaoloajasta suuri osa. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaukset  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää contingent valuation -menetelmän pohjalta 

sellainen henkilöstömittari, jolla pyritään mittaamaan tuottavuuteen vaikuttavia 

inhimillisiä tekijöitä. Välillisenä tavoitteena opinnäytetyössä on selvittää, mitkä ovat 

ne yrityksen henkilöstön ominaisuudet eli tässä opinnäytetyössä ne tunteet, joilla on 

oleellinen vaikutus henkilöstön tuottavuuteen, millä puolestaan on oletettavasti 

merkittävä vaikutus yrityksen taloudellisen tulokseen. Tutkimuksessa ei tulla 

esittämään empiirisiä todisteita CVM-sovelluksen käytettävyydestä tai toimivuudesta 

tai sen antamien tulosten yhteydestä yrityksen taloudelliseen tulokseen. 

 

Tutkimuksessa liikutaan henkilöstön mittaamisen piirissä. Kysymyksessä ei ole 

kuitenkaan hallintotieteiden eikä sosiologian vaan johdon laskentatoimen tutkimus, 

joten henkilöstöasioihin ei tulla kajoamaan sen enempää kuin on tarpeen aiheen 

käsittelyn kannalta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että henkilöstömittareita käsitellään 

siinä laajuudessa kuin ne ovat tunnettuja laskentatoimen alalla, vaikka muutkin 

tieteenalat ovat käsitelleet aihepiiriä. Tutkimuksessa ei käsitellä henkilöstöasioiden 

hoitoa tai henkilöstöpolitiikkaa. Pikemminkin tarkoituksena on tuoda esiin näkökulma 

henkilöstöresurssin inhimillisyydestä huomioitavaksi johdon laskentatoimessa niin 

tieteenä kuin käytäntönäkin.  

 

Tunnuslukuihin kiinteästi liittyvä raportointi ei myöskään kuulu tutkimusalueeseen. 

Kysymyksessä on sisäisen laskentatoimen tutkimus, ja tulosten uskotaan olevan 

eritoten hyödyksi yrityksen johdolle sen tehtävässä. Tämä lähtökohtainen rajaus 

aiheuttaa sen, ettei tutkimuksessa tulla käsittelemään yrityksen sidosryhmien 

informaatiotarpeita. Näin ollen tutkimuksessa ei käsitellä CVM-mittaustulosten 

raportointia suurelle yleisölle.  

 

Tutkimuksessa kartoitetaan pääpiirteittään, miten tuottavuutta mitataan. Tämän 

tarkoituksena on tuoda esiin CVM-sovelluksen ominaispiirteet ja erot jo olemassa 

oleviin mittareihin nähden sekä samalla palvella CVM-sovelluksen kehittelyssä ja sen 
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sijoittamisessa mittariluokitteluun. Maksuhalukkuusmenetelmää soveltava mittari 

esitellään olemassa olevia mittaamismenetelmiä täydentävänä tapana mitata 

henkilöstöä. Opinnäytetyössä korostuu asiantuntijatyö siitä syystä, että siinä työhön 

vaikuttavat inhimilliset ominaisuudet ovat erityisesti tarkastelussa, sekä 

asiantuntijatyön mittaaminen, koska siinä huomio kiinnitetään samoihin seikkoihin 

kuin CVM-sovelluksessakin. 

 

Ihminen on tässä tutkimuksessa epätyypillisen korostetussa asemassa, mutta vain sen 

seikan esille tuomiseksi, miten ko. resurssin inhimillisyydellä on vaikutusta yrityksen 

taloudelliseen menestymiseen. Tutkimuksen tätäkin osa-aluetta käsitellään 

laskentatoimen pro gradu -tasoisen tutkielman vaativuustason että sivumäärän 

puitteissa.  

 

1.3 Tutkimuksen tutkimusote 
 

Tutkimusotteella tarkoitetaan sellaista sääntöjen ja sitoumusten piiriä, jonka tutkija on 

omaksunut ja jonka voidaan sanoa olevan eräänlainen tutkimuksen yleisjärki ja -juoni. 

Yrityksen taloustieteessä käytettyjä tutkimusotteita ovat: käsiteanalyyttinen, 

nomoteettinen, päätöksentekometodologinen ja toiminta-analyyttinen.(Näsi & Näsi 

1985, 27, 37) sekä konstruktiivinen (Näsi 2005). Luokittelu perustuu osaltaan siihen, 

mihin tutkimus sijoittuu empiirinen-teoreettinen -akselilla, ja osaltaan siihen, 

pyritäänkö tutkimuksessa kohteen objektiiviseen kuvaamiseen vai perusmallin tai -

ohjeen kehittämiseen (Lumijärvi & Ratilainen 2004, 22). Koska tämä tutkimus on 

täysin teoreettinen ja asteen verran enemmän normatiivinen kuin deskriptiivinen, voi 

sen todeta noudattelevan päätöksentekometodologista tutkimusotetta. 

 

Päätöksentekometodologisen tutkimuksen tavoitteena on 

päätöksentekokäyttäytymisen selittäminen ja avustaminen. Lähtökohtana on tällöin 

joku päätöstilanne ja siitä muodostettava käsitteellinen malli. Lopullisen 

päätössisällön sijasta päätöksentekometodologinen tutkimus keskittyy kuitenkin 

sellaisen metodin etsintään, jonka käyttäminen tuottaa valitussa päätöstilanteessa 

tyydyttävän ratkaisun. (Näsi 1980a, 29, 34) Tämän positivismiin nojaavan 

tutkimusotteen voi sanoa nousevan liiketaloudellisen tutkimuksen siitä muodosta, jota 

kutsutaan ”soveltavaksi liiketaloustieteeksi”, ”liikkeenjohtotieteeksi” tai 
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”mallinikkaroinniksi” (Näsi & Näsi 1985, 37, 39), mikä viittaa siihen, että tieteen 

tulokset olisivat yritystoiminnassa hyödynnettäviä (Näsi 2005), käytäntöön siirrettäviä 

ja toteutettavia (Näsi 1980b, 6). Soveltavassa tieteessä ei etualalla ole totuus vaan 

jokin, mikä liittyy päätöksenteon avustamiseen. Tutkimustulos arvioidaan tällöin sen 

perusteella, miten hyödyllinen, käyttökelpoinen ja toimiva se on. (Näsi 1980b, 14) 

Mitään nimenomaista päätöksentekotilannetta ei tässä opinnäytetyössä tulla 

esittämään, mutta tutkimuksessa kehiteltävä henkilöstömittari on tarkoitettu olemaan 

sovellettavissa ja hyödyksi päätöksenteossa. 

 

Päätöksentekometodologista tutkimusotetta noudatteleva tutkimus etenee 

aksiomaattisen periaatteen mukaisesti (Näsi & Näsi 1985, 37). Tässäkin 

opinnäytetyössä teoreettinen tausta ohjaa aiheen kehittelyä vahvasti ja siitä johdetut 

perusväitteet otetaan sellaisinaan. Näiden aksioomien varaan tutkimuksessa 

rakennetaan kehiteltävän CVM-sovelluksenkin tieteellinen todenmukaisuus. 

Tutkimuksen tulos on näin ollen juuri niin luotettava kuin teoriaosuuteen otettu 

tieteellinen materiaali on luotettavaa ja paikkansapitävää, ja siihen perustava 

deduktiivinen (kts. Esim Bryman & Bell 2003, 12) päättely loogista. Vaikka 

tutkimusote luokitellaan normatiiviseksi, ei tässä opinnäytetyössä pyritä 

normatiivisuuteen vaan tarjotaan ehdotus päätöksenteon apuvälineeksi.  

 

1.4 Tutkimuksen kulku ja kirjallisuuskatsaus 

 
Ensimmäisessä varsinaisessa asiankäsittelyluvussa (luku 2) on tarkoituksena tuoda 

esiin johdon laskentatoimen tapaa mitata henkilöstöä, sekä sen taustalla vaikuttavaa 

valtavirta-ajattelua yrityksestä ja ihmisestä. Rinnalle tuodaan kontrastin ja 

kehiteltävän CVM-sovelluksen taustalla vaikuttavan ajattelun esittelemiseksi 

pehmeämpi tapa jäsentää yritys ja ihminen. Lukumääräisesti mukaan otettuja 

aiheeseen liittyviä asiakokonaisuuksia on paljon ja kustakin niistä voisi kirjoittaa 

laajastikin, mutta syy niiden sisällyttämiseen tähän lukuun on palvella opinnäytetyöni 

tavoitteen eli henkilöstömittarin kehittelyä. Siksi esimerkiksi johdon laskentatoimen 

muuttumiseen johtaneita syitä tai strategista laskentatoimea ei käsitellä perusteellisesti 

vaan riittävästi opinnäytetyön tavoitteen kannalta. Luku 2 toimii kontekstina, jota 

vasten CVM-sovellusta kehitellään ja kertoo sen, millaiseen käsitteellisen maastoon 
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se on tarkoitettu kuuluvaksi. Opinnäytetyön tavoitteen saavuttamisen kannalta Riikka 

Antikaisen ja Antti Lönnqvistin tuotannot ovat todella tärkeitä. 

 

Tämän opinnäytetyön toisena suurena aihealueena on CV-menetelmän esitteleminen 

ja tutuksi tekeminen. Tavoitteena luvussa 3 on esitellä maksuhalukkuusmenetelmän 

taustalla vaikuttavat oletukset sekä sen varsinaisia käyttötapoja. Esimerkkialueeksi on 

valittu ympäristötaloustiede, sillä siitä saatava aineisto on riittävä em. tavoitteen 

saavuttamiseksi. On myös olennaista käsitellä CV-menetelmän käyttöön liittyviä 

ongelmia ja siihen kohdistuvaa kritiikkiä. Ymmärrettävästi näiden perustietojen 

hankkiminen on tarpeen, jotta CV-menetelmän soveltava käyttö onnistuisi. Tämän 

osion asiankäsittelyssä on monella kirjoittajalla oma lisänsä annettavan, mutta ketään 

yksittäistä kirjoittajaa ei voi nostaa muiden yläpuolelle. Mainittakoon että Ecological 

Economics -journaali osoittautui varsin hyödylliseksi. 

 

Luvussa 4 määritellään henkilöstön tuottavuuteen vaikuttavat ominaisuudet 

psykologisen kirjallisuuden perusteella ja operationalisoidaan ne CVM-sovellukseen 

soveltuviksi. Tässä luvussa siis tapahtuu CVM-sovelluksen luominen. Mm. Eronen & 

al:n (2005), Csikszentmihalyin (1997b) ja Golemanin (1995, 1998) työt ovat tässä 

osiossa ratkaisevia opinnäytetyön välillisen tavoitteen saavuttamiseksi.  

 

 

2 HENKILÖSTÖN MITTAAMINEN JOHDON 

LASKENTATOIMESSA 
 

 

2.1 Johdon laskentatoimi – yritysjohtoa palveleva toimi 
 

2.1.1 Johdon laskentatoimen perustehtävä 

 

Perinteisesti yrityksen laskentatoimi määritellään suunnitelmalliseksi toiminnaksi, 

jonka tehtävänä on kerätä ja rekisteröidä yrityksen toimintoja kuvaavia arvo- ja 

määrälukuja sekä laatia niihin perustuvia raportteja ja laskelmia yritysjohdon, 

rahoittajien ja muiden sidosryhmien yrityksen taloutta koskevan päätöksenteon tueksi.  

Yrityksen laskentatoimi jaetaan yleiseen laskentatoimeen (financial accounting), joka 
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palvelee päädokumentillaan tilinpäätöksellä ulkoisia sidosryhmiä, ja johdon 

laskentatoimeen (management accounting), jonka voi luonnehtia olevan yritysjohdon 

päätöksentekoa avustavaa laskentaa. Tuotetun informaation hyväksikäyttäjän 

näkökulmasta katsottuna puhutaan myös ulkoisesta ja sisäisestä laskentatoimesta. 

(Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 13, 14) 

 

Yleinen laskentatoimi keskittyy yrityksen rahaprosessin kuvaamisen ja mittaamiseen 

kun taas johdon laskentatoimen tiedontuottamisjärjestelmä kattaa koko yrityksen 

talousprosessin4 ja tuottaa sekä rahapohjaista että ei-rahapohjaista tietoa. (Neilimo & 

Uusi-Rauva 2005, 35) Johdon laskentatoimen voi määritellä olevan sellainen 

taloudellisen informaation identifiointi-, mittaamis-, keräämis-, analysointi-, 

valmistelu- tulkinta- ja kommunikointiprosessi, jota yritysjohto käyttää ohjatessaan 

yritystä sen tavoitteisiin (Horngren, Sundem & Stratton 2002, 5). Weetman (2003, 

454) sekä Glautier & Underdown (1997, 403) lisäävät johdon laskentatoimiavusteisiin 

tehtäviin motivoinnin ja kommunikoinnin.  

  

Yritysjohdon suunnitteluun, toimeenpanoon ja tarkkailuun liittyviin tietotarpeisiin 

vastatakseen johdon laskentatoimi tuottaa suunnittelu-, tarkkailu- ja 

informointilaskelmiksi luokiteltavia laskelmia. Tyypillistä johdon laskentatoimen 

tuotantoa edustavat kustannus-, hinnoittelu- ja investointilaskelmat sekä budjetit. 

(Neilimo & Uusi-Rauva, 2005, 36-39) Johdon laskentatoimi kerää tietoja myös 

reaaliprosessin puolelta eli varsinaisesta tuotantotoiminnasta (Ihantola & Leppänen 

2001, 11).  

 

Yleisen laskentatoimen käytäntöä säätelee lainsäädäntö ja muut normit. Johdon 

laskentatoimen järjestelmät ovat puolestaan yksilöllisen harkinnan varassa ja ne 

vaativat yrityskohtaista räätälöintiä (kts. esim. Weetman 2003, 470; Glautier & 

Underdown 1997, 397), jotta ne tukisivat sisäistä päätöksentekoa. (Atkinson, Kaplan, 

Matsumura & Young 2007, 5) Johdon laskentatoimi on perinnäisesti hyödyntänyt 

yleisen laskentatoimen järjestelmien tuottamaa tietoa muokattuaan sitä ensin sisäiseen 

käyttöön soveltuvaksi. Koska johdon laskentatoimi palvelee erilaista 

 
4 Käsite viittaa usein opetuskirjallisuudessa käytettyyn pääoman kiertokulkumalliin (kts. esim. Neilimo 
& Uusi-Rauva 2005, 18; Ihantola & Leppänen 2001, 8), jossa yritys mallinnetaan kolmilla markkinoilla 
(tuotannontekijä-, suorite- ja rahoitusmarkkinat) toimivana talousyksikkönä. Taloudellista toimintaa 
kuvataan siinä reaali- ja rahaprosessin avulla. 
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informaatiotarvetta kuin yleinen laskentatoimi, on kehitelty myös omia 

tiedontuottamis-, mittaamis- ja analysointivälineitä. Samoin johdon laskentatoimen  

tehtäviin nykyään sisältyvä ei-rahamääräisen eli ei-taloudellisen tiedon tuottaminen, 

on vaatinut yrityksen suorituskyvyn mittaamiseen tarkoitettujen toiminnallisten 

mittayksiköiden, mittarien ja mittaristojen kehittämistä (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 

300-302). Tunnetuimmat näistä välineistä ja mittaristoista ovat kenties Robin 

Cooperin, Robert S. Kaplanin ja H.T. Johnsonin kehittelemä toimintolaskenta 

(Activity Based Costing, ABC) (Laitinen 2003, 270) ja tasapainotettu mittaristo 

(Balanced Scorecard, BSC) (Atkins & al 2007, 395).  

 

2.1.2 Muutoshaluinen johdon laskentatoimi  

 

Aikaisemmin johdon laskentatoimen näkökulma on useimmiten ollut pelkästään 

taloudellisiin asioihin rajattu (Glautier & Underdown 1997, 399; Vaivio 1995, 1; 

Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 302).  Neelyn (1998, 50) mielestä painotus 

operationaalisissa ja taloudellisissa mittareissa, joista suurin osa on taktisia ja 

historiaan suuntautuvia, on ollut liiallinen. Esimerkiksi suorituskyvyn mittaamisessa 

huomio on ollut perinnäisesti kvantitatiivisissa taloudellisissa suureissa eikä niinkään 

ei-taloudellisissa kvantitatiivisissa tai ei-taloudellisissa kvalitatiivisissa suureissa 

(Atkinson & al. 2007, 365). Lisäksi Neely (1998, 50) kritisoi johdon laskentatoimea 

taipumuksesta mitata liian paljon, koska mittauskohteeksi on valittu väärät asiat 

niiden helpon mitattavuuden takia.  

 

Nykyään johdon laskentatoimen näkökulman on olennaisesti laajentunut. Voidaan 

jopa sanoa, että kaikki olennaiset yrityksessä tapahtuvat asiat liittyvät suorituskykyyn, 

jolloin johdon laskentatoimen on ollut suorastaan pakko lähteä tuntemattomille vesille 

– johtamiselle, markkinoinnille ja tuotantotaloudelle kuuluville alueille. (Laitinen 

2003, 20) Tenhunenkin (2006, 91) sanoo, että etenkin suorituskyvyn mittaaminen on 

lisännyt johdon laskentatoimen tehtäväkenttää eli tietoa tuotetaan esim. tuotteiden 

laadusta, yrityksen tuottavuudesta tai henkilöstön hyvinvoinnista. Tällainen uusi 

johdon laskentatoimi tukee aiempaa enemmän ihmisten johtamista ja kiinnittää 

huomiota ihmisten kyvykkyyteen, motivaatioon ja tavoitteisiin – laskentatoimi siis 

laajenee ”pehmeille alueille”. Laitinen jopa sanoo laskentatoimen perustehtävän 

pelkistettynä olevan yrityksen suorituskyvyn mittaamista. Seuraava poiminta kuvaa 
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hyvin hänen ajatustaan: ”…laajentaa laskentatoimen lähestymistapaa – mittaamista – 

olennaisesti yrityksen toiminnan kaikille osa-alueille…”. (Laitinen 2003, 67, 68) 

 

On myös havahduttu johdon tarpeeseen saada tietoa strategisen päätöksenteon tueksi, 

mikä tarkoittaa sitä, että yrityksen tietojärjestelmistä saatavan tiedon lisäksi on 

kerättävä tietoa niiden ulkopuolelta esim. markkinoista, asiakaskannattavuuksista, 

kilpailijoista ja kilpailijoiden strategioista. Tähän johdon laskentatoimen muotoon, 

strategiseen laskentatoimeen (strategic accounting) kuuluu myös tiedon kokoaminen 

yrityksen menestystekijöistä eli sellaisista liiketoiminnan osa-alueista, joiden korkea 

suoritustaso on erittäin merkittävä yrityksen menestymiselle. (Neilimo & Uusi-Rauva 

2005, 40, 266; kts. myös Atkinson, Banker, Kaplan & Young 2001, 43; Glautier & 

Underdown 1997, 621, 622; Neely 1998, 50: Weetman 2003, 461) Johdon strategisten 

tavoitteiden saavuttamista tukeva informaatio poikkeaa perinteisten 

laskentajärjestelmien tarkkailuun ja menneisyyteen orientoituneisuudesta eli se 

suuntaa huomion tulevaisuuteen ja tukee esim. suunnittelussa (Laitinen 2003, 30). 

Kaplan & Atkinson (2003, xv) sanovatkin, että johdon laskentatoimen ammattilaiset 

eivät ole enää vain menneisyyden taltioijia (scorekeepers). 

 

Strategiselle laskentatoimelle tyypillinen pitkä tähtäys, laaja-alaisuus, ei-taloudelliset 

ja laadulliset mittarit ovat perinteisessä johdon laskentatoimessa vierastettuja asioita 

mittaamisen vaikeuden takia. Johdon laskentatoimen funktio johtoa palvelevana 

strategisena työkaluna näkyy kuitenkin siinä, että johdon laskentatoimen kohteet ja 

laskentaperiaatteet muuttuvat johdon muuttaessa strategiaa, jotta sen tuottama tieto 

olisi olennaista, luotettavaa, hyödynnettävää ja tärkeää (Laitinen 2003, 11, 24, 28, 62, 

67; kts. myös Weetman 2003, 763).  

                                                                                                           

Atkins & al ovat olleet havaitsevinaan, että johdon laskentatoimen keksinnöt tapaavat 

historiallisesti syntyä kulloinkin kehitteillä olevan strategian mukaan. Esimerkiksi kun 

kustannusten kontrollointi oli strateginen imperatiivi, kustannuslaskentajärjestelmät 

muodostuivat täsmällisemmiksi; kun yrityksen ketteryys (agility) sopeutua 

ympäristön muutoksiin tuli tärkeäksi, tätä piirrettä tukevat johdon laskentatoimen 

järjestelmät kehitettiin. (Atkins & al 2007, 7) Tämä tukee em. väitettä siitä, että 

johdon laskentatoimi on aina ollut johdon juoksupoika, mutta nykyään painotetaan 

sen merkitystä nimenomaan liikkeenjohtamisen avustamisessa (Kts. esim Neilimo & 

Uusi-Rauva 2005, 16). 
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Kaplanin ja Atkinsonin mukaan taloudelliset mittaluvut (financial measures) ovat 

perinteisesti olleet ja tulevat olemaan eniten käytettyjä. Niiden avulla kontrolloidaan 

yritystason suorituskykyä. Ei-taloudelliset mittarit (non-financial measures) ovat 

prosessitason mittareita ja taloudellisille mittareille supplementteja. Kiinnostuksen ei-

taloudellisiin mittareihin voi sanoa juontuvan siitä yleisestä ajattelusta, että 

taloudelliset mittarit ovat lyhyen tähtäimen tulosmittareita ja että ne eivät ole 

ihmiselle intuitiivinen tapa hallita toimintoja. Ei-taloudellisia lukuja käytetään heidän 

mukaan valitettavasti kuitenkin vain relatiivisina eli suhteessa johonkin seuraukseen 

ts. suuntaa-antavina lukuina, eikä niiden yhteyttä esim. tuloksellisuuteen oteta 

huomioon systemaattisesti. Niiden käytöstä olisi kuitenkin etua pitkän tähtäimen 

taloudellisen suorituskyvyn syitä (drivers of long-run financial performance) 

tunnistettaessa. Vaikka ei-taloudellisiin mittareihin liittyy varteenotettavia 

näkökulmia, tulevat taloudelliset mittarit edelleen olemaan huomattavia johdon 

työkaluja niiden kokonaissuure-luonteen (aggregate nature) vuoksi ja siksi, että niillä 

on välitön yhteys for profit -yritysten päätavoitteisiin. (Kaplan & Atkinson 1998, 442, 

443) Onkin kehittynyt laajalle levinnyt hyväksymys siitä, että ei-taloudellisten 

mittareiden tulisi tasapainottaa taloudellisia mittareita (Neely 1998, 10). 

  

2.2 Yritys- ja ihmiskuvia 
 

2.2.1 Johdon laskentatoimen perinteinen yritys- ja ihmiskäsitys  

 

Neoklassisen teorian mukaan yrityksen ainoa tavoite tulisi olla voiton tekeminen ja 

yrityksen omistajien varallisuuden kasvattaminen (Matikainen 1994, 3), mikä onkin 

yleinen ajatus johdon laskentatoimessa. Tunnustetaan kuitenkin, että yritys on myös 

muiden sidosryhmien hyvinvoinnin luoja yhteiskunnassa. (Neilimo & Uusi-Rauva 

2005, 10) Sidosryhmiä ovat mm. yrityksen johto, työntekijät, asiakkaat ja 

viranomaiset (Lönnqvist, Kujansivu & Antikainen 2006, 19, 20). Tavoite tyydyttää 

muiden sidosryhmien tarpeet on kuitenkin alisteinen ensisijaiselle tavoitteelle, mutta 

samalla väline sen saavuttamiseksi. Esimerkiksi asiakkaiden tarpeet tyydyttämällä 

päästään maksimoimaan omistajien tarpeiden tyydytys. Laitinen määrittelee yrityksen 

mm. sidosryhmien muodostamaksi yhteistyöjärjestelmäksi, joka pyrkii yritysjohdon 

ohjauksessa sille asetettuun perimmäiseen tavoitteeseen eli yrityksen omistajien 

hyödyn maksimoimiseen. Yrityksen suorituskyvyn voi sanoa perustuvan sen kykyyn 
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maksimoida omistajien hyöty ja tyydyttää riittävästi myös muiden sidosryhmien 

tarpeet, millä tarkoitetaan sitä, että sidosryhmä on riittävän tyytyväinen jatkaakseen 

yhteistoimintaa yrityksen kanssa. (Laitinen 2003, 25, 26, 72) Sidosryhmien tarpeet 

tyydytetään kuitenkin vain sillä ehdolla, että omistajien varallisuus sen seurauksena 

kasvaa pitkällä aikavälillä (Saarnio, Puttonen & Eronen 2000, 26).  

 

Uusi-Rauva (1997, 25) on olettanut, että ”[k]aikkien yrityksen sidosryhmien kannalta 

yhteinen perimmäinen tavoite näyttää yleisesti olevan yrityksen kyky luoda 

kassamenoillaan tehokkaasti kassatuloja”. Laitinen (2003, 72) ilmaisee saman 

sanomalla, että yrityksen tehokkaan johtamisen yhtenä edellytyksenä on, että johto ja 

työntekijät tunnistavat yrityksen yhteisen tavoitteen. Onko siis sisäänrakennettuna 

ajatuksena, että kaikki yrityksessä työskentelevät yksilöt ottavat omistajien edun 

yhteiseksi asiakseen, ikään kuin arvoksi sinänsä? 

 

Tarpeet tyydytetään suoritteilla, jotka puolestaan tuotetaan tehokkaasti kriittisten 

menestystekijöiden (critical success factors/critical performance variables) avulla 

(Laitinen 2003, 26, 50). Kriittiset menestystekijät, kuten asiakastarpeet tai uuden 

teknologian lanseeraus, johdetaan sellaisista yrityksen tavoitteiden joukosta 

(performance goals), joiden tärkeys johtuu niiden ehdottomasta välttämättömyydestä 

strategian toteuttamiselle. Kriittisille menestystekijöille kehitetään taloudelliset tai ei-

taloudelliset suorituskykymittarit. (Simons 2000, 233) Koska yrityksen työntekijät on 

se voimavara, joka toteuttaa kriittiset menestystekijät ja myös heidän tarpeensa on 

tyydytettävä (Laitinen 2003, 111), on tunnettava ihminen, jotta kyettäisiin mittaamaan 

ja ohjaamaan yritystä tavoitteiden suuntaisesti. Tarpeet-suoritteet-kriittiset 

menestystekijät-mittarit -ketju johtaa johdon laskentatoimen kohtaamaan 

problemaattisen työntekijän. 

 

Oletukset ihmisen luonnosta vaikuttavat siihen, miten johto käyttää mittaamista 

motivointi- ja kontrollitarkoituksessa, eikä ko. järjestelmiä voi suunnitella 

huomioimatta ihmisen käytöstä. Tyypillisesti ihmisestä oletetaan taloustieteissä, että 

tämä on rationaalinen, itsekäs, laskelmoiva, hyötyänsä maksimoiva opportunisti ja 

riskinkarttaja, joka pyrkii välttämään ponnisteluja. Tällainen henkilö pyrkii 

kohentamaan omaa hyvinvointiaan yrityksen kustannuksella. Hänen ajatellaan 

työskentelevän agenttina päämiehelle, joka asettaa tavoitteet alaiselleen, arvioi tämän 

ponnistelut ja jakaa palkintoja. Tämän näkemyksen mukaan päämiehen tulee hillitä 
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alaisen taipumusta dysfunktionaaliseen käytökseen, joka ei ole yhtenevä johdon 

tavoitteiden kanssa. Keinoina tässä on ylhäältä-alas -tyylillä asetetut tavoitteet ja 

toimeenpanomekanismit kuten suoritusmittarit ja kontrollijärjestelmät, jotka on 

kytketty palkintoihin ja rangaistuksiin (Kts. Myös Weetman 2003, 719). Alainen ei 

osallistu tavoitteenasetantaan, koska hänen epäillään manipuloivan tavoitetta työtä 

karttaakseen. Suorituskyvyn mittaamisella pyritään varmistamaan, että henkilö tekee 

töitä kunnolla ja johdon odotusten mukaisesti. (Simons 2000, 12, 14, 243, 244)  

 

Edellä esitetty ihmiskäsitys soveltuu McGregoryn (1960) viitekehykseen kahdesta 

johtamistyylistä: y-teoriasta ja x-teoriasta, jotka perustuvat johdon näkemykselle 

ihmisestä. X-teorian mukaiset ihmiset tarvitsevat autoritaarisen johtajan ohjaamaan, 

motivoimaan ja kontrolloimaan heitä, jotta heidän pyrkimyksensä olisivat 

organisaation tavoitteiden suuntaiset. Jollei johto tee interventiota eli suostuttele, 

palkitse tai rankaise, ihmiset olisivat passiivisia ja jopa vastahakoisia. (Kts. Glautier & 

Underdown 1997, 608) Horngren & al (2002, 374) ilmaisevatkin oletuksensa alaisen 

luonnosta ytimekkäästi antaessaan periaatteita kontrollijärjestelmän kehittelyyn: 

"Always expect that individuals will be pulled in the direction of their own selfinterest. 

