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Mikroyrityksien vaikutus työllisyyteen on ollut rahoituskriisin jälkeisinä vuosina selvästi kasvussa, 

ja ne työllistävätkin jo yli 10 % Suomessa toimivien yritysten henkilöstöstä. Mikroyrityksessä työs-

kentelee yhdestä neljään henkilöä, joten mikroyritykselle on tunnusomaista muun muassa ajan puu-

te ja niukat tiedolliset sekä taloudelliset resurssit. Pienen yrityksen liiketoimintamalli on yleensä 

joustava toimintaympäristössä tapahtuville muutoksille, mutta samalla herkkä säilyttääkseen kilpai-

lukykynsä muuttuneessa tilanteessa. Parasta muutoksien ennakointia olisi asiakastyytyväisyydestä 

huolehtiminen. Tietoisuus mikroyrityksien ongelmaherkkyydestä ja kasvavasta merkityksestä kan-

santaloudelle antaa aihetta niiden tutkimiselle ja kehittämiselle.  

Tämän tutkimuksen keskeisinä tavoitteina oli tehostaa mikroyrityksen arvoketjua, lyhentää proses-

sin läpimenoaikaa ja parantaa tiedonhallintaa niin, että asiakkaan palvelusta saama arvokokemus 

olisi kiitettävällä tasolla. Yrityksestä kerättiin empiiristä tietoa paikan päällä kahdessa vaiheessa 

yhteensä lähes kahden kuukauden ajan. Saatua tietoa analysoitiin kvalitatiivisin tutkimusmenetel-

min kehityshankkeen tapaustutkimuksena. Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen perusteella tehtiin 

ydinprosessin nykytilan mallintaminen uimaratamallin mukaisella kuvausmenetelmällä. Nykytilan 

kuvaus oli yksi kehitystyön perusta ja kuvauksen lisäksi tutkimuksen taustateorioina käytettiin ar-

voketjuanalyysia, arvoa asiakkaalle sekä Lean Six Sigma - kehitystyökaluja. Ydinprosessi selkeytyi 

merkittävästi jo ensimmäisen nykytilan AS-IS-mallinnuksen seurauksena. Tutkimuksen toiseen 

vaiheeseen suunniteltiin uusi TO-BE-prosessimalli, jonka kokonaisvaltainen testaaminen vaatii 

vielä toiminnanohjausjärjestelmän kehittämistä erillisenä tutkimusprojektina. Tutkimuksen lopputu-

loksena saatiin arvoketjuun asiakasarvoa lisääviä elementtejä, minimoitua arvoketjun poikkeamat 

sekä lyhennettyä prosessin läpimenoaikaa. Mikroyrityksen näkökulmasta nämä pienentävät liike-

toiminnan taloudellista riskiä, parantavat arvoketjun tehokkuutta sekä lisäävät asiakastyytyväisyyt-

tä. Dokumentoidun ydinprosessin on tarkoitus helpottaa tulevaisuudessa myös uuden työntekijän 

sisäänajoa, oppimista, työmotivaatiota sekä prosessitiedon kohdennettua liikkumista. Lisäksi tämä 

tutkimusprojekti on tuonut yritykseen prosessin jatkuvan kehittämisen ajattelutavan.  
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Microenterprises impact on employment has been in the years following the financial crisis clearly 

on the rise and they already employ more than 10% of companies operating in Finland personnel. 

Microenterprise employs from one to four people, so microenterprise is characterized by, inter alia, 

the lack of time and scarce information and financial resources. A small company's business model 

is generally flexible to changes in the operating environment, but at the same time sensitive to re-

main competitive in the changed situation. The best thing about the anticipation of changes would 

be to taking care of the customer satisfaction. Awareness of the problem of the sensitivity of mi-

croenterprises and the growing importance of national economy giving rise to their exploration and 

development. 

The main objectives of this study was to improve the value chain of microenterprise, shorten the 

lead time of process and improve information management that a value of the service received by 

customer's experience would be excellent. Empirical data of the company was collected on site in 

two stages for a total of almost two months. The obtained data were analyzed using qualitative 

research methods as a case study of development project. On the basis of the first stage of study 

was the core of current state of process according to modeling by swimlane model description 

method. This modeling was one of the base of developing work and further was used tools as value 

chain analysis, value to customer, as well as Lean Six Sigma development tools for background 

theories related to the study. The core process already clarified significantly as a result of the first 

current state AS-IS-modeling. For the second stage of study was planned a new TO-BE process 

model, a comprehensive testing still requires development of an ERP system as a separate research 

project. The study outcome was to get customer value-adding elements to value chain and mini-

mize the deviations of the value chain and shorten the lead time of process. Microenterprise point 

of view, these reduce the financial risk to the business, improve the efficiency of the value chain 

and increase customer satisfaction. Documented core process is intended to facilitate the future, a 

new employee breaking-in, learning, motivation and process data targeted movement. In addition, 

this research project has brought the company to the continuous development of process thinking. 



 

 

ALKUSANAT 

 

 

Tämä työ sai alkunsa todellisesta mikroyrityksen liiketoiminnan kehitystarpeesta, jossa toi-

mintoja haluttiin kehittää ennakoivasti muuttuneen markkinatilanteen ja toimialan uusien uh-

kien häämöttäessä jo taivaanrannassa. Ilahduttavaa oli, että tehty tutkimus täytti sekä yliopis-

ton vaatimukset diplomityölle että yrityksen tarpeet kehitystyölle. Aivan kaikkia löydöksiä ei 

saatu mahtumaan tähän samaan pakettiin, koska esimerkiksi tietojärjestelmän sovittaminen 

uudistettuun prosessiin paljastui odotettua suuremmaksi ja myöhemmin erikseen toteutetta-

vaksi kehitysprojektiksi. Vilpitön kiitos kaikille yhteistyökumppaneille, joiden kanssa sain 

jakaa kokemuksia tämän työn aikana. 
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alan uusinta tutkimustietoa ja vahvistuksia ajatuksille, jotka olivat jo muodostuneet oman 

yrittäjätaipaleen perusteella. Nyt esimerkiksi tietää mitä valmisteluja ja panoksia uuden liike-

toiminnan luominen voi vaatia, millä logiikalla sen rahoitus voi toimia ja mikä on asiakkaan 

rooli tavoiteltaessa kannattavaa liiketoimintaa. Tästä on hyvä jatkaa. 
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1 JOHDANTO 

 

 

”If there is any one secret of success, it lies in the ability to get the other person’s point of 

view and see things from that person’s angle as well as from your own.” (Henry Ford) 

 

Edellä mainitun ajatuksen toteuttaminen voi olla hankalaa erityisesti pienissä mikrokokoi-

sissa yrityksissä, jossa toisen näkökulman asiaan joutuu hakemaan monesti yrityksen ulko-

puolelta. Erityisesti kehittäminen ja muutoksien vaikutuksien arvioiminen voi olla hanka-

laa yrityksen sisältäpäin tarkasteltuna. Toisaalta yritystä lähimpänä oleva ulkopuolinen 

näkökulma on yleensä yrityksen asiakkaiden näkökulma asiaan. Näistä laveista lähtökoh-

dista sai alkunsa tämä mikroyritykseen tekemäni diplomityö. 

Mikroyrityksien vaikutus työllisyyteen on ollut rahoituskriisin jälkeisinä vuosina selvästi 

kasvussa. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2015 Suomessa oli 360.051 yritystä joista 89,4 % 

oli 0-4 henkilön mikroyrityksiä (Tilastokeskus 2015). Työ- ja elinkeinoministeriön tekemän 

yrityskatsauksen mukaan mikroyrityksien vaikutus työllisyyteen tarkastelujaksolla 2009 - 

2012 on vahvistunut yli 14 % ollen vuonna 2012 jo noin 172.000 henkilöä eli yli 10 % Suo-

messa toimivien yritysten henkilöstön määrästä (TEM Yrityskatsaus 2014).  

Bridge & O´Neill (2013, 95–98) toteavat, että mikroyrityksillä on tiettyjä tunnusomaisia luon-

teenpiirteitä, mutta yrityksen määrittely ja luokittelu ilman sen tarkempaa tutkimista on vaike-

aa. He listaavat kuitenkin seuraavia mikroyrityksen tunnuspiirteitä: 

• rajoitettu asiakasmäärä ja pieni tuotekirjo 

• joustavuus markkinoiden muuttuessa, mutta eivät itse voi muuttaa niitä 

• suuruuden ostoedut ovat mahdottomia ja toiminta on työvoittoista 

• niukat tiedolliset ja taloudelliset resurssit 

• ajan puute, joka estää myös pitkän tähtäimen suunnittelua 

• päätöksenteko on nopeaa mutta voi perustua puutteelliseen tietoon 

• toiminta on reaktiivista, ei proaktiivista 

• johdon sisäisille ja ulkoisille rutiineille ei ole toimintamallia vaan toimitaan tilanteen mu-

kaan 
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• hyvä johdollinen kokonaisnäkemys, mutta samalla rajalliset tiedot joistakin liikkeenjoh-

dollisista osa-alueista 

• yrityksen arvon maksimointi ei ole pääasia vaan omistajayrittäjän omat arvot ja tarpeet 

ohjaavat toimintaa. 

Kehitystyön kannalta on tärkeä ymmärtää, että useita edellä mainittuja tunnuspiirteitä löytyy 

myös tämän diplomityön kohdeyrityksestä, jossa työskentelee päätoimisesti vain omistajayrit-

täjä ja satunnaisesti toimeksiannon laajuudesta riippuen muutama muu yhteistyöyrityksen 

omistajayrittäjä. Sesonkina yrittäjän aika menee valtaosin päivittäisen liikevaihdon turvaami-

seen ja pakollisten toimintojen pyörittämiseen. Yrityksen kehitystyötä ehditään tehdä pääasi-

assa vain sesongin ulkopuolella. Ongelmana on ollut tiedon kerääminen kehitystyön pohjaksi 

itse sesongin aikana erityisesti ajan puutteen takia. Lisäksi yrityksen kehittäminen vaatisi sy-

vällistä perehtymistä itse liiketoiminnan nykytilaan ja näkemystä alan tuleviin uhkiin, mutta 

myös tuotantotaloudellista tietoa liiketoimintaprosessien tutkimisesta ja kehittämisestä. Ajan-

kohtaisen ja relevantin tiedon hankkiminen ja käyttäminen kyseisen yrityksen kyseiseen kehi-

tyskohteeseen vaatisi suuria ponnisteluja yrittäjältä itseltään. Luotettavan ja osaavan konsultin 

löytäminen yrittäjän omien verkostojen kautta voi olla hankalaa ja epäonnistuneen konsultaa-

tion vaikutus yrityksen kassaan tai koko liiketoimintaan on pienelle yritykselle suuri riski. 

Samoin ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on tunnetusti mikroyritykselle erittäin tarkasti 

harkittava operaatio. Kohdeyrityksessä liiketoiminnan kehittämisen toivotaan olevan perusta 

yrityksen kasvuaikeilla ja ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän vastuulliselle työllistämisel-

le. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Moottoripyörätoimiala kasvoi voimakkaasti talouskasvun ja muodikkuuden saattelemana aina 

vuoteen 2007 saakka. Vuonna 2008 rekisteröitiin vielä yli 10000 moottoripyörää. Kansainvä-

linen rahoituskriisi, Suomen heikko talouskasvu, monimutkainen ajokorttiuudistus ja muoti-

ilmiön laimentuminen ovat pääsyitä uusien moottoripyörien rekisteröintien laskuun. Määrät 

ovat laskeneet seitsemänä vuotena peräkkäin ollen vuonna 2015 vain hieman yli 3000 kappa-

letta (MTV3 2015, Trafi 2015). Tämä luonnollisesti lisää kilpailua myös huoltoyritysten kes-

kuudessa. Alan järjestöjen ja myyntiliikkeiden arvioiden mukaan pohja olisi nyt mahdollisesti 

saavutettu, mutta uutta buumia tuskin enää on odotettavissa. Suomessa toimialan arvioidaan 



9 

 

lähestyvän saturaatiopistettä jolloin poistuvien ja uusien määrä olisi samaa luokkaa. Tämän 

työn kirjoitushetkellä joulukuussa 2016 herättää suurta huolta maahantuojien, jälkimarkki-

nointiyrityksien ja motoristien keskuudessa Suomen hallituksen esittämä vuonna 2017 toden-

näköisesti voimaan tuleva moottoriajoneuvovero (Finlex 2015, Helsingin Sanomat 2016, 

Suomen Motoristit RY 2015). Käymieni asiakaskeskustelujen perusteella moni on harkinnut 

luopuvansa moottoripyörästä, mikäli uusi vero tulee voimaan. Heidän mielestään liikkumista-

pa on Suomessa jo nykyiselläänkin kallis ja lähellä kipurajaa. SMOTO:n moottoripyöräilijöil-

le tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan moottoripyörävero vähentäisi lähes 80 % alan palve-

lujen hankintaa ja matkailua sekä suurin vaikutus verolla olisi alan elinkeinoelämään, kuten 

MP-kauppaan, varustekauppaan, jälkimarkkinointipalveluihin ja MP-matkailuun (Suomen 

Motoristit RY 2016). Toisaalta lähitulevaisuudessa uusilla teknisillä innovaatioilla, kuten 

sähköistyminen ja akkuteknologian kehitys, voi olla suuriakin positiivisia vaikutuksia rekiste-

röintimääriin. Uusi tekniikka ja sähköistyminen ovat alalle tervetullutta ja ne ovat hyvin lin-

jassa myös kohdeyrityksen arvo- ja osaamispohjan kanssa.  

 

Tällä hetkellä yrityksen ydinpalveluista ainoastaan talvisäilytystä voidaan kutsua suunnitel-

luksi ja asiakastarpeiden tunnistamisen kautta jatkuvasti kehittyväksi prosessiksi. Talvisäily-

tyksen kasvettua yli 70 pyörään hankittiin kesällä 2012 Isolta Oy:n Arkhimedes ERP-

toiminnanohjausjärjestelmä (Isolta Oy 2016). Myynnin ja toiminnanohjauksen lisämoduulit 

kattavat asiakkuuksien, varaston, tarjousten, laskujen ja talvisäilytyssopimusten sekä raportti-

en hallinnan. Tämän hetkisen ymmärryksen mukaan ERP taipuu myös yrityksen muiden 

ydinprosessien tarpeisiin, mutta linkitys nettisivuihin ja ulkoisiin järjestelmiin saattaa tuottaa 

ongelmia. 

 

Nykyisin määräaikaishuolto on liikevaihdoltaan suurin yksittäinen palvelutuote, mutta sen 

absoluuttista kannattavuutta heikentää merkittävästi Hondan tehtaan määrittelemä erittäin 

tiukka ohjeaika. Se on myös pohjana maahantuojan valtakunnallisille huoltojen ohjesuositus-

hinnoille. Hondan huoltokoulutuksissa on tullut toistuvasti ilmi, että huoltoyritykset laajalla 

rintamalla pitävät näitä aikoja käytännössä mahdottomina saavuttaa jolloin ajallisen tappion 

kantaa yritys. Yrityksen kannalta määräaikaishuollon arvoketjussa asiakkaan tilauksesta las-

kutukseen laadukkaan kokonaissuorituksen aikaansaamiseen menee siis liikaa aikaa. Nykyään 

kohdeyrityksen määräaikaishuolloissa on prosessiajattelua, mutta mikroyrityksen yhdestä 
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perusongelmasta eli resurssien niukkuudesta johtuen prosessia ei ole ehditty dokumentoida 

saati sitten mallintaa. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite 

 

Kehitystyön keskeinen tavoite on lyhentää määräaikaishuoltoprosessin läpimenoaikaa, paran-

taa tiedonhallintaa ja minimoida tämän prosessin poikkeamat. Tehostamisessa on oleellista 

tehdä se sekä asiakkaan että yrityksen näkökulmista. Nykytilan mallintamisen katsotaan ole-

van kehitystyön perusta, jotta hahmotetaan mitä tehdään, miksi ja miten toimintoja voitaisiin 

järkeistää. Edelleen riskienhallinnan kannalta diplomityön kehitysprojektin tavoitetila pienen-

tää mikroyrityksen taloudellista riskiä, parantaa koko prosessin laatua sekä lisää asiakastyyty-

väisyyttä. Dokumentoitu ja hallittu huoltoprosessi helpottaa tulevaisuudessa myös uuden 

työntekijän sisäänajoa, oppimista, työmotivaatiota sekä prosessitiedon kohdennettua liikku-

mista. 

 

1.3 Tutkimuksen rajaus 

 

Kohdeyrityksessä moottoripyörien jälkimarkkinointipalvelut jakaantuvat seuraaviin ydinpro-

sesseihin: 

• talvisäilytys (kaikki moottoripyörämerkit) 

• takuuaikaiset Honda määräaikaishuollot (Honda-takuu on neljä vuotta) 

• takuuajan ulkopuoliset Honda määräaikaishuollot 

• Honda kolarikorjaus 

• Honda vikadiagnoosit ja muut korjaukset. 

Yrityksen ydinprosesseista ainoastaan talvisäilytys on dokumentoitu ja jatkuvasti kehittyvä 

hallittu prosessi. Määräaikaishuoltoa ja kolarikorjausta voidaan näin ollen kutsua kriittisiksi 

prosesseiksi. Määräaikaishuollon liikevaihto on suurin, mutta kannattavuus huonoin. Asiakas-

lähtöisyys ja laatu ovat hyvällä tasolla, mutta palvelun hallittavuudessa on parannettavaa ja 

läpimenoaika on liian pitkä. 
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Diplomityön rajauksena toimii määräaikaishuollon arvoketju, siihen liittyvien tietovirtojen 

tutkiminen ja edelleen kehittäminen sekä näiden perusteella suunnitellun uuden arvoketjun 

mallintaminen, testaaminen ja dokumentointi. 

 

1.4 Tutkimuksen laajuus, tutkimusmenetelmät ja tutkimusongelma 

 

Viitekehyksen tutkimuksen ympärille muodostavat edellä esitelty mikroyritys rajoituksineen 

ja mahdollisuuksineen, kriittinen prosessi ja sen sidonnaisuus arvoketjuunsa. Edellä esitettyi-

hin tavoitteisiin perustuen tutkimusongelman ja -menetelmän tarkastelun keskiössä on kriitti-

nen prosessi. Yleensä prosessin tehostamiseen liittyy ajan tai laadun mittaamista, jolloin vali-

taan mahdollisesti kvantitatiivinen tutkimusrakenne. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2015, 

139–140) esittävät, että kvantitatiivisessa tutkimuksessa keskeisiä asioita ovat muun muassa 

johtopäätökset aiemmista tutkimuksista, hypoteesien esittäminen ja aineiston saattaminen 

tilastolliseen muotoon sekä sen tilastollinen käsittely. Toisaalta he (Hirsjärvi ym., 164–166) 

mainitsevat kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisiksi piirteiksi, että "tutkimus on luonteeltaan 

kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, ja aineisto kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. 

Suositaan ihmistä tiedon keruun instrumenttina." Metodeista he listaavat esimerkiksi teema-

haastattelut, osallistuvan havainnoinnin ja dokumenttien sekä tekstien analyysit ja että tapauk-

sia käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa tulkitaan sen mukaan. Lisäksi Eriksson & Koistinen 

(2014, 13) kuvaavat julkaisussaan "Monenlainen tapaustutkimus" erilaisia kvalitatiivisen ta-

paustutkimuksen muotoja ja esimerkiksi selittävässä tapaustutkimuksessa oltavan kiinnostu-

neita selittämään tosielämän monimutkaisten vaiheiden, tapahtumien ja prosessien välisiä 

suhteita tai niihin liittyviä mekanismeja. Selitettäviksi kohteiksi he listaavat esimerkiksi ilmi-

öt, käytännöt ja prosessit, jotka ovat niin monimutkaisia, että niiden tutkiminen olisi hankalaa 

muuten kuin tapauksina. Myös Yin (2014, 187–190) erottelee tapaustutkimuksen kuuteen 

erilaiseen raportointitapaan, joista erityisesti lineaaris-analyyttinen tapa sopii hänen mukaansa 

luontevasti selittävään ja kuvailevaan tapaustutkimukseen. Tätä tapaa noudattelee myös tä-

män tutkimusselosteen rakenne. 

 

Näiden selvitysten ja valintojen jälkeen hahmottelin tutkimusongelman seuraaviksi tutkimus-

kysymyksiksi. 

 

Päätutkimuskysymys: 
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• Miten tutkittavan mikroyrityksen ydinprosessia voidaan tehostaa ja samanaikaisesti paran-

taa asiakkaan arvokokemusta? 

 

Apututkimuskysymykset: 

• Miten prosessi kuvataan yrityksen liiketoimintamallin arvoketjuun? 

• Mitä vaatimuksia uusi prosessi asettaa tietojärjestelmälle? 

 

Tutkimusongelman ratkaisemiseksi ja asioiden perustelemiseksi selittävän tapaustutkimuksen 

menetelmän lisäksi olen valinnut teoriatyökaluiksi arvon asiakkaalle, arvoketjun analysoimi-

sen ja Lean Six Sigman. Seuraavassa kohdassa käydään läpi tutkimuksen rakenteen logiikka 

ja tämän kirjallisen esityksen loppuosa kappaleesta kaksi eteenpäin on ongelman ratkaisun 

kuvaamista. 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Diplomityöstä tehtiin aluksi tutkimussuunnitelma ja -aikataulu, jonka sovittiin joustavan työn 

edetessä synkroonissa yrittäjän työn kanssa. Suunnitelmasta on johdettu myös tämä johdanto 

kappale ja kuviossa 1 oleva tutkimuksen rakenne (LUT 2014). Kuvion rakenne noudattelee 

sisällysluetteloa ja se etenee prosessinomaisesti alkaen vasemmasta yläkulmasta päättyen 

oikeaan alakulmaan. Kuviossa jokainen kappale alkaa olennaisella tarvittavalla Input-tiedolla 

jota käsitellään kappaleessa kunnes tuotoksena saadaan Output-laatikoissa olevat asiat joita 

pääsääntöisesti jatko käsitellään seuraavan kappaleen Input-tietoina. Viimeisessä kappaleessa 

Input-tietona käsitellään koko tutkimuksen synteesiä josta päädytään yhteenvedon kautta tut-

kimuksellisiin johtopäätöksiin, liikkeenjohdollisiin vaikutuksiin ja edelleen jatkotutkimuseh-

dotuksiin. 
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KUVIO 1. Tutkimustyön rakenne 

 

 

 

 

 

 

Input
Mikroyritys; 
taustatietoa yrityksestä 
ja toimialasta

1. JOHDANTO
-tutkimuksen tausta
-tutkimuksen tavoitteet
-tutkimuksen rajaus

Output
Tutkimusongelma, 
tutkimuksen laajuus ja 
tutkimusmenetelmät

Input
Kirjallisuus 
tutkimusongelman 
käsittelyn apuna

2. TEORIAT JA 
KIRJALLISUUS
-arvo
-arvoketju
-Lean Six Sigma

Output
-arvo asiakkaalle
-arvoketjumalli (Canvas)
-tehostaminen, 
poikkeamat, ASIS-malli

Input
Tutkimuksen 
pääkysymykset

3. METODI
-tarvittava 
havaintoaineisto
-aineiston kerääminen

Output
-havaintoaineiston 
käsittely ja analysointi
-tutkimuksen 
luotettavuus

Input
Tutkimuksen toteutus

4. EMPIIRINEN 
TUTKIMUS
-arvo asiakkaalle
-Lean Six Sigma

Output
-Uusi layout
-TOBE-malli, 
poikkeamaprosessit

Input
Synteesi kappaleista 1-4 

5. YHTEENVETO JA 
JOHTOPÄÄTÖKSET

Output
-tutkimukselliset 
johtopäätökset
-liikkeenjohdolliset 
vaikutukset
-jatkotutkimusehdotukset
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2 ARVON JA TEHOKKUUDEN MERKITYS LIIKETOIMINNASSA 

 

 

Miksi arvon määrittely on tärkeää, kun tehostetaan ydinprosessia? Tämän kysymyksen esitin 

itselleni empiria yksi vaiheen aikana ennen kirjoitustyön aloittamista ja uudestaan pohtiessani 

onko tutkimusongelman käsittely enemmän kvantitatiivinen kuin kvalitatiivinen. Prosessin ja 

läpimenoajan kehittäminen mahdollisemman tehokkaaksi kuulostaa melko suoraviivaiselta 

operaatiolta, jossa nykytilan mallintamisen jälkeen kellotetaan toiminnot, suunnitellaan uusi 

layout ja hiotaan uudistettu prosessi tehokkaaksi. Optimaalisen prosessin tavoittelu on kuiten-

kin aina tapauskohtaista johon vaikuttaa moni asia. Muutamia mainitakseni niitä ovat toimin-

taympäristö, tuotteet, asiakkaat, yrittäjä, työntekijät, sidosryhmät, resurssit, tietojärjestelmä 

sekä näiden kaikkien liitynnät toisiinsa. Erityisesti yritys-asiakas rajapintaan suoraan kohdis-

tuvat muutokset tai uudenlaiset tavat toimia vaativat tarkkaa harkintaa. Tätä kompleksisuutta 

miettiessäni päädyin siihen ajatukseen, että kohdeyrityksen liiketoimintaprosessin kehittämi-

sessä eräänlaisena vastavoimana pelkälle tehokkuudelle täytyy ottaa esille käsite arvo ja eri-

tyisesti korostaa asiakkaan arvokokemuksen tärkeyttä läpi koko kehitysprojektin. Jos otetaan 

rinnastava esimerkki autourheilusta, niin F1-maailmassa prosessin tehokkuutta kuvaisi auton 

suoranopeus ja arvon tärkeyttä hyvä ajettavuus, prosessin laatua taas voisi kuvata auton luo-

tettavuus. Kaikkia näitä ominaisuuksia tarvitaan sopivassa suhteessa, jotta yritys pärjäisi kil-

pailussa alallaan ja asiakas olisi tyytyväinen. Vaikeutena on löytää oikeat komponentit ja sää-

döt vallitsevaan kilpailutilanteeseen. Näiden säätöjen hakemiseksi tämän diplomityön teo-

riaosuus on jaettu kolmeen osaan. A-osassa käsitellään arvon esiintymistä liiketoiminnassa 

alkaen yleiseltä organisaatiotasolta päättyen kohdeyrityskohtaiseen tapaan ymmärtää asiak-

kaan arvokokemusta vallitsevassa tilanteessa. B-osassa käsitellään ydinprosessin tehokkuutta 

määräaikaishuollon arvoketjussa. C-osa kuvaa teoriaosuutta lean-työkalujen käytöstä proses-

sin kehittämisessä kyseisessä arvoketjussa. Arvo- ja tiedonhallintanäkökulmaa kuljetetaan 

mukana koko kehitystyön ajan, vaikka sitä ei erikseen mainittaisikaan.  

 

2.1 Arvo käsitteenä ja arvo asiakkaalle (A-osa) 

 

Arvo on käsitteenä vaikeasti hahmotettavissa, monimuotoinen ja laaja, mutta arvon liittämi-

nen kontekstiin ja näkökulman valinta helpottaa asian käsittelyä. Arvoa tarkastellaan työn 
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aikana sekä yrittäjän että asiakkaan näkökannoilta. Mustavalkoisesti ajateltuna yrittäjälle arvo 

on prosessin lyhentynyt läpimenoaika ja parantunut laatu, asiakkaalle arvo on parempi vastine 

rahoille. Tutkijan näkökulmasta parempi vastine asiakkaan rahoille on myös arvo yrittäjälle 

asiakkaan parantuneen arvokokemuksen kautta. Tässä työssä arvolle ei luoda varsinaisia mit-

tareita, vaan pyritään ymmärtämään kirjallisuuskatsauksen ja empirian avulla asiakkaan saa-

maa arvokokemusta määräaikaishuollosta. Tulevaisuuden tavoitteena on, että asiakastyytyväi-

syyttä ei tarvitse mitata vaan asiakkaan arvo rakennetaan yrityksen prosessiin. Takaisinkyt-

kennän toivotaan tulevan suoraan asiakkaan antamana palautteena niin kuin pääsääntöisesti 

nykyäänkin tapahtuu. Arvon käsittelyn tavoitteena on saada uuteen prosessiin elementtejä, 

jotka tutkimuksen mukaan vahvistavat asiakkaan arvokokemusta, jolloin prosessista voidaan 

myös poistaa arvoa tuottamattomat tai sitä heikentävät elementit. Näitä elementtejä voisin 

kutsua myös arvon rooleiksi ja rooleista suoriutuminen kokonaisuutena ratkaisee toimijoiden 

välisen kokemuksen arvosta. Pahin skenaario olisi, että tehdään prosessista liian ”laiha” (lean) 

eli tehokkuuden tavoittelusta tulee itseisarvo, jolloin asiakkaan arvokokemus huononee. Te-

hostamisesta löytyy tuore esimerkki, kun valtakunnallinen postilaitoksemme on viime vuosi-

na muokannut toimintaansa vähentämällä toimipisteitä, siirtämällä niitä katutasosta isojen 

kauppakeskusten kerroksiin ja karsimalla postinjakopäiviä. Woodruff (1997, 139–140) tuo 

artikkelissaan ”Customer Value: The Next Source for Competitive Advantage” esille kuinka 

yritykset ovat kilpailun kiristyessä downshiftanneet ja tehostaneet toimintojaan liikaakin eikä 

suunniteltua kilpailuetua ole saavutettu. Woodruff (1997) ehdottaa, että tarkastelu siirrettäisiin 

yrityksen sisäisestä tehostamisesta enemmän asiakkaiden suuntaan tarkastelemalla asiakasar-

voa ja sitä kautta haettaisiin uutta kilpailukykyä. Kuitenkin hän huomauttaa, että asiakkaan 

tarpeet täytyy tuntea ja organisaation arvoa tuottavat sisäiset prosessit täytyy olla linjassa sen 

kanssa mitä asiakkaat pitävät arvossa. Tätä samaa karsimista ja rajan vedon vaikeutta on hie-

man myös ilmassa, jos tarkastelee halpalentoyhtiöiden lounastarjontaa lomakohteiden lennoil-

la verrattuna aikoihin jolloin tarjolla oli lämmin ateria. Toisaalta sitä asiakas sitten saa mitä 

tilaakin, mutta mihin se johtaa? Onko tuloksena lopulta kuitenkin lose-lose tilanne? Empirias-

ta saadun vaikutelman mukaan ainakin kohdeyrityksen asiakkaat arvostavat lämmintä lounas-

ta mikäli itse lennon hinta on linjassa muiden luotettavien toimijoiden tarjonnan kanssa. 

Woodruff:n (1997) edellä esittämät ajatukset sopivat myös mikroyritysympäristöön, jossa 

asiakaslähtöisyys on yleensä parhaita kilpailukeinoja pääsääntöisesti ulkoa sisäänpäin tyyppi-

sen strategian mukaisesti. Asiakaslähtöinen prosessi voi olla joustava, mutta siitä ei saa tulla 

kuitenkaan hallitsematonta asiakkaiden ohjailemaa prosessia. Eräänlaiset rajat edellisen kal-
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taiselle liian ”rikkaaksi” menevälle prosessille asettaa valmistajan huolto-ohjelman noudatta-

minen, Lean Six Sigma työkalut ja poikkeamien hallintaprosessit. Seuraavassa alakappaleessa 

on tutustuttu arvoon tarkemmin kirjallisuuskatsauksen kautta.  

 

2.1.1 Arvotutkimus kirjallisuudessa vs. kohdeyritys 

Tutustuminen alan tutkimuksiin hakusanalla ”value” antaa valtavan määrän hakutuloksia, 

mutta artikkeleita tarkemmin tarkasteltuna niissä on havaittavissa aivan samoja arvon määrit-

tely- ja luokitteluongelmia kuin edellä kohdeyrityksen kohdalla. Esimerkiksi Chernatony, 

Harris & Riley (2000, 41–42) toteavat monien eri arvosuuntauksien tutkijoiden myöntävän 

arvon määrittelyn vaikeudet. Heidän mukaansa arvo on subjektiivinen käsite ja arvokoke-

muksessa on vaihtelua tilanteen mukaan kuten esimerkiksi: asiakkaat ovat erilaisia, sama 

asiakas voi olla erilainen, erilainen kulttuuri, eri tilanteet, hankinnan esi- ja jälkiarvosta eri 

kokemus sekä erot aineellisen ja aineettoman tarjonnan välillä. Holmqvist:n, Guest:n & Grön-

roos:n (2015, 1431) mukaan asiakkaat luovat arvoa palveluprosessin aikana osittain vuoro-

vaikutuksessa palvelun tuottajan kanssa (Vargo & Lusch 2004) ja osittain itsenäisesti (Grön-

roos 2008). Arvonluonti tämän vuorovaikutuksen aikana tapahtuu asiakkaan ja palvelun tuot-

tajan liityntäpinnassa (Grönroos & Voima 2013), mutta oleellista on ymmärtää se kuinka 

asiakas hahmottaa vuorovaikutustilanteen. Tässä vuorovaikutustilanteessa palveluntuottaja 

voi osallistua asiakkaan arvonluontiprosessiin ja olla osana arvon luonnissa (Vargo & Lusch 

2004; Grönroos 2008). Kuitenkin tämän prosessin menestyksekäs hallinta vaatii, että palve-

luntarjoaja ymmärtää ne tekijät jotka auttavat määrittämään arvon asiakkaan näkökulmasta 

(Karababa ja Kjeldgaard 2013). Monet tutkijat ovat luokitelleet yleensä arvon ensin käsitteenä 

ja sitten edelleen tutkimusalueen sekä tutkimuskohteen mukaan ja miten ne liittyvät arvoon eli 

konteksti on olennainen. Tutkimusalueiksi Chernatony ym. (2000, 40–41) ovat listanneet 

esimerkiksi hinnoittelun, kuluttajakäyttäytymisen ja strategian. Hinnoittelussa arvo on määri-

telty vaihtokaupaksi asiakkaan hyötyodotusten täyttymisestä versus antamistaan uhrauksis-

taan (Leszinski & Marn 1997, 100). Tässä yhteydessä tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että hin-

nan rooli on kuitenkin monimutkainen eivätkä asiakkaat osta yksinomaan halvan hinnan 

vuoksi vaan kokemansa arvon vuoksi. Heidän mukaansa asiakkaat ostavat asiakasarvon 

vuoksi, jonka he määrittelevät eroksi yrityksen tarjoaman hyödyn ja veloitetun hinnan välillä. 

Lisäksi konteksti, asiakkaan saama tieto ja palvelun jälkimaku vaikuttavat hinta-aistimukseen 

ja edelleen asiakkaan arvon määräytymiseen. Kuluttajakäyttäytymisessä arvoa määritellään 

asiakastarpeiden ja haluttavuuden mukaan. Yksi suuntaus tästä on esimerkiksi Bhat:n & Red-



17 

 

dy:n (1998, 40) tutkimus brändistä arvona, jonka he ovat jakaneet asiakasnäkökulmasta kat-

sottuna kahdeksi toisistaan erilaiseksi konseptiksi, kuten toiminnallinen arvo ja symbolinen 

arvo. Esimerkkinä heillä on Harley Davidson moottoripyöräilijä ja Honda moottoripyöräilijä. 

HD:n omistajalle pyörä on enemmän kuin kulkuneuvo, se on kokemusta, asennetta sekä elä-

mäntapa ja ajoneuvo ilmaisee myös käyttäjänsä persoonaa. Hondan omistajat ovat valinneet 

pyöränsä pääasiassa kulkuneuvoksi toiminnallisista syistä eikä ostopäätökseen ole vaikutta-

neet niin paljon symboliset syyt. Strategian tutkimusalueella esiintyy monia eri näkemyksiä 

arvosta. Tunnetuimpia on yli 30 vuotta vanha Porterin teoria, joka määrittelee arvoksi sen 

”mistä asiakas on halukas maksamaan”. Strategiana on kustannusjohtajuus tai erikoistuminen, 

joissa arvo asiakkaille luodaan joko laskemalla heidän kustannuksia tai parantamalla heidän 

suorituskykyä. Myös muut tutkijat ovat luokitelleet arvotutkimusta paremman kokonaiskuvan 

ja teorian edelleen kehittelyn tueksi. Payne & Holt (2001, 162) kuvaavat artikkelissaan arvo-

tutkimuksen kehitykseen eniten vaikuttaneet kirjoittajat ja päämallit, jotka olen sijoittanut 

kuvioon 2. Kuvion jälkeen on tarkemmat kuvaukset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Arvotutkimuksen suuntaukset v. 1980–2001 (Muokattu Payne & Holt 2001, 162). 

2010 2000 1990 1980 

Consumer values and consumer value 

Augmented product concept 

Customer satisfaction 
and service quality 

The value chain 

Creating and delivering 

superior customer value 

Customer´s value to 

the firm 

Customer-perceived value 

Customer 
value and 

shareholder 
value 

Relationship value 

Uudempi arvon 
kehitys 

Arvon päämallit 

Viimeaikaiset ar-
vonäkökulmat 
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Kuviossa 2 olevan yhdeksän asiakasarvotutkimuksen pääsuuntauksen lyhyet kuvaukset ovat 

seuraavanlaiset (Payne & Holt 2001, 161–170):  

Consumer values and consumer value: Kuluttajan arvot ja kuluttaja-arvo juontaa juurensa 

psykologiasta, kuluttajakäyttäytymisestä ja markkinoinnista. Holbrook (1994) korostaa termi-

en eroa siinä missä ensimmäinen perustuu kuluttajan omiin vahvoihin arvoihin joilla on suuri 

vaikutus hankintapäätökseen ja siinä missä toinen on kuluttajan kokema arvo esimerkiksi 

kaupan syntymisen johdosta.  

 

Augmented product concept: Laajennettu tuotekonsepti juontaa myös juurensa tuote- ja palve-

lumarkkinoinnista. Siinä arvon syntymisen perusideana on tuotteen lisäksi siihen liittyvät pal-

velut esimerkiksi pakkaus, huolto, mainonta, neuvonta, rahoitus, toimitustavat, varastointi ja 

kaikki muut asiat jota asiakkaat arvostavat. Levitt (1981) sanoo, että asiakkaalle tuote on lu-

paus, rypäs arvo-odotuksia missä hyödykkeen aineettomat osat on integroitu aineellisiin osiin 

mukaan. Ideana on siis luoda arvoa aineellisilla tai aineettomilla aputuotteilla ydintuotteen 

lisänä.  

 

Customer satisfaction and service quality: Asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu juontaa juu-

rensa tuote- ja palvelumarkkinoinnista. Tämän suuntauksen keskiössä on asiakastyytyväisyys 

ja sen mittaamiseksi kehitetyt erilaiset psykologiaan perustuvat menetelmät, kyselyt ja asia-

kaspaneelit.  

 

Value chain: juontaa juurensa strategia kirjallisuudesta ja erityisesti Porterin arvoketju mallis-

ta, joka perustuu sisältä-ulos strategiaan. Toisena lähes vastakkaisena näkökantana on McKin-

sey & Co kehittämä Value delivery sequence, joka keskittyy enemmän arvontuottamiseen 

asiakkaan näkökulmasta katsottuna.  

 

Creating and delivering superior customer value: Paremman asiakasarvon luomisen ja toimit-

tamisen suuntauksessa kirjoittajien mukaan keskiössä ovat linkit asiakasarvon ja organisaati-

on kannattavuuden, suorituskyvyn sekä kilpailuedun välillä ja yrityksen menestys perustuu 

sen ydinkyvykkyyksien tuotokseen joista on jatkuvasti suurta arvoa asiakkaalle.  

 

Customer´s value to the firm: Asiakkaan arvo yritykselle suuntauksessa tutkijat haluavat tuo-

da esille ymmärrystä asiakasarvosta siitä perspektiivistä mitä arvoa sen luominen tuo yrityk-
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selle itselleen. Tämä on tavallaan jatkumoa edellisen kohdan suuntauksesta, mutta hyö-

tynäkökulmassa on yritys ja toiminnan tuloksena myös asiakas saa entistä parempaa arvoa.  

 

Customer-perceived value: Asiakkaan kokema arvo menetelmän taustalla on mitata asiakkaan 

arvokokemusta erilaisilla tarkoin suunnatuilla kyselyillä. Viime aikoina menetelmän painopis-

tettä on muutettu vielä enemmän siihen suuntaan, että yritys saavuttaisi omat tavoitteensa 

täydellisemmin ymmärtämällä tuotteiden ja palveluiden tuottamaa arvoa asiakkaille. 