You may be pleasantly surprised that some individuals will act selflessly, but 

management control systems should be designed to take advantage of more typical 

human behaviour [kursivointi lisätty]." 

 

Tehokkaamman suorituskyvyn mittaamisjärjestelmän kehittämiseksi Simons 

suosittelee holistisempaa näkemystä ihmisestä. Ensinnäkin hänen mukaan ihmiset 

haluavat myötävaikuttaa suotuisasti yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, kun ovat 

ylpeitä yrityksestä. Ihmisellä on tarve tehdä hyvää, olla tuottelias ja saada jotakin 

arvokasta aikaiseksi. Toiseksi ihmisellä on omatunto, moraalin, yhteiskunnan lakien 

ja normien tuntemusta, ja he yleisesti valitsevat toimia oikein. Kolmanneksi ihminen 

ponnistelee saavuttaakseen joko ulkoisia palkkioita (extrinsic rewards) kuten rahaa tai 

ylennyksen; tai sisäsyntyisistä syistä (innate drives) kuten kokeakseen tyydytyksen 

tunteen. Neljäntenä piirteenä Simons mainitsee ihmisen mieltymyksen innovointiin ja 

sanoo ihmisen tarvetta alati keksiä uusia tapoja tehdä asioita peräti vaistoksi. 

Viimeinen piirre Simonsin myönteisessä ihmiskuvassa on ihmisen halu tehdä työ 

hyvin ja kerralla kunnolla. Tämän näkemyksen mukaan työntekijä motivoituu 

yrityksen tavoitteista, jos hän kokee niiden olevan legitiimejä, ja sitoutuu niihin 

osallistumisen kautta. Tällaisen alaisen voi antaa osallistua tavoitteenasetantaan. 
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Simons toteaa kuitenkin, että molemmissa näkökulmissa on osa totuudesta. Johto 

tekeekin järjestelmiä koskevat valintansa tilannekohtaisesti. (Simons 2000, 13, 14, 

244)  

 

Edellinen Simonsin esitys vastaa McGregoryn (1960) y-teorian mukaista 

ihmiskäsitystä. Ihmisten oletetaan olevan sisäsyntyisesti motivoituneita, potentiaalisia 

kehittymään, vastuuntuntoisia ja valmiita mukautumaan yrityksen tavoitteisiin. 

Johdon tehtävä on tällaisessa tilanteessa olla osallistuttava, mahdollistaa ihmisten 

kehittyminen ja järjestää organisaatio sen mukaiseksi. (Kts. Glautier & Underdown 

1997, 608, 609) 

 

Atkinson & al esittävät huomion mittaamista haittaavasta virheajatuksesta: "If we  

cannot measure what we want then we will want what we can measure." 

Oikeanlaisten suoritusmittareiden löytämisen kriittisyys piilee siinä, että niillä on 

yhteys ihmisen käytökseen. Tietyn suorituksen tai sen piirteen mittaaminen siirtää 

huomion kohteeseen mutta mittaamattomuus puolestaan vaikuttaa kohteen huomiotta 

jättämiseen. (Atkinson & al 2001, 45; kts. myös Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 300; 

Horngren & al 2002, 404) Tämä johtuu siitä, että valitut kohteet ja tavat, joilla yritys 

mittaa suoritusta, lähettävät signaalin työntekijöille ja sidosryhmille yrityksen 

arvostuksenkohteista. Ei siis vain mittaamistulos vaan jo itse mittaaminen muuttaa 

käytöstä. Väärin valituista mittareista voi seurata epäyhteneväistä käytöstä yrityksen 

tavoitteiden kanssa. (Atkinson & al 2007, 352, 363; Simons 2000, 234)   

 

Myönnetään, että ihmisen mittaaminen on erilaista kuin koneen mittaaminen. Kone on 

eloton eikä tuottavuustiedon käyttämisestä sitä koskevassa päätöksenteossa seuraa 

konflikteja. Kun kyse on ihmisen tuottavuutta koskevan tiedon käyttämisestä, 

asetelma on hankalampi. Johto käyttää mittaamistietoa tällöin kontrolloinnin lisäksi 

motivointiin eli tällöin työntekijälle kerrotaan häneen kohdistuvista odotuksista ja 

hänen suoritustaan arvioidaan. Koska ihmisen oletetaan olevan laskelmoiva ja 

laiskahko, työntekijän uskotaan reagoivan vähättelemällä tai esittämällä toteutuneita 

tuottavuuslukuja virheellisesti, jotta voisi välttää tavoitearvojen nostamisen. Simons 

toteaakin, että on tehtävä selkeä erottelu, kun laskentayksikkönä on ihminen ja kone. 

(Simons 2000, 73) Ihminen ei siis ole kone, mutta se, kuinka paljon näiden kahden 

oletetaan johdon laskentatoimen mittaustoimessa olevan erilaisia, on seurausta 

mittareita käyttävien ihmiskäsityksestä. 
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Ihmisen ja koneen perustavaa laatua olevasta erilaisuudesta huolimatta laskentatoimen 

ammattilaisilla on tapana tarkastella yritystä teknisin termein ja soveltaa yrityksen 

inhimillisiin resursseihin samoja analysointimenetelmiä kuin muihin resursseihin 

(Glautier & Underdown 1997, 606). On kuten Glautier & Underdown (1997, 609) 

sanovat: x-teoria on laajalti sovellettu teoria. Vaikka vaihtoehtoinen, myönteinen 

näkemys ihmisestä tunnetaan, ei sen ajatustapa yllä käytännöiksi. 

 

2.2.2 Yritys ja työntekijä sidosryhmäajattelussa  

 

Liiketoiminta on yksi jokapäiväisen elämän osa-alue, ja esimerkiksi moraali kuuluu 

siihen samoin kuin henkilökohtaiseen elämään. Moraalipohdintojen ulkopuolelle 

jäävää liiketoimintaa voidaan jopa kutsua myytiksi. Nykyisin puhutaankin yrityksen 

vastuusta (corporate responsibility) tai vastuullisesta liiketoiminnasta (corporate social 

responsibility). Vastuullisessa liiketoiminnassa yrityksellä on muitakin tehtäviä kuin 

tuottaa voittoa, eikä voitto ole itseisarvo tai ensisijainen tavoite. (Kujala & Kuvaja 

2002, 13-16) Yrityksen toimintaa ei siis vastuullisuuden näkökulmassa tarkastella 

vain yhden ulottuvuuden perusteella vaan kokonaisvaltaisesti eli huomioiden 

toiminnan seuraukset ja pitkän aikavälin tavoitteet ennen lyhytnäköistä 

voitontavoittelua (Aaltonen, Luoma & Rautiainen 2004, 19, 27). Sidosryhmäajattelun 

voi sanoa kuvaavan ymmärrystä liiketoiminnan olemuksesta sekä lähestymistavaksi, 

joka yhdistää liiketoiminnan ja moraalin (Kujala 2001, 25). Kysymyksessä on siis 

näkemys ihmisestä ja siitä juontuva tapa kohdella ihmisiä. 

 

Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa yrityksen toiminnan – jonka sisältö määritellään 

yrityksen sidosryhmien tarpeet huomioiden – vastuuta taloudellisesti, sosiaalisesti ja 

ympäristöllisesti (Kujala & Kuvaja 2002, 84). World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) määrittelee vastuullisen liiketoiminnan 

seuraavasti: "Corporate social responsibility is the continuing commitment by 

business to contribute to economic development while improving the quality of life of 

the workforce and their families as well as of the community and society at large". 

Yritystoiminnan päämääränä ei siis pidetä rahan tekemistä vaan ihmisten 

palvelemista. 

 

Erittäin laaja ja usein siteerattu määritelmä sidosryhmälle on Freemanin (1984, 25) 

luonnehdinta: sidosryhmä on kuka tahansa yksilö tai ryhmä joka voi vaikuttaa 
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yritykseen tai johon yritys voi vaikuttaa toimillaan, päätöksillään, menettelytavoillaan 

tai tavoitteillaan (kts. myös Carroll & Buchholtz 2002, 70). Sidosryhmät voidaan 

jakaa sisäisiin sidosryhmiin, joita ovat esimerkiksi työntekijät, omistajat ja johtajat, 

sekä ulkoisiin sidosryhmiin, jotka kattavat mm. asiakkaat, kilpailijat, valtiovallan, 

median, aktivistit, luonnon ja yhteisön. (Näsi & Carroll 1997, 46) Sidosryhmät 

voidaan erään toisen luokittelun mukaan kategorisoida ensisijaiseksi (primary) sen 

mukaan, onko niiden yritykseen sijoittama ”panos” (stake) niin merkittävä, että sillä 

on välitön vaikutus yritykseen ja merkitystä yrityksen menestymisen kannalta, tai 

toissijaisiksi (secondary), jos vaikutus on vain edustuksellinen. Toissijaisilla 

sidosryhmillä voi siitä huolimatta olla huomattavaa vaikutusvaltaa, mutta edelleenkin 

yrityksen moraalisen vastuullisuuden taso näitä ryhmiä kohtaan on alempi kuin 

ensisijaisia sidosryhmiä kohtaan. Ensisijaisiin sidosryhmiin sisällytetään tämän 

jaottelun mukaisesti mm. osakkeenomistajat, sijoittajat, työntekijät, johtajat, 

asiakkaat, paikalliset yhteisöt, liikekumppanit, luonto ja tulevat sukupolvet. 

Toissijaisia sidosryhmiä ovat mm. valtio ja lainsäätäjät, kansalaisjärjestöt, 

painostusryhmät kuten ammattiyhdistykset, media ja akateemiset kommentaattorit, 

kilpailijat, ympäristöaktivistit ja eläinoikeusaktivistit. (Wheeler & Sillanpää 1997, x, 

167, 168) 

 

Maailmantalouden kriisit, lama, pääomien vapaa liikkuvuus, sijoittajien uudet 

odotukset, eettinen kuluttajaliike ja huoli ympäristöstä ovat tuoneet uudenlaista 

ajattelumallia ja arvokeskustelua yrityselämään (Aaltonen & al 2004, 30, 31). 

Liiketoiminnan vastuullisuus käsitteenä ja ajatuksena on noussut esiin vastauksena 

sitä kohtaan esitettyyn kritiikkiin. Yrityksiä on moitittu mm. siitä, että ne ovat liian 

voimakkaita ja suuria, saastuttavat ympäristöä ja hyväksikäyttävät työntekijöitään ja 

asiakkaitaan, eivätkä välitä käyttäytyä eettisesti. Nousevat trendit ihmisten 

varallisuustasossa ja väestön koulutustasossa, informaation leviäminen globaalisti ja 

yleisen tietoisuuden kasvaminen (kts. myös Näsi 1995a 27; 1995b 31) eri asioista ovat 

olleet liiketoimintaan kohdistuvan kritiikin kasvualustaa. Lisäksi voidaan jopa puhua 

nousevien odotusten revoluutiosta (revolution of rising expectations) eli 

uskomuksesta, jonka mukaan aina seuraavan sukupolven tulisi saada nauttia 

edellistään korkeammasta elintasosta. Tämän seurauksena yrityksen yhteisölleen 

tarjoaman tarpeentyydytyksen ja yhteisön yritykseen kohdistamien odotusten välille 

on muodostunut kuilu. Toinen seuraus on oikeutus-mentaliteetti (entitlement 

mentality), jonka mukaan henkilö on oikeutettu johonkin jäsenyytensä perusteella, 
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esim. työn saamiseen, koska on yhteisön jäsen. (Carroll & Buchholtz 2003, 10-16, 30) 

Arvojen voidaan siis sanoa tulleen yhä tärkeämmäksi ilmiöksi yritysjohtamisessa, 

koska ihmiset ovat yhä valveutuneempia ja osaavat myös olla vaativaisia – 

sidosryhmäajattelulle on näin ollen sosiaalinen tilaus (Näsi 1995, 31). 

 

Koska perinteisen shareholder thinking -suuntauksen, jossa johdon tehtävänä on 

palvella osakkeenomistajia, mukaista ajattelutapaa ei pidetä taloudellisesti järkevänä 

tai eettisesti kestävänä, rinnalle on tullut stakeholder thinking -suuntaus. Johdon 

tehtävänä sidosryhmäajattelun mukaan on eri sidosryhmien tavoitteiden ja tarpeiden 

tasapuolinen ja oikeudenmukainen huomioon ottaminen. (Kujala & Kuvaja 2002, 60, 

61, 71) Tähän tehtävään kyetäkseen johdon on ensin osattava tulkita yrityksen 

sidosryhmien maailmaa (Näsi 1995, 22). Sidosryhmäajattelussa korostuukin 

vuorovaikutus ja kommunikointi yrityksen ja sidosryhmien välillä (Freeman 1984, 76-

78; Kujala & Kuvaja 2002, 75). 

 

Osana yrityksen strategista johtamista sidosryhmänäkemys tarkoittaa aitoa eri 

sidosryhmien vaatimusten, toiveiden ja odotusten, mielipiteiden ja arvojen 

huomioimista, kun yritys laatii strategiaansa ja tekee päätöksiä. Tällainen 

sidosryhmien hyvinvoinnista välittäminen näkyy mm. siinä, että johto on kiinnostunut 

henkilöstön mielipiteistä, asiakkaiden tyytyväisyydestä ja alihankkijoiden käsityksistä 

yhteistyömuodoista. Sidosryhmien kunnioittamista ja heidän ajatustensa arvostamista 

pidetään hyödyllisen yhteistyön ja taloudellisestikin tuloksellisen liiketoiminnan 

edellytyksenä. (Kujala & Kuvaja 2002, 21, 60, 70, 71) Ihminen nähdäänkin 

vastuullisessa liikkeenjohdossa itseisarvona eikä välineenä. (Aaltonen & al 2004, 28).  
 

Sidosryhmäajattelussa yritys on hyvänä ja käytännöllisenä pidetty tapa organisoida 

yhteiskunnallisesti tärkeitä tuotanto- ja palvelutehtäviä ja mahdollistaa eri 

sidosryhmien tarpeentyydytys. Kaikkien eri sidosryhmien tarpeet nähdään tärkeinä, 

eikä ainoana tavoitteena ole ainoastaan omistajien taloudellinen etu. 

Sidosryhmäajattelussa yritys on olemassa sidosryhmiä varten tai niiden kautta, ja 

huomioimalla sidosryhmien odotukset yritys varmistaa olemassaolonsa oikeutuksen ja 

toimintansa edellytykset. (Kujala & Kuvaja 2002, 21,22, 61, 84; kts. myös Kujala 

2001, 93) Wheeler & Sillanpää (1997, ix) ehdottavat, että yrityksen arvo pitkällä 

aikavälillä johtuu pääasiallisesti tiedosta, kyvyistä ja työntekijöiden 
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sitoutuneisuudesta sekä yrityksen suhteista muihin sidosryhmiin. Yritys ei siis ole 

olemassa itseisarvona tai ihmistä varten vaan ihmisiä varten.  

  

Tunnustetaan, että yrityksellä ja eri sidosryhmillä on eriäviä tavoitteita. 

Vuoropuhelulla yritys voi saada sidosryhmät näkemään yrityksen näkökulman, 

ymmärtämään yrityksen arvoja, kannattamaan niitä ja sitoutumaan niihin. 

Vuoropuhelun avulla voi syntyä pitkäaikainen yhteistyösuhde, jossa osapuolet ovat 

sitoutuneet toistensa tavoitteisiin. Sidosryhmävuoropuhelu mahdollistaa 

vaihtokaupan, jossa yritys saa sidosryhmiltä niiden asiantuntemusta ja sidosryhmät 

tarpeidensa tyydytystä, ja joka on toimiva, kun osapuolten tarpeet tyydytetään 

tasapuolisesti. (Kujala & Kuvaja 2002, 84, 85) Moraalisen syyn lisäksi sidosryhmien 

huomiointia perustellaankin yrityksen ylemmän tason tavoitteilla kuten voiton 

maksimoinnilla, selviytymisellä ylipäänsä ja kasvumahdollisuuksilla (Matikainen 

1994, 4, 6). 

 

Yrityksen toiminta on inhimillistä toimintaa eli toimijoina yrityksissä ovat ihmiset.  

Puhutaan vastuuta tukevista asenteista, arvojen toimivuudesta arjessa, 

vuorovaikutuksen tavoista, suhteesta rahaan, ihailun kohteista, henkilökunnan ja 

johdon kasvatuksesta, rehellisyydestä, kielenkäytöstä, … – seikoista, jotka voidaan 

liittää vain tiedostaviin ihmisiin. (Aaltonen & al 2004, 46, 47) Yrityksen odotetaan 

vastaavan sellaisiin työntekijöiden tarpeisiin kuten halu saada tunnustusta, 

itsekunnioitusta tai virikettä (Näsi 1995, 44) eli kysymyksessä on huomattavan paljon 

moniulotteisempi johtamisrealmi kuin aiemmin on oletettu.  

 

Moraalin huomioivassa ihmisten johtamisessa työntekijöitä kohdellaan arvokkaasti, 

reilusti ja kunnioittaen. Heidän oikeutensa puolueettomaan kohteluun, 

yksityisyytensä, puhevapautensa ja turvallisuutensa otetaan päätöksenteossa 

täysimääräisesti huomioon. Johdon tavoitteena on soveltaa tähän sidosryhmään 

konsultoivaa tai osallistuttavaa johtamistyyliä, jonka tuloksena on molemminpuolinen 

luottamus ja sitoutuminen. Moraaliseen työntekijöiden kohteluun ei kuulu heidän 

kohteleminen tuotannontekijöinä, manipulointi, hyväksikäyttö, eikä pakottaminen. 

(Carroll & Buchholtz 2002, 486) Käytännössä tilanne ei välttämättä ole ideaalin 

mukainen. Esimerkiksi Kujalan (2001, 70) tutkimuksen mukaan johdon positiiviset 

asenteet moraaliseen sidosryhmien kohteluun muuttuivat vähemmän positiivisiksi, 

kun mukaan liitettiin yrityksen taloudellinen tilanne. Kujala päätteleekin, että 
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vallitsevan ajattelutavan mukaan yrityksen on ensin huomioitava taloudellinen 

näkökulma pitkällä aikavälillä, minkä jälkeen mahdollistuu moraalisten seikkojen 

huomioiminen.  

 

2.3 Henkilöstön tuottavuuden mittaaminen 
 

2.3.1 Yleistä mittareista 

 

Mittari tarkoittaa tässä täsmällisesti määriteltyä menetelmää, jonka avulla kuvataan 

tietyn menestystekijän suorituskykyä, sen tilaa. On myös mahdollista käyttää sanaa 

’tunnusluku’ samassa tarkoituksessa. (Lönnqvist, Kujansivu & Antikainen 2006, 11, 

13, 29) Mittarilla kuvataan se, kuinka määritellään menestyksellinen tavoitteen 

saavuttaminen (Atkinson & al 2007, 400). Tässä opinnäytetyössä mittari on 

menetelmä, jonka avulla voidaan kuvata inhimillisen menestystekijän tilaa. 

 

Mittareita voidaan luokitella eri dikotomioihin. Taloudellisia mittareita ovat 

esimerkiksi liikevaihto ja käyttökate. Ei-taloudellisilla mittareilla tarkoitetaan sellaisia 

yrityksen toiminnan osa-alueiden mittareita, jotka eivät perustu rahamääräiseen 

tietoon. Näitä mittareita ovat esimerkiksi toimitusaika, kiertonopeus ja 

asiakastyytyväisyys. Konkreettisuutensa takia ne ovat helpommin ymmärrettävissä ja 

useimmiten helpottavat tavoitteiden viestinnässä. Mutta samoin kuin taloudellisiin 

mittareihin niihin liittyy käyttöongelmia kuten osaoptimointivaara. Taloudellisista 

mittareista poiketen ei-taloudellisilla mittareilla ei ole vakiintuneita 

laskentaperiaatteita, eikä niiden käytöstä ole vuosien kokemusta eli ne eivät ole 

yleisesti tunnettuja. Siitä johtuen ei-taloudellisten mittareiden ei useinkaan oleteta 

mahdollistavan vertailemista eri yritysten tai yksiköiden välillä. Ei-taloudellisten 

mittareiden käytön luotettavuutta ei ole myöskään testattu. (Lönnqvist & al 2006, 30, 

31) 

 

Toiseksi puhutaan myös kovista ja pehmeistä mittareista. Kovien mittareiden tulokset 

perustuvat yksikäsitteisiin lähtöarvoihin, joita ovat esimerkiksi liiketapahtumat ja 

suoritusmäärät. Asiakaskyselyt ja henkilöstön tyytyväisyyskyselyt ovat taas pehmeitä 

mittareita. Jako objektiivisiin ja subjektiivisiin mittareihin tapahtuu hieman 

samankaltaisin perustein. Objektiiviset mittarit perustuvat määrälliseen dataan ja ovat 
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niin spesifejä, että yksistään niiden avulla saatu tieto ei useimmiten johda 

toimenpiteisiin. Subjektiiviset mittarit ovat arvioita menestystekijän tilasta ja ovat 

puolestaan niin epätarkkoja, että ovat vain suuntaa antavia mittaamiskohteen tilaa 

määriteltäessä (kts. kuva 2). (Lönnqvist & al 2006, 31) Objektiiviset mittarit on 

johdettu selkeistä kaavoista ja niiden antamat tulokset ovat yksiselitteisiä sekä 

ulkopuolisen, riippumattoman tahon tarkastettavissa. Subjektiiviset mittarit ovat 

henkilökohtaisia arvioita ja vaativat toisinaan, esimerkiksi yksilöitä mitattaessa, 

korkean luottamuksen, jotta niiden käyttö koettaisiin oikeudenmukaiseksi. (Simons 

2000, 235) Objektiivisten mittareiden voi sanoa mittaavan tuloksia (outcomes) eikä 

toimintaa (behaviours), mikä tarkoittaa että huomio ei ole niinkään työn 

analysoinnissa vaan siinä, mikä on olennaista yrityksen tavoitteille (Hoffman, Nathan 

& Holden 1991, 601, 602). 

Työn tuottavuus

Suora Epäsuora 

Objektiivinen Subjektiivinen Objektiivinen  Subjektiivinen 
(tuotteet/hlö) (esimiehen arvio) (poissaolot) (ilmapiirikyselyt)

Kuva 1. Esimerkkikaavio mittaamistapadikotomioista (Kemppilä & Lönnqvist 2003). 

 

Neljäntenä luokittelutapana on jako suoriin ja epäsuoriin mittareihin.  Suora mittari 

kuvaa kohdetta välittömällä tavalla. Jollei mitattavaa asiaa voida mitata suoraan, 

mitataan asiaa, joka liittyy siihen läheisesti. Esimerkiksi juuri tuottavuutta mitataan 

epäsuorasti virheiden määrän, työilmapiirin ja poissaolojen ja henkilöstön 

vaihtuvuuden kautta (kts. kuva 2). (Lönnqvist & al 2006, 31, 32) Viidentenä 

luokitteluna on jako vaikutettaviin (responsive) ja ei-vaikutettaviin (complete) 

mittareihin, jossa kriteerinä on se, kuinka paljon yksilölliset toimet pääsevät 

vaikuttamaan mittarin antaman tulokseen (Simons 2000, 236-237).  
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Kuudentena mittareita jakavan ominaisuutena on se, mittaavatko ne tuotosta ja 

lopputulosta (lagging indicator) vai panoksia eli lopputulokseen johtavia seikkoja 

(leading indicators). Voitto ja asiakastyytyväisyys ovat esimerkkejä ensiksi mainitusta 

mittarityypistä eli tulosmittareista, ja projektista kumuloituvien kustannusten tarkkailu 

ja työntekijöiden koulutus esimerkkejä toiseksi mainitusta eli ennakoivista mittareista. 

Ennakoivien mittareiden käyttäminen vaatii syy-seuraus-suhteiden selvittämistä. 

(Simons 2000, 237,238; Malmi, Peltola & Toivanen 2003, 31) Ennakoivat mittarit 

kertovat, miten yrityksen toiminnot sujuvat (Niven 2003, 190) ja tarjoavat tietoa siitä, 

millaisiksi viiveellisten mittarien –joiden kuvaamiin asioihin ei voi enää vaikuttaa – 

tulosten voidaan odottaa kehittyvän (Hannula & Lönnqvist 2002, 41). 

 

Yrityksen menestymisen kannalta ratkaisevat päätökset pitkällä aikavälillä perustuvat 

mitattuun tietoon. Jotta tämä mittareiden tuottama informaatio olisi hyödyllistä 

päätöksenteossa, sen tulisi olla relevanttia (relevance), kustannustehokasta (cost-

efficiency), validia (validity), reliaabelia (reliability) ja uskottavaa (plausibility). 

Mittarin relevanttius perustuu sen sisältämän tiedon arvolle ja merkityksellisyydelle 

päätöksentekotilanteessa eli sen antamalle lisäarvolle päätöksen syntymisessä. 

(Laitinen 2004, 95) Mittarin olennaisuutta voidaan katsoa strategiakysymyksissä 

yrityksen tasolla, jolloin mitataan strategian toteutumisen kannalta tärkeää 

menestystekijää.  Mittarin olennaisuus yleisemmin eli yksilön tasolla, on sen antaman 

informaation merkittävyys käyttäjälle. (Lönnqvist & al 2006, 33) 

 

Mittarin käytännöllisyydellä eli kustannustehokkuudella tarkoitetaan sitä, miten 

helppoa tai vaikeaa sen käyttö subjektiivisesti arvioiden on (Lönnqvist & al 2006, 34).  

Mittarilla saatavan informaation hankkimiseen tarvittavien uhrausten eli kustannusten 

ja vaivan tulee olla järkevällä tasolla suhteessa saavutetun informaation relavanssiin 

(Laitinen 2004, 101, 102; Lönnqvist & al 2006, 34). Kovin monimutkaista mittaria ei 

yleensä koeta tarkoituksenmukaiseksi, vaikka se mittausteoreettisesti olisi parempi 

kuin yksinkertaisemmat mittarit (Hannula 2000, 13). 

 

Mittarin validiteetti perustuu sen riittävään harhattomuuteen eli siihen, että mittari 

kuvaa juuri sitä kohdetta kuin sen on tarkoitettu kuvaavan. Heikko validiteettii viittaa 

siis siihen, että mittarin antamissa tuloksissa on systemaattinen virhe. (Laitinen 2004, 

103) Tähän mittarien ominaisuuteen liittyy se, että mittari ja mitattava menetystekijä 

ovat eri asioita eli mittari saattaa huomioida mitattavasta kohteesta epäoleellisia 
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asioita ja jättää huomiotta oleellisia seikkoja (Lönnqvist & al 2006, 32).  Mittarin 

antaman tuloksen eroavuutta kohteen substanssista kutsutaan harhaksi tai virheeksi 

(bias). Mittarin validiteetti voidaan selvittää määrittämällä sen kohde tarkasti ja 

analysoimalla sen suhdetta mittariin. (Laitinen 2004, 103) 

 

Reliabiliteetti kuvaa mittarin arvon satunnaisvirhettä. Mittari on sitä luotettavampi 

mitä vähäisempi on sen tulosten hajonta ja mitä johdonmukaisempaa tulosten vaihtelu 

on. (Lönnqvist & al 2006, 33) Tämä tarkoittaa sitä, että reliaabeli mittari tuottaa 

samaa kohdetta toistuvasti mitattaessa arvoja pienellä vaihteluvälillä eli on ts. tarkka. 

Mittarin käyttämiseen liittyvät mittausohjeet ja mittaaja voivat vaikuttaa mittarin 

arvojen tarkkuuteen. (Laitinen 2004, 104) 

 

Mittari on uskottava silloin, kun päätöksentekijä luottaa sen antamiin tuloksiin ja 

käyttää sitä täysipainoisesti päätöksenteossaan. Hyödyllisen mittarin etu voi jäädä 

hyödyntämättä, jos päätöksentekijä ei tiedä tai ei ymmärrä mittarin mittaamisohjeita, 

ja päätös perustuu intuitioon vaikka saatavilla ollut mittausinformaatio olisikin ollut 

täysin oikeaa. Tämän vuoksi mittarin käyttöohjeiden tulisi olla yksinkertaisia, 

kohtuullisia ja hyvin dokumentoituja. (Laitinen 2004, 106) 

 

Validiteetti, reliabiliteetti, relevanssi ja kustannustehokkuus eivät ole erillisiä vaan 

toisiinsa liittyviä. Jotta mittari olisi validi, sen tulisi olla reliaabeli. Ollakseen 

olennainen mittarin on oltava validi ja reliaabeli. Lisäksi jotta mittari olisi 

käytännöllinen, on sen oltava relevantti, validi ja reliaabeli. (Hannula 1999, 79) 

 

2.3.2 Miksi mitataan?  

 

Tuottavuuden mittaaminen on merkittävä toimi yrityksessä. Mittaaminen liittyy 

kiinteästi johtamiseen (Okkonen 2004, 70), joka on vaikuttamista ja vuorovaikutusta 

ihmisten kanssa. Johtaminen tapahtuu ihmisten kautta ja mittaamisen yhteydessä se 

merkitsee aina viestin lähettämistä yrityksessä työskenteleville ihmisille eli se:  

• Motivoi 

• Korostaa mitattavan asian arvoa 

• Ohjaa tekemään oikeita asioita 

• Selkiinnyttää tavoitteita 
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• Aiheuttaa kilpailua 

• On edellytys palkitsemiselle.                       (Uusi-Rauva 1996, 23, 24) 

 

Voidaan myös lisätä, että se ohjaa tekemään asioita oikealla tavalla. Mittareiden 

käyttötarkoituksia ovat: ohjaus-, suunnittelu-, valvonta-, hälytys-, diagnoosi-, 

oppimis-, informointi- ja palkitsemistarkoitus. (Uusi-Rauva 1994, 11:kts myös Neely 

1998, 71-89) Pelkistäen voidaan sanoa, että mittaamisen syynä on tarve kehittää 

suorituskykyä (Lumijärvi & Ratilainen 2004, 119). Ilman mittaamista toiminnan 

kehittäminen jäisi mielipiteiden ja tuntemusten varaan (Hannula 2000, 4; Okkonen 

2004, 79).  