 

Customer value and shareholder value: Asiakasarvo ja omistaja-arvo tutkimuksessa takana 

on ajatus, että aikaisemmin organisaatiot keskittyivät pääasiallisesti luomaan arvoa omistajil-

le, mutta uutena suuntauksena on luoda arvoa molemmille osapuolille esimerkiksi jaetun 

omistajuuden rakenteen kautta. Liiallinen omistaja-arvon tavoittelu voi huonontaa kuitenkin 

esimerkiksi asiakaspalvelua sekä tätä kautta asiakasarvoa, jonka vaikutuksesta myös omistaja-

arvo heikkenee alentuneen kysynnän seurauksena.  

 

Relationship value: Suhdemarkkinointiarvo, omassa tutkimuksessaan Payne & Holt (2001) 

keskittyivät edellä oleviin yhdeksään arvotutkimuksen erityyppisiin pääsuuntauksiin tarkoi-

tuksenaan rakentaa niistä uusi konseptuaalinen suhdemarkkinoinnin viitekehys. Viitekehyk-

sessä on tarkoitus ottaa huomioon näiden aikaisempien suuntauksien arvon näkökulmat suh-

demarkkinoinnin kontekstissa. Suhdemarkkinointi on oma taloustieteen alue, johon tutkijat 

haluavat yhdistää arvon prosessin, koska arvoa on yleensä markkinoinnissa käsitelty liian 

suppeasti. Heidän näkemyksen mukaan arvoa pitäisi käsitellä laajemmin suhdemarkkinointi-

kontekstissa. Arvon luomisen tutkimuksissa on keskitytty liikaa asiakkaaseen muiden avain-

toimijoiden sijaan ja he korostavatkin, että suhdemarkkinoinnissa fokus ei ole pelkästään asi-

akkaassa vaan keskitytään tasapuolisemmin myös muihin avaintoimijoihin ja organisaatioon 

kokonaisuutena sekä heidän välisten suhteiden rakentamiseen. Heidän mallissa arvonluonti-

prosessi on keskiössä ja se muodostaa vuorovaikutuksen kautta arvoa omistajille, organisaati-

olle ja asiakkaalle näiden kaikkien toimijoiden yhteispelillä (Payne & Holt 2001, 173). 

 

Nämä tarkastelut osoittavat arvotutkimisen olevan laajaa ja monet edellä olevista arvonmuo-

dostusmalleista on tarkoitettu sovellettavaksi selvästi mikroyritystä suuremmille tuote- ja pal-

veluorganisaatioille. Kuitenkin ymmärrys arvon sijoittumisesta organisaatioon luo pohjaa 

tämän työn seuraavalle vaiheelle, jossa kehitetään arvoketjun tehokkuutta. Diplomityön ja 
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oppimisen kannalta näissä tarkasteluissa on arvokasta huomata tutkijoiden metodit siitä kuin-

ka he lähestyvät omia tarkoitusperiään arvon tutkimuksen historian ymmärryksen ja kumuloi-

tuvan tiedon kautta. Toisaalta taas oman työn kohdalla tutkimusartikkeleiden etsiminen arvos-

ta mikroyrityskontekstissa tuottaa ongelmia, koska niitä ei tahdo olla. Tästä syystä tutustuin 

spesifisempiin tutkimuksiin arvosta pääasiassa palvelusektorilla. Asiakasrajapinnassa tapah-

tuvat muutokset ovat kiinnostavia ja niiden vaikutuksia pitää tutkia tässä tarkemmin: Mikä on 

esimerkiksi yhteydenoton kokemus asiakkaalle ja vaikutus arvoon psykologisessa mielessä? 

Pitääkö uudessa prosessissa olla joustoa ja miten se näkyy asiakkaan arvokokemuksessa?  

 

Holmqvist ym. (2015, 1447) ovat havainneet tutkimuksessaan ”The role of psychological 

distance in value creation” asiakkaan luonteenpiirteiden olevan elintärkeä osa ymmärtääkseen 

prosessia, joka määrittää arvon luonnin. Palvelun vuorovaikutustilanteissa jokainen asiakas 

toimii yksilöllisten ominaisuuksiensa mukaisesti (Helkkula, Kelleher, & Pihlström (2012). 

Holmqvist ym. (2015) käsittelevät arvoa psykologisesta näkökulmasta, jossa psykologinen 

etäisyys (psychological distance) vaikuttaa kuinka paljon arvoa voidaan luoda missäkin yh-

teydessä. Mitä pienempi tapahtumassa oleva psykologisen etäisyyden tunne on, niin sitä pa-

remmat arvonluonti mahdollisuudet asiakkaalla on. Psykologinen etäisyys jakaantuu spatiaa-

liseen etäisyyteen (missä vuorovaikutukset tapahtuvat), sosiaaliseen etäisyyteen (ketkä osallis-

tuvat ja miten), ajalliseen etäisyyteen (milloin vuorovaikutukset tulevat tapahtumaan) sekä 

hypoteettiseen etäisyyteen (tulevatko vuorovaikutukset tapahtumaan). Yhteen psykologisen 

etäisyyden komponenttiin vaikuttamalla on vaikutusta myös muihin, joten se voi joko haitata 

tai auttaa asiakkaiden arvonluonti prosesseja (Holmqvist ym. 2015). Seuraavana on selvitetty 

miten joustavuus vaikuttaa asiakkaan arvokokemukseen ja miten tärkeätä on ymmärtää se 

myös kohdeyrityksen prosessin kehityksen kannalta. 

 

Case joustavuus 

Ivens (2005, 566–576) on tehnyt hypoteeseihin perustuvan empiirisen tutkimuksen palvelu-

yrityksien joustavuuden tuomasta arvosta asiakkaalle. Siinä esitetään, että yrityksen jousta-

vuus lisää asiakkaan tyytyväisyyttä, luottamusta ja sitoutumista, jotka siis nostavat asiakkaan 

arvokokemusta ja samalla lisäävät tätä kautta yrityksen kilpailukykyä. Ivens (2005) jatkaa, 

että samassa yhteydessä yrityksen mahdollisesti kokema epävarmuus asiakassuhteessa vähen-

tää sen halua joustavuuteen, kun taas yrityksen kehityspanostus omaan ydinprosessiin asiak-

kaan lähtökohdista lisää yrityksen halua joustavuuteen ja myös yrityksen kokema vastavuo-
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roisuus asiakassuhteessa lisää sen halua joustavuuteen ja lopuksi Ivens (2005) toteaa, että 

yrityksen suuntautuminen pitkäjänteiseen asiakassuhteeseen lisää sen halua joustavuuteen. 

Tästä huomaa jälleen miten arvon määrittelyyn liittyy monia tasoja ja syy-seuraussuhteita. Jos 

tarkastellaan kohdeyrityksessä arvokomponenttia tai -roolia nimeltään joustavuus, niin yksi 

sen muoto voisi olla vaikka hintajousto. Hintajousto kanta-asiakkaalle on perusteltua yrityk-

selle, koska sillä voi olettaa olevan positiivinen vaikutus pidempiaikaiseen asiakassuhteeseen, 

epävarmuuden tunteeseen, yrityksen haluun kehittää prosessia asiakaslähtöisesti sekä jouston 

tuomaan vastavuoroisuuden tunteeseen asiakassuhteen jatkumisesta. Yrityksen halua kehittää 

prosessia asiakaslähtöisesti tarkoittaa Ivensin (2005) mukaan sitä, että asiakas ymmärtää tai 

kokee yrityksen tekevän muutoksia asiakkaan vuoksi joustamalla esimerkiksi nykyisestä toi-

mintatavasta. Ivensin (2005) tutkimus osoittaa joustavuudella olevan erittäin suuri merkitys 

asiakastyytyväisyyteen. Se myös lisää merkittävästi luottamusta ja sitoutumista. Lisäksi hänen 

tutkimuksessa kävi ilmi, että myös mahdollisen palvelussa tulleen erimielisyyden ratkaisemi-

nen joustavalla tavalla vaikuttaa erittäin positiivisesti asiakastyytyväisyyteen. Ainoastaan hy-

poteesi epävarmuuden vaikutuksesta joustavuuteen antoi vastakkaisia tuloksia, ja Ivens 

(2005) epäilee tutkittavien tehneen kysymyksistä omia johtopäätöksiä, joten sitä pitäisi tutkia 

tarkemmilla metodeilla välttääkseen väärintulkintaa. Muita mahdollisesti tutkimuksen luotet-

tavuutta vähentäviä seikkoja on tutkimuksen toteuttaminen vain yhdelle palvelusektorille. 

Joka tapauksessa Ivens (2005) toteaa tutkimukseen ja kirjallisuuteen perustuen, joustavuuden 

olevan kriittisen tärkeä palveluyrityksien suhteissa asiakkaisiin. Kuvio 3 on hieman muokattu 

Ivensin (2005) tekemästä kuviosta, joka selventää edellä olevan tutkimuksen selostusta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 3. Joustavuuden vaikutus asiakkaan arvokokemukseen (Muokattu, Ivens 2005, 571) 

Yrityksen jousta-

vuus 

Epävarmuus 

Kehityspanostus 

Vastavuoroisuus 

Pitkäjänteinen 

asiakassuhde 

Asiakastyytyväisyys 

Luottamus 

Sitoutuminen 
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Seuraavaksi tarkastellaan arvokokemuksen syntymistä psykologisessa mielessä. Kohdeyrityk-

sen empiria 1-vaiheessa oli tarkoituksena pääasiassa kartoittaa prosessin nykytila ja havain-

noida yrityksen päivittäisiä vuorovaikutustilanteita. Tässä yhteydessä vahvistui hyvin nopeasti 

ajatus arvotarkastelun tärkeydestä osana prosessin kehitystä. Empiria yhden havaintojen ja 

keskustelujen jälkeen hahmottelin alla olevan kuvion 4. Sen arvokokemus-komponentit on 

saatu pääosin empiriasta kohdeyritystä havainnoimalla. Sen lisäksi edellä olevasta Case jous-

tavuus pohdinnasta on viety joustavuus-komponentti alla olevaan kuvaan. Sen muita empiri-

asta saatuja komponentteja on vertailtu edellä olevien teorioiden kanssa ja havaittu niissä hy-

vä vastaavuus. Käytyjen teorioiden lisäksi yleisesti tunnettu 4P-markkinointimalli toimii nel-

jän muun komponentin vertailuteoriana (hinta, tuote, paikka, markkinointi). Tarkempi selos-

tus kuvion logiikasta on sen jälkeen. Kuvion kysymys on ytimekkyytensä vuoksi poimittu 

professori Timo Pihkalan yrittäjyyden teoria syksy 2013 kurssin kilpailukykyä ja innovaatiota 

käsittelevän luennon muistiinpanoista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 4. Asiakkaan arvokokemuksen komponentit määräaikaishuoltoprosessissa  

Huoltotarve 

Miksi asiakas valitsee juuri sinun yrityksesi? 

Luovutettu asiakkaalle 

Arvokokemus: 
+-tarjonta? 
+-maine? 
+-hyvä palvelukokemus? 
+-hinta? 
+-laatu? 
+-sijainti? 
+-markkinointi? 

+-joustavuus? 
+-muut huonompia tai ei 

ole ollenkaan? 
+-arvomaailmojen koh-

taaminen? 
+-yhteydenoton koke-

mus? 
+-kohtaamisen kokemus? 

Palvelun tilaus 
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Kuviossa 4 asiakas valitsee tai ei valitse yrityksen tuottaman palvelun arvo-odotuksen tai ar-

vokokemuksen perusteella. Edellä esitettyihin teorioihin viitaten asiakkaan kokemus arvosta 

on subjektiivinen kunkin arvoroolin komponentin kohdalla, tätä valintaa kuvaa plus-miinus 

merkit roolien edessä. Myös arvomaailmojen kohtaaminen ja tässä yhteydessä asiakkaan 

omat arvot vaikuttavat hankintapäätökseen. Asiakkaat ovat arvomaailmoiltaan heterogeeninen 

ryhmä, joten moniin näistä arvoroolin päätöksiin on vaikea vaikuttaa, muuten kuin ehkäpä 

markkinointisuunnittelulla strategisen segmentoinnin kautta. Kuitenkin edellä oleviin tutki-

muksiin (Ivens, 2005. Holmqvist ym. 2015) viitaten, mikäli asiakas on yhteydessä yritykseen 

ennen päätöksentekoa, niin yrityksellä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa asiakkaan pää-

tökseen lähinnä asiakassuhteen syvyyteen vaikuttavilla psykologisilla seikoilla. Asiakkaan 

lopulliseen päätökseen voivat vaikuttaa yhden tai useamman roolin etumerkit. Kuviossa 4 

arvokokemuksen vaikutusaluetta arvon siirtymisineen on kuvattu sinisellä värillä ja se on sa-

malla alue jossa yritys voi vaikuttaa asiakasarvon vahvistumiseen. Se on myös diplomityön 

aiheen määräaikaishuoltoprosessin arvoketjun ydin. Kuviossa 4 ja todellisuudessakin arvon 

kokeminen jatkuu vielä huollon luovuttamisen jälkeenkin, kuten Chernatony ym. (2000) tut-

kimuksessakin puhutaan arvokokemuksen esi- ja jälkiarvosta. Kuviossa 4 ylin ja alin vaa-

kanuoli on täyttövärjätty muistuttamaan, että näissä ”tapahtumissa” voidaan tehdä myös esi- 

ja jälkimarkkinointia nuolen vastasuuntaan yrityksestä asiakkaalle. Kuvio 4 on siis yksinker-

taistettu alustava teoriamalli arvokokemuksen vaikutuspaikoista mikroyrityksen työkaluksi 

tämän kehitysprojektin jälkeiselle ajalle. Se perustuu edellä olevaan kirjallisuuskatselmukseen 

ja kohdeyrityksen empiriasta saatuihin kokemuksiin, mutta vaatisi merkittävästi lisää teoria-

empiria tutkimusta ollakseen pätevä tieteellinen malli.  

 

Tässä teoriakatsauksen A-osassa on käsitelty arvon esiintymistä organisaatiossa ja lopussa on 

kuvattu malli jota käyttämällä mikroyrityksen on helpompi vaikuttaa hyvän arvokokemuksen 

syntymiseen vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Vuorovaikutustilanne on aina tapauskoh-

tainen ja sitä on vaikea ennustaa tai selittää yksittäisellä mallilla. Käyttökelpoisin vastaavuus 

kohdeyrityksen empiiriseen tilanteeseen arvokokemuksesta löytyi edellä lyhyesti esitellystä 

psykologisen etäisyyden arvoteoriasta (Holmqvist ym. 2015). Seuraavissa teorian B- ja C-

osissa lähdetään rakentamaan arvoa itse arvoketjuun ja tehostamaan ydinprosessia. 
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2.2 Kehitettävä prosessi, arvoketju ja tiedonhallinta (B-osa) 

 

Aloittaessani kohdeyrityksen tutkimisen halusin saada ensin hyvän kokonaiskuvan määräai-

kaishuoltoprosessin ja arvoketjun nykytilasta. Samoilla linjoilla on myös Mehta & Rampura 

(2006, 29–35), jotka sanovat että prosessin analysointi kannattaa aloittaa nykytilan mallinta-

misella sekä määrittää mistä prosessi alkaa ja mihin se päättyy. Yrityksen asiakasarvoon vai-

kuttavan ydinprosessin lisäksi, myös apuprosessit vaikuttavat lopulliseen arvokokemukseen ja 

näin ollen arvoketjun kuvaaminen yleisellä tasolla on tärkeää. Arvonluontiprosessia jossa 

toiminnot on jaettu vaiheisiin ja näiden välisiin linkkeihin kutsutaan arvoketjuksi (Rayport & 

Sviokla 1995, 75–85), tarkemmin arvoketju on malli, joka kuvaa sarjassa arvoa lisäävät toi-

minnot ja yhdistää yrityksen tulopuolen (raaka-aineet, saapuvatavara, tuotantoprosessit) läh-

töpuoleen (lähtevä tavara, markkinointi, myynti). Näihin jokaiseen arvoketjun vaiheeseen 

liittyy niiden mukana seuraavaa prosessitietoa. Tiedon ja tiedonhallinnan merkitys prosessissa 

sekä arvoketjussa on kasvanut merkittävästi ja tulee jatkossa olemaan entistä tärkeämpi kilpai-

lutekijä (Kalpic & Bernus 2002, 302).  

 

Nykytilan mallintaminen on arvon lisäksi yksi tämän työn peruspilareista, jotta hahmottuisi 

mitä nyt tehdään, miksi ja miten toimintoja voitaisiin järkeistää. Aloitin nykytilan mallintami-

sen tekemällä liiketoimintaverkoston kartoituksen ja käytin siihen Canvas-

liiketoimintamallia (Osterwalder & Pigneur 2010), johon on helppo kuvata sekä arvoketju-

ajattelua että yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeitä asioita ja niiden sidoksia toisiinsa. 

Taulukon 1 kuvaus on nykytilanne eli tilanne miten yrittäjä on muodostanut strategisen 

tavan ajatella asiakasta suhteessa yritykseen. Tämän hahmottaminen on tärkeätä ennen 

kuin aletaan tehostaa toimintoja, jotta ymmärretään riittävästi yrityksen tapaa toimia kon-

tekstissa. Kuvauksessa tarkastellaan Canvasia oikealta vasemmalle eli asiakaslähtöisesti 

eikä siis toisinpäin resurssilähtöisesti. Perusajatuksena on, että mitä ydinelementtejä täytyy 

olla seuraavassa vaiheessa, jotta edellisen vaiheen tarpeet täyttyvät ja jotta seuraava vaihe 

aiheuttaisi imuvaikutusta edelliseen aina viimeiseen vaiheeseen (Revenue Streams) saakka. 

Tarkastelu päättyy kustannuksiin, jotka ovat edellytys aikaisempien vaiheiden tuottamisek-

si. Näkökulmana on määräaikaishuollon ydinarvoketju. Mallin tekemiseen on käytetty 

myös empiria 1-vaiheen asiakaskeskusteluja ja kirjallisuustutkimuksia, joiden pohjalta on 

taulukoitu jokaiseen vaiheeseen vihreällä tekstillä päävaikuttimet tai eräänlainen tavoitetila 

ja sen alle mustalla muun muassa keinoja sen saavuttamiseksi. Esimerkiksi taulukon vai-
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heet yhdestä kahdeksaan sanallisesti avattuna kuuluu seuraavasti: “Honda-motoristi arvos-

taa hyvää sijaintia ja siistiä liikepaikkaa sekä kustannustehokkaita ja laadukkaita palvelui-

ta, jotka saavat asiakkaan tyytyväiseksi ja sinne on mukava tulla uudestaankin. Määräai-

kaishuollon suorittaa koulutettu alan ominaispiirteet ja asiakastarpeet tunteva henkilöstö, 

joka käyttää valmistajan alkuperäisvaraosia ja huolto-ohjeita, josta asiakas on valmis mak-

samaan valmistajan ohjeisiin perustuvan ennalta arvioidun hinnan”. Yrityksen ratkaista-

vaksi jää miten edellä mainittu ketju toteutetaan niin, että asiakas on tyytyväinen ja kulura-

kenne on kestävällä pohjalla. 