 

Toisaalta epäonnistuessaan mittaus korostaa vääriä asioita, ohjaa toimintaa väärään 

suuntaan, ärsyttää mitattavia henkilöitä, aiheuttaa negatiivisen kilpailutilanteen tai 

palkitsee väärin perustein vääristä asioista (Lönnqvist & al 2006, 123). Se voi myös 

jäykistää organisaatiota, aiheuttaa negatiivista kontrollia ja lisätä byrokratiaa. 

(Lumijärvi & Ratilainen 2004, 121).  

 

Simonsin mukaan yrityksen mittausjärjestelmällä kommunikoidaan sisäisesti 

yrityksen strategisista tavoitteista ja keinoista niiden saavuttamiseen kriittisten 

menestystekijöiden avulla.  Samalla mittausjärjestelmä tuottaa viitekehyksen, jonka 

avulla varmistetaan, että tarvittavat resurssit tavoitteiden saavuttamiseen ovat 

saatavilla sekä viitekehyksen, jonka avulla allokoidaan resurssit yrityksen sellaisten 

edellytysten rakentamiseksi, joilla on pitkän aikavälin vaikutus. Lisäksi järjestelmä 

täsmentää syy-seuraus-yhteyden tavoitteista voittoon. Simons tiivistää 

mittaamistarkoitukset viiteen osa-alueeseen: päätöksenteko, kontrollointi, signaalin 

lähettäminen, opettaminen ja oppiminen sekä ulkoinen viestintä. (2000, 9, 10, 67) On 

kuitenkin muistettava, että mittareiden käyttötarkoitukset vaihtelevat yrityksestä 

toiseen ja mukautuvat organisaatiokohtaisiin piirteisiin (Lönnqvist & al 2006, 123, 

124). 

 

Sillä, minkä tyyppiseen informaation johto keskittyy ja millaisen informaation se 

jättää huomiotta, on voimakas vaikutus työntekijöihin. Johdon huomion saanut 

informaatio kertoo johdon mieltymyksistä, arvoista ja siitä, millaisiin 

mahdollisuuksiin johto haluaa henkilöstön keskittävän huomionsa ja energiansa. 

Simonsin mukaan ”everyone watches what the boss watches”, koska johdon tahdon 
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toteuttamisesta palkitaan. (Simons 2000, 70, 230) Mittaaminen on siis hyvin 

arvoväritteistä ja toimintaa ohjaavaa. 

 

Esimerkiksi jos työntekijää mitataan asiakastyytyväisyyden perusteella, päättelee hän, 

että tähän on tärkeää kiinnittää huomiota. Jos taas mitataan hänen kykyään vähentää 

kustannuksia, huomio on siinä.  On kuitenkin mahdollista, että työntekijän huomio 

kiinnittyy mittarin vaikuttamiseen siten, ettei hänen käytöksensä ole yhdensuuntainen 

mittariin liittyvän tavoitteen tai strategian kanssa. Tällöin mittarin lukema kyllä 

näyttää hyvälle, mutta kokonaisuuden kannalta se ei ole suotuisa asia. Näin on 

esimerkiksi silloin kun myyntimiestä mitataan yksistään asiakkaan luokse tehtyjen 

käyntien määrän mukaan – käynnit lisääntyvät mutta myynti per käynti ei ole niin 

suuri kuin se voisi olla. (Simons 2000, 213, 234, 237) Mittari saikin työntekijän 

panostamaan johonkin tiettyyn asiaan jonkin muun menestystekijän kustannuksella 

(Lönnqvist & al 2006, 128). 

 

Onkin havaittu, että yrityksen tavoitteiden ja mittareiden välillä on epäjatkuvuutta. 

Esimerkiksi yrityksen uudet tavoitteet liittyvät asiakastyytyväisyyteen ja laatuun, 

mutta edelleenkin käytetään aikaisempiin tavoitteisiin kytkeytyviä mittareita kuten 

toimitusmäärät ja työteho, joihin myös palkitseminen perustuu. Sanotaan, että 

nykyiset mittarit painottavat kontrollia ja asetetun standardin saavuttamisen tärkeyttä 

eivätkä jatkuvaa parantamista. Mittaristoja kritisoidaan siitä, etteivät ne ole selviä sen 

suhteen, mitkä asiat ovat yrityksessä tärkeitä ja mitkä triviaaleja, jolloin niitä 

käyttävien henkilöiden on itse ratkaistava priorisoitavat toimet. (Crandall 2002, 22, 

23)   

 

Objektiivisilla ja diagnostisilla mittareilla on paikkansa yrityksen 

mittaamisjärjestelmässä ja johtamisessa. Näiden rinnalla on kuitenkin hyvä käyttää 

mittaamiskohteita muistakin näkökulmista tarkastelevia mittareita, jotta 

mittausinformaatio ei olisi vinoutunutta ja yksipuolista vaan antaisi kohteesta eheän ja 

täysipainoisen kuvan.   

 

2.3.3 Mittaamisen kohde: henkilöstön tuottavuus 

 

Yleisessä kirjallisuudessa ja julkisessa keskustelussa, ja välillä jopa tieteellisessäkin 

kirjallisuudessa ja keskustelussa käsitteet tuottavuus ja suorituskyky usein 
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samaistetaan (kts. esim. Hovila & Okkonen 2005, 3). Suorituskyvyn voi määritellä 

mitattavan kohteen kyvyksi saavuttaa asetetut tavoitteet. Tämä tarkoittaa sitä, että 

jonkin organisaatioyksikön kuten esimerkiksi konsernin, osaston, työryhmän tai 

yksilön menestymistä ja tuloksentekokykyä tarkastellaan tietystä valitusta 

näkökulmasta. (Lönnqvist & al 2006, 14, 19) Suorituskyky laajasti määriteltynä on 

yrityksen kyky tyydyttää sidosryhmiensä tarpeita ja se viittaa tietyssä olosuhteissa 

tapahtuvaan parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Suorituskyky on siis 

mittauskohteen kyky tehdä tulosta. (Hannula & Lönnqvist 2002, 45) Sinkin (1983) 

mukaan tuottavuus on yksi yrityksen suorituskyvyn osa-alue (Hannula 1999, 25). 

Tuottavuus ei ole abstrakti kyky vaan konkreettisesti mittauskohteen tuotos/panos-

suhde (Hannula & Lönnqvist 2002, 51). Tuottavuutta voidaan mitata 

kokonaistuottavuutena tai osatuottavuutena, jolloin tällaisen osatuottavuusmittarin 

voidaan sanoa kertovan mittauskohteen suorituskyvyn tietystä näkökulmasta (Hannula 

2000, 14, 16).  

 

Tuottavuudella tarkoitetaan taloustieteissä yleisesti tuotoksen ja tuotoksen 

aikaansaamiseksi käytetyn panoksen suhdetta toisiinsa eli tuotos-panos-suhdetta 

(Atkinson & al 2007, 604; Kemppilä, Laitinen & Leinonen 2002, 8; Lönnqvist & al 

2006, 14). Tuotoksella tarkoitetaan aikaansaatujen tuotteiden ja palvelujen laatua ja 

määrää. Panoksella tarkoitetaan tuotoksen aikaansaamiseksi tarvittujen panosten 

määrää ja laatua. Esimerkiksi työn tuottavuutta mitataan tavallisesti suhteuttamalla 

tuotoksen fyysinen määrä työpanokseen tunneissa tai suhteuttamalla tuotos 

rahayksiköissä työvoimakustannuksiin. (Hannula 2000, 6, 15) 

 

Yrityksen reaaliprosessin tavoitteista tuottavuus liittyy yrityksen keskeisten 

tuotannontekijöiden käyttöön eli siihen, kuinka paljon niillä on tuotettu tuotantoa tai 

palveluita. Yrityksen tuottavuustavoitteiden kannalta työn tuottavuus ja pääoman 

tuottavuus ovat keskeisimmät tekijät. Mitä korkeammat ovat niiden tuottavuusarvot, 

sitä tehokkaammin yrityksen voidaan katsoa hyödyntäneen resurssejaan.  Korkea 

tuottavuus puolestaan merkitsee usein kustannustehokkuutta ja hyvää kannattavuutta. 

Aloilla, joissa pääoma ei ole merkittävä tuotannontekijä – kuten 

asiantuntijaorganisaatioissa  –  vaan joissa työvoima on keskeinen resurssi, tuottavuus 

liittyy työvoiman tuottavuuteen.  (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 22, 281) Hannula 

(2000, 19) erottelee tuottavuuskäsitteen työn ja pääoman tuottavuuksien lisäksi 

materiaalin ja energian tuottavuuteen. Tällainen tuottavuuden eritteleminen osiin 
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mahdollistaa organisaation tilan arvioimisen juuri ko. tuotannontekijän kohdalla ja 

esimerkiksi henkilöstön onnistuminen käy selkeämmin esille (Antikainen 2006, 9). 

 

Kannattavuus, maksukykyisyys ja vakavaraisuus ovat yrityksen taloudellisia 

toimintaedellytyksiä. (Uusi-Rauva 1997, 25; kts. myös Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 

282) Tuottavuuden voi sanoa olevan avaintekijänä monen taloudellisen mittarin 

taustalla eli ts. yrityksen taloudellinen menestyksen takana on liikevaihdon kasvun 

ohella hyvä tuottavuus. Tuottavuus paranee kahdella tavalla: alentamalla kustannuksia 

ja käyttämällä taloudellisia ja fyysisiä resursseja tehokkaammin. (Atkinson & al 2007, 

401-403) Käytännössä se tarkoittaa mahdollisimman suuren tuotoksen aikaansaamista 

käytettävillä panoksilla (tuotostehokkuus) tai tuotantotavoitteen saavuttamiseen 

pyrkimistä mahdollisimman vähin panoksin (panostehokkuus) (Uusi-Rauva 1997, 20).  

 

Yrityksen tuloksellisuus on monimutkainen ilmiö ja sen lopullisena mittarina pidetään 

voittoa.  Silti yritystä tulee mitata kokonaisvaltaisesti ja on huomioitava yrityksen 

tuloksellisuuteen vaikuttavat moninaiset tekijät, joista tuottavuuden vaikutus on 

huomattava. Voidaan jopa sanoa, että tuottavuuden jatkuva parantaminen on pitkällä 

aikavälillä tuloksellisuuden tärkein tekijä, vaikka se onkin riippuvainen muista 

tekijöistä. (Hannula 1999, 24) 

 

2.3.4 Subjektiivinen tuottavuuden mittaaminen 

 

Ongelmana tuottavuuden määrittelyssä on se, kuinka aineettomat panokset ja 

tuotokset käsitellään. Tuottavuuden määritelmässähän määrällinen tuotos suhteutetaan 

määrälliseen panokseen, mikä tarkoittaa että aineettomatkin tuotokset ja panokset 

tulisi mitata ja muuntaa määrällisiksi. Koska sitä pidetään vaikeana, ei aineettomia 

tuotoksia ja panoksia lasketa tuottavuuden mittaamisessa mukaan, vaikka niiden 

jättäminen pois laskelmista voikin olla heikkous tuottavuuden mittaamisessa. Näille 

tuottavuuden osatekijöille onkin erikseen omat tavat selvittää tuottavuus. Tavallisesti 

laskentatoimessa tuottavuus on yritystason ja nimenomaan tuotannollisen 

teollisuusyritykseen liitetty käsite eikä sitä yhdistetä palveluyritysten tuottavuuden 

mittaamiseen ja aineettomiin tuotannontekijöihin. Hannula toteaakin, että eri ihmiset 

käsittävät tuottavuuden eri tavoilla ja näkökulmasta riippuen. Hannula onkin 

muotoillut tässä opinnäytetyössä mitattavan kohteen erityisluonteen mallikkaasti: 

“Intangible factors are, for example, job satisfaction and employee morale, 
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…Intangible factors cannot be captured by productivity measurement, but they can be 

accounted for by other managerial measures. These factors cannot be seen as inputs in 

a productivity ratio.“(Hannula 1999, 5, 6, 14, 15, 39)  

 

Asiantuntijatyössä sekä panokset että tulokset ovat aineettomia ja palveluluonteisuus 

tekee tuottavuuden mittaamisesta yhä hankalampaa. Kuitenkin juuri asiantuntijatyössä 

työn tuottavuus korostuu, koska koneet eivät ole tehostamassa tuotantoa. 

Tuottavuuden perinteinen objektiivinen mittaaminen asiantuntijatyössä on näin ollen 

hankalaa. Myös se, että aineettomien tuotteiden perusyksikköä on vaikea määrittää 

sekä se, että niihin liittyy merkittävästi laatutekijöitä, vaikeuttaa määrällistä 

tuottavuusmittausta. Vaikka suoritemääräinen mittaaminen onnistuisi, jäisi useat muut 

tuottavuuteen vaikuttavat tekijät mittauksen ulkopuolelle (Antikainen 2006, 1, 10) 

Asiantuntijatyön kohdalla tuottavuudessa ei olekaan kyse vain kvantitatiivisesti 

määrästä vaan laadulla on vähintään yhtä olennainen merkitys. Myös hänen 

tahdollaan työskennellä yritykselle on suuri rooli. (Drucker 1999, 84) Tällä hetkellä ei 

ole yhtään yleisesti hyväksyttyä asiantuntijatyön tuottavuuden mittaamiseen kehiteltyä 

metodia (Ramírez & Nembhard 2004, 602), vaikka asiantuntijatyössä tuottavuuden 

vaikutus yrityksen suorituskykyyn voi olla suurempi kuin perinteisessä tuotanto-

organisaatiossa (Lönnqvist & al 2006, 76, 77). 

 

Tuottavuuden mittaaminen voi luonteeltaan olla myös välillistä (Neilimo & Uusi-

Rauva 2005, 281, 282, 318, 319). Perinteisesti kuitenkin vain välitön työpanos on 

huomioitu tuottavuutta mitattaessa. Tällöin työtunnit tai miestyövuodet on katsottu 

panoksiksi. Silti kokonaisvaltaisessa tuottavuuden mittaamisessa kaikki inhimilliset 

panokset tulisi laskea mukaan. (Hannula 1999, 98) Kun suurin osa 

teollisuusyrityksessä tehtävästä työstä oli välitöntä valmistus-, asennus- ja 

kokoonpanotyötä, oli perusteltua keskittyä vain välittömän työpanoksen mittaamiseen. 

Välillisen työn eli asiantuntijatyön tuottavuuden mittaamiseen ei tällainen 

lähestymistapa kuitenkaan sovellu. (Hannula 2000, 21)  

 

Asiantuntija- eli tietointensiivisissä organisaatioissa, joissa pääosa työstä on uuden 

tiedon soveltamista ja kehittämistä, aineettomien menestystekijöiden merkitys on 

suurempi kuin vähemmän tietointensiivisissä palvelu- ja tuotantoyrityksissä. 

Hampurilaisravintolan tuottavuuden mittaaminen on helppo toteuttaa: tuotteet ovat 

samanlaisia, valmistusaika lyhyt ja resurssit määrällisiä. Tiedetään kappalemäärät, 
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valmistusajat, kulutetut raaka-aineet ja tuotteiden laatu. Tietointensiivisessä 

suunnitelmia tuottavassa insinööritoimistossa voi tuotteen valmistuminen kestää 

vuosia, lähes kaikki resurssit ovat aineettomia ja lopputuloksen laatua on hankala 

määrittää ja todeta. Henkilöstön merkitys on korostunut ja asiantuntijaorganisaatiot 

ovat riippuvaisia osaajistaan, minkä takia työntekijät olisikin saatava viihtymään. 

Työn kiinnostavuus, työpaikan ilmapiiri ja arvostus ovat tärkeitä asioita, ja sen tähden 

mittaamisella pyritään saamaan ajoissa tietoa henkilöstön tilasta, jotta mahdollisiin 

ongelmiin voitaisiin ajoissa saada apua. (Lönnqvist & al 2006, 49-52) Kun aineeton 

pääoma on yrityksen tärkein varallisuus ja tärkein tuotantokone aivot, korostuu niiden 

huolto eli psyykkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen sekä motivaatio ja arvomaailma 

tuottavuuden tekijöinä (Otala & Ahonen 2005, 100). 

 

Asiantuntijoiden tuottavuuden mittaamisella voitaisiin paikantaa epätavallisia 

tuottavuuskuvioita tai työntekijöitä, jotka työskentelevät normien ulkopuolella. Tämä 

mahdollistaisi syiden löytämisen ja korjausten tekemisen. Sen selvittäminen, 

johtuvatko tuottavuuserot yksilöllisistä vai järjestelmiin liittyvistä syistä, auttaisi 

ymmärtämään, miksi jotkut työntekijät ovat tuottavampia kuin toiset ja onko heillä 

jokin yhteinen piirre. Tästä tuottavuusmittaamisesta kuitenkin sanotaan, että on 

mahdollista selvittää vain tietynlaisen toimialan, työn, organisaation tai yksilön 

suhteellinen tuottavuus. (Ramírez & Nembhard 2004, 606, 607)  

 

Tähän mittausongelmaan onkin ehdotettu ratkaisuksi subjektiivisia 

tuottavuusmittareita, joiden mittaamistavat voivat olla epäsuoria tai suoria (kts. kuva 

2). Niillä selvitetään yrityksen tuottavuutta henkilökohtaisiin mielipiteisiin, 

käsityksiin ja näkemyksiin perustuen.  (Antikainen 2006, 2, 9) Subjektiivinen 

mittaaminen ei perustu määrälliseen operatiiviseen informaatioon. Vastaajina ovat 

työntekijät, esimiehet, asiakkaat ja tavaranvälittäjät (Kemppilä & Lönnqvist 2003, 1, 

3). Metodeina ovat asteikot, kyselyt ja haastattelut. Moray & al (1979) ovat sitä 

mieltä, että subjektiiviset mittarit ovat kaikkein sopivimpia, koska henkilöt 

työskentelevät todennäköisesti tunteidensa mukaisesti. Oletuksena subjektiivisessa 

mittaamisessa on, että ihmiset pystyvät tiedostamaan esimerkiksi työmääränsä 

muutokset ja arvioimaan työtään introspektiivisesti. (Clements-Croome & 

Kaluarachchi 2000, 131) Itsearviointiin perustuva mittari tarjoaa helposti saatavaa 

dataa yksilöllisestä suorituskyvystä ja sellaisen väitetään olevan vapaa rodun tai 

sukupuolen aiheuttamista harhoista, jolloin yrityksen puolustautuminen juridisia 
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syytteitä vastaan on yksinkertaisempaa (Hoffman, Nathan & Holden 1991, 605). 

Koska arviojana on henkilö itse, ei ketään voida syyttää rasistisuudesta. Subjektiiviset 

mittarit soveltuvat objektiivisia mittareita paremmin abstraktien ja aineettomien 

asioiden tarkasteluun (Lönnqvist & al 2006, 80). Subjektiivisia mittareita käytetään 

kuitenkin hyvin harvoin osana johdon mittausjärjestelmää, eikä jatkuvan seurannan 

mahdollistavia subjektiivisia tuottavuusmittareita ole kehitetty. Mutta jos yritys 

hyödyntää tietoa tuotannossaan merkittävällä tavalla, voivat subjektiiviset mittarit 

auttaa paikantamaan esim. esteitä tuottavuudelle. Voidaankin sanoa, että mitä 

tietointensiivisempi yritys on, sitä relevantimpaa on subjektiivisten mittareiden 

tarjoama informaatio. (Antikainen 2006, 2, 36) 

 

Subjektiivisessa tuottavuusmittauksessa on käytetty hyväksi rinnakkaiskäsitteitä kuten 

laatua, tehokkuutta ja työn sujuvuutta kuvaamassa tuottavuutta. Tämä auttaa 

subjektiivisen arvion tekijää ymmärtämään sen, mitä kysymyksillä ajetaan takaa. 

Lähikäsitteiden käyttäminen perustuu olettamukselle, että esimerkiksi sujuva 

työprosessi johtaa korkeampaan työn tuottavuuteen.(Antikainen 2006, 9) Vastaajilta 

voidaan esimerkiksi kysyä heidän käsitystään omasta tuottavuudestaan. Tähän 

liittyvät vastaukset puolestaan suhteutetaan esimerkiksi vastaajilta saatuihin tietoihin 

heidän työviihtyvyyden tuntemuksistaan. (Clements-Croome & Kaluarachchi 2000, 

138) Nicole & Kessler kysyivät työntekijöiltä mm.: ”To what extent has, e.g, room 

temperature affected your normal level of productivity during the last two weeks?” 

(kts.Kemppilä & Lönnqvist 2003, 6). Leaman & Bordass (2000, 170) kysyivät 

puolestaan: “Please estimate how you think your productivity at work is increased or 

decreased by the environmental conditions in the building.” Antikainen taas (2006, 

88) pyysi vastaajia vastaamaan seuraaviin väittämiin: ”Fyysinen kuntoni edistää 

työkykyäni” ja ” Saan työsuorituksestani sisäistä tyydytystä”. Esimerkeistä on 

nähtävissä, miten subjektiiviset mittarit hyödyntävät ihmismielen kykyä yhdistellä 

asioita monipuolisemmin ja laajemmin kuin numeeriseen suoritedataan perustuvat 

mittarit (ibid, 52).  Kysymyksessä on siis sellainen tuottavuuden mittaamisen laji, joka 

perustuu täysin vastaajan henkilökohtaiseen arvioon ja mahdollisesti sen mukaiseen 

vastaukseen. 

 

Vaihtoehtoisesti perinteisen tuottavuusmittauksen rinnalla voidaankin tarkastella 

epäsuorasti asiantuntijatyön tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Jos on mahdollista 

selvittää nämä epäsuorat tuottavuustekijät, voidaan tuottavuutta mitata mittaamalla 
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näitä siihen liittyviä tekijöitä. (Antikainen 2006, 19: Lönnqvist & al 2006, 79) 

Esimerkiksi Uusi-Rauvan (1997, 68-70) mukaan tällaisia apukohteita ja 

sijaismittareita tuotantotaloudessa  ovat mm. ylituotanto, asiakkaiden reklamaatiot, 

läpäisyaika, odotusajat, tarpeeton käsittely, työn tekeminen uudelleen, 

laatukustannukset, poissaolot, työolosuhteet, yleinen epäjärjestys, ilmapiiri (kts myös 

Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 301). Asiantuntijatyön tuottavuuteen välillisesti 

vaikuttavia ja henkilökohtaisiksi panoksiksi luokiteltavia tekijöitä ovat motivaatio, 

työtyytyväisyys, henkilökohtaiset verkostot, työn ulkopuoliset tekijät (esim. 

henkilökohtaisten ongelmien vaikutus keskittymiskykyyn, jolla on merkittävä 

vaikutus asiantuntija tuottavuuteen) ja fyysinen kunto. Näiden tekijöiden voidaan 

aiempien subjektiivisten tuottavuustutkimusten perusteella sanoa vaikuttavan 

tuottavuuteen.  (Antikainen 2006, 19-21, 27) Lisäksi välillisten tekijöiden vaikutus 

asiantuntijoiden tuottavuuden voi olla huomattavasti suurempi kuin perinteisessä 

työssä. Koska tietotyössä käytettävät resurssit ovat työntekijän pään sisällä, ei 

organisaatio voi vaikuttaa suoraan tuottavuuteen vaan sen on keskityttävä 

tarkastelemaan näitä välillisiä tuottavuustekijöitä.  (Lönnqvist & al 2006, 79). 

Kuvassa 3 on osa Clements-Croome & Kaluarachchin (2000, 130) hierarkisesta 

kaaviosta, jossa alemman tason tekijöiden ajatellaan vaikuttavan ylemmän tason 

tekijään.  

Tuottavuuteen vaikuttavat päätekijät 

Hyvinvointi Työkyky Motivaatio Työtyytyväisyys Taidot 

Kuva 2. Tuottavuustekijöitä (Clements-Croome & Kaluarachchi 2000, 133). 

 

Subjektiivisessa tuottavuustutkimuksessa onkin selvitetty, että tuottavuuteen 

vaikuttavia tekijöitä ovat mm.:  

 

• Työtavat: poissaolot, myöhästymiset, turvallisuussääntöjen rikkomiset 

• Työilmapiiri: valitusten määrä, henkilöstönvaihtuvuus, työtyytyväisyys 

• Asenteet ja tunnelmat: asenteiden muutokset, suotuisat reaktiot, havaitut 

muutokset   suorituksessa 
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• Uudet taidot: tehdyt päätökset, vältetyt kofliktit, kuuntelutaidot, uusien 

taitojen käyttötiheys 

• Kehittymiset: työtehokkuuden kasvu, ylennysten ja palkankorotusten määrä, 

siirtopyynnöt 

• Ehdotukset: annettujen/sovellettujen ehdotusten määrä, menestyksekkäästi 

suoritetut projektit 

• Fyysinen työskentely-ympäristö: siisteys, ergonomia, kulkureitit, melu, 

valaistus                                              (Kemppilä & Lönnqvist 2003, 25). 

 

Subjektiiviset mittarit tarjoavat johdon käyttöön informaatiota, jota muilla mittareilla 

ei voitaisi tavoittaa. On jopa mahdollista sanoa, että välillisiä tuottavuustekijöitä 

koskeva informaatio voi olla asiantuntijatyön tuottavuuden kannalta objektiivisten 

mittareiden tuottamaa tietoa merkittävämpää, koska asiantuntijat toimivat useimmiten 

sen mukaan miltä heistä tuntuu kuin huolimatta siitä, miten asiat todellisuudessa 

ulkoapäin tarkastellen vaikuttavat olevan. (Lönnqvist & al 2006, 80, 81)  

 

Subjektiivisten mittareiden validiteettiin liittyy se, että mittaustulokset riippuvat siitä, 

ovatko vastaajat ymmärtäneet kysymykset oikein. Kysymysten tuleekin olla selkeitä 

ja yksiselitteisiä (Antikainen 2006, 33). Käsitteiden määrittely korostuu 

subjektiivisissa mittareissa (Lönnqvist & al 2006, 81). Ainoastaan kysymykset 

ymmärtäneiltä vastaajilta saadut tiedot kertovat tuottavuuteen vaikuttaneesta tekijästä. 

Subjektiivisten mittareiden validiteettia pyritään todentamaan vertaamalla niiden 

antamia tuloksia samaa ilmiötä mittaaviin muihin mittareihin eli hyväksyttyihin 

objektiivisiin mittareihin. Näin voidaan tehdä esimerkiksi vertaamalla 

työilmapiirikyselyn tulosta vaikkapa sairauspoissaoloihin. Jos on olemassa 

korrelaatio, subjektiivinen mittari on saanut näyttöä validiteetistaan. (Antikainen 

2006, 34, 39, 41; kts. myös Kemppilä & Lönnqvist 2003, 8) ”Tuottavuuden 

mittaamisen haasteena onkin vaikuttavien tekijöiden erillismittausten tulosten 

luotettava analysointi rinnakkain tuottavuusmittausten tulosten kanssa.” (Suna 2005, 

5). On havaittu, että vaikka subjektiivisen mittauksen tulokset eivät korreloi 

täydellisesti objektiivisten mittaustulosten kanssa, ne korreloivat pääsääntöisesti 

positiivisesti. Syynä siihen, ettei yhteys ole aivan selkeä, on todennäköisesti se, että 

tuottavuutta mitataan eri näkökulmista. (Antikainen 2006, 51, 75) 
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Edellä mainittuja henkilökohtaisia panoksia on usein vaikea mitata objektiivisilla 

mittareilla, joten mitattaessa niitä subjektiivisessa kyselyssä kontrolloidaan vastaajan 

näkemystä niiden vaikutuksesta hänen työhönsä. Subjektiivisten mittareiden etuna 

onkin pidetty sitä, että niillä voidaan mitata juuri tällaisia tuottavuuteen vaikuttavia 

objektiivisuuden ulkopuolisia ulottuvuuksia kuten motivaatiota ja ilmapiiriä. 