 

TAULUKKO 1. Kohdeyrityksen Canvas-liiketoimintamalli 

 

 

2.2.1 Arvoketjun ja prosessin kehittäminen  

Wang, Guinet, Belaidi & Besombes (2009, 484–495) toteavat, että ennen prosessin pullon-

kaulojen tai huonosti kohdennettujen resurssien etsintää on olennaista saada kokonaiskuva 

tutkittavasta organisaatiosta. Kokonaiskuvan saamiseksi he suosittelevat mallintamista ja 

mahdollisesti myös prosessin simulointia mikäli prosessi on monihaarainen. Tämän jälkeen 

läpimenoajan lyhentäminen ja resurssien kohdentaminen on helpompaa. Kohdeyrityksen pro-
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sessi on suoraviivainen yhdessä työpisteessä tehtävä huoltoprosessi, joten tietokonesimuloin-

nille ei mielestäni ole tarvetta. Läpimenoajan lyhentämiseksi Mehta & Rampura (2006) suo-

sittelevat arvoketjun mallintamista (value stream mapping = VSM), jossa tutkitaan eri vaihei-

den välisiä odotusaikoja ja pyritään minimoimaan ne tai tekemään asioita rinnakkain mikäli 

mahdollista. Prosessin jokaisella toiminnolla on oma aika ja jokaisella siirrolla on oma viive 

ja VSM auttaa näiden aikojen hahmottamista. Tässä yhteydessä puhutaan arvoa lisäävästä 

tehollisesta ajasta (value adding time = VAT) ja ei arvoa lisäävästä tehottomasta ajasta (non 

value adding time = NVAT). Näiden vaiheiden hahmottamiseksi tehtiin kohdeyrityksen AS-

IS-nykytilan mallinnus ja uudelleen suunniteltu TO-BE-malli, joka pyrkii vähentämään tai 

jopa poistamaan kokonaan ei arvoa lisäävät toiminnot tai siirrot. Toisin sanoen TO-BE-

mallissa arvo on siirretty koko arvoketjuun, koska siitä on pyritty poistamaan NVAT mahdol-

lisemman tehokkaasti. Lisäksi arvoa lisääviä tehollisia toimintoja pyritään tehostamaan enti-

sestään Lean Six Sigma työkaluilla (=vaiheen sisäinen tehokkuus). Esimerkiksi siisteys, jär-

jestys ja tiedonhallinta nopeuttavat toimintoja, jolloin läpimenoaika lyhenee vielä lisää. VSM 

pureutuu myös prosessia häiritseviin poikkeamiin, jotka lisäävät aina NVAT aikaa. Vastaava 

menetelmä kuin VSM on nykyään ehkä tunnetumpi VAA (value added analysis) (Conger 

2010, 138–143), jonka termit ovat VA (value adding time), NVA (nonvalue-adding time) ja 

NVAU (nonvalue adding and unnecessary time). Näistä tarkempi käsittely kappaleessa neljä. 

 

2.2.2 ASIS- mallin dokumentoinnin tärkeys ja tietojärjestelmä  

Itse huoltotyön tehokkaan suorittamisen lisäksi prosessiin kuuluu oleellisesti sitä tukeva tieto-

järjestelmä ja erityisesti silloin on kiinnitettävä huomiota tietojärjestelmään, kun prosessiin 

suunnitellaan muutoksia. Davenport (1998, 3), Quiescenti, Bruccoleri, La Commare, Noto 

La Diega & Perrone (2006, 3798) mukaan ongelma on yleensä se, että prosessi pitää sopeut-

taa tietojärjestelmään, koska tietojärjestelmä on kankea muutoksille. Tai toisin, jos prosessiin 

tehdään muutoksia, niin tietojärjestelmä ei taivu näihin muutoksiin. Lisäksi Conger (2010, 

127–148) toteaa, että yritykset jotka kohdentavat resursseja tietojärjestelmään, mutta eivät 

hallitse itse prosessia tuhlaavat enimmäkseen vain rahojaan. Kohdeyrityksen kohdalla lähde-

tään siitä, että ensin suunnitellaan lean-työkaluilla hallittuprosessi ja sen perusteella kartoite-

taan tarvittavia muutoksia tietojärjestelmään. Prosessin nykytilan mallintaminen on oleellinen 

osa myös tietojärjestelmän vaatimusten kartoituksessa, jotta tiedetään mitä eri tietolähteitä 

yrityskohtaiseen prosessiin liittyy. Tällä hetkellä haasteena ovat monet eri tietolähteet ja pro-

sessitiedonhallinta, kuten esimerkiksi: 
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• mitä säilötään, missä ja miksi? 

• tehdäänkö kiireessä työt aina samalla tavalla ja oikeassa järjestyksessä? 

• onko muistettu tehdä kaikki prosessiin liittyvät kirjaukset? 

• onko muistettu pyytää asiakkaalta yhteystiedot ja huoltokirja merkintöjä varten? 

• ovatko tarjoukset varmasti vertailukelpoisia eri asiakkaiden kesken? 

• mistä valmistajan ajankohtaiset huolto-ohjeet nopeimmin löytyvät? 

• laatunäkökulmasta ajatellen onko selvää mitä keskusteluja minimissään on käytävä asiak-

kaan kanssa ennen ja jälkeen huollon? 

 

Nämä tiedonhallintaan ja toiminnanohjausjärjestelmään liittyvät asiat on tarkoitus hahmottaa 

nykytilan mallintamissa (AS-IS) ja hakea niille ratkaisua uudella TO-BE-mallilla. AS-IS- 

prosessin hukkien poistoon käytetään lean-työkaluja (esim. 5S) ja prosessin poikkeamiin käy-

tetään Six Sigma-työkaluja (esim. juurisyyanalyysi). Lopuksi suunnitellaan mahdollisemman 

hyvin kohdeyritykselle soveltuva TO-BE-prosessimalli, joka hyödyntää tietotekniikkaa ja 

johon on kuvattu tarvittava tiedonhallinta kokonaisuudessaan eli se toimii ikään kuin tietojär-

jestelmän karttana.  

 

2.2.3 Tehokkuus ja arvokokemus harmoniassa? 

Huoltoprosessin kehityksen taustalla on useita syitä. Määräaikaishuolloille on valmistajan 

määrittelemä ohjeaika, joka sisältää vain tehollisen työajan alkaen siitä kun pyörä on jo laitet-

tu huoltopöydälle ja loppuen siihen kun viimeinen huoltokortin toimenpide on kuitattu teh-

dyksi pyörän ollessa siis vielä huoltopöydällä. Kun tämä ohjeaika kerrotaan tuntihinnalla ja 

siihen lisätään huoltokortissa määritellyt osat, niin siitä muodostuu huollon lopullinen hinta. 

Kuitenkin valmistajan ohjeajat ovat niin tiukkoja, että huollosta riippuen pelkän huollon te-

kemiseen menee pääsääntöisesti noin 0,5-2 tuntia enemmän aikaa kuin valmistajan ohje-aika. 

Tämän lisäksi yrittäjä joutuu käyttämään omaa aikaa hinta-arvion antamiseen, huoltoajan 

sopimiseen, pyörän vastaanottoon, siirtämiseen huoltopöydälle ja pois sekä edelleen laskun 

kirjoittamiseen, huoltokirjan täyttämiseen, huollon sisällön kertomiseen asiakkaalle, laskutuk-

seen ja avainten luovutukseen. Tavoitteena on löytää tasapaino yrityksen määräaikaishuollon 

arvoketjun tehokkuuden ja asiakkaan arvokokemuksen välille. Tämä näkökulma huomioiden 

keskitytään seuraavassa kappaleessa eli C-osassa arvoketjun ja prosessin kehittämisen työka-

luihin.  
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2.3 Lean Six Sigma työkalut käyttöön ja uusi layout (C-osa) 

 

Conger (2010) toteaa, että liiketoimintaprosessin kehittämiseen ei ole määritelty mitään tietty-

jä työkaluja, mutta on hyvin yleistä käyttää siihen Lean Six Sigma tekniikoita. Pepper & 

Spedding (2010, 138–154) mukaan lean-ajattelun perusta on Toyota Production System, jossa 

keskitytään kaiken hukan poistoon. Hukaksi määriteltiin kaikki muu paitsi minimi määrä tuo-

tantovälineitä, materiaalia, osia, tilaa ja aikaa mitä tarvittaisiin lisäämään tuotteen arvoa. Tä-

män rajoittuneisuuden vuoksia järjestelmää on kehitetty edelleen. Womack & Jones (1996, 

140–158) korostavat lean-ajattelun lähtevän loppuasiakkaasta. He listaavat viisi tärkeätä lean-

vaihetta: 

1) määrittele arvo loppuasiakkaan näkökulmasta tietylle hyödykkeelle, tietyillä ominaisuuk-

silla, tiettyyn aikaan ja tiettyyn hintaan  

2) identifioi kokonainen arvoketju jokaiselle tuotteelle tai tuoteperheelle erikseen ja poista 

hukka 

3) tee lopullisista arvoa lisäävistä vaiheista virtaava  

4) suunnittele ja tarjoa vain mitä asiakas haluaa ja milloin haluaa  

5) pyri täydellisyyteen.  

 

Pepper & Spedding (2010) jatkavat, että lean-ajatteluun on liittynyt paljon epäluottamusta 

sillä esimerkiksi lean kehottaa vähentämään tai poistamaan kokonaan varastot, joka on toi-

saalta omiaan lisäämään vaihtelua ja altistamaan prosessin toteutuville riskeille. Tämän takia 

siihen on yhdistetty myöhemmin tilastollinen Six Sigma-kehitystyökalu, jonka itsessään on 

tarkoitus mitata systemaattisesti prosessin vaiheita ja asettaa niille kuuden sigman vika-

/poikkeamataso eli miljoonassa tarkasteltavassa tapahtumassa saa olla maksimissaan 3,4 

poikkeamaa jolloin saanto on silloin 99,9997 %. Six Sigman idea on siis alun perin Motorolan 

massatuotannon laadun parantamistyökaluna. Pepper & Spedding (2010) jatkavat, että yhdis-

telmänä lean ja Six Sigma pitäisi nähdä yrityksissä alustana ja alulle panijana kulttuurisille ja 

toiminnallisille muutoksille, johtaen totaaliseen toimitusketjun muutokseen. Organisaatioiden 

pitäisi olla niin leaneja kuin mahdollista, mutta kaikkia Lean Six Sigman menetelmiä ei kui-

tenkaan tarvitse käyttää kaikissa yrityksissä, vaan ottaa käyttöön niistä kullekin parhaiten so-

pivat osat. Kuitenkin, jos lean otetaan käyttöön ilman Six Sigmaa, niin silloin toinen toistensa 

myötä tuleva vipuvaikutus jää saamatta. Ja kääntäen, jos vain Six Sigma otetaan käyttöön 

ilman lean-ajattelua, niin silloin kehittäjiltä on kyllä olemassa useita työkaluja, mutta ei stra-
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tegiaa tai järjestelmää viedä eteenpäin kehittämäänsä sovellusta itse prosessiin. Lean keskittyy 

siis enemmän loppuasiakkaaseen, Six Sigma keskittyy poikkeamiin ja niiden hallintaan eli 

poistamiseen/vähentämiseen, kun taas Lean Six Sigma tavoittelee alhaisia kustannuksia ja 

korkeaa asiakasarvoa (Pepper & Spedding 2010). Myös Antony (2011, 185-190) toteaa, että 

molemmat menetelmät yhdessä käytettynä tuovat parempia tuloksia ja vaativat johdon si-

toutumista sekä hyvää vuorovaikutusta koko organisaation välillä sekä uutta lähestymista-

paa asiakaspalveluun. Lisäksi hän korostaa tarvetta lisätä henkilökunnan koulutusta ja kas-

vatusta kehitystyön aikana ja sen jälkeen.  

Kuvio 5 havainnollistaa näiden edellä esiteltyjen lean-menetelmien avulla haettua kilpailue-

tua.  

 

 

 

KUVIO 5. Lean, Six Sigma ja Lean Six Sigman luonne kilpailuetuna (Arnheiter & Maleyeff 

2005, 16) 

 

Conger (2010) toteaa, että Six Sigma on hyödyllinen tarpeettomien tai tehottomien prosessin 

vaiheiden eliminoimiseen käyttäen sen eri työkaluja tilanteen mukaan kuten esimerkiksi: 

check sheet-taulukkoa, Pareto analyysia, syy-seuraus diagrammia, juurisyyanalyysia tai ar-

vonlisäysanalyysia (VAA). Six Sigman prosessin kehityskonsepteihin kuuluu myös DMAIC 
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(define-measure-analyze-improve-control). Näiden käytöstä tarkemmin kohdeyrityksen empi-

riaa käsittelevässä kappaleessa 4. 

 

2.3.1 Tehokkuutta ja laatua seitsemällä hukalla ja viidellä ässällä 

Kohdeyrityksen yhtenä haasteena on tuotantotilan ja työkalujen funktionaalinen layout sekä 

työohjeiden epälooginen etenemisjärjestys. Näistä aiheutuu seuraavia ongelmia: 

• asiakaspalvelupisteen ja huoltopisteiden väliseen liikkumiseen menee ylimääräistä aikaa 

• tavaroiden ja työkalujen etsiminen sekä hakeminen toisesta työpisteestä hidastavat läpi-

menoaikaa 

• valmistajan huolto-ohjeet ovat tietyssä järjestyksessä joka ei ole optimaalinen työjärjestys.  

Nämä ongelmat ovat rinnastettavissa Womack & Jones (1996) listaamiin seitsemään tuotan-

nossa tunnistettavaan hukkaan ja niiden eliminoimiseen: 

1) Ylituotanto (Poista ylituotanto. Tee vain tilauksesta.) 

2) Virheet (Poista laatuvirheet.)  

3) Tarpeeton varasto (Älä pidä tai tee tarpeetonta varastoa. Johtuu monesti tuotannon pul-

lonkauloista eli buffereista.) 

4) Asiaankuulumaton käsittely (Poista työstä tarpeettomat vaiheet, siirrot ja tarkastaminen.) 

5) Liiallinen kuljettaminen (Tuotteiden ja materiaalin kuljetus juuri oikeaan tarpeeseen.) 

6) Odotus (Vähennä tai poista odotusajat.) 

7) Tarpeeton liikkuminen (Poista tarpeeton liikkuminen, tavaroiden haku, vähennä askel-

määriä=>tutki ja tehosta.). 

Pepper:n & Spedding:n (2010) mukaan lean-työkaluista ehkäpä eniten käytetty on työn tuot-

tavuutta parantava 5S-menetelmä. Se on koko organisaation kattava eli tehtaalta toimistoon 

ulottuva ja koostuu asioiden järjestämisestä, systematisoinnista, siivouksesta, standardisoin-

nista ja seurannasta. Itse asiassa 5S-menetelmä on tehokas järjestelmä myös seitsemän hukan 

poistamiseksi ja toimii sen vuoksi olennaisena osana kohdeyrityksen prosessin kehityksen 

työkaluna nyt ja tulevaisuudessa. 

 

2.3.2 Poikkeamien hallinta 

Huoltosesongin kiireellisimpinä aikoina prosessiin tulee jatkuvasti ajallisesti hallitsemattomia 

poikkeamia. Erityisesti työn keskeytykset hidastavat läpimenoaikaa, vaarantavat luvattua toi-

mitusaikaa, lisäävät laadun varmistuksen kustannuksia ja aiheuttavat tarpeetonta kuormitusta 

yrittäjälle. Poikkeamiin puututaan Lean Six Sigma-työkaluilla. Poikkeamat pyritään poista-
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maan tai niille suunnitellaan poikkeamaprosessit. Varsinaista tilastollista käsittelyä ei tehdä 

vaan poikkeamat pyritään tunnistamaan, luokittelemaan ne ulkoisiksi ja sisäiseksi ja ana-

lysoimaan niiden syyt. Luokittelu sisäisiin ja ulkoisiin poikkeamiin tehdään check sheet-

taulukoilla ja niiden syitä selvitetään tarvittaessa juurisyyanalyysilla tai syy-seuraus analyysil-

la tilanteen mukaan. 

 

2.3.3 Työpisteen uusi layout 

Lean Six Sigma-työkaluilla toteutetaan uusi määräaikaishuoltoprosessin layout. Työpisteessä 

kaikille määräaikaishuollossa käytetyille työvälineille on oma paikkansa ja harvemmin tarvit-

tavat työvälineet ovat kaapeissa työpisteen ympärillä. Huolto-ohjelmassa tarvittavat varaosat 

ovat työpisteen A-hyllyssä ja muut mahdollisesti tarvittavat kulutusosat ovat erillisessä B-

hyllyssä.  

 

Uudessa layoutissa käytetään myös setti-ajattelua. Esimerkiksi erään hyvin yleisen pyörämal-

lin määräaikaishuollossa tarvitaan monesta eri osanumerosta koostuvia tiivisteitä ja o-

renkaita, joten nämä tiivisteet on kerätty setiksi muovirasiaan jonka päällä on nimi. Samalla 

nimellä on tallennettu maahantuojan varaosajärjestelmään (niiden tilaamiseksi yhdellä kertaa) 

varaosasetin tilausmakro. Työpisteessä on aina yksi kokonainen setti ja kun se käytetään, niin 

tilataan tilausmakrolla heti uusi setti ja muovirasia täytetään. Kävelymatkoihin työpisteen 

sisällä ja sen etäisyyteen asiakaspalvelupisteestä on kiinnitetty erityistä huomiota eli vältetään 

turhia askeleita. Työohjeille ja diagnostiikka-järjestelmälle on oma tietokone, jota ei käytetä 

mihinkään muuhun. Myös valaistusta on parannettu päivänvalolampuin. Sähkö- sekä pai-

neilmaliitäntöjä on lisätty työpisteen yläpuolelle. Kuviossa 6 on vanhan ja kuviossa 7 uuden 

toteutettavan layoutin periaatekuva. 

 

Kuvion 6 vanhassa työpisteessä liikuttavat matkat ovat pidempiä sekä itse työvaiheistus aihe-

uttaa enemmän liikkumistarvetta. Työkalujen ja osien hakemiseen menee enemmän aikaa ja 

ne eivät ole visuaalisesti esillä. 

Kuvion 7 uudessa työpisteessä liikuttavat matkat ovat lyhyempi ja työvaiheistuksen takia liik-

kumistarve on vähäisempää. Varaosat ja työkalut ovat lähellä, ainoastaan tarvittavat työkalut 

ja osat ovat esillä. Työpiste on visuaalinen ja hyvin valaistu. Tarvittavat sähkö- ja paineilma-

työkalut ovat katossa. Valaistuksena ovat päivänvalolamput. Työpisteen pinta-ala on 25 % 

pienempi. 
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KUVIO 6. Vanha funktionaalinen työpiste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 7. Uusi virtaava Lean Six Sigma työpiste 

 

 

2.4 Prosessin suorituskykymittareiden määrittely (X-osa) 

 

Tässä X-osassa eli ekstra-kappaleessa käsitellään yrityksen suorituskykymittareita. Aikai-

semmin on tuotu esille, että kohdeyrityksen pienuudesta johtuen arvo ja suorituskyky raken-

netaan prosessiin, joten tämän kappaleen mittarointitarkastelu tähtää pääosin tulevaisuuteen. 
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Yrityksessä mahdollisesti työskentelee myöhemmin useampia työntekijöitä, jolloin mittarointi 

ja kannustuspalkkiot tulevat entistä tärkeämmiksi. Tämä mittarointiosuus suunniteltiin yhdes-

sä avustavan ulkopuolisen konsultin ja kohdeyrityksen kanssa osana tätä diplomityötä. 

 

Yrityksen suorituskyky voidaan määritellä sen kyvyksi saada aikaan tuotoksia asetetuilla ulot-

tuvuuksilla suhteessa asetettuihin tavoitteisiin (Laitinen 1998). Yhtälailla puhuttaessa organi-

saation suorituskyvystä tarkoitetaan sillä jonkin organisaatioyksikön menestymistä valituista 

näkökulmista tarkasteltuna. Toisin sanoen suorituskyvyllä tarkoitetaan mitattavan kohteen 

kykyä saavuttaa sille asetettuja tavoitteita (Lönnqvist, Kujansivu & Antikainen 2006). Fer-

reira:n & Otley:n (2009) mukaan suorituskyvyn hallinta pitää sisällään formaalit ja epäfor-

maalit mekanismit, prosessit, järjestelmät ja verkostot, joita organisaatio käyttää saavuttaak-

seen tavoitteensa ja päämääränsä samalla avustaen strategisia prosesseja ja johtoa sekä tukien 

organisaation oppimista ja muutosta.  

  

Perinteisesti yrityksiä on johdettu pelkillä talouden mittareilla. Tämä ei välttämättä riitä muut-

tuneessa toimintaympäristössä vaan seurauksena saattaa olla:  

• Lyhytnäköisyys: ei esimerkiksi toteuteta investointeja, jotta tulos saadaan näyttämään 

lyhyellä aikavälillä hyvältä, vaikka lopputuloksena voi olla kilpailukyvyn heikkeneminen.  

• Strategisen näkemyksen puute: talouspuolen mittarit eivät tarjoa tietoa esimerkiksi laadus-

ta, työtyytyväisyydestä tai joustavuudesta.  

• Keskitytään yksittäisten asioiden korjaamiseen, jatkuvan parantamisen sijaan.  

• Osa-optimointi.  

• Talouden mittarit eivät tuota tietoa asiakastarpeista tai kilpailijoista. (Ukko, Karhu, Pek-

kola, Rantanen & Tenhunen 2007) 

 

Vaikka taloudelliset mittarit ovat ensiarvoisen tärkeitä, pitkäjänteisen suorituskyvyn ja menes-

tyksen taustalla on myös toiminnallisia tavoitteita, esimerkiksi asiakaspalvelun laadussa. Täl-

laisten ei-rahallisten mittareiden määrittäminen ja mittaaminen on usein hankalaa ja vaatii 

organisaation sisäistä pohdintaa. Tällaista taitoa, kyetä tietoisesti pysähtyä pohtimaan, että 

millaista ajattelun ja toimintatavan muutosta tavoitteiden saavuttamiseksi toimintaympäristös-

sä tarvitaan, kutsutaan refleksiivisyydeksi. ”Hyöty refleksiivisyydestä liittyy siihen, että se 

vapauttaa meidät. Tulemme tietoiseksi ajatteluamme rajoittavista uskomuksista ja oletuksista, 

lannistavasta puheesta ja kapeutuneista rutiineista. Meille avautuu uutta ymmärrystä ja näkö-
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alaa kykyihin ja voimavaroihin, joita emme aiemmin ole huomanneet tai tiedostaneet.” Hilden 

(2014). Malinen (2000) on esittänyt ajatuksen, jonka mukaan esimerkiksi työelämässä uuden-

laisen toimintatavan tai ajatuksen toteuttamiseksi työntekijän tapaan ajatella täytyy syntyä 

särö. Tällainen särö voi tulla esiin yksittäisen työntekijän, tiimin tai koko organisaation pysäh-

tyessä pohtimaan esimerkiksi juuri luovutetun moottoripyörän määräaikaishuollon vaiheita. 

Tällaisen refleksiivisen työotteen avulla pystytään systemaattisesti nostamaan esille asioita 

joita voisi tehdä toisin. Vastaavasti prosessin suorituskyvyn mittaamisella on merkittävä rooli 

refleksiivisen työotteen näkyväksi tekemiseen (Saunila, Tikkamäki & Ukko 2015). Niinpä 

mittarit on osattava määritellä tukemaan halutunlaista tekemistä. Koska yrityksen toimin-

taympäristö on jatkuvan muutoksen kohteena kilpailun, markkinoiden ja teknologian myötä, 

myös haluttu tekeminen muuttaa luonnettaan. Tästä johtuen mittareiden määrittely on luon-

teeltaan syklinen prosessi eikä riitä, että mittarit määritellään kerran ja unohdetaan. Mittarei-

den määrittelyn syklisyyttä tukee itse suorituskyvyn mittaamisen syklisyys; suunnittelu, käyt-

töönotto, käyttö ja ylläpito jotka on esitetty kuviossa 8. (Neely, Mills, Platts, Richards, Grego-

ry, Bourne & Kennerley 2000). 

 

 

 

 

KUVIO 8. Suorituskyvyn mittaamisen päävaiheet (Neely ym. 2000).  
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Stanton & Manning (2013) esittivät, että henkilöstön suorituskyvyn mittaaminen voidaan 

jakaa kahteen vastakkaiseen lähestymistapaan; toinen keskittyy henkilöstön kehitykseen ja 

sitoutumiseen ja toinen valvontaan ja kontrolliin. Henkilöjohtamisen kannalta valvonta ja 

kontrolli koetaan monesti negatiivisena mittausalueena. Prosessin suorituskykyä mitattaessa 

se ei kuitenkaan päde vaan prosessissa voidaan mitata sekä prosessin toimivuutta (vertaa hen-

kilöstön sitoutuneisuus) sekä prosessin tuotoksia (valvonta). Prosessin toimivuuden ja jatku-

van parantamisen kannalta prosessimittarit, kuten läpimenoaika, aikataulun osumatarkkuus tai 

saanto olisi oleellisia mittareita. Monesti kuitenkin keskitytään liikaa prosessin tuotosten ja 

pelkkien syötteiden, kuten resurssien, raaka-ainemäärien tai kustannusten mittaamiseen. Nä-

mä mittarit eivät kuitenkaan edistä prosessin optimointia sen toteutuksen aikana (Martinsuo & 

Blomqvist 2010). 

 

Mallinnetun määräaikaishuoltoprosessin suorituskyvyn keskeisiä alueita ovat valmistajan 

ohjeajan noudattaminen, hukkatyön poisto sekä toiminnan refleksiivisyyden lisääminen. Näi-

den mittaamiseksi päädyttiin priorisoimaan esiin tulleet (mahdolliset) prosessimittarit taulu-

kossa 2 esitetyllä tavalla, joista ensisijaiset on selostettu alla tarkemmin:  

 

TAULUKKO 2. Prosessimittareiden priorisointi ja kuvaukset 

Mittarin prioriteetti Kuvaus 

Ensisijainen Läpimenoaika 

Tehokkuus 

Poikkeamien määrä 

Jatkuvan parantamisen laatu 

Toissijainen Suunnitelman mukaisuus kustannuksissa 

Aikataulun osumatarkkuus 

Muu Suunnitelman mukaisuus resurssien käytössä 

Takaisinmaksuaika? 

Uusien tuotteiden osuus koko liikevaihdosta 

Suunnittelun laatu 

 

Läpimenoaika (min)  

Koska itse huoltotyöhön käytetty aika ja erityisesti maahantuojan sille antama ohjeaika ovat 

liiketoiminnalle kriittisiä, mitataan läpimenoajalla tässä nimenomaan huoltotyön läpimenoai-

kaa suhteessa sen ohjeaikaan.   
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Tehokkuus (%)  

Tässä tehokkuus määritellään kyvyksi tehdä määräaikaishuolto annetussa ohjeajassa. Tässä 

pyritään mittaamaan määräaikaishuoltoon kuluvaa kokonaisaikaa työn aloituksesta luovutus-

valmiuteen. Mitattava tehokkuus saadaan jakamalla valmistajan ohjeaika kokonaisajalla, jol-

loin 100 % tehokkuus tarkoittaa laskutettavan ajan olleen sama käytetyn kokonaisajan kanssa.  

  

Poikkeamien määrä (kpl)  

Työn luonteeseen ja resurssien niukkuuteen liittyen määritellystä prosessista joudutaan poik-

keamaan. Mittaamalla näiden poikkeamien määrää pystytään analysoimaan työn keskeytysten 

vaikutusta liiketoiminnalle. Tavoitteena on 0 kpl poikkeamia joka tarkoittaisi mahdollisuutta 

keskeytymätöntä määräaikaishuoltotyötä ilman suunnittelemattomia tehtäviä.  

 

Jatkuvan parantamisen laatu (%)  

Jatkuva parantaminen (Continuous Improvement) on filosofia joka tukee hyvin refleksiivistä 

ajatusmallia. Bhuiyan & Baghel (2005) määrittelivät sen kestävän parantamisen kulttuuriksi, 

joka tähtää hukan poistoon kaikissa organisaation järjestelmissä ja prosesseissa. Se ottaa 

kaikki työskentelemään yhdessä ilman tarvetta isoihin investointeihin. Jatkuvan parantamisen 

filosofia on luonut ympärilleen ison joukon erilaisia menetelmiä laadun ja prosessien paran-

tamiseksi. Tunnetuimpia menetelmiä ovat; lean-tuotantofilosofia, six sigma, balanced score-

card ja lean six sigma. Lean Six Sigma on valittu yhdeksi tarkasteltavan yrityksen kehitysme-

netelmäksi. Näin voidaan maksimoida omistajalle syntyvä arvo, joka syntyy nopeasta paran-

nuksesta asiakastyytyväisyyteen, kuluihin, laatuun, prosessinopeuteen ja investoituun pää-

omaan (George 2002). Tässä mittarissa sovelletaan lean/agile-menetelmän mukaista ”Retros-

pective”-palaverikäytäntöä (Kua 2013). Se on määräaikaishuollon jälkeen varattu erillinen 

aika, jossa pohditaan huollon onnistumista ja kirjataan huoltokohtaiseen järjestelmään mitä 

olisi voinut tehdä paremmin. Tavoitteena on, että kaikista määräaikaishuoltokirjoista löytyy 

“Retrospective”-merkintä (100 %). 

 

Seuraavassa kappaleessa kolme käydään läpi kehitystyössä käytetyt tutkimusmenetelmät ja 

sen jälkeen kappaleessa neljä kerrotaan miten tässä kappaleessa kaksi esiteltyjä työkaluja so-

velletaan käytännössä kohdeyrityksen tutkimusongelman ratkaisemiseksi. 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

Viitekehyksen tutkimuksen ympärille muodostivat mikroyritys rajoituksineen ja mahdolli-

suuksineen, sen kriittinen prosessi ja sidonnaisuus arvoketjuunsa. Kehitystyön keskeinen ta-

voite oli lyhentää määräaikaishuoltoprosessin läpimenoaikaa, parantaa tiedonhallintaa ja mi-

nimoida tämän prosessin poikkeamat. Prosessin toimintoja suunniteltaessa oli oleellista huo-

mioida asiakkaan kokema arvokokemus. Sen varmistamiseksi täytyi tehdä kirjallisuuskatsaus 

arvoon, jotta prosessiin voitiin rakentaa oikeat arvon elementit. Kirjallisuuskatsaus toimi siis 

tutkimusmenetelmänä arvon osalta ja saatuja näkemyksiä täydennettiin empirian avulla. 

 

Yin (2014, 187–190) mukaan erityisesti lineaaris-analyyttinen tapa sopii luontevasti selittä-

vään ja kuvailevaan kvalitatiiviseen tapaustutkimukseen. Tätä tapaa noudatteli myös tämän 

tutkimusselosteen kulku. Mutta tilanteen niin vaatiessa, voitiin lisätietojen saamiseksi tehdä 

hyppy edeltäviin tai seuraaviin vaiheisiin, joka on myös tyypillistä kvalitatiivisissa tutkimuk-

sissa. Tavoitteiden ja tutkimustavan määrittelyn jälkeen hahmottelin tutkimusongelman tut-

kimuskysymyksiksi, joihin haettiin vastauksia seuraavalla tavalla. 

 

Tutkimus sovittiin tehtäväksi synkroonissa yrittäjän työn kanssa kuviossa 9 esitetyissä aika-

jaksoissa. Aivan aluksi diplomityöstä tehtiin aiheluonnos, jota muokattiin aloituspalaverissa 

työn valvojan ja yrittäjän kanssa, jonka jälkeen tehtiin alustava suunnitelma. Empiria 1-vaihe 

toteutettiin toukokuussa 2016 jolloin kesän huoltosesonki oli juuri alkanut. Empirian aikana 

työtä tutkittiin havainnoimalla, kirjaamalla ylös poikkeamat ja mittaamalla kahden tietyn pyö-

rämallin huollon läpimenoajat. Havainnointi osuuden rinnalla mallinnettiin nykytila (AS-IS) 

ja suunniteltiin uuden prosessin TO-BE-malli. Seuraavaksi tutustuttiin kirjallisuuteen ja suun-

niteltiin uusi määräaikaishuoltoprosessin layout. Empiria 2-vaiheessa heinä-elokuussa 2016 

työtä tutkittiin uudella layoutilla samalla tavalla havainnoimalla, kirjaamalla ylös poikkeamat 

ja mittaamalla kahden saman pyörämallin huollon läpimenoajat. Empiria 1- ja empiria 2-

vaiheessa kirjattiin ylös myös ruuhka-apuna olleen yhteistyöyrittäjän samojen pyörämallien 

läpimenoajat ja kommentit. Aineistot analysoitiin empiria 2-vaiheen kanssa rinnakkain elo-

kuussa 2016. TO-BE-malliin suunniteltua automaattista huoltoajan tilaustoimintoa ei saatu 

testattua, koska nykyinen toiminnanohjausjärjestelmä ei ole avoin tarvittaville muutoksille. 
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Tästä on tarkoitus tehdä yrityksessä oma kehitysprojekti keväällä 2017. Raportin viimeistely 

meni omien työkiireitteni takia vuoden vaihteeseen 2016–2017. 

 

 

 

KUVIO 9. Tutkimuksen ajallinen jakautuminen vaiheisiin 

 

 

3.1 Tarvittava havaintoaineisto 

 

Tutkimusongelman hahmottamisen jälkeen voidaan määritellä työssä tarvittava havaintoai-

neisto. Ydinprosessin tehostamista varten aivan ensimmäiseksi tarvitsee tehdä nykytilanteen 

kartoitus ja sen perusteella uuden prosessin suunnittelu, toteuttaa se ja mitata uuden pro-

sessin läpimenoaika verrattuna vanhaan prosessiin. Lean Six Sigma-työkaluilla kartoite-

taan prosessin poikkeamat ja saadun aineiston perusteella suunnitellaan niille poikkeama-

prosessit. Lisäksi lean-työkaluilla suunnitellaan uusi huoltopisteen layout ja järjestetään 

tavarat uudelleen. Asiakkaan arvokokemuksen ymmärtämiseksi tehdään kirjallisuuskatsaus 

arvotutkimuksista, kerätään empiiristä tietoa prosessista ja näiden perusteella luodaan ar-

vokokemusmalli. Yrityksen liiketoimintamalli kuvataan Canvas-mallilla. Mallissa halutaan 

tuoda esille empiriasta ja tutkimuskirjallisuudesta saatujen tietojen perusteella arvon koko-

naisvaltaisuutta kaikissa arvoketjun vaiheissa. Kokonaisvaltaisuuden ymmärtäminen hel-

pottaa myös markkinoinnin suunnittelua ja auttaa pohtimaan pieneltäkin kuulostavan muu-

toksen vaikutuksia arvoketjuun. Tietojärjestelmän kehittämisen lähtökohtana on nykyisen ja 

uuden prosessin mallintaminen. Nämä kaikki tiedot tarvitaan, jotta voidaan selvittää mitä uusi 

prosessi vaatii tietojärjestelmältä. Alla vielä tämä sama tarvittava havaintoaineisto luettelo-

muodossa: 

 

1) kirjallisuuskatsaus ja empirian havainnot asiakkaan arvokokemuksen selvittämiseksi 

2) Canvas-liiketoimintamallin luominen arvon kokonaisvaltaisuuden ymmärtämiseksi arvo-

ketjussa kohdeyrityskontekstissa 

Aloituspalaverit, 
suunnitelma: 6vko

Empiria 1, AS-
IS ja TO-BE 
mallit: 4vko

Kirjallisuus-
katselmus ja 
uusi layout: 

6vko

Empiria 2, 
analysointi: 

4vko
Raportti: 4vko
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3) havainnointiin perustuva nykytilan kartoitus ja AS-IS-mallinnus (myös tietojärjestelmä) 

4) havainnointiin perustuva poikkeamakartoitus ja poikkeamaprosessien suunnittelu Lean 

Six Sigma-työkaluilla. 

5) suunnitellaan uusi työpisteen layout lean-työkaluilla 

6) suunnitellaan uusi tavoitemalli eli TO-BE-malli (myös tietojärjestelmä) 

7) läpimenoaikojen mittaus uusi vs. vanha prosessi. 

 

 

3.2 Aineiston kerääminen 

 

Aineiston keräämiseksi noudatin päiväkirjaan perustuvaa havainnointitapaa huoltotyötä seu-

raamalla ja siihen osallistumalla. Poikkeamat kirjattiin samalla periaatteella, mutta ne syötet-

tiin suoraan yrityksen toiminnanohjausohjelmiston kalenteriin kyseisen päivän kohdalle. Lä-

pimenoajat mitattiin sekundaattorikellolla ja tulokset kirjattiin Excel-taulukkoon. 

 

Havainnot ja poikkeamat 

Empiria vaiheissa kirjasin havainnot muistivihkoon omille päiväkohtaisille sivuilleen. Kaikki 

poikkeamat kirjasin ERP-järjestelmän kalenteriin kyseisen päivän kohdalle. Poikkeamat ryh-

miteltiin työn ulkoisiksi keskeyttäjiksi ja työn sisäisiksi keskeyttäjiksi. Muutamassa päivässä 

poikkeamat alkoivat toistaa itseään ja toisella viikolla sisäisten poikkeamien kirjaaminen lo-

petettiin selkeän kyllääntymisen vuoksi. Ulkoisten poikkeamien kirjaaminen lopetettiin kol-

mannella viikolla samasta syystä. Empiria 2-vaiheessa kirjattiin ainoastaan sisäiset poik-

keamat, koska läpimenoaikamittaukset eristettiin ulkopuolisilta vaikutuksilta. Havainnot ovat, 

muita kuin poikkeamat edellä, pääasiassa uuden layoutin suunnittelua varten esille tulleita 

tärkeitä asioita sekä asiakkailta tullutta suoraa palautetta ja yrittäjän mielipiteitä arvokoke-

muksesta. Niitä kirjattiin muistivihkoon molempien empiria-jaksojen ajan. Arvon abstrakti-

suuden takia tehtiin kirjallisuuskatselmus empiria 1- ja 2-vaiheiden välillä ja saatuja tuloksia 

vertailtiin empiria 2-vaiheessa teorian ja empirian välillä, jonka jälkeen ne yhdistettiin itse 

suunniteltuun arvokokemusmalliin (joka esiteltiin kuviossa 4). 

 

Läpimenoaika 

Määräaikaishuollon läpimenoaikoja mitattiin empiria 1-vaiheessa Pilot 1.1, Pilot 2.1 ja Pilot 

3.1 huolloilla ja empiria 2-vaiheissa Pilot 1.2, Pilot 2.2 ja Pilot 3.2 huolloilla vastaavilla pyö-
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rämallikohtaisilla huolto-ohjelmilla. Pilot-huoltojen ajat mitattiin sekundaattorikellolla ja ne 

kirjattiin omiin sarakkeisiin Excel-taulukkoon. Kello mittasi ainoastaan huollon kokonaisai-

kaa, koska tavoitteena oli rakentaa suorituskyky prosessiin. Vertailemalla empiria 1- ja empi-

ria 2-vaiheen pilot-aikoja nähtiin prosessin suorituskyvyn kehitys, kun poikkeamat oli mini-

moitu ja huoltotyö oli uudelleen järjestetty lean-työkaluilla. Teoriaosassa esiteltyä VAA-

analyysia ei käytetty perinteisellä laajalla tavalla pilkkomalla prosessi vaiheisiin ja mittaamal-

la arvoa lisäävä aika ja ei arvoa lisäävä aika, koska huomattiin että määräaikaishuollossa ta-

pahtumat ja siirrot ovat ”osaston” sisäisiä eli yksi henkilö vastaa kaikesta. Prosessiin vaikutti-

vatkin pääasiassa poikkeamat ja työn sisäinen tehokkuus, näin ollen VAA olisi ollut vain mit-

tausta monimutkaistava menetelmä mikroyrityksen tapauksessa. VAA:n periaatetta käytettiin 

kuitenkin huoltotyön sisäisten vaiheiden kehittämiseen ja lisäksi AS-IS-mallista TO-BE-

malliin johtavien vaiheiden suunnitteluun, jotta saatiin arvoketjun vaihesiirtoajat minimoitua 

esimerkiksi automatisoinnin avulla.  

 

Yrittäjä teki huollot Pilot 1.1 ja Pilot 1.2 pyörämallille PM1. Yhteistyöyrittäjä teki huollot 

Pilot 2.1 ja Pilot 2.2 pyörämallille PM2 ja huollot Pilot 3.1 ja Pilot 3.2 pyörämallille PM3. 

Yhteistyöyrittäjälle kerrottiin kehitysprojektin tarkoituksesta, mutta ei kerrottu kellotuksesta 

ennen kuin kaikki mittaukset oli suoritettu. Pilot 1- ja Pilot 2-vaiheiden välissä yhteistyöyrittä-

jä ei tehnyt huoltoja vaan oli omissa eri alan töissään muualla. Tällä eliminoitiin oppimisen 

vaikutus lopputuloksiin. Molemmissa vaiheissa kerrottiin samalla tarkkuudella mistä löytyy 

työkalut ja työohjeet. Yhteistyöyrittäjällä oli tarvittava alakohtainen ammattitaito. 

 

3.3 Havaintoaineiston käsittely ja analysointi 

 

Havaintoaineisto järjestettiin Excel-taulukoihin. Poikkeamia ja läpimenoaikoja käsiteltiin 

Lean Six Sigma-työkaluilla, jonka jälkeen niitä arvioitiin sanallisesti ja numeerisesti.  