Subjektiivisten mittareiden ikävänä puolena on kuitenkin se, että niiden antamat 

tulokset vaihtelevat vastaajien kulloisenkin mielialan ja vastaajan mukaan, vaikka 

asioiden tila todellisuudessa ei olisikaan muuttunut. Vaikka subjektiivisten 

mittareiden mittauskyky on objektiivisia mittareita heikompi, voivat ne silti kuvata 

kohdetta paremmin, etenkin jos objektiivisen informaation hankkiminen on 

mahdotonta. Lisäksi jos kohde on tärkeä, sitä kannattaa mitata ohjausvaikutuksen 

takia, vaikka mittari olisikin epätäydellinen: Subjektiivisten mittareiden soveltuvuutta 

tuottavuuden mittaamiseen voidaan perustella ns.  Hawthorne-efektillä, jonka mukaan 

huomion kiinnittäminen ihmiseen tai häneen liittyvään ilmiöön voi muuttaa hänen 

käytöstä – tässä tapauksessa tuottavuutta lisäävästi. (Antikainen 2006, 27, 34, 35, 37, 

38) Toisaalta myös mittausaineiston kerääjällä ja tulkitsijalla on vaikutusta. 

Työntekijä voi alitajuisesti kontrolloida vastauksia, kun tietää niiden tulevan 

esimiehensä käsittelyyn (Lönnqvist & al 2006, 81). 

 

Subjektiivisten mittareiden etuina voidaan Clements-Croome & Kaluarachchin (2000) 

mukaan pitää sitä, että ne ovat helppo implementoida, kustannuksiltaan pieniä ja 

tarjoavat useita eri tekniikoita. Subjektiivisten mittareiden validiteettia voidaan pitää 

hyvänä siksi, että kysymykset voidaan räätälöidä tapauskohtaisesti ja niillä voidaan 

kattaa tuottavuuteen liittyvät seikat kokonaisvaltaisesti. Useiden kysymysten 

käyttäminen näyttää lisäävän reliabilitettiä. On hyvä muistaa, ettei objektiivistenkaan 

mittareiden validiteettia voida saada täydelliseksi. (Kemppilä & Lönnqvist 2003, 4, 8) 

Yksittäisenä tapahtumana subjektiivisen mittarin käyttäminen voi olla kallista: se vie 

vastaajien aikaa ja myös analysointi vie aikansa. Toisaalta aineisto saadaan yhdellä 

kyselykerralla, eivätkä subjektiiviset mittarit vaadi usein päivitettävän 

tietojärjestelmän rakentamista. (Antikainen 2006, 37, 38, 48, 50) 

 

Subjektiivisten mittareiden käytön hyväksyttävyyttä perustellaan sillä, että ne 

täydentävät objektiivisten mittareiden antamaa informaatiota. Koska subjektiivisella 

 
5 Kemppilä & Lönnqvist ovat perustaneet listansa seuraavien kirjoittajien tuotantoon: Smith 1990, 
Uusi-Rauva 1996, Laitinen, Hannula, Lankinen, Monni,  Räsä, Räsänen & Visuri 1999. 
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mittaamisella saatavat tulokset eivät näy objektiivisissa mittaustuloksissa, saadaan 

yritykseen laajempi ei-taloudellinen näkökulma. (Antikainen 2006, 48, 50) 

Subjektiivisten mittaustulosten on todettu vahvistavan yrityksessä vallitsevia 

oletuksia, mitä objektiiviset mittarit eivät ole kyenneet tekemään.  (ibid 51; Lönqvist 

& al 2006, 81). 

 

2.4 Päätelmiä I 
 

Johdon laskentatoimen olemassaolon oikeutus johtuu sen hyödyllisyydestä yrityksen 

johdolle sen suunnittelu-, toimeenpano- ja tarkkailutehtävässään. Johdon 

laskentatoimen tehtävänä on perinnäisesti ollut tiedon tuottaminen eritoten yrityksen 

taloudellisuudesta, kannattavuudesta ja tuottavuudesta. Aiemmin johdon 

laskentatoimi keskittyi tuottamaan puhtaasti taloudellisia ja tuotannollisia lukuja, 

mutta tällä hetkellä rinnalle ovat tulleet kvalitatiiviset mittarit.  

 

Johdon laskentatoimen suuntaus laajentua muillekin osa-alueille on toki osaksi 

normaalia ajan myötä tapahtuvaa edistymistä, mutta osaltaan pyrkimys kehittyä 

tuntuu seuraavan pelosta menettää relevanssia ja jalansijaa yrityksessä, mikä olisi 

seurauksena hyödyllisyyden statuksen menetyksestä tai ainakin hyödyllisyyden 

vähenemisestä. Onkin järkevää kysyä, onko huomion hajottaminen laajemmalle 

alueelle tarkoituksenmukaista ja tapahtuuko se johdon laskentatoimelle ominaisen 

alueen asiantuntemuksen syvenemisen kustannuksella.  

 

Toinen havainto liittyy ristiriitaan edellä sanotun suuntauksen kanssa. Vaikka tavoite 

mitata yrityksen suorituskykyä aiempaa kokonaisvaltaisemmin ja tuottaa 

olennaisempaa tietoa on eksplikoitu ja sanottu painokkaasti, eivät teot kuitenkaan 

puolla sitä. Laskentatoimen opetuskirjallisuutta tutkimalla on selvää, että johdon 

laskentatoimi pitäytyy vahvoissa perinteissään: ”kustannuslaskentaa ja 

toimintolaskentaa” -linja jatkuu. Weetman (2003, 774) toteaakin käsiteltyään 

strategista johdon laskentatoimea: ”[T]he ideas described in this chapter are exciting 

and forward-looking but they are being used primarily by a selection of the market 

leaders and the innovators. There is a vast range of businesses which are still using 

traditional management accounting techniques.” Lisäksi johdon laskentatoimeen 

kohdistuneeseen kritiikkiin vastaukseksi kehitetyt viitekehykset kuten BSC perustuvat 

pohjimmiltaan perinteisen laskentatoimen järjestelmille ja ajatuskuvioille. 
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Valtameritankkerin jarrutusmatka on pitkä, samoin traditionaalisen johdon 

laskentatoimen muuntuminen uudeksi johdon laskentatoimeksi. 

 

Johdon laskentatoimen tehtävänähän on olla johdon apuna nimenomaan talouteen 

liittyvien asioiden hoidossa ja ilmeisesti juuri se on johtanut siihen, että johdon 

laskentatoimessa on täytynyt tehdä yritystoiminnasta ja ihmisestä yksinkertaistettuja 

oletuksia. Karrikoiden voidaan sanoa, että ihminen on typistetty yrityskontekstissa 

mitattavien attribuuttien kimpuksi. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi 

tuottavuus ja työntekijästä aiheutuneet kustannukset. Näkökulmaa on kuitenkin 

täytynyt laajentaa yrityksen toimintaympäristön monimutkaistuttua ja ymmärryksen 

yleisesti lisäännyttyä. Niskala & Näsi (1995, 69) sanovatkin johdon laskentatoimesta: 

”Johdon laskentatoimen päärooli on tuottaa tietoa, joka auttaa johtoa, kun se hoitaa 

vastuunsa tasapainottaa eri sidosryhmien intressejä.” Taloudellisuuteen sisältyy 

muutakin kuin taloudellisuus. 

 

Johdon laskentatoimea käsitelleestä kirjallisuudesta on pääteltävissä, ettei ihmisestä 

mielellään puhuta. Mutta jos aihe mainitaan tai siitä kirjoitetaan laajasti, ei ajatusta 

tavallisesti viedä käytännön tasolle vaan edelleen ihmisestä tehdyt rivienväliset 

oletukset perustuvat perinteiseen käsitykseen. On toki huomioitava, että edellä 

esitetyistä tavoista käsittää ihminen on löydettävä se kultainen keskitie. Tasapainoinen 

ja järkevä näkemys ihmisestä on tarpeen, jotta tämän monitahoisen ilmiön tahkot 

voitaisiin saada käsitteellistetyksi ja mitatuksi kokonaisvaltaisesti. Jos johdon 

laskentatoimen perustehtävä on mittaaminen ja koetaan, että on laaja-alaistuttava, niin 

tällöin johdon laskentatoimen kuvan ihmisestä olisi lähennyttävä muistuttamaan 

kuvattua aidommin.  

 

On huomionarvoista, että sidosryhmäajattelussa ihmistä ei oteta niin pelkistettynä 

olentona kuin taloustieteissä tavallisesti. Siinä ihmistä pidetään monimutkaisena, 

ajattelevana olentona, jonka kanssa ollaan vuorovaikutuksessa. Freeman (1984, 74-

77) esittikin ”Stakeholder Dilemma” -pelin6 avulla kuvauksena, miten juuri 

yhteistyöllä ja neuvottelemalla päädytään molempia tyydyttävään ratkaisuun. 

Sidosryhmäajattelussa on sellaista ihmisen arvostamista ja kuuntelemista, mitä tässä 

 
6 Freeman on tässä kehittänyt oman version kuuluisasta Merrill Floodin ja Melvin Dresherin Prisoners’ 
Dilemma:sta, jossa kaikkien kannalta paras tulema seuraa yhteistyöstä. 
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opinnäytetyössä halutaan projisoida kehiteltävään henkilöstömittariin. Yritykset 

mittaavat, koska siten henkilöstölle lähetetään viesti eli se on ikään kuin henkilöstölle 

puhumista. Mittaaminen voi olla kuitenkin viestin vastaanottamista siten, että 

mittaamalla yritys kuuntelee, mitä sen tärkeällä sidosryhmällä eli henkilöstöllä on 

sydämellään. Okkonen toteaakin tutkimuksessaan, että henkilöstön mielipide on 

tärkeä ja kirjoittaa mm.: ”Performance measurement helps dialogue…between 

management and employees…[T]here is need to gain mutual understanding on the 

contents of success factors by mutual approval” (Okkonen 2004, 81, 82, 158). 

Antikainen (2006, 52) sanoo subjektiivisesta mittamisesta, että se tarjoaa väylän  

erilaisten sidosryhmien näkemysten esiintuomiselle. 

 

Henkilöstö on yrityksen inhimillinen voimavara, jota ei tulisi käsitellä kuten koneita 

tai rahaa. Koneilla ei ole persoonallisuutta (kts esim. Carson, Ranzijn, Winefield & 

Marsden 2004) tunteita eikä ajattelukykyä. Ainoa yrityksen tuotannontekijä, jolla 

näitä on, on ihminen. Sen takia mitattaessa henkilöstön tuottavuutta olisi 

johdonmukaista huomioida myös tämä aspekti. Johdon laskentatoimessa painotus on 

ollut perinteisessä objektiivisen tuottavuuden mittaamisessa. Druckerin (1999, 71) 

mukaan tämän vuosisadan tärkein yritysvarallisuus on tietotyöntekijät ja näiden 

tuottavuus, mikä tarkoittaa että tarvitaan perinteisestä poikkeavia mittaamistapoja. 

 

Välillisestä ja siten myös ennakoivasta tuottavuuden mittaamisesta on sanottu, että on 

”tyydyttävä vain välilliseen mittaamiseen” tai että ”[s]e antaakin usein kohtuullisen 

hyvän lopputuloksen” (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 318) tai että ”subjective 

productivity measurement appears to be very potential method for measuring 

productivity in situations where the objective methods fail” (Kemppilä & Lönnqvist 

2003, 1). Esimerkiksi Niven kuvailee henkilöstön tyytyväisyyden mittaamista 

olemukseltaan tulosmittaamiseksi (a lag indicator of performance). 

Tyytyväisyyskysely toteutetaan kerran tai kahdesti vuodessa, ja sen tulokset 

sisällytetään seuraavan vuoden suunnitelmiin. Nivenin mukaan kyselyn 

suorittamishetkellä henkilöitä pyydetään arviomaan menneisyydessä tapahtuneita 

toimia, ja siksi tarvitaankin jokin työtyytyväisyyttä ennakoiva mittari. Tällainen 

mittari voisi olla poissaolot. Korkea poissaololukema kertoisi, että työtyytyväisyys on 

laskemassa ja tällöin johdon tulisi ryhtyä toimenpiteisiin. (Niven 2003, 189) Nivenillä 

henkilöstön viihtyvyys on syy, ei seuraus. Tämän päättelyn mukaan ajatus ja tunne 

seuraavat tekoa eli poissaolo edeltää tyytymättömyyttä. Tai sitten päättely perustuu 
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oletukseen, että työtyytyväisyys mitataan liian harvoin, jotta se voisi olla ennakoiva 

mittari. Ilmeisesti perinteisiä tunnuslukuja preferoidaan ja tuottavuuden subjektiivista 

ja välillistä mittaamista hieman vierastetaan ja pidetään toissijaisena. 

 

Yksipuolinen ja kapea-alainen mittaaminen ottaa kohteesta tarkasteluun yhden 

viipaleen ja kertoo osatotuuden. Kokonaisvaltaisessa mittaamisessa, jossa 

ennakkoluulottomalla tavalla yritetään tavoittaa kohteesta ennenmittaamattomia 

seikkoja, vaikkakin mahdollisesti vaikeasti mitattavia, etuna on suhteellisesti 

täyteläisemmän ja rikkaamman informaation saaminen ja siten parantunut 

päätöksenteko. Objektiivisen mittarin sisällysvaliditeetti (content validity) ei 

välttämättä ole hyvä, jos mittauskohde on luonteeltaan aineeton (Lönnqvist 2004, 99).  

 

Henkilöstöä mitataan nykyään mm. mitoittamalla sen riittävyys määrällisesti 

(henkilöstömitoitusmittarit), henkilöstörakenteen adekvaattisuuden mittareilla (esim. 

virka- ja ikärakennejakaumat), työtyytyväisyysmittareilla, innovatiivisuuden ja 

aloitteellisuuden mittareilla, sitoutumisen mittareilla, pätevyyden ja osaamisen 

mittareilla ja henkilöstöinvestointimittareilla (rahalliset ja ajalliset panostukset 

henkilöstövoimavarojen ylläpitoon ja kehittämiseen) (Lumijärvi & Ratilainen 2003, 

86-93; Aaltonen & al 2004, 129; Ahonen 1998, 80-144). Lista kertoo sen, että 

useammat mittarit keskittyvät kuvaamaan, mitä yrityksen inhimillinen pääoma on. 

Kuitenkin kyseessä on sellainen huomattava ei yrityksen omistuksessa oleva 

varallisuutta luova voima, joka on arvokas vain jos se on yrityksellä ja sen 

käytettävissä. (Drucker 1999, 87) Tämä tuottava voima pysyy yrityksellä vain, jos se 

tyydyttää inhimillisen pääoman omistajia (ibid, 93, 94), mikä tarkoittaa sitä, että 

mittaamisen olisi ulotuttava kattamaan myös tällainen subjektiivinen henkilöstöön 

liittyvä ominaisuus.  

 

Ei siis riitä, että mitataan inhimillisen pääoman kyvyt (comptence) vaan myös se, 

missä määrin ne ovat yrityksen käytössä (commitment) on yhtä tärkeää. Aineeton 

pääoma voidaankin määritellä kykyjen ja sitoumuksen (, jolla tarkoitetaan työntekijän 

tunteita, mielenkiinnonkohteita, suhtautumista yritykseen, ym. ) tuloksi.  Ulrichkin 

mainitsee, että nämä tulontekijät voidaan mitata henkilökohtaisilla arvioilla. (Ulrich 

1998, 15, 17, 18), 
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Tässä työssä kehiteltävä CVM-sovellus on subjektiivinen, epäsuora ja ennakoiva 

tuottavuuden mittari (kts. kuvat 2 ja 3). Mittarin subjektiivisuudella tarkoitetaan sitä, 

että mittausmetodi ja -tulokset ovat subjektiivisia. Mittari on epäsuora, koska se 

lähestyy mitattavaa asiaa eli tuottavuutta välillisen tuottavuustekijän kautta (kts. esim. 

Kemppilä & Lönnqvist 2003, 3) CVM-mittarissa henkilöitä pyydetään kyselyyn 

vastaamalla arvioimaan tunteitaan (nimetään luvussa 4), joiden oletetaan ennakoivan 

työn lopputuloksen laatua ja määrää eli tuottavuutta. Koska mittari kohdistaa huomion 

varsin välilliseen tuottavuusvaikutteiseen tekijään, soveltuu se sekä tietotyön että 

perinteisen työn tuottavuuden mittaamiseen. 

 

 

3 MAKSUHALUKUUSMENETELMÄN KÄYTTÄMINEN 

YMPÄRISTÖTALOUSTIETEESSÄ 

 
 

3.1 CV-menetelmän käyttäminen tutkimusmetodina 
 

Ciriacy-Wantrup kirjoitti 1947 (1188, 1189): “Individuals of a sample or of a social 

group as a whole may be asked how much money they are willing to pay for 

successive additional quantities of a collective extra market good.” Tavoitteena 

hänellä oli tämän menetelmän avulla arvottaa julkishyödyke ja laatia sille 

kysyntäkäyrä. Kysymyksessä olevasta menetelmästä voidaan käyttää nimityksiä 

maksuhalukkuusmenetelmästä, suora maksuhalukkuusmenetelmä ja subjektiivisten 

arvostusten menetelmä (Otterström, Gynther & Laurikka 1998, 40).  

 

CV-menetelmää sanotaan ekologien lempityökaluksi. CV-tutkimuksissa, jotka 

perustuvat ihmisten ilmaistuihin ajatuksiin ja mielipiteisiin, arvioidaan 

kvantitatiivisesti konsensuksen tasoa selvittämällä henkilöiden maksuhalukkuus 

(Zoppi 2006, 232). Maksuhalukkuus ilmaisee henkilön arvion hyödykkeen tuomista 

hyödyistä. Koska ympäristö ja siitä saatavat palvelukset ovat hyödyllisiä, niistä ollaan 

valmiita maksamaan. (Paavola 1991, 102) CV-menetelmässä henkilön siis oletetaan 

likimäärin tietävän maksuhalukkuutensa (Kriström 1990, 32). Käytännössä CV-

menetelmää hyödyntävissä tutkimuksissa saatetaan käyttää usean tuhannen vastaajan 
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joukkoja, jolloin heidän vastauksensa yleistetään käsittämään koko yhteisön kantaa 

ympäristöhyödykkeisiin (Gregory & Slovic 1996, 176).  

 

Tällä menetelmällä saatuja tietoja voidaan käyttää ympäristöpoliittisten 

ohjauskeinojen optimaalista mitoittamista varten kuten myös tilanteissa, joissa on 

päätettävä ympäristösuojeluinvestoinneista ja yleensä ympäristöön vaikuttavista 

hankkeista. Ympäristövaikutusten taloudellisen arvon tuntemista pidetään siis 

hyödyllisenä tietona. (Paavola 1996, 100) CV-menetelmän ajatellaan useissa 

tilanteissa olevan ainoa keino saada selville hyötyarviot ja että se soveltuu useimpiin 

ympäristöpoliittisiin selvitystilanteisiin (OECD 1989, 35). Kiinnostus CV-

menetelmällä saatuihin tuloksiin johtuukin siitä, että näin muutokset ympäristössä 

voidaan ottaa huomioon hyvinvoinnin taloudellisessa analyysissa, etenkin 

yhteiskunnallisissa kustannus-hyöty-laskelmissa. Näin epäsuotuisia ja suotuisia 

muutoksia ympäristössä voidaan verrata muun talouden markkinoilla arvostettuihin 

voittoihin ja tappioihin. (Fischer & Hanley 2007, 303; kts. myös Heiskanen, 

Mäntymaa & Svento 1993, 4;  Kahneman  & Knetsch 1992, 57). 

 

CV-tutkimus voidaan toteuttaa kirjekyselynä, puhelimitse tai henkilökohtaisesti 

haastattelemalla (Otterström, Gynther & Laurikka 1998, 40). Vastaajilta kysytään 

joko mitä he haluaisivat maksaa (open end survey) tai maksaisivatko he jonkin tietyn 

summan (close end survey tai referendum). Maksuhalukkuutta voidaan siis selvittää 

kysymällä vastaajien halukkuutta maksaa (willingness to pay, WTP) siitä, ettei 

ympäristön tila huonone tai että se paranee. Toinen tapa käyttää CV-menetelmää on 

selvittää se, kuinka paljon vastaajille olisi maksettava (willingness to accept, WTA). 

(Määttä & Pulliainen 2003, 106, 107; kts myös Marta-Pedroso, Freitas & Domingos 

2007, 1) Käytännössä WTP-kysymyksiä käytetään huomattavasti enemmän 

(Otterström, Gynther & Laurikka 1998, 42). WTP-tutkimuksessa vastaajaa pyydetään 

toimimaan ostajana ja WTA-tutkimuksessa myyjän roolissa, jolloin häneltä 

tiedustellaan korvausvaatimusta eli, paljollako hän luopuisi ympäristön nykyisestä 

laadusta tai siinä tapahtuvasta parannuksesta (Paavola 1991, 115). Julkishyödykkeen 

kokonaisarvo saadaan arviona, kun otoksen keskimääräinen maksuhalukkuus 

kerrotaan populaation yksiköiden määrällä (Kahneman  & Knetsch 1992, 57).  

 

Tarjouspuu (bidding game) on nimitys sellaiselle CV-menetelmälle, jossa vastaajaa 

pyydetään maksamaan yhä suurempia summia, kunnes hän kieltäytyy korottamasta 
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hintaa ja on saavutettu maksuhalukkuuden raja. Maksukortti-menetelmässä (payment 

card) vastaajalle annetaan valmiita vaihtoehtoja, joista hän saa valita parhaiten 

maksuhalukkuuttaan kuvaavan vaihtoehdon. Avoin kysymys-tekniikassa (open-ended 

question) vastaajan pyydetään ilmoittamaan suurin summa, jonka hän on halukas 

maksamaan. Maksuhalukkuus arvioidaan tällöin vastausten keskiarvon tai mediaanin 

perusteella. Diskreetin valinnan tekniikassa (discrete choise, close-end question tai 

dichotomous choise) selvitetään yhden kysymyksen haastatteluilla kunkin vastaajan 

kanta siihen, onko hän valmis maksamaan jonkin tietyn summan vai ei. Tällöin 

haastattelut on tehtävä riittävän monelle henkilölle käyttäen eri summia, jotta voidaan 

saada selville keskimääräinen maksuhalukkuus. (Otterström, Gynther & Laurikka 

1998, 41)  

 

Tarjouspuu-tekniikassa (itseään toistava tarjouspeli), vastaajalta ei kysytä suoraan 

hänen maksuhalukkuuttaan vaan siinä jäljitellään huutokauppaa. Eri summia 

ehdotellaan kunnes löydetään se summa, jota vastaaja ei enää lisää eikä vähennä. 

Toiston etuna pidetään sitä, että vastaajalle jää aikaa pohtia hyödykkeen arvoa. 

Tekniikan haittana on ns. lähtöpisteharha (starting point bias, kts myös OECD 1989, 

36; anchoring effect, Mäntymaa 1994a, 4 ) eli että vastaajalle annettu ensimmäinen 

tarjous ohjaa ja suuntaa vastaajan lopullista vastausta. Maksukortti-tekniikka 

kuitenkin on tästä harhasta vapaa, sillä siinä vastaajalle annetaan vaihtoehtoisia arvoja 

lähtien nollasta ja päätyen erittäin suureen arvoon. Vastaaja voi valita näistä 

ehdotetuista arvoista tai sanoa jonkin muun määrän, joka parhaiten kuvaa hänen 

maksuhalukkuuttaan. Diskreetin valinnan tekniikan (myös take-it-or-leave-it) etuna 

pidetään sitä, että se jäljittelee tavanomaisia markkinapäätöksiä paremmin kuin suora 

kysymys. Nämä päätöksethän ovat yksinkertaisuudessaan sellaisia, että joko hyödyke 

ostetaan tai jätetään ostamatta riippuen sen hinnan suhteesta kuluttajan 

maksuhalukkuuteen. Menetelmän toisena etuna pidetään sitä, että sitä ei tarvitse 

toteuttaa henkilökohtaisin haastatteluin, koska vastaaminen on niin yksinkertaista. 

Muihin tekniikoihin verrattuna diskreetti valinta on kuitenkin siten tehoton, että se 

antaa vain maksuhalukkuusestimaattien epäjatkuvia indikaattoreja eikä todellisia 

maksimaalisia maksuhalukkuusmääriä. Avoimen kysymyksen tekniikkaa pidetään 

puolestaan vastaajille vaikeana, ja henkilöt saattavat kieltäytyä vastaamasta, antaa 

epärealistisen suuria summia tai ”en osaa sanoa”- tai nolla-vastauksia. (Mäntymaa 

1993, 68-71)  
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Tavallisesti vastaajille kuvaillaan kohde sen nykykunnossa, kuten myös muutos siinä, 

jos vastaajat maksavat. Yksityiskohtainen kuvaileminen on tärkeää, jotta saatavat 

vastaukset olisivat tarkkoja. Tämän jälkeen vastaajille kerrotaan maksamistavasta 

esim. verojen tai korkeampien maksujen kautta. Vasta sitten vastaajilta kysytään 

halukkuutta maksaa jokin summa, joka vaihtelee vastaajasta riippuen. (Loomis, Kent, 

Strange, Fausch & Covich 2000, 106; kts. myös Norton & Noonan 2007, 5, 6; 

Mäntymaa 1991, 75)  

 

On kuitenkin muistettava, että informaation määrän tulee olla keskimääräisen 

vastaajan ymmärtämis- ja omaksumiskyvyn rajoissa. Lisäksi suositellaan, että 

vastaajien tulisia saada tietää, maksavatko myös muut sekä se, mikä instituutio 

huolehtii maksujen keräämisestä ja skenaarion toteuttamisesta (Otterström, Gynther & 

Laurikka 1998, 40, 43). Toisinaan vastaajille voidaan antaa hypoteettinen budjetti ja 

heidän on allokoitava sen sisältämät varat vastaamaan eri kuluja. Joskus vastaajia 

myös informoidaan toisille vastaajille tehdyistä tarjouksista. Mm. näillä keinoilla 

luodaan markkinat (contingent market), joka synteettisenä kontekstina sisältää ei vain 

ympäristöhyödykkeen vaan myös institutionaalisen taustan (OECD 1989, 35, 36). 

 

Huolellisesti laadittavien kyselyiden avulla vastaajille luodaan hypoteettinen 

markkinaympäristö, jonka vallitessa kaupankäynti tapahtuu (Madureira, Rambonilaza 

& Karpinski 2007, 8). Voidaan sanoa, että tässä subjektiivisten arvostusten 

menetelmässä on kysymyksessä kuvitteelliset markkinat, jotka perustuvat tutkijan ja 

haastateltavan väliseen sopimukseen (Paavola 1991, 109). Kysymykset ovat siis 

ainakin osittain kuvitteellisia, koska kyseistä hyödykettä ei varsinaisesti tarjota 

vastaajalle (Otterström, Gynther & Laurikka 1998, 40). Tavoitteena on tästä 

huolimatta jäljitellä todellisuutta mahdollisimman hyvin (OECD 1989, 35). 

Kysymysten suositellaankin olevan jonkin täsmällisen kohteen tarjoavia eikä 

abstrakteja. Mitä epäselvemmältä ja ympäripyöreämmältä kohdehyödyke tai 

maksutapa tuntuvat vastaajista, sitä symbolisempana vastaajat pitävät heiltä pyydettyä 

arviota. Vastaajille tulisi antaa sellainen uskottava tuntemus, että he todellakin ovat 

sitoutumassa johonkin nimenomaiseen maksuun. (Hanemann 1994, 22, 23) 

 

Tavallisesti CV-kyselyissä on mukana myös muita kysymyksiä kuten 

asennekysymyksiä, jotka auttavat tutkijaa varsinaiseen arvottamiskysymykseen 

annettujen vastausten tulkitsemisessa. Nämä kysymykset saatetaan kysyä ennen 
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varsinaisia WTP-kysymyksiä ikään kuin lämmittelykysymyksinä, jotta vastaaja voisi 

orientoitua. (Pouta 2002, 230; Mäntymaa 1994a, 9, 10 co).  

 

3.2 CV-menetelmä ja ihmisten preferenssit 
 

Kun yksilöt ostavat yksityishyödykkeitä markkinoilta, he tulevat paljastaneeksi 

preferenssinsä ja maksuhalukkuutensa (Kiukaanniemi, Paajala & Mäntymaa 1991, 

71). Taloustieteen perusteoriassa oletetaan tuotteen hinnan muodostuvan markkinoilla 

kysynnän ja tarjonnan seurauksena (Mäntymaa 1993, 27). CV-menetelmässä 

hyödynnetään tätä samaa mekanismia. CV-menetelmää käytettäessä ilmausta siitä, 

paljonko henkilö on valmis hyväksymään hintana tai maksamaan, pidetään 

ilmauksena taustalla olevasta preferenssistä, aivan kuten perinteisessä neoklassisessa 

taloudellisessa näkökulmassakin (Spash 2007, 2, 3). Todellisilla markkinoilla henkilöt 

siis ostavat hyödykkeitä, joiden hinta on alempi tai yhtä suuri kuin heidän WTP. 

(Madureira, Rambonilaza & Karpinski 2007, 6) Koska CV-menetelmän avulla saadut 

mielenilmaukset ilmaistaan rahamääräisinä, on niiden integrointi muihin taloudellisiin 

lukuihin suorempaa. CVM-lähestymistavan voikin sanoa olevan luonnollinen jatke 

hyvinvointitalouden ja hyöty-kustannus-analyysin periaatteille. (Gregory & Slovic 

1996, 175) 

 

Ympäristöhyödykkeet ovat kuitenkin sikäli poikkeus, ettei niillä ole markkinoita eikä 

niille näin ollen synny hintaa eikä arvoa. Ympäristön taloudellisen arvon 

mittaamiseksi onkin kehitelty menetelmiä, jotka voidaan jakaa mm. sen mukaan, onko 

taloudellisen agentin käyttäytymisellä vaikutusta ympäristöhyötyjen määrittelyssä. 