 

Poikkeamat 

Poikkeamiin pureuduttiin Lean Six Sigma-työkaluilla. Poikkeamat luokiteltiin ulkoisiin ja 

sisäisiin check sheet-taulukoilla. Niiden syitä selvitettiin juurisyyanalyysilla tai 5S-

menetelmällä tilanteen mukaan. Tavoitteena oli poistaa poikkeamat kokonaan, mutta jos se ei 

ollut mahdollista niin poikkeamalle suunniteltiin poikkeamaprosessi, joka siis kuvaa miten 

sen kohdalla pitää toimia. Tulevaisuudessakin, jos tulee aivan uusi poikkeama, niin se kirja-
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taan poikkeamavihkoon ja työviikon jälkeen sille mietitään tapauskohtaisesti toimenpiteet, 

joko eliminointi tai poikkeamaprosessi. Taulukossa 3 on kirjattu sisäiset poikkeamat empiria 

1-vaiheessa yhden työviikon ajalta ja ulkoiset poikkeamat on laskettu kirjauksista kahden 

työviikon keskiarvona (työviikko on viisi kahdeksan tunnin työpäivää ja määräaikaishuoltoja 

tehtiin kuusi kappaletta per tarkasteluviikko). Taulukkoon on myös arvioitu sanallisesti poik-

keamien keskeytysvaikutus huoltotyöhön ja lisäksi on kuvattu millä menetelmällä poikkeama 

on analysoitu ja ratkaistu. Huonosta järjestyksestä johtuneet poikkeamat on hoidettu 5S-

työkalulla ja syvempää tarkastelua vaativat poikkeamat on ratkaistu syy-seuraus- tai juurisyy-

analyysilla, esimerkiksi kysymällä viisi kertaa miksi, kunnes poikkeaman alkulähde on löyty-

nyt. Taulukossa 4 on empiria 2-vaiheen vastaavat kirjaukset, jossa sisäiset poikkeamat on 

saatu hyvin kuriin taulukon 3 jälkeen tehdyillä toimenpiteillä. Esimerkkinä poikkeamaproses-

sista taulukossa 4 oleva merkintä ET tarkoittaa sitä, että asiakkailta on kysytty ennen huoltoa 

mahdollisista huoltoa hidastavista lisävarusteista, joten sen vaikutus on osattu huomioida lä-

pimenoajassa ja kustannusarviossa, jolloin sillä ei ole juurikaan vaikutusta huoltotyöhön eli 

toisin sanoen kyseessä on poikkeaman ”Työtä hidastava lisävaruste” hallintaan suunniteltu 

poikkeamaprosessi. 

 

 

TAULUKKO 3. Työviikon poikkeamien käsittely ja analysointi empiria 1-vaiheessa 

Sisäinen poikkeama KPL Vaikutus Analyysi Ulkoinen poikkeama KPL Vaikutus Analyysi 

Varaosan etsintä 5 K 5S Sähköpostin luku 26 P RCA 

Ei varaosaa saldovirhe 1 S RCA Sähköpostin lähetys 18 K RCA 

Ei varaosaa unohtunut tilata 1 S RCA Vastaamaton puhelu 4 E RCA 

Työkalun etsintä 14 P/K 5S Vastattu puhelu 15 S RCA 

Työohjeen etsintä 9 P 5S Soitettu puhelu 1 S RCA 

Työkalua ei ole 0 S RCA Ovikäynti asiakas 17 S RCA 

Työtä hidastava lisävaruste 2 S RCA Ovikäynti muu 7 K RCA 

Tilaamaton lisäkorjaustarve 4 S RCA Kustannusarvion anto 13 S RCA 

Asiakas myöhässä 2 S RCA Tekstiviestin luku 13 P     RCA 

Ohjeajan ylitys >20min 4 S RCA Tekstiviestin lähetys 17 P     RCA 

E=ei juurikaan vaikutusta työhön <1min                     S=suuri vaikutus työhön >20min 

P=pieni vaikutustyöhön 1-5min                                    RCA=juurisyyanalyysi / 5 kertaa miksi? 

K=keskinkertainen vaikutustyöhön 5-20min              5S=5S lean-menetelmä 
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TAULUKKO 4. Työviikon poikkeamien käsittely ja analysointi empiria 2-vaiheessa 

Sisäinen poikkeama KPL Vaikutus Analyysi Ulkoinen poikkeama KPL Vaikutus Analyysi 

Varaosan etsintä 0 K 5S Sähköpostin luku 0 P RCA 

Ei varaosaa saldovirhe 0 S RCA Sähköpostin lähetys 0 K RCA 

Ei varaosaa unohtunut tilata 0 S RCA Vastaamaton puhelu 0 E RCA 

Työkalun etsintä 3 P 5S Vastattu puhelu 0 S RCA 

Työohjeen etsintä 0 P 5S Soitettu puhelu 0 S RCA 

Työkalua ei ole 0 S RCA Ovikäynti asiakas 0 S RCA 

Työtä hidastava lisävaruste 3 E ET Ovikäynti muu 0 S RCA 

Tilaamaton lisäkorjaustarve 2 S RCA Kustannusarvion anto 0 S RCA 

Asiakas myöhässä 1 S RCA Tekstiviestin luku 0 P     RCA 

Ohjeajan ylitys >20min 1 S RCA Tekstiviestin lähetys 0 K     RCA 

E=ei juurikaan vaikutusta työhön <1min                    RCA=juurisyyanalyysi / 5 kertaa miksi? 

P=pieni vaikutustyöhön 1-5min                                    5S=5S lean-menetelmä 

K=keskinkertainen vaikutustyöhön 5-20min              ET=ennakkoon tiedossa 

S=suuri vaikutus työhön >20min 

 

Läpimenoajat 

Zur Muehlen & Shapiro (2010, 145) listaavat viisi tärkeää kriteeriä liiketoimintaprosessin 

mittareille. Niiden täytyy olla tarkkoja, kustannustehokkaita, helposti ymmärrettäviä, oi-

kea-aikaisia ja toteutettavissa. Kohdeyrityksessä määräaikaishuolloille on valmistajan mää-

rittelemä ohjeaika, joka sisältää vain tehollisen työajan alkaen siitä kun pyörä on jo laitettu 

huoltopöydälle ja loppuen siihen, kun viimeinen huoltokortin toimenpide on kuitattu tehdyksi 

pyörän ollessa siis vielä huoltopöydällä = läpimenoaika. Läpimenoaikaan näissä mittauksissa 

eivät kuulu: hinta-arvion antaminen, huoltoajan sopiminen, pyörän vastaanotto, siirtäminen 

huoltopöydälle ja pois, laskun kirjoittaminen, huoltokirjan täyttäminen, huollon sisällön ker-

tominen asiakkaalle, laskutus, avainten luovutus eikä mikään muukaan valmistajan huoltokor-

tin ulkopuolinen toiminto.  

 

Taulukossa 5 olevia määräaikaishuollon läpimenoaikoja mitattiin kahdessa vaiheessa. Yrittä-

jän tekemän Pilot 1.1 (empiria 1-vaihe) huollon läpimenoajassa on mukana kaikki ulkoiset ja 

sisäiset poikkeamat ja Pilot 1.2 (empiria 2-vaihe) huollon läpimenoajassa on mukana ainoas-

taan sisäiset poikkeamat. Nimittäin Pilot 1.2 rauhoitettiin ulkoisilta häiriöiltä, jotta nähtiin 

konkreettisesti työrauhan ja uuden prosessin vaikutukset todelliseen huoltoaikaan sekä sitä 

voitiin myös vertailla helpommin valmistajan ohjeaikaan. Ulkopuolisen yhteistyöyrittäjän 

tekemissä pilot-huolloissa kaikki olosuhteet olivat samat, ainoastaan layout sekä tiedonhallin-
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ta olivat uudet empiria 2-huolloissa (molemmissa vaiheissa ulkoiset poikkeamat oli eliminoi-

tu). Negatiivinen OA-LT tarkoittaa minuuttimäärää joka jäätiin valmistajan ohjeajasta. 

 

TAULUKKO 5. Mitattujen läpimenoaikojen käsittely ja analysointi empiria 1- ja 2-vaiheissa 

Yrittäjä LT/min OA/min PM PKA Analyysi Yhteistyöyrittäjä LT/min OA/min PM PKA/kpl Analyysi 

Empiria 1 
     

Empiria 1 
     

Pilot 1.1 676 234 PM1 15 VAA/5S/RCA Pilot 2.1 198 156 PM2 3 VAA/5S/RCA 

OA-LT -442 
    

OA-LT -42 
    

      
Pilot 3.1 183 132 PM3 2 VAA/5S/RCA 

      
OA-LT -51 

    

            
Empiria 2 

     
Empiria 2 

     
Pilot 1.2 229 234 PM1 0 VAA/5S/RCA Pilot 2.2 158 156 PM2 0 VAA/5S/RCA 

OA-LT 5 
    

OA-LT -2 
    

      
Pilot 3.2 122 132 PM3 0 VAA/5S/RCA 

      
OA-LT 10 

     

LT/min=läpimenoaika minuuteissa  VAA=value added analysis 

OA/min=valmistajan ohjeaika minuuteissa 5S=5S lean-menetelmä 
PM=pyörämalli 1, 2 tai 3 (PM1=PM2, mutta eri huolto) RCA=juurisyyanalyysi / 5 kertaa miksi? 
PKA=poikkeamamäärä(ulkoinen tai sisäinen) OA-LT=ohjeaika miinus läpimenoaika 

 

 

3.4 Tutkimuksen luotettavuus  

 

Asiakkaan arvokokemuksen arviointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin liittyy aina tulkintaa. 

Arvokokemus on tapauskohtaista, johon aikaisemmin esiteltyihin arvon määrittelyihin viita-

ten liittyy monia eri tekijöitä. Näin ollen päädyttiin siihen, että asiakastyytyväisyyttä mittaa-

malla ei saada kustannustehokkaasti riittävän luotettavia tuloksia vaan rakennetaan itse pro-

sessiin asiakasarvoa lisääviä tekijöitä. Asiaa seurataan asiakkaan antamalla suoralla palaut-

teella ja määräaikaishuollon liikevaihdon pidempi aikaisella kehityksellä. 

 

Tiedonhallintaa ei erikseen mitattu, vaan prosessin mallintamisessa tehdyn AS-IS ja TO-BE 

”kartan” avulla tiedon käyttö oli sujuvampaa erityisesti empiria 2-vaiheessa. TO-BE-mallin 

mukaista itsepalveluperiaatteella toimivaa huoltotilausta ei saatu sovitettua nykyiseen toimin-

nanohjausjärjestelmään. Sen vaikutusta arvoketjussa ei päästy siis mittaamaan, joten sen arvi-

ointi jätettiin kokonaan pois tuloksista liiallisen epävarmuuden takia. Tästä syystä TO-BE-

mallissa on perinteiset tavat automaation rinnalla.  
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Läpimenoaikojen mittaus oli luotettavaa, koska kaikki osallistujat olivat samoja ja mittaukset 

tehtiin samalla tavalla. Lisäksi huollettavat pyörät valittiin samalla tavalla eli kaikille tehtiin 

sama kilometriperusteinen huolto eikä niissä ollut häiritseviä lisävarusteita eikä huolto-

ohjelmaan kuulumattomia lisätöitä. Mainittavaa on kuitenkin se, että valmistajan ohjeajat 

perustuvat maahantuojan mukaan seuraavan määritelmään: ”Pyörä on huoltopaikalla, kaikki 

tarvittavat työvälineet myös työohjeet on saatavilla ja työn suorittaa koulutettu ammattitaitoi-

nen henkilö”. Tämä määritelmä herättää paljon spekulaation aihetta; ensinnäkin valmistajan 

prosessin ulkoiset ja sisäiset poikkeamat ovat käytännössä nolla tai toiseksi pelkästään jo se, 

että valmistaja tekee kellotukset uusilla moottoripyörillä ennen niiden lanseerausta markki-

noille. On esimerkiksi eri asia irrottaa uusi kumiletku kuin lämpövaikutuksesta ja liasta kovet-

tunut vanha kumiletku. Lisäksi todellisessa huoltotilanteessa kohteiden esipuhdistamiseen ja 

tiivistepintojen puhdistamiseen menee aikaa mitä uudessa laitteessa ei mene. Huoltotapahtu-

maan ja asiakkaan arvokokemukseen liittyy myös merkittäviä huollon ulkopuolisia vuorovai-

kutustilanteita, joita ei ole ohjeajassa mukana joka kuitenkin taas on laskutuksen perusta. Tä-

män takia arvo on mukana kehitysprojektissa, siis että apuprosessit ovat asiakkaan kannalta 

riittävät, mutta yritykselle tehokkaat. Tutkimuksen luotettavuutta ei vähennä se, että valmista-

jan ohjeajan mittausolosuhteet eivät ole samat kuin tässä työssä. Ohjeaikaa käytetään tässä 

tavoite-/vertailuaikana ja jonkin pyörämallin kohdalla voidaan päästä jopa sen alle, jos keksi-

tään ohjetta nopeampi tapa tehdä asioita laadukkaasti. Ohjeaikaa tärkeämpää on kehittää pro-

sessia jatkuvasti asiakasarvo ymmärtäen. Kehitystyön punaisena lankana on ensin tutkia sekä 

suunnitella asioita, jotta lopputuloksesta saataisiin mahdollisemman hyvä. Näin ollen tutki-

muksen lopullisen luotettavuuden päättävät maksavat asiakkaat. Menetelmämielessä mittauk-

set olivat arvioni mukaan luotettavia ja tuloksien avulla pystyttiin kehittämään prosessia ja 

hallitsemaan entistä paremmin poikkeamia.  

 

Seuraavassa kappaleessa kuvataan yksityiskohtaisemmin AS-IS- ja TO-BE-prosessimalleja 

sekä niiden toimintoja. Lisäksi selvennetään tarkemmin empiria 1- ja empiria 2-vaiheiden 

tapahtumia ja miten niissä tuotettua tietoa kerättiin, käsiteltiin ja analysointiin. 
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4 EMPIIRINEN TUTKIMUS 

 

 

Laamanen & Tinnilä (2013, 39) painottavat prosessin kehittämisen tarpeellisuutta ja jatku-

vaa uudistumista kilpailuedun ylläpitämiseksi. He kehottavat valitsemaan muutoksen koh-

teen ja siihen sopivan analysointitavan huolella, sillä kehittäminen voi parantaa suoritus-

kykyä ainoastaan, jos uusi prosessi voidaan todella toteuttaa parempia tuloksia tuovalla 

tavalla. Alkupään keinoja ovat ongelman tunnistamisen ja tiedon hankinta (Laamanen & 

Tinnilä, 2013), tämä onnistui parhaiten havainnoimalla kohdeyrityksen prosesseja paikan 

päällä. 

 

4.1 Kriittiset prosessit organisaation sisällä 

 

Kohdeyrityksen ydinprosesseista ainoastaan talvisäilytys oli dokumentoitu ja jatkuvasti 

kehittyvä hallittu prosessi. Näin ollen määräaikaishuolto ja kolarikorjaus määriteltiin kriit-

tisiksi prosesseiksi. Määräaikaishuollon liikevaihto on suurin, mutta kannattavuus huonoin, 

joten se valittiin kriittiseksi kehitysprosessiksi. 

 

4.1.1 Kehitysprojektin perustelut ja tavoitellut hyödyt 

Huoltoprosessin kehityksen taustalla oli useita syitä. Valmistajan määrittelemä ohjeaika 

sisältää vain tehollisen työajan huoltotyön osalta. Se ei sisällä mitään valmisteluja ennen 

eikä jälkeen huoltoa. Lisäksi valmistajan ohjeajat ovat niin tiukkoja, että huollosta riippuen 

pelkän huollon tekemiseen menee pääsääntöisesti noin 0,5-2 tuntia enemmän aikaa kuin 

valmistajan ohjeaika. Tämän lisäksi aikaa menee hinta-arvion tekemiseen, huoltoajan so-

pimiseen, pyörän vastaanottoon, siirtämiseen huoltopöydälle ja pois sekä edelleen laskun 

kirjoittamiseen, huoltokirjan täyttämiseen, huollon sisällön kertomiseen asiakkaalle, lasku-

tukseen ja avainten luovutukseen. Kehitystyön tavoite oli lyhentää prosessin läpimenoaikaa 

järkeistämisellä ja poikkeamien hallinnalla. Katsoin nykytilan mallintamisen olevan kehi-

tystyön perusta, jotta hahmotettiin mitä tehdään, miksi ja miten toimintoja voitaisiin paran-

taa. Dokumentoitu huoltoprosessi helpottaa tulevaisuudessa myös uuden työntekijän si-

säänajoa, oppimista, työmotivaatiota sekä prosessitiedon kohdennettua liikkumista. 
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4.2 Empiirisen tutkimuksen vaiheet 

 

Empiirinen tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen tarkoituksena oli 

saada käsitys siitä miten asiat nyt tehdään. Laamanen & Tinnilä (2013, 44) kuvaavat kirjas-

saan, että suorituskyky syntyy prosessissa monien eri tekijöiden yhteisvaikutuksena. Näi-

den tekijöiden hahmottamiseksi vaiheessa yksi, aineistot kerättiin havainnoimalla ja tutki-

malla työtä sekä prosessia itse huoltotyöhön osallistumalla ja päätehtävänä oli määräaikais-

huollon arvoketjun eli ydinprosessin nykytilan kartoitus ja mallintaminen (AS-IS-malli). Mal-

linnus päätettiin tehdä mikroyritykselle kustannustehokkaalla MS Visio työkalulla hyödyn-

täen “Business Process Model and Notation (BPMN)” mukaista kuvausmenetelmää. 

BPMN on Object Management Groupin ylläpitämä standardoitu graafinen kuvausmene-

telmä liiketoimintaprosessien kuvaamiseen. Tämä työkaluriippumaton prosessimäärityskie-

li on otettu laajasti käyttöön, niin liiketoiminnan kuin tietojärjestelmän kehityksessä, aina 

prosessien perusdokumentoinnista yksityiskohtaisempaan tehokkuuden analysointiin, vaa-

timusmäärittelyyn ja konekieliseen suunnitteluun (White & Bock 2011). 

 

Nykytilan kartoituksen yhteydessä arvioitiin myös tiedonhallinnan nykytilaa AS-IS-kaavion 

valmistuttua ja samalla potentiaaliset automatisointikohteet kartoitettiin (White & Bock 

2011). Lisäksi arvioitiin ERP-järjestelmän liitettävyyttä yhteistyökumppaneiden järjestel-

miin. Tämän nykytilan kartoituksen perusteella suunniteltiin uusi arvoketjumalli nimeltään 

TO-BE sekä poikkeamien hallintaprosessit käyttäen apuna soveltuvia teorioita ja kirjallisuut-

ta. Arvoketjun sisällä olevaa määräaikaishuoltotyöprosessia kehitettiin tehokkaammaksi Lean 

Six Sigma-työkaluilla. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin myös kokonaisprosessin poikkeamien kartoitus ja tietojärjes-

telmän dokumentointi. Vaiheen yksi kesto oli hieman yli kaksi viikkoa kestänyt työ yritykses-

sä kyseisessä huoltoprosessissa ja kaksi viikkoa suunnittelutyötä toimistossa. Näkökulmana 

oli tutkijan ja kehittäjän näkökulma.  

 

Empirian toisessa vaiheessa määräaikaishuollon TO-BE-prosessimallia testattiin käytännössä 

yksi kuukausi kyseisessä yrityksessä edelleen tutkijan ja kehittäjän näkökulmasta. Lopputu-

loksena luotiin paranneltu TO-BE-ydinprosessimalli joka on lopullinen diplomityön tuloksena 

syntynyt tavoitemalli ja se jää yritykseen käyttöön jatkuvasti kehittyväksi arvoketjumalliksi.  
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Tietoa kerättiin mittaamalla alkuperäisen AS-IS-määräaikaishuoltoprosessin ja TO-BE-

määräaikaishuoltoprosessin läpimenoaikaa. AS-IS vaiheessa arvoketjun eri prosesseja arvioi-

tiin VAA-menetelmällä. Taulukoimalla arvoa lisäävät, ei arvoa lisäävät sekä ei arvoa lisää-

vät merkityksettömät vaiheet saatiin näkemys nykytilasta tavoitetilan kehityksen pohjaksi 

(Brocke & Rosemann 2010, 138–143). Lopulta uuden prosessin pitäisi näkyä asiakkaalle 

laadukkaana toimintana ja yhtä hyvänä tai parempana asiakastyytyväisyytenä sekä yrityk-

selle hallittuna ja tehokkaana liiketoimintaprosessina. 