Fyysiseen riippuvuuteen perustuvissa menetelmissä, joissa yksilön käytöksellä ei ole 

merkitystä, hyödynnetään tietoja ympäristön pilaantumisen välittömistä vaikutuksista 

ja ympäristöhyödyn arvoksi saadaan se rahamäärä, joka kuluisi vaurion korjaamiseen 

tai ehkäisemiseen. Ne menetelmät, joissa taloudellisilla agenteilla on keskeinen 

merkitys, voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin menetelmiin. (Mäntymaa 1993, 27) 

Suora menetelmä liittyy objektiivisesti havaittaviin seikkoihin (revealed preference 

methods) ja epäsuora seikkoihin, jotka vastaajan on ilmaistava (stated preference 

methods) (Madureira, Rambonilaza & Karpinski 2007, 7).   

 

Epäsuorissa eli objektiivisissa menetelmissä ympäristön laadun vaihtelulle pyritään 

löytämään markkinahyödykkeistä tai muista tekijöistä sellaisia rahassa mitattavia 
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vastineita, joiden käyttö vaihtelee ympäristön laadun mukaan. Esimerkiksi 

objektiivisessa matkakustannusmenetelmässä hyödynnettävien luonnonympäristöjen 

arvo saadaan selville sen avulla, miten paljon kuluttajat joutuvat matkakustannuksina 

ja matkustusaikana uhraamaan käyttääkseen kohdetta.  (Kiukaanniemi, Paajala & 

Mäntymaa 1991, 71; kts.myös OECD 1989, 40-42;  Loomis, Kent, Strange, Fausch & 

Covich 2000, 105).  

 

Tällaiset kustannuksiin perustuvat menetelmät (cost-side based methods) eivät 

kuitenkaan kerro kuluttajien mielipiteitä, joten tarvitaan kysynnästä kertovia 

menetelmiä. (demand-side valuation methods) (Madureira, Rambonilaza & Karpinski 

2007, 6).  Siksi suorissa eli subjektiivisissa menetelmissä ympäristön käyttäjiltä tai 

alueen asukkailta kysytään erilaisilla haastatteluilla ja kyselyillä heidän valmiuttaan 

maksaa ympäristön laadusta. Tunnetuin näistä menetelmistä on CV-menetelmä. 

(Kiukaanniemi & al 1991)  

 

Kuluttajat voivat saada hyödykkeiden käyttämisestä koituvien välillisten ja 

välittömien tai aktuaalisten ja tulevaisuuteen sijoittuvien hyötyjen (use-value) lisäksi 

hyötyjä, jotka eivät koidu hyödykkeiden käyttämisestä (non-use value myös passive 

use value). Viimeksi mainittuja hyödykkeiden hankkimiseen motivoivia tekijöitä 

voivat olla esim. altruismi olemassa olevia tai tulevia sukupolvia kohtaan tai 

yksinkertaisesti tyydytys siitä, että ko. kohde säilyy olemassa olevana. Tällaisten non-

use -hyötyjen olemassaolon takia on tarpeen käyttää subjektiivisia menetelmiä (stated 

preference methods), koska ne ovat ainoa keino arvioida myös nämä ei havaittaviin 

hyötyihin liittyvät edut. (Madureira, Rambonilaza & Karpinski 2007, 7, 8; kts myös 

Cairncross 1991, 32)  

 

3.3 Esimerkkejä CV-tutkimuksista 
 

Eräässä tutkimuksessa selvitettiin WTP-menetelmää hyödyntämällä ihmisten 

halukkuutta maksaa siitä, että tulevaisuudessa rakennettavat tuulivoimalat 

rakennettaisiin kauemmaksi rannikolta, jotta maisema pysyisi kauniina. 

Vaihtoehtoisina etäisyyksinä rannikosta olivat 12 km, 18 km, 50 km verrattuna 

nykyiseen minimietäisyyteen Tanskassa eli 8 kilometriin. Tuulivoimaloiden 
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etäisyyden kasvattaminen rannikosta havainnollistettiin simuloimalla se vastaajille 

tietokoneen avulla. (Ladenburg & Dubgaard 2006, 1, 4) 

 

Kainuulaisten metsään liittyviä taloudellisia sidoksia, harrastuksia, mielipiteitä, arvoja 

ja asenteita kartoittava tutkimus toteutettiin postikyselyn avulla. Yhtenä kysymyksenä 

lomakkeessa oli (nro 14): Miten paljon olisitte valmis maksamaan lisää veroja 

kuukaudessa, jos varat kokonaisuudessaan käytettäisiin Suomen metsien 

monimuotoisuuden hyväksi? Rastitettavia vastausvaihtoehtoja annettiin kahdeksan 

esim. en ollenkaan, alle 20 mk, 100 mk kuukaudessa, yli 500 mk kuukaudessa. 

(Mäntymaa 1998, 10, 37, 148) 

 

Tutkimuksessa, jossa tavoitteena oli selvittää kuluttajien halukkuutta maksaa eri 

määrän luonnonmukaisesti viljeltyjä aineksia sisältävistä ruuista sekä halukkuutta 

vaihtaa niitä toisiinsa, käytettiin maksukortti-tekniikkaa. Vastaajilta kysyttiin: Jos 

oletetaan, että muropaketti lähikaupassasi maksaa 3 $, kuinka paljon enemmän olisit 

valmis maksamaan kustakin seuraavasta ominaisuudesta? Näitä ominaisuuksia olivat 

esimerkiksi se, ettei viljelyssä oltu käytetty torjunta-aineita ja se, että tuote ei olisi 

geenimanipuloitu. (Batte, Hooker, Haab & Beaverson 2007, 149-151) 

 

Esimerkkinä mahdollisesta non-use haitasta mainittakoon Skotlantiin asennettavat 

tuulivoimalat. Joillekin henkilöille ne saattavat aiheuttaa suoranaista mielipahaa 

olemalla osa nähtävää maisemaa. Mutta paikallisen väestön lisäksi muillakin briteillä 

saattaa olla asennettavien tuulivoimaloiden ympäristövaikutuksista mielipiteitä, 

vaikka he eivät kokisikaan mitään suoranaisia vaikutuksia. He kärsivät vahingon 

passiivisesti olemalla tietoisia (existence value, Norton & Noonan 2007, 5) siitä, että 

tuulivoimalat vaikuttavat maisemanmuodostukseen. (Moran & Sherrington 2007, 

2820)  

 

Seychelleillä haluttiin selvittää alueen sosioekonomiset mahdollisuudet ekoturismin 

harjoittamiseen. Alueella käyviltä turisteilla kysyttiin mm. heidän halukkuuttaan 

maksaa valashaiden näkemisestä. Cesar, Beukering, Payet & Grandcourt (2003) saivat 

CV-tutkimuksensa tuloksiksi, että turistit olisivat halukkaita maksamaan keskimäärin 

US$ 55 valashain kohtaamisesta ja että 25 % olisi valmis maksamaan tästä 

elämyksestä jopa US$ 90. Näiden lukujen perusteella voitiin arvioida, että valashaita 

hyödyntävästä ekoliiketoiminnasta saataisiin vähintään US$ 1.2 miljoonaa vuotuiseksi 
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liikevaihdoksi, ja kunnollisella promootiolla jopa US$ 2.8 miljoonaa. (kts. Rowat & 

Engelhardt 2007, 111) 

 

Tutkimuksessa, jossa haluttiin selvittää ihmisten mielipiteitä koskien kierrätysvettä, 

määriteltiin kierrätysvesi ja sen käyttämiseen liittyvä potentiaali lomakkeiden 

johdanto-osuudessa. Johdannossa painotettiin sitä, miten käytetyn veden johtaminen 

mereen koituisi yhteisölle tappioksi kahdella tavalla: Ensinnäkin arvokkaat 

kertaalleen käytetyt vedet jäisivät uudelleenkäyttämättä ja samalla se vahingoittaisi 

käyttämättömiä vesivarantoja. Toiseksi investointi kierrätysvesilaitokseen ei tulisi 

täysin hyödynnetyksi. (Menegaki, Hanley & Tsagarakis 2007, 11, 12) Johdanto-

osuudessa henkilöitä siis autetaan hahmottamaan kohteen ominaisuuksia ja siihen 

liittyviä  seikkoja. 

 

CV-tutkimuksissa saatetaan pyrkiä kartoittamaan hyvin yksityiskohtaisesti 

henkilöiden mieltymyksiä. Esimerkiksi Nielsen, Olsen & Lundheden (2007) 

tutkimuksessa oli tavoitteena selvittää henkilöiden mieltymyksiä ja maksuhalukkuutta 

koskien: 1) puulajikombinaatiota metsissä, 2) puuston korkeuserorakennetta, 3) 

pystyyn jätettyjen kuolleiden puiden määrää ja niiden maahan kaatuneiden kuolleiden 

puiden määrää, jotka oli jätetty metsään. 

 

Loomis, Kent, Strange, Fausch & Covichin CV-tutkimus (2000) on malliesimerkki 

siitä, miten huolellisesti vastaajille havainnollistettiin Platte-joen tilaa ja 

muutostarvetta. Kolmen ekologin vuoden kestäneen taustatyön tuloksena laadittiin 

Platten tapaukselle piirustukset ja näille narratiivit, jotka esitettiin kokeeksi aluksi 

vain joillekin tulevista vastaajista, ja näin selvitettiin vastaajille annettavan 

informaation ymmärrettävyys. Vastaajat saivat myös selvitykset neljän joen 

ekosysteemin hyödyllisyydestä sekä toiset selvitykset kunnostuskeinoista. Lopulta 

tässä dikotomista CV-tekniikkaa hyödyntävässä tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin 

mielipidettä seuraavalla tavalla: Jos Platte-joen kunnostusrahastosta äänestettäisiin ja 

se maksaisi teidän taloudellenne _$/kk korkeamman vesimaksun muodossa, 

äänestäisittekö puolesta vai vastaan?  
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Marta-Pedroso, Freitas & Domingosin (2007) tutkimus on puolestaan esimerkki siitä, 

kuinka vastaajille luodaan realistisen tuntuinen markkinakonteksti. Cv-menetelmällä 

pyrittiin selvittämään portugalilaisten halukkuutta maksaa Castro Verde -aron 

suojelemisesta. Ensimmäisessä skenaariossa suojeleminen tapahtuisi valtion 

interventiolla, joka tietäisi lisäveroja. Ajatuksen, että valtio tarjoaa julkishyödykkeet, 

oletettiin tuntuvan vastaajista luonnolliselta. Toisessa skenaariossa suojelemisesta 

huolehtisi voittoa tavoittelematon organisaatio, mikä tarkoittaisi, että suojeleminen 

hoidettaisiin lahjoitettavin varoin. Alueella oli aiemmin toiminut eräs voittoa 

tavoittelematon järjestö, ja siitä syystä myös tämän vaihtoehdon oletettiin tuntuvan 

vastaajista realistiselle. Tällaisella kahden vaihtoehtoisen menettelyn tarjoamisella 

pyrittiin eliminoimaan maksutavan vaikutus vastaukseen.  

 

Mäntymaan (1994b) tutkimuksessa selvitettiin mm. veden laadun vaihtelun vaikutusta 

hyvinvointiin. Vastaajille annettiin taulukko, jossa oli kuvailtu viisi veden laadun 

tasoa. Vastaajille ei kuitenkaan annettu arviota veden laadun nykytasosta vaan heidän 

oli arvioitava se itse. Tämän oletettiin vaikuttavan siihen, että vastaajien asenne WTP-

kysymyksiin vastaamiseen olisi positiivisempi: tällaisen osallistuttamisen arveltiin 

motivoivan ja suuntaavan vastaajia WTP-kysymystä kohden.  

 

CV-menetelmää voidaan käyttää myös herkkien aiheiden tutkimisessa. CV-

tutkimuksia on tehty sekä terveysvaikutusten että kuolemanriskin arvottamiseksi 

(Otterstöm & al 1998, 44). Esimerkiksi italialaisilta kysyttiin heidän halukkuuttaan 

maksaa sen riskin pienenemisestä, että he kuolisivat verenkiertoelimistöstä ja 

hengityselimistä johtuvista syistä. Vastaajille ei mainittu, että tutkimuksessa 

selvitettiin ilmaston muutoksen ja saastumisen vaikutuksia kuolemansyihin mm., 

koska näin haluttiin välttää vastaajien raskas kognitiivinen kuormittaminen ilmiöihin 

liittyvällä suurella tietomäärällä. Tutkimuksessa sovellettiin dikotomisen valinnan 

tekniikkaa ja vastaajille tarjottiin satunnaisesti 110, 250, 500 tai 950 euron 

alkutarjouksia. (Alberini & Chiabai 2007) 

 

Ruotsalaistutkimuksessa (Persson, Norinder, Hjalte & Gralén 2001) selvitettiin 

henkilön halukkuutta maksaa siitä, että hänen riskinsä kuolla tai riskinsä loukkaantua 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Ulf+Persson
http://www.springerlink.com/content/?Author=Anna+Norinder
http://www.springerlink.com/content/?Author=Krister+Hjalte
http://www.springerlink.com/content/?Author=Katarina+Gral%c3%a9n
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liikenteessä pienenee. Vastaajille havainnollistettiin viisissäkymmenissä olevan 

henkilön keskimääräinen todennäköisyys kuolla vuoden aikana 

liikenneonnettomuudessa näyttämällä kuvaa, jossa oli 100 000 ruutua kuvaamassa 

henkilöitä. Viisi ruuduista oli mustattu, millä ilmennettiin mahdollisten 

kuolemantapausten määrää. Henkilöille kerrottiin mm., että kyseisessä skenaariossa 

vain riski kuolla pienenee luokkaantumisriskin pysyessä muuttumattomana. Riskiä 

pienentävä vaikutus kestäsi vain vuoden, jonka jälkeen olisi maksettava toinen maksu, 

jos henkilö haluaa edelleen elää pienemmän kuolemisriskin kanssa. Vastaajia 

pyydettiin myös huomioimaan, että käytettyään varallisuuttaan liikenteessä 

kuolemisen riskin vähentämiseen, heille jäisi vähemmän varallisuutta muiden 

hyödykkeiden ja palveluiden ostamiseen (budget constraint). Tämän jälkeen 

henkilöiltä kysyttiin: Kuinka paljon enimmillään olisitte valmiita maksamaan, että 

oma riskinne kuolle liikenteessä laskee kolmanneksella? Vastaus oli siis annettava 

open-end-muotoa olevaan WTP kysymykseen: SEK …….. per year. Nämä esimerkit 

ilmentävät sitä, että CV-menetelmällä uskotaan henkilöiden kykenevän sanomaan 

rahamääräisiä arvotuksia hyvinkin henkilökohtaisiin ja vaikeisiin asioihin.  

 

Lisäksi on olemassa tutkimuksia, joissa tutkitaan CV-menetelmän käyttämiseen 

liittyviä seikkoja. Poudan tutkimuksessa (2002) selvitettiin tutkimusprosessin 

vaikutusta vastaajien preferensseihin. Puolelta vastaajista kysyttiin heidän asenteitaan 

ja uskomuksiaan nykyistä metsänhakkuukäytäntöä kohtaan kuten myös tuntemuksia 

koskien vaihtoehtoista ympäristömyönteisempää tapaa hoitaa hakkuut. Heiltä 

kysyttiin esimerkiksi: Metsän uudistushakkuut nykyisellään ovat… He vastasivat 

täydentämällä lauseen annetuilla vaihtoehdoilla (useful-useless, pleasant-unpleasant). 

Toiselle puolelle vastaajista näitä kysymyksiä ei esitetty. Ensimmäisenä hypoteesina 

tutkimuksessa oli se, että jos kontekstilla eli uskomus- ja asennekysymyksillä ei ole 

vaikutusta, ovat vastaukset dikotomiseen valintaan ja WTP-kysymyksiin kuten niitä ei 

olisi kysytty. Toisena hypoteesina oli se, että uskomus- ja asennekysymyksiin 

vastanneet ovat varmempia dikotomisesta valinnastaan. 
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3.4 CV-menetelmään kohdistuva kritiikki 

 

Koska arvioitavan kohteen tuttuus ja vastaajien tiedot ja kokemukset siitä ovat tärkeitä 

käytettäessä CV-menetelmää, heille tavallisesti annetaan kohteesta tietoa ennen kuin 

heitä pyydetään vastaamaan CV-kysymyksiin. Tietämättömyyden ajatellaan 

vääristävän arviota, ja on esitetty, että niiden, joilla on vain passive-use -tuntemusta 

asiasta, ei tulisi lainkaan kuulua vastaajien joukkoon. (Cameron & Englin 1997, 296, 

298) Koska CV-menetelmässä tavoitteena on saada tulokseksi oikeita arvoja eli niitä, 

joita markkinoilla oikeasti maksettaisiin, pidetään CV-vastausten tarkkuutena sitä, että 

se olisi sama kuin se summa mikä markkinoilla vaihdettaisiin, jos sellaiset markkinat 

olisivat olemassa (OECD 1989, 36). 

 

Vastaajia pyydetään kuvittelemaan itsensä sellaiseen tilanteeseen, että he ikään kuin 

olisivat ostamassa yksityishyödykettä vapailla markkinoilla. Vaihdantatilannetta 

simuloidaan mm. kyselyllä, haastattelulla tai huutokaupalla. Tällainen lähestymistapa 

näyttää toimivan hyvin, kun arvioitavana olevalla hyödykkeellä on kohtuullinen 

analogia jonkin markkinahyödykkeen kanssa ja kun hinnan asettaminen tällaiselle 

hyödykkeelle on tuttua vastaajalle. CV-menetelmän käyttämistä 

ympäristöhyödykkeiden arvottamisessa kuitenkin kritisoidaan. Vastaajilla on 

vaikeuksia hahmottaa ympäristöhyödykkeitä ”tuotteina” ja he tapaavat olla 

ymmällään ja antavat protestivastauksia CV-kysymyksiin. Esimerkiksi 

ekosysteemeihin liittyvät ympäristöhyödykkeet ovat hankalia pilkkoa yksiköiksi ja 

vaativat korkeaa ympäristöasiantuntemusta, jolloin markkina-analogia jää heikoksi. 

Toisenlaisessa lähestymistavassa vastaajia pyydetään vain vertailemaan kahta erilaista 

tilannetta ja antamaan hinta-arvionsa niiden välisestä erosta. Tällöin vältetään ensin 

kuvaillun tuotteistamis-mallin vaikeasti toteutettava vaatimus erottaa kokonaisuudesta 

jokin osa arvotettavaksi kohteeksi. Mutta edelleenkin vastaajille on kyettävä tekemään 

selväksi tilanteiden erot. (Norton & Noonan 2007, 6) Koska hyödykkeelle annetut 

arvot voivat vaihdella suurestikin riippuen siitä, arvioidaanko se yksikseen tai miten 

se on sijoitettu kokonaisuuden osaksi, pidetään tätä ilmiötä merkkinä CV-menetelmän 

epäonnistumisesta sen käyttötarkoituksen suhteen (ns. embedding effect, part-whole-

effect, disaggregation effect) (Kahneman & Knetsch 1992, 58, 59).  
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Arvioinnin kohteena olevia ympäristöhyödykkeitä kuvaillaankin monimutkaisiksi, 

tuntemattomiksi ja erittäin monitahoisiksi sekä laajan arvojoukon sisältämiksi 

hyödykkeiksi (Greogory & Slovic 1996, 176). Jos sillä, millä tavalla kohde kuvaillaan 

henkilölle, on vaikutusta tämän vastaukseen, puhutaan epäonnistumisesta kuvailuun 

liittyvässä invarianssissa (Pouta 2002, 230). Esimerkiksi vastaajalle annettavan 

informaation järjestelyn (esim. monentenako listassa arvotettava hyödyke on) 

perusteella vastaajaa saattaa päätellä asialle annettavan painoarvon ja sen tärkeyden 

(OECD 1989, 37; Kahneman & Knetsch 1992, 58).  

 

Toisaalta Randall, Hoehn & Brookshire (1983) loogisesti kyseenalaistavat sen 

väitteen, että informaatiolla olisi CV-valintoja vääristävä vaikutus: If the various 

elements of contingent market structure are relevant to the choice problem, 

information that changes the structure of the market should (arguably) change the 

circumstantial choices made therein. Economists regard the responsiveness of prices 

to changes in market conditions as a virtue. Surely, contingent values should be 

similarly responsive to changes in contingent market conditions. (kts. Mäntymaa 

1997, 17, 18, 92) CVM-tutkijoiden pitäisi pikemminkin olla huolissaan 

informaatiossa olevista eroista silloin, kun niillä ei tunnu olevan vaikutusta WTP-

tuloksiin. Kuitenkin on tärkeää antaa vastaajille sopiva määrä tietoa, jotta he voisivat 

erottaa olennaiset asiat epäolennaisista. (Mäntymaa 1997, 92) 

 

Joissakin kyselymenetelmissä esitetään ensin kysymykset, sitten vastaajille pidetään 

provosoiva puhe, jonka jälkeen kysymykset esitetään uudestaan. Cairncrossin väittää, 

että tällainen ympäristötietoisuutta lisäävä menettely kasvattaa maksuhalukkuutta. 

Lisäksi hän sanoo, että kun vastaajille annetaan miettimisaikaa kysymysten ja puheen 

pohtimiseen, ovat summat jälleen kerran suurempia. (Cairncross 1991, 30) Toisaalta 

on huomattava, haluavatko vastaajat uhrata aikaansa edes lyhyempi kestoiseen 

vastaamisprosessiin. Kysymyksiin vastaaminen vaatii jonkun verran ponnistelua, 

usein ilman palkkiota. Vaikka osa vastaajista olisikin motivoituneita tähän 

ponnistukseen, useat voivat olla kärsimättömiä, välinpitämättömiä tai vain väsyneitä. 

Sen sijaan, että he pyrkisivät antamaan tarkan ja kattavan vastauksen, he antavat 

jonkinlaisen hyväksyttävän tuntuisen vastauksen (esim. Fischer & Hanley 2007, 311). 

Lisäksi haastattelutilanteisiin saattaa liittyä sosiaalisia ja kielellisiä seikkoja, jotka 

muokkaavat vastaajien odotuksia ja oletuksia. (Hanemann 1994, 26;) CV-menetelmää 

kritisoidaankin usein juuri siitä, että tutkimustavalla on vaikutusta henkilöiden 
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arvioihin (Marta-Pedroso, Freitas & Domingos 2007; 2 Cairncross 1991, 32). Kun 

tutkimustapa aiheuttaa muutoksia henkilön valintakäyttäytymisessä, puhutaan 

epäonnistumisesta prosessuaalisessa invarianssissa (Pouta 2002, 230).    

 

CV-menetelmä on luonteeltaan sellainen, että vastaajan on yhdellä kertaa tehtävä 

kantansa tiettäväksi, eikä se tarjoa vastaajalle tilaisuutta harkita ja tarkentaa vastausta 

vastaamaan mielipidettään. Kokeellisessa taloustieteessä saatu näyttö puoltaisi sitä, 

että kysymystilanteen toistuminen (esim. Mäntymaa 1994a, 4 co) kymmenisen kertaa 

antaisi vastaajalle mahdollisuuden löytää vakiintunut kanta asiaan. Saattaa myös olla, 

etteivät vastaajat yksinkertaisesti ole aiemmin harkinneet mieltymystään siltä 

kannalta, että voisivat sanoa jonkun hinnan sille. (Loomis & Ekstrand 1998, 30) 

Niinpä onkin väitetty, että oikeaa arvoa ei ole ja että arvot keksitään, jolloin kyselyn 

sanotaan tuottavan arvon sillä hetkellä. Toisaalta on selvitetty, että ihmiset – 

yllättävää kyllä – epätavallisissa ja monimutkaisissa kulutuspäätöksissä, tekevät 

päätöksiä varsin pikaisesti. (Hanemann 1994, 28) CV-menetelmää käyttävien 

tutkimusten suositellaan kuitenkin olevan sellaisia, että ne minimoivat sellaiset 

vastaukset, jotka eivät perustu huolelliseen harkintaan. Vastauksen tulisi heijastaa sitä 

vastaajan kantaa, joka hänellä oli ennen tutkimustilannetta. Se ei saisi olla verbaalisen 

provokaation tai visusaalisten vihjeiden innostama impulsiivinen vastaus. (Fischer & 

Hanley 2007, 304). Hyväksyttävä vastaus voi olla myös tutkimushetkellä 

muodostunut (preferences are a construct) kunhan se vain on vakaa (Hanemann 1994, 

28). 

 

Lisäksi vaatimus ilmoittaa henkilökohtainen arvostus rahana, voi implikoida 

vastaajalle, että esim. ympäristölliset, kulttuurilliset, terveydelliset ja muut 

näkökulmat ovat jotenkin vähemmän tärkeitä. Ääritapauksissa jotkut vastaajat voivat 

kokea kohteelle antamansa arvostuksen muuttamisen rahaksi olevan moraalitonta ja 

kieltäytyvät osallistumasta CV-tutkimukseen. (Greogory & Slovic 1996, 176; kts. 

myös Mäntymaa 1997, 75; Otterstöm & al 1998, 43; Venn & Quiggin 2007, 336) 

Toisinaan jonkun ympäristöhyödykkeen arvo voi olla niin äärettömän suuri, ettei sen 

menettämiselle voida asettaa mitään korvaavaa rahamäärää (Cairncross 1991, 32, 33). 

Toisaalta jos henkilöllä on perinteisesti ollut oikeus käyttää jotakin 

ympäristöhyödykettä, voi hänestä olla käsittämätöntä ajatella sellaisen hyödykkeen 

ostamista, joka hänellä jo on, tai sille rahamääräisen arvon keksimistä. Vastaajat 

voivat myös en tiedä -tapauksissa antaa 0-vastauksen. Ongelmana onkin oikeiden 0-



 54

 

                                                

vastausten (eli että he eivät maksaisi mitään) erottaminen protesti-0-

vastauksista.(Mäntymaa 1997, 75, 76)   

 

Stern & Dietzin (1994) mukaan ns. fokuksen vaikutus (focus effect) eli se, että 

henkilöiltä pyydetään taloudellista kontribuutiota – heidän omaa rahaa – suuntaa 

heidän huomion egoistisiin näkökohtiin eikä niinkään altruistisiin (non use value) 

näkökohtiin (kts. Ojea & Loureiro 2007, 3, 7). Voidaan puhua myös ns. 

maksukeinoharhasta (vehicle bias), jolloin maksukeinolla on vaikutusta annettuun 

vastaukseen. Vastaajat voivat esimerkiksi olla herkkiä sen suhteen, että he kokevat 

verojen muodossa lankeavan maksun olevan kalliimpi kuin pääsymaksuna 

maksettavan maksuhalukkuusmäärän. (OECD 1989, 36, 37) Toisena esimerkkinä 

mainittakoon, että myös maksuaikataululla voi olla vaikutusta: WTP-arvot voivat olla 

paljon suurempia silloin, kun maksu suoritetaan pitkän ajanjakson aikana kuin silloin, 

kun se maksetaan yhdellä kerralla (Kahneman & Knetsch 1992, 58). Myös 

varallisuudella väitetään olevan vaikutusta annettuihin WTP-määriin: varakkaat ovat 

halukkaampia maksamaan enemmän (Ojea & Loureiro 2007, 6).  

 

Ongelmina CV-menetelmän käytössä ovat siis vastaajien varmuus vastauksistaan ja 

niiden vastaavuus heidän todellisen käytöksensä kanssa. Tätä tulosten 

epäluotettavuuteen liittyvää piirrettä onkin yritetty vähentää selvittämällä kuinka 

luotettavia vastaukset ovat olleet. Eräässä tutkimuksessa7 vastaajilta kysyttiin, kuinka 

varmoja he olivat siitä, että he todella maksaisivat ilmaisemansa summan. (Loomis & 

Ekstrand 1998, 30; kts. myös Pouta 2002, 235; Shaikh, Sun & van Kooten, 2007) 

Kyselyiden lopuksi voidaan suorittaa myös ns. debriefing, jossa annetuista 

vastauksista vielä keskustellaan tai pyydetään kommenttia (Alberini & Chiabai 2007, 

252). On myös mahdollista pyytää vastaajia ”ajattelemaan ääneen”, kun he ovat 

päättämässä maksuhalukkuudestaan (Borghi, Shrestha, Shrestha, Jan, 2007, 532). 

 

Toisaalta vastaukset saattavat olla suorastaan tahallisen epärehellisiä. Vastaajat 

saattavat ajatella, että peittämällä todelliset mieltymyksensä he voivat hyötyä 

vapaamatkustamisesta ja nauttia muiden kustantamista julkishyödykkeistä (Määttä & 

 
7 Champ, P., Bishop, R., Brown, T. & McCollum, D. suorittivat 1996 tutkimuksen, jossa maksustaan 
erittäin epävarmojen henkilöiden vastaukset tulkittiin ei-vastauksiksi, jolloin WTP-estimaatti lähentyi  
 keskimääräistä todellisuudessa maksettua summaa. Tämä tarkoittaa, että epävarmuuden huomioiminen 
CVM-tulosten analyysissa on hyödyllistä. 
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Pulliainen 2003, 108; kts. myös Otterström, Gynther & Laurikka 1998, 41; Cairncross 

1991, 30).  