 

Määräaikaishuollon arvoketjun = määräaikaishuollon ydinprosessin jatkuvaa kehitystä ja uu-

den työntekijän mahdollista rekrytointia varten suunniteltiin alustava mittarointi ja suoritus-

kyvyn arviointi riittävän kevyeksi järjestelmäksi mikroyritykselle.  

 

Molemmissa vaiheissa tehtiin muun tutkimustyön ohessa ymmärrystä syventäviä asiakaskes-

kusteluja, jotta asiakasnäkökulma pysyi vahvana koko kehitysprosessin ajan. Näillä keskuste-

luilla haettiin harmoniaa tehokkuuden ja asiakastyytyväisyyden kesken, jotka olivat arvoket-

jun kehityksen tavoitteena. 

 

Kuviossa 10 on esitetty tässä työssä käytetyt teoria-työkalut. Ne jakaantuvat kolmeen osaan 

A, B ja C. Samoja nimiä on käytetty kappaleessa kaksi niiden esittelyssä. A-osassa käsiteltiin 

arvoa ja arvon esiintymistä arvoketjussa, josta sen esiintymistä edelleen tutkittiin vuorovaiku-

tustilanteessa muun muassa psykologisen etäisyyden teorian avulla. B-osassa perehdyttiin 

kohdeyrityksen arvoketjuun Canvas-liiketoimintamallin avulla, josta saatiin eväät nykytilan 

analysoimiselle VAA-menetelmällä ja lopputuloksena oli AS-IS-mallin kautta kehitetty TO-

BE-malli. C-osassa tutkittiin määräaikashuoltoprosessia lean-työkaluilla. 7W- työkalulla kar-

toitettiin hukkia nykytilassa ja 5S-menetelmällä pyrittiin poistamaan hukat ja saamaan työpis-

teestä tehokas ja visuaalinen. Lean Six Sigman poikkeamatyökaluilla poistettiin turhat poik-

keamat ja lopuille suunniteltiin poikkeamaprosessit.  

 

A-osan arvokokemus on kulkenut mukana koko kehitysprojektin (kuviossa 10 ylin nuoli), 

joka etenee siitä edelleen B- ja C-osaan ja nuolet kuvaavat myös sitä, että prosessin kehitys on 

tulevaisuudessa jatkuvaa pääasiassa näiden työkalujen avulla. Seuraavassa alakappaleessa 
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selvennetään lisää niiden käyttöä empiirisen tutkimuksen ja havaintoaineiston käsittelyn ym-

märtämiseksi. 

KUVIO 10. Tutkimustyön teoriat, tuotokset ja jatkuva kehitys 

 

4.3 A-osan työkalujen avulla saatu arvokokemusmalli 

 

Tässä osassa käsitellään arvon esiintymistä organisaatiossa, jonka lopuksi saatiin arvokoke-

musmalli, jota käyttämällä mikroyrityksen olisi helpompi vaikuttaa hyvän arvokokemuksen 

syntymiseen vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Vuorovaikutustilanne on aina tapauskoh-

tainen ja sitä on vaikea ennustaa tai selittää yksittäisellä mallilla, mutta psykologisen etäisyy-

den arvoteoriasta (Holmqvist ym. 2015) löytyi lisätyökaluja näiden tilanteiden ymmärtämi-

seksi.  

 

Arvo ja arvoketju 

Prosessin ja läpimenoajan kehittäminen mahdollisemman tehokkaaksi kuulosti aluksi suora-

viivaiselta operaatiolta. Siinä nykytilan mallintamisen jälkeen kellotettaisiin toiminnot, suun-

niteltaisiin uusi layout ja lopuksi hiottaisiin uudistettu prosessi tehokkaaksi. Tarkemmin aja-

tellen optimaalisen prosessin tavoittelu oli kuitenkin hyvin tilannekohtainen johon vaikutti 

moni asia, kuten esimerkiksi toimintaympäristö, tuotteet, asiakkaat, yrittäjä, työntekijät, sidos-

A-osa

Arvo

Arvoketju

Psykologinen etäisyys

Arvokokemus (malli)

B-osa

Canvas

VAA

AS-IS-nykymalli

TO-BE-tavoitemalli

C-osa

Lean-7W

Lean-5S

Lean Six Sigma

Uusi layout
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ryhmät, resurssit, tietojärjestelmä sekä näiden liitynnät toisiinsa. Erityisesti yritys-asiakas ra-

japintaan suoraan kohdistuvat muutokset tai uudenlaiset tavat toimia vaativat tarkkaa pereh-

tymistä kohdeyrityksen kontekstiin. Tästä kompleksisuudesta johtuen päädyin siihen ajatuk-

seen, että kohdeyrityksen liiketoimintaprosessin kehittämisessä eräänlaisena vastavoimana 

pelkälle tehokkuudelle täytyi tarkastella arvo-käsitettä ja erityisesti piti korostaa asiakkaan 

arvokokemuksen tärkeyttä läpi koko kehitysprojektin. 

 

Aikaisemmin tuli esille, että arvon määrittely on vaikeaa. Lisäksi arvo on subjektiivinen käsi-

te ja arvokokemus vaihtelee tilanteen, paikan, kulttuurin ja henkilön mukaan sekä näiden eri 

kombinaatiot vielä lisäävät sen tulkinnan vaikeutta. Palvelun hankinnassa arvolle on olemassa 

myös esi- ja jälkiarvosta eri kokemuksia, joilla on vaikutusta ostopäätökselle tai sille, että 

ostaako asiakas uudestaan. Lisäksi tutkijoilla on olemassa erilaisia käsityksiä siitä miten ja 

missä arvo syntyy asiakkaalle. Aikaisempi tutkimus on sitä mieltä, että arvo asiakkaalle luo-

daan yrityksen tehokkaassa arvoketjussa. Pohjoismainen koulukunta on taas enemmän sillä 

kannalla, että asiakas on arvon luoja eli arvon luonti ei tapahdu yrityksen sisällä vaan vasta 

asiakkaan vuorovaikutuksesta yrityksen ulkopuolelta niiden rajapinnassa. Asian ymmärtämi-

seksi kohdeyrityksen kontekstissa jatketaan vielä teoriakappaleessa esitetyn tutkimusketjun 

käsittelyä: Holmqvistin, Guest:n & Grönroosin (2015, 1431) mukaan asiakkaat luovat arvoa 

palveluprosessin aikana osittain vuorovaikutuksessa palvelun tuottajan kanssa (Vargo & 

Lusch 2004) ja osittain itsenäisesti (Grönroos 2008). Arvonluonti tämän vuorovaikutuksen 

aikana tapahtuu asiakkaan ja palvelun tuottajan liityntäpinnassa (Grönroos & Voima 2013), 

mutta oleellista on ymmärtää se kuinka asiakas hahmottaa vuorovaikutustilanteen. Tässä vuo-

rovaikutustilanteessa palveluntuottaja voi osallistua asiakkaan arvonluontiprosessiin ja olla 

osana arvon luonnissa (Vargo & Lusch 2004; Grönroos 2008). Kuitenkin tämän prosessin 

menestyksekäs hallinta vaatii, että palveluntarjoaja ymmärtää ne tekijät jotka auttavat määrit-

tämään arvon asiakkaan näkökulmasta (Karababa ja Kjeldgaard 2013). Näitä asiakasnäkö-

kulmia lähdetään avaamaan seuraavassa alakappaleessa psykologisen teorian avulla. Teorian 

ja empirian yhteneväisyyden vuoksi on mainittava, että tätä yllä esitetyn Holmqvistin ym. 

(2015) tutkimusketjun sanomaa olen yrittänyt hahmottaa alun perin empiriaan perustuvan 

kuvion 4 arvokokemusmallissa ja siitä puuttuva lenkki löytyi alla käsitellystä psykologisen 

etäisyyden ja arvon tutkimuksesta. 
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Psykologinen etäisyys ja arvokokemus 

Kohdeyrityksen empiria 1-vaiheessa havainnoitiin yrityksen päivittäisiä vuorovaikutustilan-

teita ja asiakaskeskusteluja. Näiden pohjalta hahmottelin arvokokemusmallin, jota täydensin 

kirjallisuuskatselmuksen jälkeen saaduilla syötteillä (kuvio 4). Se on tarkoitettu kohdeyrityk-

sen työkaluksi helpottamaan päivittäisiä vuorovaikutustilanteita ja auttamaan markkinoinnin 

suunnittelussa muun muassa strategisen segmentoinnin kautta. Mallin selittävänä teoriana 

käytin muun muassa Holmqvist ym. (2015) tutkimusta psykologisesta etäisyydestä arvon 

luonnissa. He jakavat sen kolmeen rooliin: ensinnäkin psykologinen etäisyys itsessään voi 

luoda esteen asiakkaan halulle osallistua vuorovaikutukseen palvelun tarjoajan kanssa, psyko-

loginen etäisyys voi muuttua kesken vuorovaikutustilanteen asiakkaan ja tarjoajan välillä ja 

lopuksi tarjoajan pitää tuoda palvelu esiin siinä muodossa missä asiakas on muodostanut ku-

van tämän tyyppisestä palvelusta, koska tällä on vaikutusta psykologiseen etäisyyteen (Holm-

qvist ym. 2015). He esittävät, että muun muassa yhteydenottotavalla on merkitystä psykologi-

seen etäisyyteen, esimerkiksi sähköposti luo enemmän psykologista etäisyyttä kuin puhelimen 

käyttö. Toisaalta mielestäni on mahdollista, että älypuhelimien lisääntynyt käyttö luo lähitule-

vaisuudessa tarpeen netissä mahdollisemman sujuvasti tehtävälle huoltovaraukselle. Edelleen 

tutkimuksessa mainitaan, että kohtelias ja muodollinen puhetapa lisäävät psykologista etäi-

syyttä eli asiakkaat reagoivat positiivisemmin, jos puhutellaan heille ominaisella kielellä. Toi-

saalta mielestäni eri ammattiryhmissä tai sosioekonomisissa asemissa on oma kieli eli tämä-

kin voi olla eräänlainen segmentoitumisen väline. Holmqvist ym. 2015 mainitsevat, että mo-

nissa vuorovaikutustilanteissa asiakkaat kokevat saavansa enemmän arvoa sellaisen henkilön 

kanssa, joka on tuttavallinen tai samankaltainen kuin he itse, mutta poikkeuksena ovat esi-

merkiksi kohtaamiset lääkärin tai asiantuntijan kanssa, jossa odotetaan erilaisuuden kokemuk-

sen tuovan luottamusta tai auktoriteettia eli tällöin suurempi psykologinen etäisyys toimii 

yleensä paremmin.  

 

Holmqvist ym. (2015) yhdistävät edellä esitellyt esimerkit seuraavasti: vuorovaikutustilanteis-

sa palvelun tarjoajan on tärkeä huomioida asiakkaan kokema psykologinen etäisyys palve-

luun. Palvelun tarjoaja voi tehdä tämän pohtimalla tilannetta ja paikkaa jossa vuorovaikutus 

tapahtuu sekä pohtimalla samankaltaisuutta itsensä ja tyypillisen asiakkaan kanssa sekä ottaa 

selville asiakkaalta milloin he aikovat käyttää palvelun ajallisesti ja selvittää asiakkaalta min-

kä laajuisena he mieltävät palvelun (fantasiataso) (Holmqvist ym. 2015). Nämä herättävät 

seuraavia kysymyksiä, jotka ovat kohdeyrityksen kannalta kiinnostavia: 
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1) Onko asiakkaan saama ulkoinen mielikuva yrityksestä tasapainossa asiakkaan saaman 

palvelukokemuksen kanssa? Tässä voidaan tarkastella esi- ja jälkityyppistä arvokokemus-

ta. Jos jälkityyppinen arvokokemus on suurempi tai yhtä suuri kuin esityyppinen, niin 

voidaan olettaa asiakkaan olevan tyytyväinen ja yritys on lunastanut tältä osin arvolupa-

uksensa. Kohdeyrityksen kannattaisi pyrkiä tässä asiassa panostus-kokemus tasapainoon. 

Tämän mittaaminen on vaikeaa, mutta tähän voidaan vaikuttaa markkinoinnilla, maineen 

luomisella (brändi-imago) ja kohtaamisen kokemuksella eli asiakaspalvelulla ja tietysti 

viime kädessä hyvin toteutetulla huollolla. 

2) Vastaako tarjonta, sijainti, hinta ja laatu asiakkaan odotuksia eli onko yrityksen prosessi 

kilpailukykyinen? Tarjontaa voidaan rikastuttaa hinta-arviolla, huoltoraportilla ja hyvillä 

kulkuyhteyksillä. Perushinta määräytyy maahantuojan ohjeajasta, kustannusarviossa py-

sytään, laatu tehdään prosessissa ei tarkastamalla.  

3) Onko netissä tehty automaattinen huollon varaus asiakastyytyväisyyttä parantava koke-

mus? Asiakaskeskusteluiden perusteella sujuvasti toimiva varausjärjestelmä säästäisi asi-

akkaan aikaa, jolloin arvokokemus voi olla suurempi kuin puhelimella tai paikan päällä 

tehty varaus. Lisäksi henkilön persoona vaikuttaa psykologisen etäisyyden kokemukseen, 

koska introvertti ja ekstrovertti voi kokea saman lähestymistavan lähes päinvastoin, näin 

ollen on hyvä olla tarjolla vaihtoehtoisia tapoja.  

4) Mikä on hyvä palvelukokemus? Psykologisen etäisyyden tutkimuksen perusteella hyvä 

arvokokemus kohdeyrityksessä voisi syntyä kun: palvelutapahtuma/vuorovaikutus on 

sijainniltaan ja ilmapiiriltään asiakkaalle mieleinen, asiakkaan ja yrittäjän arvomaail-

mat ovat samankaltaisia, palvelu sopii asiakkaan toivomaan ajankohtaan ja palvelun 

kattavuudesta on sen esittelyn jälkeen syntynyt ymmärrys. Tämä edellä oleva on 

enemmän hankintapäätöksen syntymiseen vaikuttava esikokemus ja palvelun toimitta-

misen jälkeen hyvään palvelukokemukseen vaikuttaa jälkikokemus palvelusta sekä esi-

kokemus yhdessä. Näitä samoja elementtejä löytyy myös alun perin empirian perus-

teella tehdystä Canvas-mallista ja arvokokemusmallista (taulukko 1 ja kuvio 4). 

 

Tässäkin esimerkissä nämä kohdat 1, 2, 3 ja 4 yhdessä voivat vaikuttaa lopulliseen arvo-

kokemukseen tarjotusta palvelusta, joten pelkkä prosessin tehokkuus tai hinta ei ole rat-

kaiseva vaan asiakaspalvelu on ennemminkin monien herkkien kielien hallittua soittamis-

ta. 
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4.4 B-osan työkalujen avulla saatu TO-BE-tavoitemalli 

 

Tässä osassa kuvataan prosessin lähtötietojen keruuta ja niiden kumuloitumista riittävälle 

tasolle, jotta voitiin lopulta suunnitella kohdeyritykselle uusi tehokkaampi arvoketju. 

 

4.4.1 Canvas-liiketoimintamalli mallintamisen lähtötietoina 

Nykytilan mallintaminen oli arvon lisäksi yksi tämän työn peruspilareista, jotta hahmottui 

miten asiat oli nyt tehty, miksi ja miten toimintoja voitaisiin järkeistää. Nykytilan mallintami-

sen aloitin tekemällä liiketoimintaverkoston kartoituksen Canvas-liiketoimintamallilla. Sii-

hen oli helppo kuvata sekä arvoketjuajattelua että yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkei-

tä asioita ja niiden sidoksia toisiinsa. Samalla selkeni kuva siitä miten yrityksessä on muo-

dostettu strateginen tapa ajatella asiakasta suhteessa yritykseen. Tämän hahmottaminen oli 

tärkeätä ennen kuin aloin suunnitella toimintojen tehostamista, jotta ymmärsin riittävästi 

yrityksen tapaa toimia kontekstissaan. 

 

4.4.2 VAA-arvonlisäysanalyysi mallintamisen apuna 

AS-IS-vaiheessa arvoketjun eri prosesseja arvioitiin VAA-menetelmällä. Taulukoimalla ar-

voa lisäävät VA (value adding time), ei arvoa lisäävät NVA (nonvalue-adding time) ja ei 

arvoa lisäävät merkityksettömät vaiheet NVAU (nonvalue adding and unnecessary time) saa-

tiin näkemys nykytilasta tavoitetilan kehityksen pohjaksi (Brocke & Rosemann 2010, 138–

143). Kehitettyä TO-BE-arvoketjumallia ei voitu testata kokonaisuudessaan, koska toimin-

nanohjausohjelmistoon ei voitu tehdä prosessin vaatimia muutoksia. Näin ollen numeeri-

nen VAA- vertailu alkuperäisen ja uuden arvoketjumallin välillä piti jättää myöhemmäksi. 

Sen sijaan vertailtiin itse määräaikaishuoltoprosessin kehitystä AS-IS- ja TO-BE-mallien 

välillä mittaamalla läpimenoajat Pilot-huolloille, tästä tarkemmin C-osassa jäljempänä. 

Kuviossa 11 on mallinnettu nykytilan kriittinenprosessi tai toisin sanoen määräaikaishuol-

lon arvoketju. Tämän nykytilan analysoinnissa VAA-menetelmällä kiinnitettiin erityistä 

huomiota automatisointimahdollisuuksiin huollon varauksessa/ennakoinnissa ja huollon 

päättämisessä, jolloin manuaalisten ohjauspisteiden määrä vähenee, asiakkaan itsepalvelun 

määrä kasvaa ja arvoketjun kokonaisaika pienenee. Vaikka asiakkaan itsepalvelun määrä 

kasvaa, niin kuitenkin asiakkaan käyttämä oma-aika pienenee, koska hän voi varata huol-

lon milloin haluaa itselleen parhaaksi katsomalleen päivälle ja saa samalla välittömästi 

myös kustannusarvion. Yleisperiaatteena AS-IS-mallista TO-BE-malliin pyrittiin vähentä-
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mään tai jopa poistamaan kokonaan ei arvoa lisäävät toiminnot tai siirrot. Toisin sanoen TO-

BE-mallissa arvo on siirretty koko arvoketjuun, koska siitä on pyritty poistamaan NVAT 

mahdollisemman tehokkaasti. Lisäksi arvoa lisääviä huoltoprosessin sisäisiä toimintoja pyrit-

tiin tehostamaan entisestään Lean Six Sigma työkaluilla. 

 

 

 

Kuvio 11. VAA-menetelmän kohteet ja siirtymävaiheet AS-IS-nykytilassa 

 

Seuraavaksi käydään läpi tarkemmin koko kuviossa 11 oleva arvoketju, jonka jälkeen käsi-

tellään uusi TO-BE-arvoketju. 

 

4.4.3 AS-IS-nykymalli jatkokehityksen alku ja juuri 

Mallilla on monta tarkoitusta: prosessin nykytilan esittely, kriittisen prosessin nykytilan 

mallintaminen ja analysointi tavoitemallin pohjana. Katso liite 1: AS-IS-kriittinenprosessi 

 

Liite 1 koostuu välilehdistä. ASIS-kriittinenprosessi välilehdellä on tämän kehitystyön 

kohteena oleva Määräaikaishuollon ASIS-kriittinenprosessi (Määräaikaishuollon kriit-

tinenprosessi = Määräaikaishuollon arvoketju) ja sen alla kriittinenprosessi on pilkottuna 

osaprosesseihin, jotka on tarkemmin kuvattu välilehdillä: Huollon ennakointi, Pyörän 

tuonti huoltoon, Huollon suorittaminen ja Huollon päättäminen. Huollon ennakointi-

välilehdellä näkyvät uimaratamallin radat ylhäältä alaspäin järjestyksessä: Asiakas, Yrittäjä 

ja Tiedonhallinta. Samat radat ovat muissa välilehdissä, mutta niitä ei ole selkeämmän nä-

kymän takia enää erikseen piirretty niissä olevien toimintojen vähäisyyden vuoksi. AS-IS-

kuvauksessa on pääpiirteittäin koko määräaikaishuollon arvoketju eli kriittinenprosessi, 
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mutta tämän työn pääpaino on määräaikaishuollon osaprosessin kehittäminen ja tiedonhal-

linta. 