 

Joissakin tapauksissa ilmoitetut maksuhalukkuussummat ovat liioiteltuja, koska 

vastaaja haluaa vain korostaa jonkun asian tärkeyttä ja on varma, ettei koskaan joudu 

maksamaan mitään (Otterström, Gynther & Laurikka 1998, 41, 42). Nimenomaan 

avoimeen CV-kyselyyn liitetään strategisen spekuloinnin vaara sekä vastaajien 

epävarmuus. Vastaajat kokevat vaikeammaksi vastata silloin, kun heidän halutaan itse 

määrittävän, mitä he enimmillään maksaisivat. (Hanemann 1994, 23)  

 

Käytännön tutkimuksissa on havaittu, että hyväksymishalukkuusarvot (WTA) ovat 

jopa kolme kertaa suuremmat kuin maksuhalukkuusarvot (WTP). Syynä eroon 

pidetään mm. mahdollisesti sitä, että vastaajat eivät kenties kykene kuvittelemaan 

tilannetta, jossa heille maksettaisiin ympäristön laadun heikkenemisestä tai että he 

kokevat moraalittomaksi ottaa korvausta sellaisesta. WTA-tutkimusten suuria arvoja 

pidetäänkin merkkeinä vastausten irrationaalisuudesta. (Otterström & al 1998, 41, 42) 

WTA- ja WTP-kysymysten lähtökohtainen ero on budjettirajoite. WTP-kysymysten 

kohdalla henkilöt ovat määrittämässä kohteen arvoa oman budjettinsa rajoissa. WTA-

kysymyksiin ei tätä näkökulmaa liitetä vaan niissä oletetaan, että joku taho esim. 

valtio maksaa menetyksen pienentämättä kenenkään henkilön tuloja. Tämä tarkoittaa, 

että tutkimuksissa unohdetaan yhteisöllinen budjettirajoite (social budget constraint) 

eli se, että maksavalla taholla, jonka käytöksellä on vaikutusta ihmisten hyvinvointiin, 

on budjettirajoite ja sitä kautta myös WTA-kysymyksiin vastaavat ovat välillisen 

budjettirajoitteen piirissä. Mäntymaan mukaan yhteisöllinen budjettirajoitteen 

unohtaminen perustuu puutteelliseen WTA-tutkimuksen toteutukseen. (Mäntymaa 

1997, 124, 133) 

 

Taloustieteellisen teorian mukaan WTP- ja WTA-määrien tulisi olla yhtä suuret. 

Kilpailevan näkemyksen mukaan näin ei kuitenkaan välttämättä ole, sillä ihmiset 

saattavat panna suuremman painoarvon nykytilanteen huononemiselle kuin sen 

kohentumiselle. (OECD 1989, 39; kts. myös Mäntymaa 1997, 105, 119) Ihmiset 

saattavat myös olla hypoteettisessa tilanteessa epävarmoja preferensseistään ja siksi 

varmuuden vuoksi minimoivat häviämisen vaaran. Tämä ajatuskulku johtaa siihen, 

että ihmiset mieluummin aliarvottavat maksimaalisen WTP:nsä kuin yliarvottavat sen. 
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WTA puolestaan tavataan ennemmin yliarvottaa kuin aliarvottaa riskin 

minimoimiseksi. (Mäntymaa 1997, 24)  

 

Toisaalta maksu- ja hyväksymishalukkuussummien suuruuserot eivät mahdollisesti 

ole vain hypoteettisten markkinoiden ongelma. Bishop & Heberlein (1986) havaitsivat 

saman erisuuruuden peuranmetsästystä koskeneessa tutkimuksessa, jossa tapahtui 

myös oikeita markkinatapahtumia (kts. ibid). Hanemannin (1991, 635) mukaan 

erisuuruuden voi selittää substituutiovaikutuksella: mitä vähemmän julkiselle 

hyödykkeelle on korvaavia hyödykkeitä, sitä suurempi on WTP-WTA-erisuuruus. On 

olemassa julkisia hyödykkeitä, jotka eivät ole lähes lainkaan korvattavissa kuten 

Yosemiten kansallispuisto (tai ihmisen oma elämä joissakin eri konteksteissa). Tällöin 

WTP voi teoriassa olla henkilön koko varallisuus, ja WTA rajaton. (ibid, 636)  

 

Kahneman & Knetsch esittävätkin, että vastaajien vastaukset WTP-kysymyksiin 

ilmentävät ennemmin heidän halukkuuttaan hankkia moraalista tyydytystä 

vapaaehtoisilla lahjoituksillaan kuin hyödykkeiden taloudellista arvoa. Yksilön 

näkökulmasta julkishyödykkeet eroavat tarjoamansa moraalisen tyydytyksen laadun 

suhteen. Pandan pelastaminen on tyydyttävämpää kuin uhanalaisen hyönteisen 

pelastaminen, ja syöpätutkimuksen tukeminen on parempi avustuskohde kuin 

iensairauksien tutkiminen. Tukemiskohteiden laatu moraalisen tyydytyksen lähteenä 

heijastaa siis yksilöllisiä makueroja ja yhteiskunnallisia arvoja. Tästä johtuen 

Kahneman & Knetsch selittävät WTP-erojen johtuvan niistä itsenäisistä arvioista ja 

moraalisen tyydytyksen tasoista, joita yksilöt liittävät eri kohteisiin. (Kahneman & 

Knetsch 1992, 57, 64, 69) Kysymyksessä on ns. warm glow -efekti, jossa henkilöt 

motivoituvat antamisen tuomasta tyydytyksestä  

ja jonka vaikutus voidaan selvittää esim. asennekysymyksillä (Nunes & Schokkaert 

2003). On kuitenkin muistettava, että henkilöt liittävät aivan samanlaisia moraalisen 

tyydytyksen tunteita joidenkin tavanomaisten markkinahyödykkeiden ostamiseen, ja 

siitä huolimatta hyödykkeestä maksettua hintaa pidetään sen arvona.  

 

Vaihdannan ja usein hyödykkeenkin hypoteettisuus aiheuttavat virhemahdollisuuksia. 

Vastaaja ei tunne vaihdannan kohdetta. Todellisen vaihdannan puuttuminen estää 

määrittämästä vastaajan todellisia arvoja. Koska ei ole olemassa kriteeriä, jolla olisi 

mahdollista muodostaa ilmaistulle preferenssille ulkoisen pätevyyden mittaria, on 

subjektiivinen CV-menetelmä alttiimpi kritiikille kuin objektiiviset menetelmät, joissa 
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preferenssien selvitys perustuu kuluttajien todelliseen käytökseen todellisilla 

markkinoilla.  Siksi subjektiivisia mittareita käyttävät tutkijat saattavat tehdä esim. 

CV-menetelmällä saadulle aineistolle testejä vertaamalla sillä saatuja tuloksia muilla 

metodeilla hankittuihin estimaatteihin. Testaamista rajoittaa sekin, ettei ilmaistuihin 

preferensseihin perustuvilla menetelmillä saatuja tuloksia voi vertailla havaittuihin 

preferensseihin perustuvien menetelmien tuloksiin. (Madureira, Rambonilaza & 

Karpinski 2007, 8, 11, 12; kts. myös  Hanemann 1994, 29)  

 

CV-tutkimusten luotettavuutta ja taustalla olevan teorian pitävyyttä pyritään 

kartoittamaan myös CV-aineiston ekonometrisen analyysin perusteella. Tällöin 

maksuhalukkuuden vaihtelua selitetään eri taustatekijöiden (esim. vastaajien tulojen, 

hänen saamansa hyödyn määrän tai sosioekonomisen asemansa) vaikutuksella 

(Otterström, Gynther & Laurikka 1998, 41).  Lisäksi vastausten tarkkuutta voidaan 

arvioida tarkastelemalla niiden jakaumaa eli mahdollisia poikkeamia oletetusta 

normaalista jakaumasta. On myös mahdollista tutkia maksuhalukkuusmäärien 

tarkkuutta suorittamalla tutkimus, jossa käytetään hypoteettisten maksujen lisäksi 

varsinaisia maksuja, jolloin oikea raha liikkuu. (OECD 1989, 36; Kriström 1990,  79) 

Ihmisiltä on esimerkiksi ostettu pois metsästys- ja kalastuskortteja virkistysarvojen 

määrittämiseksi. Harhoja voidaan kontrolloida myös pilkkomalla tutkimuksen otantaa 

ja keräämällä osa-aineistoja toisistaan poikkeavilla tavoilla (Paavola 1996, 118). 

 

3.5 Päätelmiä II 
 

CV-menetelmän käyttäminen tutkimusmenetelmänä ympäristötaloustieteissä 

vaikuttaa olevan heikosti perusteltu silloin, kun ihmisen maksuhalukkuuden ajatellaan 

kuvaavan ympäristön arvoa (kts. esim. Hanemann 1994, 20; Paavola 1991, 108).  

Mielestäni se kertoo lähinnä sitä, mitä on kysyttykin eli henkilöiden subjektiivisen 

arvostuksen kulloinkin kyseessä olevista kohteista. Menetelmän avullahan pyritään 

pääasiassa kysymään henkilöiden mielipidettä siitä, kuinka moniin vaikuttavat 

yhteiset asiat tulisi hoitaa. Kysyjänä on valtio tai jokin muu vastaavankaltainen 

instanssi, ja demokratian periaatteiden mukaisesti halutaan luodata enemmistön kanta 

asioihin (kts. esim. Johansson-Stenman 1998, 435). Kuvailisin CV-menetelmää 

mielipidemittaukseksi ja äänestysvälineeksi, jossa äänestäminen tapahtuu 

rahankäytöllä. 



 58

 

  

Jos tavoitteena on selvittää ympäristön arvo, siinä mielessä mikä merkitys sillä on 

ihmisen elämän ja yhteiskunnan kannalta, lienee parempi vaihtoehto turvautua 

asiantuntemukseen ja tieteelliseen tietoon (kts, esim. Johansson-Stenman 1998, 436; 

Paavola 1996, 119). Ilmeisesti CV-menetelmää käyttäville ei aina ole selvää, ollaanko 

määrittämässä ympäristön taloudellista arvoa yhteisön kannalta vai yleisesti 

yksilöiden kantaa ympäristöasioissa vai heidän tahtoaan yhteisten rahavarojen 

käyttämisen suhteen. Kahneman & Knetschin (1992) mukaan henkilöt ilmaisevat 

lähinnä omia tuntemuksiaan, kuin hyödykkeen taloudellista arvoa, mikä on myös 

tässä opinnäytetyössä kehiteltävän CVM-sovelluksen taustaoletuksena. 

 

Lisäksi todettakoon, että jos CV-menetelmää pidetään sopivana yhteisöjen mielipiteen 

ilmaisemiskeinona, voidaan sillä mitata mm. sitäkin rakennetaanko paikkakunnalle 

yhteisillä varoilla uusi uimahalli vai tilat sählyn pelaamista varten sen mukaan, 

kumpaa vapaa-ajan käyttömuotoa siinä yhteisössä pidetään arvokkaampana. 

Esimerkiksi Batte, Hooker, Haab & Beaverson (2007) ja Cesar & al (2003) (kts. 

3.1.2) olivat lähinnä selvittäneet markkinointitutkimuksen omaisesti kuluttajien 

halukkuutta maksaa kohteesta. Mäntymaa (1991, 77; kts myös Borghi & al 2007, 531) 

sanookin CV-menetelmän hypoteettisuuden tarjoavan paljon vapauksia ja 

mahdollisuuksia tutkia hyvin erilaisia ongelmia. 

 

Poudan tutkimuksessa (2002, 239) havaittiin, että kun vastaajilta kysytään 

arvotettavaan kohteeseen liittyviä mielipidekysymyksiä ennen kuin he vastaavat 

varsinaiseen CV-kysymykseen, taloudelle kohdistuvan kustannuksen merkitys tuntuu 

pienenevän.  Lisäksi asenne- ja uskomusosio vaikutti lisäävän 

ympäristöystävällisemmän vastausvaihtoehdon kannattamista. Toisaalta voidaan 

sanoa, että vastaajien provosoiminen ja agitoiminen vääristävät vastauksia. Olettaisin 

kuitenkin tämän perusteella, että muistutus tärkeistä arvoista ja niiden 

pohdiskeleminen, auttavat vastaajaa antamaan sellaisen CV-vastauksen, jossa 

todellakin on inkorporoituna hänen subjektiivinen näkemyksensä. Vastaajien varmuus 

vastauksista ei kuitenkaan kasvanut lämmittelykysymysten seurauksena, mikä puoltaa 

sitä, ettei niiden käyttäminen ole hyödyllistä (Pouta 2002, 240). Tässä tutkimuksessa 

kehiteltävässä CVM-sovelluksessa ei tulla käyttämän tällaisia lämmittelykysymyksiä.  
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CVM-vastaustekniikoista valitaan maksukortti-tekniikka. Siinä vastaajalle annetaan 

vastausvaihtoehtoja, jolloin hänellä on jotakin konkreettista materiaalia auttamaan 

päättelyä ja samalla vältetään lähtöpisteharha ainakin osittain. Mäntymaan (1997, 21) 

mukaan ääripäävastausvaihtoehtojen takia tähän tekniikkaan sisältyy lähtöpisteharhaa. 

Tämän vaikutuksen voi tietenkin välttää asettamalla suurimman vaihtoehdon 

irrationaalisen suureksi ja pienimmän vastaavasti naurettavan pieneksi, sekä 

rikkomalla muuten mahdollisesti tasavälisen asteikon logiikan8. Samalla henkilö 

provosoituu miettimään omaa maksuhalukkuuttaan eli asia arvoa hänelle 

henkilökohtaisesti eikä valitse valmista lukua, vaikka saakin niistä apua. Lisäksi 

maksukortti-tekniikka mahdollistaa sen, että vastaus voi olla yksilöllinen. Valmiiden 

vaihtoehtojen lisäksihän siinä annetaan tilaisuus valita jokin muu luku kuin on 

annettu. Samasta syystä vastaus on myös henkilön maksimaalinen maksuhalukkuus, 

mitä se ei esimerkiksi dikotomisessa CVM-tekniikassa välttämättä ole. Maksukortti-

tekniikan etuna pidetään mm. sitä, että se antaa vastaajalle aikaa keskittyä 

arvottamiseen (Mäntymaa 1997, 21).  

 

Koska vastaajia olisi kuitenkin autettava orientoitumaan mielipiteidensä 

ilmaisemiseen, tämä tapahtuu CVM-tutkimuksissa usein käytettävällä 

esittelyosuudella eli kysymyslomakkeen johdanto-osuudella sekä antamalla 

miettimisaikaa. Tämän osion on tarpeen olla erittäin havainnollinen ja vakuuttavan 

tuntuinen, koska on selvää, että CVM-kysymykset eivät ole vastaajille kaikkein 

helpoimmin käsitettävissä. Siksi vastaajia pyydetään lukemaan huolellisesti kuvailu 

hyödykkeestä ja ajattelemaan perusteellisesti ennen vastaamista kuten Heiskanen & al 

(1993, 6) tutkimuksessaan tekivät. On myös suotavaa, että vastaajille pidetään 

lomakkeiden jakamisen yhteydessä lyhyt puhe, jossa edessä olevaa tehtävää ja siihen 

liittyviä ajatuksia selvennetään. 

 

Tässä CVM-sovelluksessa vastaajille annetaan hypoteettinen budjetti. Koska on kyse 

ansiotyöstä ja henkilö on arvottamassa työhönsä liittyviä tuntemuksia, on luonnollista 

että budjettina on henkilön oma palkka. Vastaajia pyydetään siis kuvittelemaan, että 

heidän palkkansa pienenee sitä mukaa kun he ostavat tämän opinnäytetyön CVM-

sovelluksen hypoteettisten markkinoiden tarjoamia tuotteita. Tämä tarkoittaa, että 

vastaajien palkkojen, muiden tulojen kuten pääomatulojen ja olemassa olevan 

 
8 Mäntymaan (1994a, 5) mukaan maksukorttimetodissa käytetään samansuuruisia välimatkoja eri 
vaihtoehtojen väleissä. 
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henkilökohtaisen varallisuuden suuruus on joko arvioitava tai oletettava olevan 

suhteellisen samansuuruisia. Onhan myös toki mahdollista kysyä sitäkin ja siten 

muuntaa CVM-sovellukseen saadut vastaukset prosentuaalisiksi osuuksiksi, jolloin 

tulokset oletettavasti kuvaavat tuntemuksia harhattomammin. Luultavasti on kuitenkin 

järkevämpää pidättäytyä utelemasta vastaajien varallisuutta.  

 

CVM-sovelluksessa on myös eräs olennainen ero varsinaiseen CV-menetelmään. 

CVM-sovelluksella ei pyritä arvottomaan minkään ulkoisen kohteen arvoa tai 

mittaamaan henkilön ajatuksia sitä kohtaan. CVM-sovelluksella mitataan vastaajaa. 

Lisäksi vastaajalle ei ole olennaista seurata sitä, miten muut vastaajat CVM-

sovellusmittariin vastaavat, koska mittaus tapahtuu yksilökohtaisesti vaikkakin niin, 

ettei yksittäisen vastaajan vastauksia eroteta muiden vastaajien vastauksista. Aivan 

samoin perustein kuin mielipidekyselyyn vastaavien voidaan olettaa vastaavan vain 

omasta puolestaan voidaan CVM-kyselyyn vastaavien olettaa kertovan vain itsestään.  

 

Vaikka CV-menetelmällä selvitetään julkishyödykkeiden kysyntäkäyrää ym. 

kansantaloudellisia suureita ja sillä pyritään selvittämään suurien ihmisjoukkojen 

ajatuksia, voidaan sillä selvittää pienempien ihmisjoukkojen arvostuksia. Erona on se, 

että yleistäminen jää pois, koska kaikki joiden kanta halutaan selvittää, ovat 

vastaajina.   

 

CVM-sovellukseen vastaamisprosessi pyritään pitämään yksinkertaisena. Se on 

mukavempaa vastaajille ja lisäksi kustannus-hyöty-tehokkaampaa kyselyn teettäjälle. 

Vastaajille tulee myös sellainen mielikuva, että he ovat itse henkilökohtaisesti 

vastaamassa ja siten vastuussa itsetutkistelustaan. Lisäksi he eivät näin tule ottaneeksi 

kyselyyn vastaamista liian vakavana tehtävänä. Siksi kysely toteutetaan 

kyselylomakkeen muodossa eikä haastatteluna. Vastaajille ei suoriteta myöskään 

mitään briefing-sessiota. 

 

Tässä opinnäytetyössä CVM-sovellukseksi ei valita CV-menetelmän WTA-muotoa. 

Tällöin olisi oletettava, että työn tuottavuuteen negatiivisesti ja mahdollisesti 

henkilöön ikävällä tavalla vaikuttavia seikkoja olisi olemassa tai tulossa tai 

myönteisiä seikkoja poistumassa. CVM-sovelluksella ei haluta antaa henkilöille 

kielteistä mielikuvaa eikä laatia ei-toivottavaa skenaariota työn tuottavuuteen 
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haitallisesti vaikuttavalle kehityssuunnalle, joten kysymystyypiksi valitaan 

myönteisempi WTP-muoto. 

 

Ihmiset saavat hyötyä erilaisista hyödykkeistä kuten palveluista ja tuotteista. Myös 

ympäristöhyödykkeet tarjoavat ihmisille hyötyä kuten virkistystä ja ajanvietettä. 

(Mäntymaa 1994c, 4) Tähän perustuen CV-menetelmän avulla näille hyödykkeille 

etsitään rahamääräinen arvo ja selvitetään ihmisten halukkuus maksaa niistä. Kuten 

kalastusharrastus (ibid, 10 ), ratsastusharrastus tai kotiteatteri myös työ on eräänlainen 

hyödyke. Siksi sille voidaan aivan perustellusti määrittää hypoteettinen arvo 

käyttämällä mittayksikkönä rahaa. CV-menetelmällä pyritään toisinaan selvittämään 

non-use-arvoja, jolloin henkilöt periaatteessa antavat rahamääräisiä arvoja 

kohdehyödykettä kohtaan tuntemilleen ajatuksille, mihin CVM-sovelluskin pyrkii. 

 

 

4 INHIMILLISESTI AJATTELUSTA 

TOIMINTAAN – CVM-SOVELLUS 
 

 

4.1 Psykologian ihmiskäsitys 
 

Psykologian kehittyessä itsenäiseksi tieteeksi 1800-luvun loppupuolella ihmisen 

mielenliikkeitä tutkittiin introspektion avulla, jossa tutkija itseään tarkkailemalla 

selvitti oman mielensä toimintaa. Vastareaktiona introspektiolle 1900-luvun alussa 

kehittyi behaviorismi. Behavioristien mukaan tuli luopua mielen sisäisten ilmiöiden 

tutkimisesta ja oli sen sijaan keskityttävä tutkimaan ihmisen ulkoisesti havaittavaa 

käyttäytymistä kuten puhetta, ilmeitä, eleitä ja kehon reaktioita. Objektiivisesti 

havaittavien ilmiöiden perusteella uskottiin voitavan selittää käyttäytymistä: tiettyä 

ympäristöstä aistien välityksellä vastaanotettua ärsykettä seuraisi tietty reaktio. 

Psykologian tehtävä oli tuolloin selvittää, mikä reaktio seuraa mitäkin ärsykettä. Sen 

ongelmaksi muodostui kuitenkin se, ettei ihmisen käytöstä voitu selittää ilman mielen 

sisäisten liikkeiden huomioimista. Nykyään psykologia määritellään ihmisen 

tavoitteellista toimintaa tutkivaksi tieteeksi, jossa toimintaan katsotaan sisältyvän sekä 

mielensisäiset liikkeet että ulkoisesti havaittava käyttäytyminen. Tavoitteellisuudella 
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tarkoitetaan sitä, että ihminen tähtää toiminnassaan johonkin päämäärään, ja pyrkii 

siten sopeutumaan ympäristöönsä.  (Eronen & al 2005, 15, 16; kts myös Ackerman & 

Kanfer 2004) Ympäristöön kuuluvat esimerkiksi esineet, luonto, toiset ihmiset ja 

kulttuuri. Toiminnan voidaan sanoa syntyvän ihmisen ja ympäristön välisestä 

vuorovaikutuksesta, jossa molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa. (Peltola, 

Himberg, Laakso, Niemi & Näätänen 1999, 12) Oman mielensä avulla ihminen ohjaa 

toimintaansa kohti tavoitteitaan (Eronen & al 2005, 16).  

 

Ihmistä pidetään psyko-fyysis-sosiaalisena kokonaisuutena. Tämän näkemyksen 

mukaan ajatellaan, että ihmisen toimintaa ohjaavat hänen kehonsa fyysiset 

ominaisuudet, vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa ja häntä ympäröivä kulttuuri. 

Fyysisten tekijöiden vaikutus käy ilmi esimerkiksi siten, että geeniperimällä on 

jossain määrin vaikutusta yksilön psyykkisiin ominaisuuksiin kuten älykkyyteen ja 

luonteenpiirteisiin; tai siten, että voimakkaissa tunnetiloissa sydän alkaa jyskyttää ja 

kädet täristä; tai siten, että hermoston toimintaan vaikuttavat kemialliset aineet ja 

sairaudet vaikuttavat ihmisen toimintaan. Sosiaalisuus taas tarkoittaa sitä, että ihminen 

on monin tavoin sidoksissa toisiin ihmisiin eikä voi tulla toimeen ilman heitä. 

Esimerkiksi ihmisen ajatteluvalmiuden ja tunne-elämän ajatellaan kehittyvän 

normaalisti vain riittävien sosiaalisten suhteiden kautta. Kehosta ja ympäristöstä 

tulevien vaikutusten ajatellaan välittyvän ihmisen toimintaan psyykkisten toimintojen 

kautta. Tämä ei tarkoitta sitä, että fyysinen tila tai sosiaalinen tilanne yksistään 

määräisivät ihmisen toimintaa.   Ihmisen sanotaan ohjaavan elämänsä kulkua 

psyykkisten toimintojen avulla. (Eronen & al 2005, 30-35) 

 

Ihmistä pidetään olentona, jonka toiminnan säätelyssä kognitiivisten toimintojen 

merkitys on suuri (Eronen & al 2005, 43).  Kokemusten ajatellaan riippuvan suuresti 

havainnoijasta. Mitä tietoja ihminen ympäristöstään saakaan on niiden välityttävä 

kognitiivisen järjestelmän kautta, joka tulkitsee ja uudelleen tulkitsee aistien tuomaa 

informaatiota. Kognitiivisen järjestelmän aktiivisuuden tuloksena syntyy toimintaa. 

Neisser määrittelee kognition prosessiksi, jossa ” sensory input is transformed, 

reduced, elaborated, stored, recovered, and used”. Kognition piirteitä ovat siis mm. 

tunteminen, käsittäminen, muistaminen, kuvitteleminen, ongelmanratkaisu ja 

ajatteleminen. Kognition voidaan näin ollen sanoa olevan mukana kaikessa mitä 

ihminen tekee. (Neisser 1967, 3, 4) 
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Neisser (1976) kuvaa kognitiivista prosessia havaintokehällä. Havaitseminen on 

yksilön sisäisten mallien ja ympäristön vuorovaikutusta eli ihmisen tietopohja 

vaikuttaa siihen, miten hänen tarkkaavaisuutensa suuntautuu. Esimerkiksi tämän 

johdosta henkilön etsiessä vastausta johonkin kysymykseen, on hänen käsitystään 

tukevalla tiedolla suurempi mahdollisuus tulla havaituksi. Tällainen havaintokehä on 

toiminnassa koko ajan eli sen kohteena voi olla hetkellinen tapahtuma kuten kasvojen 

tunnistaminen tai vuosia kestävä prosessi kuten oman identiteetin miettiminen. 

Ihmisen kognitiiviset prosessit ovat siis erittäin valikoivia, tunteiden, 

ennakkokäsitysten ja motiivien eli muistiin tallentuneiden edustumien 

(representaatioiden) ohjaamia. (Näätänen, Laakso, Niemi & Peltola 2000, 12, 13)    

 

Kognitiivinen oppimiskäsitys korostaa sitä, että ihminen on aktiivinen 

tiedonkäsittelijä. Uusi tieto ymmärretään aiemman tiedon avulla ja yhdistetään näihin 

olemassa oleviin tietorakenteisiin eli muistissa oleviin sisäisiin malleihin. Oppijan 

ajatellaan aktiivisesti pyrkivän asettamiaan tavoitteita kohden ja valikoivan ja 

tulkitsevan tietoa omien tietorakenteidensa avulla.  Ihminen siis suuntaa huomionsa 

valikoiden tiettyihin asioihin ja valitsee vain oman toimintansa kannalta 

merkityksellisen osan tarkempaan käsittelyyn. Tällaista aktiivista tiedonkäsittelyä 

kutsutaan konstruktiiviseksi. (Eronen 2005, 66, 67; kts myös Neisser 1967, 287) 

Kognitiivista psykologiaa kritisoidaan kuitenkin sen taipumuksesta rakentaa 

muodollisia kognitiivisia malleja ihmisen älyllisestä toiminnasta ja jättää huomiotta 

tunteet ja motivaatio.  Puutteena pidetään myös sitä, että yksilön subjektiivisia 

kokemuksia ei pidetä legitiimeinä, mikä aiheuttaa sen, ettei mm. ajattelijan arvoja, 

asenteita tai uskomuksia oteta huomioon.  (Dai & Stenberg 2004, 5-7) 

 

Konstruktiivisen tietoteorian voidaan kuitenkin jopa sanoa korvanneen kognitiivisen 

teorian tai ainakin täydentävän sitä. Siinä on kysymys ihmisen tietoprosesseista ja 

ihmisen mielen tai minuuden rakentumisesta niihin perustuen. Tietoprosessien 

ensisijaisena tehtävänä voidaan pitää sitä, että ne palvelevat ihmisen adaptiivista 

suhdetta itseensä ja maailmaan. Tietämisen voidaan siis kuvata prosessina, joka alkaa 

aistitiedosta ja jatkuu tiedon järjestymisenä siten, että siihen liittyy muistissa oleva 

tieto ja tilanteiden aktivoimat tunteet. Aiemmin tietämisessä korostuivat aistitieto, 

muistitoiminnot ja ajattelua.  Nykyään myös tunteita voidaan pitää tietämisen 

muotona, ja konstruktivismi nimenomaan korostaa ihmismielen aktiivisuutta 

todellisuuden rakentajana ja järjestäjänä. Tieto ei siis aina ole täysin tarkasti 
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objektiivista todellisuutta vastaava peilikuva vaan siinäkin jokainen yksilö antaa 

kokemuksilleen yksilöllisiä merkityksiä. Konstruktiivisessa tietoteoriassa 

kiinnostuksen kohteena on se, miten mieli konstruoi johdonmukaisen maailman, kun 

oletetaan, että tietäminen on adaptiivinen prosessi, jossa yksilöllä on tarve saada tukea 

hyväksyttävän minuuden eheydelle ja pyrkimys jatkuvuuden säilyttämiselle tai 

palauttamiselle. (Toskala & Hartikainen, 2005, 10, 13, 14, 30, 31, 33, 37) Ihmisen 

mielenliikkeet kuten huomioiminen (attention), käsittäminen (perception), jne. eivät 

siis koskaan ole neutraaleja tapahtumia vaan tunteiden ja motiivien sävyttämiä (Dai & 

Stenberg 2004, 8, 9). 

 

Psykologiassa ja filosofiassa tunteet ja ajattelu on historiallisesti tavattu erottaa. Tässä 

kahtiajaossa tunteiden on katsottu edustavan ihmisen eläimellistä, irrationaalista 

puolta ja ajattelun järkevyyttä. Evoluutioteorian kehittäjän Charles Darwinin sanotaan 

pitäneen tunteita refleksien tapaisina jäänteinä, jotka olivat lajikehitysvaiheessa 

hyödyllisiä. Tunteiden tarkastelun kognitiivisesta näkökulmasta sanotaan muuttaneen 

tilanteen. Emootioiden ja ajattelun ajatellaan olevan kiinteässä yhteydessä toisiinsa. 

Ajatukset ja tulkinnat tilanteista vaikuttavat emootioiden syntymiseen ja ajattelutavan 

muuttamisen ajatellaan muuttavan myös emootiota.  Sanotaan, että kognitiivisen 

psykologian mukaan tunteet seuraavat tilanteita ja tavoitteita koskevaa arviointia. 

Näin syntyneet emootiot vaikuttavat edelleen kognitiivisiin toimintoihin ja suuntaavat 

tavoitteellista toimintaa. (Karrasch & al 2007, 53, 54) Siksi monien psyykkisten 

tapahtumien ja tilojen sanotaan olevan sekä affektiivisia (eli emotionaalisia) että 

kognitiivisia. Esimerkiksi ihminen ei rakasta ilman yritystä ymmärtää. (Hämäläinen, 

Fredriksson & Ihanus 2000, 33) 

 

Ihmisellä on erilaisia tunteita. Tavallisesti ns. perustunteisiin, jotka ovat universaaleja 

ja kaikissa kulttuureissa esiintyviä, luetaan useimmiten kuuluviksi viha, pelko, yllätys, 

suru, inho, häpeä ja syyllisyys sekä miellyttävien tunteiden joukko, johon kuuluvat 

mm. onni, ilo ja kiinnostus. (Laine & Vilkko-Riihelä 2006, 14) Emootiot syntyvät 

usein tilanteissa, jotka henkilö arvioi itselleen merkityksellisiksi tietoisten tai 

tiedostamattomien tavoitteiden kannalta. (Karrasch & al 2007, 55) 

 

Jotta ihmisestä tulisi taitava jossakin, hänellä täytyy olla motivaatiota perehtyä 

vaikeaselkoisiin asioihin, nähdä vaivaa, harjoitella ja opiskella. Tässä prosessissa 

tarvitaan tunteita eli emootioita, koska ne ovat keskeinen motivaation käyttövoima. 
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Tunteet saavat ihmisen toimimaan. Lisäksi tunteet säätelevät toimintaa siten, että ne 

tuovat siihen voimaa ja energisyyttä. Esimerkiksi vihan tunne auttaa taistelemaan 

vääryyttä vastaan. Tunteet vaikuttavat myös arvojärjestykseen ja ihminen voi siten 

esimerkiksi päättää mitä haluaa. Lisäksi tunteet antavat asioille merkityksiä: 

rakkaudesta on iloa vasta kun sen voi tuntea. (Laine & Vilkko-Riihelä 2006, 9, 10)  

 

Emootioiden sanotaan herättävän kognitiivisen ja fysiologisen toimintavalmiuden. 

Myönteiset tunteet luovat yleensä toimintavalmiutta, joka auttaa jatkamaan toimintaa 

onnistuneesti ja tavoitteellisesti. Onnen ja ilon tunteita koetaan silloin, kun tavoitteita 

saavutetaan tai toimintaa etenee lupaavasti kohti päämäärää. Kielteiset tunteet taas 

voivat lamaannuttaa tai aiheuttaa esim. kostamiseen liittyvää toimintavalmiutta. 

Niiden kokeminen liittyy tilanteisiin, joissa henkilö kokee tavoitteiden saavuttamisen 

olevan uhattuna. (Karrasch & al 2007, 49, 55, 75) Voidaan siis sanoa, että tunteet 

auttavat tavoitteiden saavuttamisessa, koska ne valmistavat ihmistä toimintaan ja 

auttavat reagoimaan uusiin tilanteisiin tarkoituksenmukaisesti. Tunteet suuntaavat 

tarkkaavaisuutta henkilölle tärkeisiin kohteisiin ja auttavat tekemään ratkaisuja 

valintatilanteissa. Tunteet myös ovat merkki siitä, miten toiminta sujuu. Esimerkiksi 

henkilön tuntema pettymys voi viestiä, että hän ei ole nyt kulkemassa tavoitettaan 

kohti. Tällöin hän mahdollisesti alkaa miettiä, mistä asiantila johtuu ja alkaa toimia 

muuttaakseen sitä. (Eronen & al 2005, 40-42; Karrasch & al 2007, 49) 

 

Kognitiivisen psykologian mukaan ihminen pyrkii ohjaamaan toimintaansa siten, että 

hän voi mahdollisimman pitkälle ylläpitää mielekkyyden kokemusta. Mielekkyys on 

mielihyvän sävyttämää sisäisen eheyden ja psyykkisen tasapainon kokemista. Kun 

ihminen kokee toimintansa mielekkääksi, on hän mahdollisesti onnellinen tai 

helpottunut ja tietää kykenevänsä ohjaamaan elämänsä kulkua kohti päämääriään. 

Pelko ja ahdistus ovat taas merkkejä siitä, että henkilö epäilee toimintansa 

tarkoituksenmukaisuutta ja kykyä hallita tilannetta. Etenkin oman minäkuvan 

varjeleminen on tärkeää. Psyykkisen itsesäätelyn avulla henkilö pyrkii jatkuvasti 

vaikuttamaan oman mielensä toimintaan ja ulkoiseen käyttäytymiseensä, jotta 

psyykkisesti mielekäs tasapaino säilyisi. (Eronen 2005, 48, 49) Emootiot 

suuntaavatkin tarkkaavaisuutta, havainnointia ja ajattelua siihen, mikä on 

henkilökohtaisesti merkityksellistä (Karrasch 2007, 57).  
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Pelokkaat, vihaiset ja masentuneet ihmiset eivät opi eivätkä käsittele tietoa 

tehokkaasti. Vahvat kielteiset tunteet vaikuttavat työmuistiin eli kykyyn pitää 

mielessä käsillä olevaan tehtävään liittyvät tiedot, ja siten estävät keskittymästä. 

Myönteiset tunteet puolestaan mahdollistavat keskittymisen ja sen mukaisen ankaran 

harjoittelun. Tunteet vaikuttavat siihen, miten sitkeästi ja keskittyneesti henkilö jaksaa 

harjoitella, opetella, työskennellä ja kohdentaa henkiset kykynsä ajallisesti kaukaisten 

päämäärien saavuttamiseen tai vaikean ongelman ratkaisemiseen. Myönteiset tunteet 

parantavat siis oppimiskykyä, innostavat toimintaan, pitävät yllä huomiokykyä ja 

innostusta ja saavat aikaa intomielisyyttä. (Otala & Ahonen 2005, 124) 

 

Edellä esitetyn perusteella on pääteltävissä, että ihmisen toiminta työpaikalla ei ole 

puhtaasti rationaalista ja täsmällisesti tehtävänannon mukaista toimintaa. 

Kognitiivisesti tietoa käsittelevä ihminen on hyvinkin tunteellinen olento. Vaikka hän 

objektiivisesti tarkastellen työskentelee yrityksessä tuottaakseen sille lisäarvoa, 

työskentelee hän myös itsensä hyväksi, oman minuutensa hyväksi, itselleen 

merkityksellisten asioiden vuoksi. Humanistisessa psykologiassa ihmisen toiminnan 

tavoitteellisuutta selitetään sillä, että ihmistä motivoi tarve toteuttaa omaan minuuteen 

kätkeytyviä mahdollisuuksia ja tarve kokea elämän merkityksellisyys: ihminen siis 

pyrkii ylläpitämään kokemuksellisesti rikasta sisäistä maailmaa (Karrasch & al 2007, 

9, 34). Tämä pitää paikkansa työnkin suhteen. Henkilön sisäinen kokemus vaikuttaa 

valtavasti siihen, miten henkilö työnsä tekee. Mittaamalla toiminnan tuloksen eli 

näkyvien työtulosten takana olevia yksilöiden ajattelu- ja tunnemaailmoja, voidaan 

paremmin ymmärtää yrityksen onnistumista tavoitteissaan, joiden saavuttamisessa 

henkilöstöllä on ollut merkittävä osa.  

 

Edellä olevan perusteella tässä tehdään yksinkertaistava oletus, että juuri myönteiset 

tunteet liittyvät onnistuneeseen toimintaan eli tässä tapauksessa tuottavaan 

työskentelyyn. Myönteisesti tunteva ihminen on toimintakykyinen eli tässä 

tapauksessa tuottelias. Seuraavaksi esitelläänkin ns. tuottavia tunnetiloja, jotka 

johtavat tuottavaan toimintaan työssä eli siirrytään yleiseltä tasolta yksityiselle tasolle. 

On olemassa muitakin tuottavuuteen vaikuttavia myönteisiä tunteita, mutta CVM-

sovelluksen pitämiseksi yksinkertaisena ja hallittavana, valitaan tähän CVM-

sovellusversioon nämä tietyt tunteet. 
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4.2 Itsenäinen tahtoja 
 

Nykytietämyksen mukaan psyykkinen hyvinvointi ja henkilökohtaiset tavoitteet ovat 

monin tavoin yhteydessä. Modernin motivaatiopsykologian mukaan psyykkinen 

hyvinvointi liittyy siihen, millaisia henkilökohtaisia tavoitteita henkilö asettaa 

itselleen. Sellaiset henkilökohtaiset tavoitteet, jotka auttavat ihmistä ratkaisemaan eri 

elämänvaiheisiin liittyviä kehitystehtäviä ja ovat konkreettisia, näyttävät johtavan 

psyykkiseen hyvinvointiin. Koska elämässä tulee eteen myös haasteita ja vaatimuksia, 

näyttää henkilökohtaisten tavoitteiden sopeuttaminen vastaamaan näitä muuttuneita 

olosuhteita lisäävän psyykkistä hyvinvointia ja auttavan välttämään masennusta. 

Ympäristön asettamien vaatimusten ja kehitystehtävien huomiotta jättäminen 

henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa vähentää psyykkistä hyvinvointia. 

Ihmisen on myös hyvä osata luopua ylivoimaisiksi osoittautuneista tavoitteista. Tämä 

tarkoittaa, että viisaalla tavoitteiden valitsemisella ja samalla huomioimalla 

ympäristön asettamat rajoitukset, henkilö voi vaikuttaa omaan psyykkiseen 

hyvinvointiinsa. (Salmela-Aro & Nurmi 2002, 158, 159, 167) 

 

Henkilökohtaisten tavoitteiden arviointitapa liittyy myös psyykkiseen hyvinvointiin. 

Tavoitteita voi arvioida esim. niiden tärkeyden, saavutettavuuden ja tunteiden 

suhteen. Kaikkein olennaisinta hyvinvoinnin, elämäntyytyväisyyden ja masennuksen 

vähäisyyden kannalta näyttää olevan se, että henkilö uskoo tavoitteidensa olevan 

saavutettavissa ja hallittavissa. Lisäksi mitä enemmän ihmiset kokevat koherenssia, 

itsearvostusta, elämäntyytyväisyyttä ja psyykkistä terveyttä, sitä vakaammin he 

uskovat saavuttavansa itselleen asettamansa tavoitteet. Psyykkisellä hyvinvoinnilla on 

vaikutusta siis siihenkin millaisia tavoitteita henkilö ryhtyy valitsemaan. Esimerkiksi 

Salmela-Aro & Nurmen henkilökohtaisten projektien yhteyttä työuupumukseen 

käsitelleessä tutkimuksessa havaittiin, että voimakkaasti työuupuneiden 

henkilökohtaisissa tavoitteissa korostuivat mm. työhön liittyvien henkilökohtaisten 

tavoitteiden suuri määrä, tavoitteiden stressaavuus ja niiden saavuttamattomuus sekä 

niiden arviointi kuormittaviksi ja vaikeiksi saavuttaa. Samojen tutkijoiden 

korkeakouluopiskelijoilla suorittamassa pitkittäistutkimuksessa havaittiin, että ne 

opiskelijat, jotka arvioivat suoriutumiseen liittyvät henkilökohtaiset tavoitteet helposti 

saavutettaviksi, menestyivät opinnoissaan paremmin kuin suoriutumistaan 

negatiivisin termein arvioineet. (Salmela-Aro & Nurmi 2002, 160, 163, 167, 168) 
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Motivaatio määritelläänkin nykykäsityksen mukaan koostuvan kolmesta osasta:  

• Motivaation sisältyy tavoite. Ihminen on motivoitunut, jos hän kokee 

tavoitteen itselleen tärkeäksi. 

• Suotuisa selviytymisennuste motivoi ja ihminen uskoo voivansa saavuttaa 

tavoitteen. 

• Ihminen on motivoitunut, jos toiminta herättää myönteisiä tunteita tai estää 

epämiellyttävien tunteiden kokemisen.                           (Laine & Vilkko-

Riihelä 2006, 77) 

 

4.3 Virtauksen imu 
 

Behavioristit selittävät motivoitumista toimintaan liittyvien seurausten perusteella. Jos 

käyttäytymisestä seuraa jotakin myönteistä kuten palkitsemista, se lisääntyisi. Käytös, 

josta seuraisi rangaistus, puolestaan vähenisi. Ihminen ei kuitenkaan ollut näin 

yksinkertainen kokonaisuus. Motivaatio jaettiinkin ulkoiseen ja sisäiseen 

motivaatioon. Toiminta, jolla tähdätään ulkoapäin tulevien palkkioiden (esim. raha, 

arvostus) saavuttamiseen, on ulkoapäin tulevien seikkojen motivoimaa. Toiminta on 

sisäisen motivaation synnyttämää silloin, kun siihen ryhdytään esim. uteliaisuuden, 

kiinnostuksen tai muiden henkilön arvokkaina pitämien seikkojen vuoksi. Olennaista 

on siis se, miten henkilö mieltää toiminnasta seuraavan palkkion.  Erityisesti jos 

henkilö kokee palkkion kontrolloivan toimintaansa, on sillä sisäistä motivaatiota 

vähentävä vaikutus. Jos henkilö ajattelee palkkion olevan tunnustus pätevyydestä 

tehtävän suorittamisessa, voi palkkio lisätä sisäistä motivaatiota. Sisäisen motivaation 

ylläpitämisessä omasta toiminnasta saatu palaute sekä taitojen ja edistymisen 

itsearviointi ovat tärkeitä. (Karrasch & al 2007, 38)  

 

Suurimman osan ihmisistä ajatellaan olevan motivoituneita yhtä aikaa ulkoisesti ja 

sisäisesti. Ei ole kuitenkaan olemassa mitään yleisesti hyväksyttyä motivaatioteoriaa, 

joka yksiselitteisesti kuvaisi ihmisen toiminnan. Osan motiiveista ajatellaan olevan 

ulkoisia, helposti kvantifioitavia ja verbalisoitavia. Osaa motiiveista pidetään 

sisäisinä, osittain tiedostamattomina ja tunneväritteisinä. (Vartiainen & Nurmela 

2002, 189, 190) osa ulkoisista motiiveista saattaa kuitenkin sisäistyä. Esimerkiksi 

opiskelija on aluksi saattanut tehdä läksynsä välttääkseen nolon tilanteen tunnilla, 

mutta alkaakin itse vaatia itseltään ahkeruutta, ettei tuntisi itseään laiskaksi. Selkeä 
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sisäinen motivaatio on kyseessä, kun opiskelija opiskelee, koska on kiinnostunut 

asiasta ja arvostaa sitä. Mahdollisesti on niin, että juuri sisäinen motivaatio on 

pitkäjänteisen työskentelyn edellytys. Toisaalta motivaation puute voi merkki siitä, 

että henkilö on liikaa ulkoisten motiivien varassa: Kaikki asiat tuntuvat muita varten 

tehdyiltä. (Laine & Vilkko-Riihelä 2006, 78) 

 

Eräs huomattava teoria sisäisestä motivaatiosta ehdottaa, että ihmiset saavat 

aktiviteetista mielihyvää, kun he saavuttavat ns. virtauksen (flow) (Charness, Tuffiash 

& Jastrzembski 2004, 301) Kun yksilöt kokevat virtauksen, toimivat he 

Csikszentmilalyin (1975) sisäistä motivaatiota ja sisäisiä palkkiota selittävän teorian 

mukaan täysin tilanteeseen sitoutuneina ja pitävät mielensä täysin tehtävään 

keskittyneinä. Virtauksen kokevat yksilöt saavat palkkion ennemmin sisäisistä 

tuntemuksistaan kuin ulkoisista palkkioista. (kts. Charness & al 2004, 301) Henkilön 

on tärkeää virtauksen tunteakseen ajatella, että heille tarjoutuneet mahdollisuudet 

sopivat heidän kykyihinsä, jotta kyllästyminen tai ahdistus eivät estä virtausta. Tällöin 

henkilö kokee hallitsevansa tilanteen, haluaa psyykkistä tai fyysistä haastetta, nauttii 

aktiviteetistä sen itsensä takia ja pitävät jännityksestä niin paljon, että kaipaavat lisää 

mahdollisuuksia. (Charness & al 2004, 301) Työmotivaation sanotaankin olevan 

parhaimmillaan, kun henkilö motivoituu suoritukseen itse (Otala & Ahonen 2005, 

127). 

 

Tunteet, mielipiteet ja ajatukset eivät esiinny tietoisuudessa itsellisinä kokemuksina 

vaan ne ovat ikään kuin limittäin toisiinsa nähden ja vaikuttavat toisiinsa 

vastavuoroisesti. Henkilö voi esimerkiksi työssä ollessaan olla intensiivisen huomion 

vaativan tehtävän - jota ei oikein haluaisi tehdä – kimpussa ja ajatella levottomana 

teini-ikäisen poikansa outoa käytöstä. Osa henkilön mielestä voi siis olla 

työtehtävässä, mutta hän ei silti ole siihen täysin paneutunut. Huomion keskittäminen 

on kuitenkin Csikszentmihalyin mukaan ensiarvoisen tärkeää: ilman fokusta tietoisuus 

on kaaoksessa eikä ihminen saavuta tavoitteitaan. Keskittyminen vaatii enemmän 

huomiota, jos henkilön on tehtävä se vastoin tunteitaan tai motiivejaan. Jos henkilö 

sen sijaan pitää tekemisestään, ei keskittyminen ole vaikeaa edes objektiivisesti 

tarkasteltuna suurien vaikeuksien noustessa esiin. (Csikszentmihalyi 1997b, 46-50) 

 

Csikszentmihalyi ehdottaa mielikuvitusleikkiä: Ajattele, että olet hiihtämässä ja lasket 

alas mäkeä. Koko huomiosi on keskittynyt vartalon liikkeisiin, kasvoille puhaltavaan 
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ilmavirtaan ja ohikiitäviin lumisiin puihin. Tietoisuudestasi ei löydy liikkumatilaa 

ristiriitaisille ajatuksille – tiedät, että yksikin häiritsevä ajatus voi suistaa sinut pää 

edellä lumihankeen. Etkä edes halua sotkevia ajatuksia mieleesi. Lasku on niin 

täydellinen, että ainoa mitä haluat, on mennä sen mukana ja että se kestäisi kauan. 

Saman mielikuvituselämyksen voi kuvitella minkä tahansa lempipuuhan kanssa, 

koska olennaista on, että tietoisuus on täynnä keskenään harmonisia ajatuksia, tunteita 

ja toiveita. Tällöin kyseessä on virtaus. (ibid, 50-51, 56) 

 

Tavallisesti henkilöt kokevat virtauksen, kun heidän edessään on joukko haasteita, 

jotka vaativat niiden mukaisesti muokatun vastauksen. Virtaus on vaivaton kokea 

esim. shakin tai tenniksen yhteydessä, koska niiden säännöt ja asetetut tavoitteet ovat 

selkeät, eikä henkilön tarvitse pohdiskella, mitä toimia tai miten toimia. Samanlaisia 

musta-valkoisen selkeitä tavoitteita tarjoavat Csikszentmihalyin mukaan jonkin 

kappaleen soittaminen soittimella, vuorikiipeily tai kirurginen operaatio, ja siksi näitä 

ja vastaavia aktiviteetteja voikin kutsua virtausaktiviteeteiksi, koska niissä 

todennäköisemmin voi kokea virtauksen. Toinen virtauksen tunnusmerkki on se, että 

siitä saa välittömän palautteen siitä, kuinka on toimittu, esimerkiksi shakin pelaaja 

tietää siirto siirrolta kuinka hänen pelinsä etenee. (ibid, 51) 

 

Tyypillisesti virtaus tapahtuu kun toimeen tarvitaan henkilön koko osaaminen, jotta 

siinä voisi juuri ja juuri onnistua. Tarvitaan siis tarkka tasapaino henkilön kykyjen ja 

mahdollisuuden suorittaa tehtävä välillä. Jos vaatimukset ylittävät henkilön kyvyt, hän 

turhautuu, tulee levottomaksi ja lopulta ahdistuneeksi. Jos haaste on liian vaatimaton, 

henkilö rentoutuu ja ikävystyy. Yksilö kokee virtauksen tuoman syvän paneutumisen 

silloin, kun koko hänen kapasiteettinsa suoriutua tehtävästä on otettava käyttöön. 

Koska virtaus vaatii henkilön psyykkisen energian täyden keskittämisen, on hän 

täydellisen keskittynyt tähän yhteen asiaan. Mukaan ei mahdu häiritseviä ajatuksia 

eikä epäolennaisia tunteita. Csikszentmihalyi sanoo, että itsekeskeisyys katoaa ja silti 

yksilö kokee itsensä vahvemmaksi kuin koskaan. Ajantaju katoaa ja tekeminen saa 

itseisarvon. Onni ei Csikszentmihalyin mielestä kuulu virtaukseen vaan tulee 
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tunnettavaksi vasta suorituksen jälkeen. Hyvä olo on kuitenkin virtauksessa mukana, 

ja virtausta voi sanoa psyykkisen entropia9 vastakohdaksi. (ibid 52-54, 94) 

 

Yllättävää kyllä työ on se tila, jossa virtauksen todennäköisesti kokee. Työ asettaa 

osaamiselle suuria haasteita, selviä tavoitteita ja sääntöjä, sekä antaa palautteen esim. 

kiitoksena johdolta. Csikszentmihalyin mukaan työllä on sama rakenne kuin muilla 

itsessään palkitsevissa aktiviteeteissa kuten leikkimisessä, urheilusuorituksissa, 

musiikissa ja taiteessa. (ibid 84, 85)  

 

Työn imun eli virtauksen sanotaan vetävän ihmistä yhä parempiin suorituksiin ja aina 

vian korkeammalle osaamistasolle. Koska virtaus syntyy vasta kulloistenkin kykyjen 

äärirajoilla, siirtää kykyjen kehittyminen haastekynnystä jatkuvasti ylöspäin, ja näin 

virtaus ruokkii ihmisessä halua oppia ja kehittyä työssään paremmaksi. Virtauksen 

väitetään olevan myös paras tapa valjastaa tunteet oppimisen ja suorituksen 

palvelemiseen. Virtauksessa tunteet ovat hallinnassa ja positiivisia ja täten auttavat 

tehtävässä suoriutumisessa. Virtauskokemuksen sanotaan olevan sellainen mielihyvän 

tunne, että se saa haluamaan lisää virtauskokemuksia eli ts. haasteita ja niistä 

suoriutumista. (Otala & Ahonen 2005, 128-131) Csiskzenthamihalyin kerrotaan myös 

saaneen tutkimuksissaan selville, että elämän huolten ja murheiden unohtaminen on 

tärkeää. Virtaukseen pääsemiseksi henkilön olisi myös luovuttava itsetarkkailusta ja 

keskityttävä itse toimintaan. Lisäksi virtaukseen pääseminen edellyttää ponnistelua. 

(Karrasch 2007, 58) Goleman (1995, 91) kuvaa virtausta itsensä unohtamisen tilaksi.  

 

Mainittakoon kuriositeettina psykologian suurena ajattelijana pidetyn (Goleman 1995, 

38) Carl Rogersin (1976, 89) havainto oppilaista ja opettamisesta: ” För det första 

verkar det klart att när studenter ser att de är fria att följa sina egna syften satsar de 

flesta mer av sig själva, arbetar hårdare och behåller och utnyttjar mer av det som de 

lärt sig än de gör under konventionella kurser.” Tästä havainnosta ja yllä olevasta on 

pääteltävissä, että henkilön oma halu ja kohteeseen liittyvät miellyttävät tunteet sekä 

itsemääräytyvyys ovat tärkeitä siinä, minkä tekemiseen ja miten sen tekemiseen 

henkilöt suuntautuvat. Otala & Ahonen (2005, 134) lisäävätkin, että ihminen saa 

 
9 Otala & Ahosen (2005, 125) mukaan entropia on tila, jossa aivojen toiminta on hajanaista. 
Huomiokapasiteetti ei ole kohdentunut vaan se on hajatilassa, esim. silloin kun ihminen on ikävystynyt 
tai hermostunut. Aivotoiminta on kyllä vilkasta, mutta sekavaa ja kielteiset tunteet aiheuttavat sen, että 
kaikki asiat tuntuvat yhtä tärkeiltä tai vähäpätöisiltä. 
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mielihyvää vain omasta halusta ja vapaaehtoisesti jonkin tekemiseen ryhtymisestä: 

Pakolla työtä tekevä ei pääse virtauksen imuun.  

 

4.4 Tunneälykäs selviytyjä 
 

Golemanin mukaan tunteiden tieteellinen ymmärtämisen lisäännyttyä on käynyt 

mahdolliseksi tarkastella älykkyyttä uudella tavalla. Kapean määritelmään mukaisesti 

älykkyysosamäärää voidaan pitää geneettisenä vakiona, johon henkilö ei voi 

vaikuttaa. Älykkyyden ajatellaan määräävän henkilön menestyksen elämässä. 

Goleman kuitenkin kysyy: What factors are at play, for example, when people with 

high IQ flounder and those of modest IQ do suprisingly well? Mikä on selitys, kun 

huomattavan älykkäät ihmiset kompastelevat voimakkaiden intohimojen ja 

hillittömien impulssien takia? Vastauksena hän pitää tunneälyä (emotional 

intelligence), jota voidaan oppia. Tunneäly on hänen mukaan virtausta 

parhaimmillaan.  (Goleman 1995, xi, xii, 34, 90) 

 

Goleman (1995, 34) määrittelee tunneälyn ihmisen kyvyksi: 1) sinnitellä 

turhautumien kanssa; 2) motivoida itseään; 3) hillitä impulsseja ja lykätä tyydytystä; 

4) säädellä omia tunteitaan; 5) säilyttää ajattelukyky huolien ja ahdistusten keskellä ja 

6) olla empaattinen ja toiveikas.  Toisin sanoen itsetuntemus, motivoituminen, 

itsehallinta, empatia ja ihmissuhteiden hoito ovat tunneälyn perustavat elementit 

(Goleman 1998, 40). 

 

Tunneälykkyys ilmenee sosiaalisena luontevuutena ja tasapainoisuutena, ulospäin 

suuntautumisena ja iloisuutena. Tunneälykkäät ihmiset eivät ole taipuvaisia 

pelokkuuteen tai huolestuneeseen mietiskelyyn vaan sopeutuvat hyvin stressiin. Heillä 

on kyky sitoutua lujasti ihmisiin tai omistautua asioille ja ottaa vastuuta. 

Ihmissuhteissa he ovat sympaattisia, välittäviä ja osaavat ilmaista tunteensa sopivalla 

tavalla. Tunneälykkäät ihmiset pitävät itsestään ja ovat sinut sosiaalisen ympäristönsä 

kanssa. Tässä on kuvailtu tunneälykkyys äärimmillään, mikä tarkoittaa, että sen 

sekoittuminen älykkyyden kanssa on eriasteista ja sen osa-alueiden ilmeneminen 

vaihtelee yksilöstä toiseen. (Goleman 1995, 41, 45) 

 

Shoda, Mischel & Peake raportoivat siitä, miten kyky lykätä välitöntä nautintoa 

tulevaisuudessa koettavien seurausten takia, liittyy kognitiivisiin ja 
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itsesäätelytaitoihin. Testiryhmänä käytettiin lapsia. Ensin kunkin lapsen kanssa 

leikittiin, minkä jälkeen lapselle kerrottiin, että hänen kanssaan leikittäisiin vähän ajan 

päästä uudelleen. Lapsen olisi kuitenkin odotettava ja siitä hän saisi palkinnoksi 

valitsemansa esineen, esim.  1-2 vaahtokarkkia. Jos lapsi ei jaksaisi odottaa, saisi hän 

esineen, jota ei ollut valinnut.  Vuosien päästä aikuistuneiden lasten vanhemmille 

lähetettiin kysely, jossa heitä pyydettiin arvioimaan lapsiaan. (Shoda, Mischel & 

Peake 1990, 980) Osa lapsista malttoi odottaa vaaditut 15-20 minuuttia, ja 

kestääkseen sinnittelyn peittivät silmänsä ollakseen näkemättä palkkiovaihtoehtoja, 

puhuivat itsekseen, lauloivat, leikkivät käsiensä ja jalkojensa kanssa tai yrittivät jopa 

nukahtaa. Aikuiseksi tultuaan näiden sinnittelijöiden havaittiin olevan sosiaalisesti 

kyvykkäitä, itsetietoisia, kestävän hyvin turhaumia ja painetta, luotettavia ja sellaisia, 

jotka ottivat haasteita ja hoitivat työnsä loppuun asti ja olevan edelleen kykeneviä 

lykkäämään mielihyvää saavuttaakseen tavoitteensa. Niiden, jotka eivät lykänneet 

mielihyvää, kuvailtiin aikuisina olevan ominaisuuksiltaan päinvastaisia. Goleman 

pitääkin tällaista itsehillintää emotionaalisen itsesäätelyn ydinolemuksena. Goleman 

(1995, 81,83) 

 

Tavoitteena tunteiden hallinnassa on tasapainon saavuttaminen, ei tunteiden 

tukahduttaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että tavoitellaan sopivaa tunnetta, joka on 

suhteessa tilanteeseen ja vastaavuudessa sen kanssa. Jos tunteet ovat liian 

vaiennettuja, ne luovat tylsistyneisyyttä ja etäisyyttä. Mutta jos tunteet ovat 

hallitsemattomia, äärimmäisiä, liian intensiivisiä tai itsepintaisia, ovat ne Golemanin 

mukaan patologisia kuten lamaannuttava masennus. Järkyttävien tunteiden kurissa 

pitäminen on hänen mukaan avain psyykkisen hyvinvointiin. Taitoa tyynnyttää 

itseään voidaan sanoa perustaidoksi. Kysymyksessä ei ole yksistään niinkään sen 

kontrollointi, milloin tunne tulee tai mikä tunne tulee, vaan tunteiden keston säätely. 

Merkkinä siitä, että tunteet ovat ylittäneet sopivuuden rajan, on se, että ne ovat niin 

läpitunkevia, että ne ylittävät kaiken muun ajattelun ja estävät keskittymästä 

mihinkään muuhun. Tällainen kykenemättömyys keskittyä vaikuttaa erääseen 

kognitiiviseen kykyyn., ns. työmuistiin, joka on kyky pitää mielessä kaikki käsillä 

olevaan tehtävään liittyvä informaatio. Ihminen ei voi tässä mielentilassa enää ajatella 

järkevästi. (Goleman 1995, 56, 57, 79) 

 

Tunneälyyn liittyvä toivo ja se, että ihmisellä on kyky nähdä asioiden mahdollisuudet, 

ovat tärkeitä ominaisuuksia ihmisessä. Toiveikkaiden ihmisten kuvaillaan olevan 
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hyviä motivoitumaan; ja sellaisiksi, jotka tuntevat itsensä päteviksi selvittämään 

ongelmia; sellaisia, jotka vakuuttavat itselleen vaikeissakin kohdissa, että asiat 

järjestyvät; ja sellaisiksi, jotka ovat joustavia tavoitteita koskevien keinojen suhteen. 

Toiveikkaat ihmiset osaavat pilkkoa tehtävät helposti käsiteltäviksi osatehtäviksi. 

Heidän sanotaan selviävän jatkuvasti muuttuvassa ja monimutkaistuvassa 

työelämässä. (Otala & Ahonen 2005, 120, 121, 125, 126).  

 

Voidaan puhua tunneälykkäästä asenteesta. Esimerkiksi myyntihenkilön reaktio 

hylättyihin tarjouksiin on ratkaiseva motivaation kokoamiseksi seuraaviin yrityksiin. 

Pessimisti tulkitsee hylkäyksen siten, että hän on epäonnistunut henkilö, mikä 

reaktiona mitä luultavammin johtaa tappiomielialaan. Itseään motivoimaan kykenevä 

eli optimistisesti suhtautuva ei ajattele ongelman olevan hänessä itsessään vaan 

tilanteessa, ja puuttuu siihen, mikä on korjattava. Optimisti pursuaa toivoa. Tunnettu 

Martin Seligman sanookin optimismin ja pessimismin eron olevan siinä, että 

pessimisti näkee epäonnistumiset pysyvänä asiantilana, kun taas optimisti ajattelee 

tilanteen olevan sellaisen, että sen voi muuttaa ja että siihen voi vaikuttaa. Optimisti 

ryhtyy suunnittelemaan ja aktiivisiin toimiin. (Goleman 1995, 88, 89; Goleman 1998, 

42) 

 

Super Bowl on amerikkalaisille tärkeä vuotuinen tapahtuma ja se halutaan nähdä 

vähintään televisiosta. Lento Detroitista New Yorkin oli kuitenkin myöhässä ja 

matkustajien keskuudessa vallitsi ärtyisä tunnelma. Kun kone viimein saapui perille, 

oveen tullut vika pakotti koneen pysähtymään 30 metrin päähän portista. Osa 

matkustajista hypähti pystyyn. Miten tilanne saataisiin rauhoittumaan? Yksi 

lentoemännistä meni kuuluttamaan. Hän olisi voinut tiukkaan sävyyn käskyttää 

matkustajia ja muistuttaa liittovaltion ilmailumääräyksistä. Sen sijaan tämä 

lentoemäntä ”sanoi lempeästi, laulavalla nuotilla, kuin pienelle lapselle, joka on taas 

tehnyt tuhmuuksia: ´ Mutta kukas on noussut jo seisomaan?´ ” Tämä kommentti sai 

matkustajat nauramaan ja niin kaikki istuivat kiltisti kunnes kone pääsi portille. 

(Goleman 1998, 38) 

 

Lentoemännän voidaan sanoa olevan tunnetaitava, joka on tunneälyyn perustuva 

kyky. Hän vaikuttaa toisiin taitavasti ja saa toiset toimimaan haluamallaan tavalla eli 

on empaattinen havaitessaan toisten tunteet ja sosiaalisesti kyvykäs osatessaan 

käsitellä noita tunteita taitavasti. Ihmisen tunneäly on hänen mahdollisuutensa oppia 
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tunneälyn eri osa-alueisiin perustuvia käytännön kykyjä. Tunnetaidot kertovat, kuinka 

suuri osa näistä mahdollisuuksista on jalostunut työelämässä hyödylliseen muotoon, ja 

vasta tunnetaitava ihminen menestyy työelämässä ja on työssään erinomainen. 

Golemanin mukaan tunnetaidot tulevat nousemaan nykyisen kaltaisessa 

liikemaailmassa yhä tärkeämpään asemaan. (Goleman 1998, 40, 45) 

 

4.5 CVM-sovellus 
 

Psykologian ihmiskäsitys on siis varsin erilainen kuin taloustieteissä tavallisesti ja 

muistuttaa lähinnä McGregoryn (1960) y-teorian mukaista ihmistä ja Simonsin (2000) 

holistista ihmiskuvaa. Psykologia tieteenä tarjoaa ihmisestä rikkaan ja syvällisen 

kuvauksen ja laajentaa olennaisesti ihmiskäsitettä. Työelämä on yksi ihmiselämän 

osa-alue ja siellä pätevät samat psykologiset opit kuin yksityiselämässäkin. 

 

Edellä olevien tunteiden tuotteistaminen sellaiseen muotoon, että vastaajat voivat 

antaa niille rahamääräinen arvon, vaatii niiden eksplikoimisen ymmärrettävällä ja 

konkreettisella tavalla. Tässä osiossa kuvaillun yleisen ja yksityisen tason esitykset 

menestyksekkäästi toimivan ihmisen ominaisuuksista tuntuivat olevan ajatuksiltaan 

hyvinkin samansuuntaisia ja toisiaan toistavia. Edellä esitetyn perusteella on päädytty 

seuraavaan päättelyyn ihmisen tuottavista tunteista. 

 

Vaikuttaa sille, että henkilöllä on oltava tunne, että kyllä minä pärjään ja osaan. Työn 

tulisi tuntua olevan hallinnassa, sopivan helppoa ja nautinnollista, haluttavaa. Työhön 

liittyvät mielihyvän tunteet ovat olennaisia tuottavalle työskentelylle. Ollakseen 

tuottelias ihminen tarvitsee varman olon, jossa hän tietää, mitä on tehtävä seuraavaksi. 

Ei ole epäselvyyksiä. Henkilö on vahvasti tietoinen tietämisestään ja osaamisestaan ja 

siitä mitä häneltä edellytetään ja että hän voi vastata vaatimuksiin niiden 

edellyttämällä tavalla. Hän kokee itse asettaneensa tavoitteensa ja olevansa vastuussa 

itse itsestään ja työstään. Ihmisen tulisi vahvasti kokea, että hän on omaehtoisesti 

asettanut tai hyväksynyt tavoitteensa ja myös voi ne saavuttaa.  

 

Tällainen varmuus liittyy siihen, että ihminen on henkilökohtaisesti sinut 

ympäristönsä kanssa. Hän ei pelkää tai jännitä vaan on ajattelussaan itsenäinen ja 

itsellinen. Hän uskaltaa ottaa riskejä siinä mielessä, ettei suhteettomasti pelkää 

esimerkiksi vertaistensa mielipiteitä. Yksilö voi näin ollen rauhallisesti punnita asioita 
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ja kestää painetta. Mikään asia ei tällöin tule suhteettoman tärkeäksi. Vaikka henkilö 

työskenteleekin osittain ympäristön ehdoilla, on hänellä silloin oma etu ja mielekkyys 

mukana. Hän on työtilanteessakin tinkimättömästi oma itsensä.  

 

Tunneälykkyys merkitsee hyvää itsetuntoa ja todennäköisyyttä sille, että henkilön 

mielekäs minä-kokemus säilyy työelämässä usein toistuvissa kovissa tilanteissa. Tämä 

pelkistetään itsevarmuudeksi ja sitkeydeksi säilyttää myönteinen näkemys itsestään. 

Tunneäly on rohkeutta reagoida älykkäästi tunteella ja uskallusta poiketa totutusta 

kuten edellä oleva lentoemäntä edellä osoitti.  

 

Lomakkeen tunneperäiset hyödykkeet ilmaistaan väitteiden muodossa. Lomakkeen 

taustaksi valitaan useimpia miellyttävä kaunis kuva. Tällä vastaajalle viestitään, että 

lomakkeen ajatuksiin kannattaa paneutua. Tarkoituksena on myös viestiä, että 

vastauksen vastaanottaja eli yritys arvostaa henkilön mielipidettä sekä korostaa sitä, 

että tämä ei ole mikä tahansa mielipidekysely. Tietenkin tällainen kaksisuuntainen 

viestintä vaatii yritykseltä muutakin kuin visuaalisesti viehättävää lomaketta.  

 

Lomakkeessa vastaajalle halutaan antaa sellainen mielikuva, että hän on arvioija, eikä 

arvioitava, millä henkilöä pyritään rohkaisemaan vapaaehtoiseen itsetutkisteluun ja 

omien ajatusten selvittämiseen. CVM-sovelluksen etuna onkin se, että yrityksen 

tarjoamat, työhön liittyvät tunteet ja siten työpaikka tuotteistetaan ja ikään kuin 

siirretään henkilön ulkopuolelle. Työpaikka on aivan samanlainen hyödyke kuin mikä 

tahansa markkinoilta valittava hyödyke, jota voidaan kiihkottomasti ja objektiivisesti 

arvioida. Mielipidekyselyt eivät mielestäni tarjoa tällaista ajatusmaailmaa. 

Mielipidekyselyt eivät myöskään kohtele henkilöä itsenäisenä ja yrityksestä erillisenä 

yksilönä, jolla on minuus, vapaa tahto ja tarve miellyttää itseään.  

 

Lomakkeen johdannossa vastaajaa yritetään auttaa ymmärtämään, että työ on aivan 

samanlainen toimi elämässä kuin vaikkapa harrastus. Useimmiten harrastus valitaan 

oman mielenkiinnon pohjalta ja sitä jatketaan sen antamien toivottavien tunteiden 

vuoksi. Loppujen lopuksi monien konkreettisten asioiden tai tekemisen hyöty 

henkilölle tulee niiden aiheuttamien tunteiden kautta. Vastaajaa pyydetäänkin 

lomakkeen johdannossa ajattelemaan yritys kaupaksi – tällöin hän voi ostaa vain niitä 

tuotteita, joita kaupassa on myytävänä ja sen laatuisina kuin ne siellä ovat. Hän siis 
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arvottaa työpaikassaan tuntemiaan tuntemuksia sellaisina kuin ne vastaamishetkellä 

ilmenevät. 

 

Ennen lomakkeiden jakamista henkilöstölle olisi hyvää pitää pieni puhe, jossa 

johdatellaan vastaajia CVM-ajatusmaailmaan ja annetaan heille tarvittavaa 

taustatietoa kuten yksityiskohtia, joita ei ole järkevää laittaa lomaketta 

kuormittamaan. Esimerkiksi se pyydetäänkö vastaajaa merkitsemään ne tuotteet, joita 

hän ei ajattele yrityksellä olevan, on tällainen yksityiskohta. Puheessa mainitsemisen 

arvoisia yksityiskohtia ovat myös tässä CVM-sovellusversiossa johdantoon sijoitetut 

tilastotiedot. Vastaajaa voi näin sijoittaa itsensä hypoteettisille markkinoille 

todellisten markkinoiden avulla: Jos käytän matkusteluun 4.000 €/a, niin kuinka 

paljolla olen valmis sijoittamaan varmuuden tunteeseen töitä tehdessä. 

 

Lomakkeeseen laadittava johdanto toimii vastaajaa tehtävään orientoivana 

muistutuksena. Se voi olla aivan hyvin muutakin kuin, mitä tässä ehdotetaan 

johdannoksi: 

 
Monet pitävät työtä pakollisena pahana, josta on saatava 
kompensaatiota. Kuitenkin ihminen saa työn tekemisestä monia 
miellyttäviä tunteita.  

 
Olet arvottamassa työpaikkaasi eli saat nyt tilaisuuden kertoa, minkä 
arvoisina pidät sen sinulle tarjoamia hyödykkeitä. Olet 
mielikuvituksellisessa kaupassa asiakkaana ja ostamassa haluamiasi 
tuotteita. Leikisti kauppa on yritys.  Tehtävänäsi on siis arvioida 
oheisille vuodeksi käyttöösi saamille tuotteille oikea hinta. 

 
Monet ovat valmiita maksamaan esim. golf-harrastuksestaan 
asiaankuuluvine varusteineen ja jäsenyyksineen xx €/a. Koiranomistajat 
puolestaan käyttävät lemmikkinsä hoitamiseen keskimäärin x €/a. Matka 
Kroatian hiekkarannoille maksaa xxx €. Syynä kukkaron nyörien 
hellittämiseen on, että he tietävä maksavansa sellaisesta asiasta, joka tuo 
heille toivottavia tuntemuksia. Voitkin vapaasti käyttää vertailuarvona 
omaa rakasta harrastustasi tai jotakin sinulle tärkeää asiaa, josta olet 
valmis maksamaan sievoisiakin summia – tuohan se sinulle mielihyvää 
ja auvoisen olon. 
 
Miten paljon olet siis valmis maksamaan palkkapussistasi ”työ-
harrastuksesi” sinulle tuomista tuntemuksista, kun saat ne siten vuodeksi 
käyttöösi? 
 
Olisi hyvä, jos nukkuisit yön yli ja sitten tekisit ostopäätöksesi. Oheiset 
summat ovat ehdotuksia ja jos jokin muu rahamäärä kuvaa ajatuksiasi 
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paremmin, voit aivan hyvin kirjoittaa sen näkyviin. Valitse vain ne 
tuotteet, jotka todella haluat ostaa. 

 

 

Riippuu mahdollisesti työpaikastakin, millaiset henkilökohtaiset ominaisuudet ja 

tunteet ovat tuottavimpia. Tässä sovelluksessa (kts. liite 1), jota ei ole suunniteltu 

millekään tietylle yritykselle, on valittu sellaiset tunteet mitattaviksi, jotka ovat 

hyvinkin yleisiä. 4 luvun tarkoituksena onkin ollut tuoda CVM-sovellukseen sisällys 

esimerkinomaisesti. Tämä siksi, että todennäköisesti on järkevää antaa ihmismielen 

asiantuntijoiden etsiä tuottavat tunteet ja yritysspesifit tuottavan henkilöstön 

ominaisuudet. Suosituksena annettakoon, että mukana voi olla sellaisia väittämien 

muotoon puettuja tuntemuksia, jotka vähentävät tuottavuutta eli ovat päinvastaisia 

kuin tuottavat tunteet. Esimerkiksi joustamattomuus mahdottomilta tuntuvien 

tavoitteiden yhteydessä luultavasti joissakin tapauksissa laskee henkilön työkykyä ja 

siten tuottavuutta.  

 

Edellä mainitun perusteella mitattaviksi tuotteistetut tunteet voivat olla 

seuraavanlaisia:  

 

OPERATIONALISOINTI 1.  

Hallinta, varmuus osaamisesta, tehtävien selkeys, selviämisen tunne, saavuttamisen 

tunne, varmuus tehtävästä, tehtävien suorittamisen mielekkyys: 

• Tämä työpaikka tarjoa minulle tunteen, että tiedän pärjääväni siinä, mitä 

minulle on annettu tehtäväksi. Välillä on aika haasteellista mutta 

pääsääntöisesti ajattelen selviytyväni. 

• Koen työssäni, että etenen pikku hiljaa tavoitteisiini valitsemieni keinojen 

avulla. 

• Työni tarjoaa sellaisen mukavan tunteen, että aamulla herättyäni voin 

ajatella, että töihin päästyäni jatkan siitä, mihin eilen jäin. 

• Joskus käy niin, että työt ovat vastalääke stressille. 
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OPERATIONALISOINTI 2.  

Omaehtoisuus, itsenäisyys, luottamus omiin ajatuksiin, luottamus omien tunteiden 

hyväksyttävyyteen, suhteellisuuden taju, rohkeutta toimia persoonallisesti:  

• Työni antaa minulle luvan käyttää siinä omia aivojani ja kokeilla 

rohkeitakin ideoita. 

• Joskus työpaikallani tulee eteen kimurantteja tilanteita kollegojen kanssa, 

mutta olen saanut tottua siihen, että niistä selvitään välillä naurunkin kera. 

• Saan töissä ollessani olla oma itseni.  

• Työpaikalla ymmärretään, että ihmisen elämässä on muitakin asioita kuin 

työn tekeminen. 

 

Tulokset ilmaisevat sen, mikä kullekin yksilölle on arvokkainta ja mitkä tuntemukset 

henkilöstölle yhteisesti ovat arvokkaita tai myös mitkä tuntemukset eivät ole 

henkilöstölle tärkeitä. Tällaisen tärkeysjärjestyksen lisäksi CVM-sovelluksen 

tuntemukset antavat viitteen henkilöstön tuottavien tunteiden syvyydestä, määrästä tai 

tasosta. Johto saa näin tietoa henkilöstön nimenomaisista tunteista ja saa tietää, miten 

tuottavassa kunnossa henkilöstö on tai mihin epäkohtiin eli tuottavien tunteiden 

poissaoloon tai vähyyteen on kiinnitettävä huomiota.  Tulosten tulkitseminen on 

kuitenkin sellainen osa-alue, joka vaatii lisää tutkimista ja etenkin empiiristä näyttöä. 

Rinnalle tarvitaan aluksi esimerkiksi vastaavien subjektiivisten välillisten 

tuottavuusmittareiden tuloksia kuten esim. mielipidekyselyiden tuloksia, jotta 

voitaisiin selvittää, miten yhdensuuntaisia CVM-sovelluksen tulokset ovat niiden 

kanssa. CVM-sovelluksen kehittäminen täysin valmiiksi ei siis onnistu ilman 

empirian apua. (Lisää 5.2:ssa.) 

 

CVM-sovelluksen ei ajatella soveltuvan yksittäisen työntekijän tuottavuuden 

tarkastelemiseen, eikä käytettäväksi kannustinpalkkauksen perusteena. Lähinnä sillä 

voidaan tarkastella tuottavuuteen vaikuttavien inhimillisten tekijöiden tilaa. On 

tärkeää turvata vastaajien anonymiteetti, jotta mittarin tulokset olisivat luotettavia. 

Samoin organisaation ulkopuolisen tahon käyttäminen voi luoda vastaajalle 

turvallisen ympäristön vastata.  (kts. esim. Lönnqvist & al 2006, 82, 87, 89). On myös 

mahdollista huomioida vastaajien taustatekijät, mutta tähän yksityiskohtaan ei oteta 

tämän CVM-version kehittämistyössä kantaa. 
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Suosituksena mittarin käyttämiselle mainittakoonkin se, että sillä mitattaville 

henkilöille tulisi tarjota anonyymisti vastaamisen suoja ja porukassa piilottelun 

mahdollisuus siten, että he todellakin voivat luottavaisin ja turvallisin mielin 

osallistua mittaamisprosessiin. Kun persoona osoittaa kuvitteellisella rahankäytöllään, 

mitä hän eri asioista tuntee, on kysymyksessä olettaakseni hyvinkin paljastava tilanne. 

Tästä vakavoittavasta syystä johtuen vastaajille tulisi luoda turvallinen ja jos 

mahdollista jopa leikkimielinen miettimis- ja vastaamisympäristö. 

 

 

5 JOHTOPÄÄTÖS 

 
5.1 Tutkimuksen anti 

 
Kuten johdanto-osuuden ja toisen luvun perusteella oli pääteltävissä tunteiden 

liittyminen työelämään on yleisesti tunnustettu tosiasia, mikä ei aivan vielä ole 

käytännössä yltänyt johdon laskentatoimen mittaamisajatteluun. Kuitenkin johdon 

laskentatoimen tehtävänä on tuottaa hyödyllistä tietoa mm. johdon tarpeisiin, ja siksi 

tässä opinnäytetyössä oli tavoitteena kehitellä uudenlainen henkilöstömittari, joka 

huomioisi nimenomaan sen tärkeän yhteyden, mikä tunteiden henkilöstön 

tuottavuuden välillä on.  

 

Toisessa luvussa tuotiinkin esille perinteisestä panos-tuotos-mittaamisesta poikkeavaa 

mittaamisajattelua. Subjektiivinen henkilöstön mittaaminen perustuu 

henkilökohtaisiin arvioihin ja siinä huomioidaan välilliset tuottavuuteen vaikuttavat 

tekijät. CV-menetelmästä johdettu CVM-sovellus on ns. subjektiivinen 

tuottavuusmittari, jolla pyritään selvittämään yrityksen henkilöstön tuottavien 

tunteiden tilaa eli sitä, miten tuottavassa kunnossa henkilöstö on.  

 

Ympäristö-, terveys- ja kansantaloustieteissä käytetty contingent valuation -

menetelmä on siihen kohdistuvasta kritiikistä huolimatta edelleen käytössä. Vaikka 

sen sisäinen toimintalogiikan järkevyyttä ei olekaan voitu tieteellisesti todentaa eikä 

kumota, valittiin se tässä opinnäytetyössä kehiteltävän mittarin perusaineosaksi. 

Varsinaisessa sovellusympäristössään CV-menetelmää on käytetty tutkimuksissa, 
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joissa henkilöitä on pyydetty arvioimaan ympäristökohteiden arvoa heille rahassa. 

CVM-tutkimuksissa on kuitenkin arvotettu rahamääräisesti niinkin herkkiä asioita 

kuin terveys ja riski kuolla. Henkilöiden siis uskotaan kykenevän sanomaan hinnan 

varsin voimakkaita tunteita herättäville asioille. Tämän perusteella CVM-

sovellukseen vastaajien odotetaan kykenevän arvottamaan työpaikkaansa. 

 

CVM-sovellus profiloituu ihmistä arvostavana viestintävälineenä. Tavallisesti johdon 

laskentatoimen mittareissa ja mittaristoissa keskitytään mittaamaan objektiivisesti 

havaittavia piirteitä. Koko kuvan hahmottamiseksi tarvitaan kuitenkin informaatiota 

muistakin inhimillisen toiminnan – kuten yritystoiminta on – tekijöistä, jotta 

päätöksenteko perustuisi mahdollisimman kattavaan tietoon ja johtaisi optimaaliseen 

valintaan ja sitä kautta toimintaan haluttuine seurauksineen. Usein mittareita 

käytetään konrollointiin ja diagnostiivisesti. CVM-sovellus on kuitenkin myös 

viestintäväline. Sitä käyttämällä yritysjohto lähettää mitattavalle henkilöstölle viestin 

siitä, että nämä ”pehmeätkin” teihin liittyvät asiat ovat meille tärkeitä. CVM-sovellus 

tarjoaa viestintäkanavana myös henkilökunnalle tilaisuuden kertoa tunteistaan ja 

lähettää viestin johdolle.  

 

Opinnäytetyölle asetut tavoitteet saavutettiin. CV-menetelmän pohjalta kehiteltiin 

CVM-sovellukselle prototyyppi. Välillinen tavoite, jossa etsittiin henkilöstön 

tuottavuuteen vaikuttavia tunteita, saavutettiin myös ja väittämiksi operationalisoidut 

tunteet liitettiin 3.5-alaluvussa hahmotellun CVM-rungon sisällöksi. 

 

5.2 Tarve jatkotutkimukselle 
 

Oletuksena CVM-sovellusmittarista on, että sen avulla kerättävä informaatio on 

johdolle relevanttia. Muiden mittareille yleisesti asettavat vaatimusten kuten 

validiteetin, reliabiliteetin, käytännöllisyyden ja uskottavuuden ei tämän 

opinnäytetyön empirian puuttumisen takia voitu osoittaa koskevan CVM-sovellusta. 

Tämä tarkoittaa sitä, että CVM-sovelluksen kehittämiseksi sille tasolle, että siitä olisi 

hyötyä johdolle päätöksenteossa, on tehtävä jatkotutkimusta ja jatkettava CVM-

sovelluksen kehittämistä. Tätä opinnäytetyötä voikin pitää erittäin alustavana 

alkututkimuksena. 
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Ensinnä CVM-sovelluksen on selvittävä mitattaviin liittyvästä haasteesta. On 

mahdollista, että kyselyn muodossa olevan CVM-sovelluksen väitteisiin ei 

yksinkertaisesti voi vastata johtuen syistä, jotka tuotiin esiin etenkin alaluvussa 3.4. 

Olisi myös tutkittava, voiko CVM-sovelluksella saatujen tulosten sanoa kertovan 

jotakin tietyn yrityksen henkilöstön ajatuksista siten, että tulokset olisivat 

yrityspesifejä, vai onko sittenkin mitattu hyvin yleisellä tasolla ilmeneviä, 

universaaleja tuntemuksia. Tämä tarkoittaa CVM-sovelluksen tieteellistä kokeilemista 

useissa eri yrityksissä ja testaamista suurilla vastaajajoukoilla.  

 

Toinen CVM-sovelluksen haaste on osoittaa olevansa psykometrisesti validi ja 

yhdensuuntainen muiden henkilöstöön liittyvien luotettavien mittareiden kanssa. 

Esimerkiksi jos yrityksessä on lähiaikoina suoritettu työtyytyväisyystutkimus, voidaan 

tuloksia vertailla. Vieläkin pidemmälle menevä ja mielenkiintoinen tutkimuskohde on 

CVM-sovelluksella saatujen tulosten mahdollinen korreloiminen objektiivisten 

mittareiden kuten palveltujen tyytyväisten asiakkaiden määrä tai yrityksen 

taloudellisen tuloksen kanssa.  

 

Kolmas CVM-sovelluksen ja edellä mainittuun haasteeseen liittyvä haastava tekijä on 

tulosten tulkinta. Tilastotieteelliset menetelmät toimivat CVM-sovelluksella saatujen 

tulosten analysointivälineenä. Esimerkiksi keskihajonta kertoo, miten suuri konsensus 

ja yhdenmukaisuus henkilöstössä vallitsee. Johdon omat päätelmät ja tulkinnat 

mittarin tuloksista pohjautuvat siihen, että he mahdollisesti tuntevat henkilöstönsä, 

heidän ajattelutavan, yrityskulttuurin, alakulttuurit ja kulutustottumukset. Lisäksi se, 

että tulokset ovat rahamääräisinä, auttaa vertailemaan henkilöiden hypoteettisesti 

ostamien tunne-elämysten arvoa siihen rahamäärään, jota keskimäärin henkilöiden 

voidaan olettaa kuluttavan muihin kohteisiin. On melko luultavaa, että ilman 

psykologien apua ei CVM-sovelluksen tuloksia voida avata. 

 

Lisäksi on huomattava, että CVM-sovelluksen käyttöalaa eli sitä, millaisiin yrityksiin 

se olisi sopiva – jos em. haasteet on voitu voittaa – ei tämän opinnäytetyön tekijän 

tämän hetkisen tietomäärän perusteella voitu päättelemälläkään selvittää. Lisäksi on 

mahdollista, että jotkin muut CVM-tekniikat, esim. open-end, luontuvat paremmin 

ihmisten ajatusten mittaamiseen. Monia CVM-sovellukseen liittyviä mielenkiintoisia 

kysymyksiä on vielä auki. 
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