 

Huollon ennakointi: 

Asiakas-rata: asiakas pyytää kustannusarvion tai varaa suoraan huoltoajan kolmella eri 

tavalla; käymällä paikan päällä, sähköpostilla tai puhelimitse ja kaikissa tapauksissa sovittu 

huoltoaika vahvistetaan suullisesti tai sähköpostilla. Jos asiakas ei hyväksy hintaa, niin 

asiakasta kiitetään kohteliaasti mielenkiinnosta. 

 

Yrittäjä-rata: Toisinaan huoltoaika varataan suoraan ilman hinta-arviota jolloin sovitaan 

vain ajankohta. Yleensä asiakas pyytää kustannusarvion jonka saa uudemmille pyörille (>= 

2003) nopeasti maahantuojan Excel-tiedostosta, mutta vuotta 2003 vanhemmille pyörille 

pitää katsoa valmistajan PDF-tiedostosta ohjeaika sekä laskea mukaan kaikki tarvikkeet ja 

tehdä näistä erillinen tarjouslaskelma. Huoltoajan sopimiseksi kaikissa tapauksissa täytyy 

varmistaa vielä omasta varastosta, että onko ”kotona” kaikkia osia. Jos ei ole, niin osat 

tilataan, toimitus tarkistetaan ja lopulta Yrittäjä-rata on huoltovalmiudessa. Tätä luuppia 

kuvaa vastapäivään kiertävä nuoli ”Sovi huoltoaika”-laatikossa. 

 

Tiedonhallinta-rata: käytössä on manuaalinen pöytäkalenteri joka toimii ajanvarauskirjana. 

Maahantuojan Excel-tiedosto on edellä mainittu uusien pyörien määräaikaishuoltotiedot ja 

-hinnat sisältävä nopea aputyökalu. Arkhimedes on kohdeyrityksen käyttämä ERP-

ohjelmisto. Valmistajan PDF-tiedosto on edellä mainittu vanhojen pyörien ohjeajat sisältä-

vä tiedosto. Nämä kaikki tiedostot ja ohjelmistot sijaitsevat kohdeyrityksen asiakastilassa 

olevalla PC:llä. Netin yli käytetään Honda Extranet-ohjelmistoa, joka sijaitsee maahan-

tuojan palvelimella ja sinne on pääsy vain valtuutetuilla huoltopisteillä. Sieltä näkee maa-

hantuojan varastosaldot ja voi tilata kaikkia Honda-osia. Jos osanumero ei ole tiedossa, 

niin täytyy mennä Hondan globaaliin varaosaohjelmaan (WEB EPC) josta saa katsottua 

pyöräkohtaiset osanumerot huollossa tarvittaville osille, jotka sitten tilataan maahantuojan 

Honda Extranetistä. 

 

Pyörän tuonti huoltoon: 

Asiakastiedot tarkastetaan ja käydään läpi huoltotyön sisältö asiakkaan kanssa josta hän 

saa paperisen työmääräimen mukaansa. Pyörä siirretään pienen pihalenkin jälkeen suoraan 
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huoltopöydälle, jos se on vapaa, eikä asiakas ole maininnut mitään suurempaa koeajoa vaa-

tivaa ongelmaa. 

 

Huollon suorittaminen: 

Jos huollon aikana havaitaan lisäkorjaustarve, niin katsotaan löytyykö siihen varaosia ja 

arvioidaan hinta joka ilmoitetaan asiakkaalle. Jos asiakas hyväksyy ja osat löytyvät niin 

tehdään huolto kerralla valmiiksi. Huollon jälkeen tehdään aina koeajo ja pyörä puhdiste-

taan ja pestään kevyesti mikäli se on likaantunut huollon aikana. Huollon jälkeen tuloste-

taan lasku ja annetaan asiakkaalle käsin ruksattu huoltopöytäkirja. Asiakkaalle ilmoitetaan 

tekstiviestillä huollon valmistumisesta ja lopullinen hinta. Asiakkaan huoltokirja leimataan. 

 

Huollon päättäminen: 

Käydään huoltopöytäkirjan pääkohdat läpi, sovitaan mahdolliset jatkotoimet ja asiakas 

maksaa nyt tehdyn huollon kortilla. Asiakaspalautetta kysytään tapauskohtaisesti. 

 

Kriittisenprosessin kehityskohteet ja priorisointi 

1) Mallintamaton prosessi on nyt mallinnettu => jatkokehitys mahdollista 

2) Loogisuutta lisättävä => pilkotaan ja yksinkertaistetaan toimintoja 

3) Itsepalvelua lisättävä 

4) Automatisointi, yleinen tehokkuus ja asiakastyytyväisyys prioriteetteina 

5) Poikkeamat ja hukat esille => hallittujen jatkotoimien suunnittelu 

6) Tiedonhallinta paremmaksi 

 

Nämä kehityskohteet on huomioitu uudessa TO-BE-mallissa. 

 

4.4.4 TO-BE-tavoitemalli jatkuvan parantamisen perustana 

Mallilla on monta tarkoitusta: kriittisen prosessin uudelleensuunnittelu tavoitetilassa, uu-

den ydinprosessin mallintaminen ja analysointi. Katso liite 2: TO-BE-ydinprosessi 

 

Liitteessä 2 on kuvattu uudistettu TO-BE-ydinprosessi. Tällä mallilla on tarkoitus aloittaa 

tuotanto kesällä 2017. Malli on samalla myös uuden prosessin käytännön simulointioperaa-

tio, jossa mallia edelleen kehitetään koko kesän ajan ja parhaaksi havaitut menetelmät lo-
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pulta dokumentoidaan niin sanotuksi määräaikaishuoltoprosessin alustaksi. Tämä alusta on 

siis pohjana jatkuvalle kehitykselle, joka on kohdeyrityksen tapa toimia tulevaisuudessa.  

  

Liite 2 koostuu välilehdistä. TOBE-ydinprosessi välilehdellä on tämän kehitystyön kohtee-

na saatu Määräaikaishuollon TOBE-ydinprosessi (Määräaikaishuollon ydinprosessi = Mää-

räaikaishuollon arvoketju) ja sen alla ydinprosessi pilkottuna osaprosesseihin, jotka on 

tarkemmin kuvattu välilehdillä: Huollon ennakointi, Pyörän vastaanotto, Määräaikais-

huolto ja Pyörän luovutus. Huollon ennakointi-välilehdellä näkyvät uimaratamallin radat 

ylhäältä alaspäin järjestyksessä: Asiakas, Yrittäjä ja Tiedonhallinta. Samat radat ovat myös 

muissa välilehdissä, mutta niitä ei ole selkeämmän näkymän takia enää erikseen piirretty 

niissä olevien toimintojen vähäisyyden vuoksi. 

 

Huollon ennakointi:  

Asiakas-rata: vanhan mallin mukaan asiakas pyytää kustannusarvion tai varaa suoraan 

huoltoajan kolmella eri tavalla; käymällä paikan päällä, sähköpostilla tai puhelimitse ja 

kaikissa tapauksissa sovittu huoltoaika vahvistetaan suullisesti tai sähköpostilla. Jos asia-

kas ei hyväksy hintaa, niin asiakasta kiitetään kohteliaasti mielenkiinnosta. Uutena tapana 

on mahdollisuus varata määräaikaishuoltoaika suoraan yrityksen nettisivuilta. Asiakas 

syöttää pyörän vuosimallin ja jos se on >=2003 niin järjestelmä antaa hinta-arvion maahan-

tuojan Excel-tiedostosta ja tarkastaa ERP-järjestelmästä tarvittavat varaosat sekä näyttää 

kalenterista vapaana olevat ajat, jonka asiakas voi varata. Jos pyörä on vanhempi kuin 

2003, niin asiakasta pyydetään ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun.  

  

Yrittäjä-rata: toimii pääosin samalla tavalla kuin AS-IS mallissa, mutta asiakasta ohjataan 

nettisivuilla tekemään huollon varauksen netissä, jolloin yrittäjän työ vähenee ja keskey-

tyksiä tulee vähemmän. 

  

Tiedonhallinta-rata: lisäyksenä AS-IS tilaan on nettiajanvarauspalveluntarjoajan järjestel-

mässä oleva kalenteri. Pöytäkalenteri on edelleen käytössä manuaalisesti tilattaville huol-

loille, mutta kahden kalenterin käytöstä pyritään eroon.  
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Pyörän vastaanotto:  

Asiakastiedot tarkastetaan ja käydään läpi huoltotyön sisältö asiakkaan kanssa. ERP-

ohjelmasta luodaan hintatiedot sisältävä työmääräin, joka lähetetään SMS-viestillä asiak-

kaan kännykkään. Näin hänelle jää sovitusta työstä dokumentti, jota voi verrata pyörää 

noudettaessa, mikäli olisi jotain epäselvyyttä. Asiakkaalta pyydetään avaimet ja huoltokir-

ja. 

 

Määräaikaishuolto: 

TO-BE-tilassa määräaikaishuoltoprosessia ja työnkulkua kehitettiin Lean Six Sigma-

työkaluilla (mm. juurisyyanalyysi, 5S ja 7W). Tarkoitus oli siis tehostaa huoltopisteen 

layout, työmenetelmät ja tiedonhallinta niin, että tavoitteet saavutetaan. 

Jos huollon aikana havaitaan lisäkorjaustarve, niin katsotaan löytyykö siihen varaosia ja 

arvioidaan hinta joka ilmoitetaan asiakkaalle. Jos asiakas hyväksyy ja osat löytyvät, niin 

tehdään huolto kerralla valmiiksi. Huollon jälkeen tehdään aina koeajo ja pyörä puhdiste-

taan ja pestään kevyesti mikäli se on likaantunut huollon aikana. Lopputoimina tulostetaan 

lasku. Asiakkaalle ilmoitetaan tekstiviestillä huollon valmistumisesta ja lopullinen hinta. 

Asiakkaan huoltokirja leimataan sekä kirjataan huolto maahantuojan sähköiseen huoltokir-

jaan. Maahantuojan mukaan suora kirjaaminen ERP-ohjelmistosta on mahdollista, mutta se 

ei onnistunut nykyisellä Arkhimedes-ohjelmistolla.  

 

TO-BE-malliin on lisätty vikakoodin luku, jonka triggereinä toimii asiakkaan ilmoitus 

epämääräisestä toiminnasta tai muu takuuaikainen syy. Vikakoodille on oma testeri ja oh-

jelmisto, joka on asennettu Panasonicin teollisuustietokoneeseen. Ohjelmistopäivitykset 

tulevat maahantuojalta.  

 

Pyörän luovutus: 

Käydään huoltoraportin pääkohdat läpi, sovitaan mahdolliset jatkotoimet ja asiakas maksaa 

nyt tehdyn huollon pankkikortilla. Uudemmille pyörille huoltoraporttikaavakkeen saa tu-

lostettua suoraan maahantuojan Excel-tiedostosta ja vanhemmille pitää hakea PDF-tiedosto 

maahantuojan järjestelmästä. Asiakaspalautetta kysytään tapauskohtaisesti.  

 

Ydinprosessin keskeiset muutokset 

1) Mallinnettu ydinprosessi on nyt jatkokehitetty  
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2) Loogisuutta on saatu lisää pilkkomalla ja yksinkertaistamalla toimintoja  

3) Itsepalvelua on lisätty ajanvarauksessa, mutta nykyinen toiminnanohjausohjelmisto ei 

tue näitä toimintoja 

4) Automatisoitu kustannusarvio ja tekstiviestityömääräin, yleistä tehokkuutta lisätty 

(esimerkiksi määräaikaishuollon 5S kehittelyllä), asiakastyytyväisyysvaikutukset huo-

mioitu kehityksessä (esimerkiksi arvokokemusmalli). Nykyinen toiminnanohjausoh-

jelmisto ei tue näitä automaatiotoimintoja vaan vaatii oman kehitysprojektin. 

5) Poikkeamille ja hukille luotiin eliminointi- ja hallintaprosessit  

6) Tiedonhallintaa parannettiin (sijaintikartat ja varmuuskopiot). 

 

4.4.5 Vaikuttavuuden arviointi (kilpailukykyvaikutukset) 

Tämän työn prosessikehityksen päätavoitteena oli korkean asiakastyytyväisyyden ylläpito ja 

liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen. Vaikuttavuutta kilpailukykyyn olen arvioinut 

pääasiassa seuraavasti. 

 

Läpimenoaika ja tehokkuus 

Itse määräaikaishuoltotyöhön käytetty aika oli liiketoiminnalle kriittinen, joten määräaikais-

huoltotyön läpimenoajan saaminen lähelle annettua ohjeaikaa tulee lisäämään merkittävästi 

kilpailukykyä huoltomarkkinoilla kasvavan liikevaihdon ja parantuneen asiakastyytyväisyy-

den kautta (mm. toimitusvarmuus, automaatio, arvokokemusmalli).  

  

Poikkeamien määrä ja laadunvarmistus  

Mikroyrityksen rajallisista henkilöstöresursseista johtuen (yksi työntekijä tai sesonkina joskus 

kaksi) suunnitellusta prosessista voidaan joutua poikkeamaan. Hukkien ja poikkeamien do-

kumentoinnin jälkeen niille suunniteltiin eliminointi- tai poikkeamaprosessi, jotta niiden kes-

keytysvaikutus määräaikaishuoltoprosessiin voitaisiin saada kokonaan poistettua. Jos tämän 

onnistuu tekemään niin, että niillä ei ole asiakastyytyväisyyteen alentavaa vaikutusta, niin 

tällä on erittäin positiivinen vaikutus läpimenoaikaan ja työn uudelleen aloituksen poistumi-

sesta johtuviin laadunvarmistuskustannuksiin. Keinoja näihin olivat asiakaspalvelun automa-

tisointi netissä tapahtuvan kustannusarvion ja huoltoajan varaamisen muodossa, tekstiviesti-

työmääräimet sekä huoltopisteen aukioloaikojen painottaminen työpäivän alkuun ja loppuun. 

Lisäksi sesonkina voidaan ostaa esimerkiksi Fonectan tarjoama sihteeripalvelu, joka vastaa 
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puhelimeen ja välittää asiakkaan soittopyynnön yrittäjälle, joka hoitaa työpäivän lopussa kai-

ken yhteydenpidon keskitetysti.  

 

Arvio käytetystä BPM-työkalusta ja kehitystyön hyödyistä  

MS Visio työkalu osoittautui helposti omaksuttavaksi, hyväksi ja riittäväksi mikroyrityksen 

mallinnustarpeisiin ja mallinnusresursseihin. Käyttämäni BPMN:n mukainen standardoitu 

graafinen liiketoimintaprosessien kuvausmenetelmä on laajasti käytetty, joten se helpottaa 

tulevia prosessin ja tietojärjestelmän kehitys- ja automatisointiprojekteja sekä vaatimusten 

määrittelyä. 

 

Jo ensimmäisen nykytilan mallinnuksen vaikutus mikroyritykselle oli merkittävä. Siinä ym-

märsi hyvin mitä, kenelle, miksi ja miten asiat nyt tehdään eli se oli tulevan kehityksen perus-

ta. Lisäksi huomasin, että mallinnettu nykytilanne oli jo askeleen kehittyneempi tapa tarkas-

tella nykytilannetta kuin mallintamaton nykytilanne. Mallinnettaessa prosessi kirkastui, asiat 

saivat nimet ja ongelmakohdat tulivat uudella tavalla esiin. Kehitysideat löytyivät epäloogis-

ten toimintojen kautta sekä asioiden pilkkomisen ja yksinkertaistamisen kautta. Loogisesti 

etenevä prosessin kuvaaminen kaavion muodossa auttoi hahmottamaan potentiaaliset automa-

tisointi kohteet ja oli näin myös ensiaskel myöhemmälle ohjelmoinnille.  

 

Jatkokehitys  

TO-BE-mallia on tarkoitus kehittää samalla kun se otetaan käyttöön kesällä 2017 (simulointi 

todellisessa tuotannossa => kehittäminen/mallin päivittäminen samalla kun työtä tehdään). 

ERP-ohjelmiston liitettävyyttä kohdeyrityksen nettisivuihin ja maahantuojan järjestelmään 

pitää tutkia lisää. ERP-ohjelmiston ja nettiajanvarauskalenterin synkronointia pitää selvittää, 

jotta päästäisiin pois kokonaan pöytäkalenterin ja kahden kalenterin käytöstä. Kaikista TO-

BE-mallin automatisointiasioista on sovittu palaveri maaliskuulle 2017 näihin asioihin pereh-

tyneen yrityksen kanssa. Tällä saattaa olla vaikutusta myös tämän hetkiseen TO-BE-malliin, 

joka päivitetään realiteettien mukaan mahdollisemman kustannustehokkaaksi ja toimivaksi.  

 

Prosessin kehitystyön lopuksi 

Henkilökohtaisella tasolla yrittäjä koki kehitystyön annin erittäin hyödylliseksi. Oman päivä-

työnkin prosessien pohtiminen avautuu paremmin, kun prosessimallintamisen ja tiedonhallin-

nan teoria on selkeämmin tiedossa. Prosessin kuvaaminen mallintamalla koettiin tavallaan 
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vaikeaksi, koska se vaati niin syvällistä perehtymistä, yksinkertaistamista, työnkulun ja pro-

sessin ymmärtämistä, mutta juuri tätä kautta sen hyödyt myös avautuivat.  

 

Seuraavaksi selostetaan TO-BE-arvoketjun sisällä olevan määräaikaishuoltoprosessin tehos-

taminen ja siinä saavutettuja tuloksia. 

 

4.5 C-osan työkalujen avulla kehitetty uusi layout 

 

Lean Six Sigma työkalut valittiin kehitystyökaluiksi, koska kohdeyrityksen ydinprosesseis-

ta talvisäilytys on kehitetty näiden työkalujen periaatteiden mukaan. Tämän lisäksi valin-

taan vaikuttivat niiden soveltuvuus monimutkaisen huoltoprosessin analysointiin, paranta-

miseen ja ylläpitoon (Conger 2010). 

 

Lean-7W, Lean-5S ja Lean Six Sigma 

7W ja 5S ovat järjestelminä suhteellisen helppo ymmärtää. Ne ovat työmenetelmien ja 

työpaikan organisoimista niin, että työn tuottavuus kasvaa. 7W eli seitsemän hukkaa pyrkii 

tunnistamaan ja poistamaan prosessista kaiken tuottamattoman eli hukan. 5S:n perusidea 

on aivan sama kuin kodin ylläpidossa: kaikille tavaroille on oma suunniteltu paikkansa, 

tavarat palautetaan paikoilleen käytön jälkeen ja paikat pidetään siistinä. Viidelle ässälle 

näkee kirjallisuudessa monia eri nimiä ja kuvauksia. Alkuperäiset nimet tulevat Japanista 

ja vähintään yhtä yleistä on käyttää niille englanninkielisiä nimiä. Bayo-Moriones, Bello-

Pintado, & Merino-Díaz de Cerio (2010, 5) käyttävät seuraavia kuvauksia: Sort, keskittyy 

poistamaan kyseisen työn kannalta kaiken tarpeettoman työpisteestä. Set in Order, keskit-

tyy luomaan tuottavan ja tehokkaan tavan järjestää työvälineet niin että ne ovat helposti 

käsillä ja hyvin merkattu. Shine, koko työalueen on oltava siisti sekä puhdas ja siitä huo-

lehditaan päivittäin. Chapman (2005, 28–32) toteaa, että valitettavasti monessa yrityksessä 

toteutetaan vain nämä kolme ensimmäistä vaihetta ja kaksi seuraavaa jää helposti tekemät-

tä. Bayo-Moriones ym. (2010, 5) jatkavat, että näiden kolmen vaiheen implementoinnin 

jälkeen seuraava peruspilari on Standardize eli standardoida parhaat käytännöt työpisteellä 

ja viimeisenä on Sustain eli pidetään huolta siitä, että sovittuja menetelmiä noudatetaan 

jatkuvasti. 
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Kohdeyrityksessä näitä kahta menetelmää käytettiin työpisteen ja työmenetelmien uudel-

leen suunnitteluun. 

7W-5S periaatteita sovellettiin seuraavasti 

1) Ylituotanto (Poista ylituotanto. Tee vain tilauksesta.) => tehdään vain huolto-

ohjelmassa/kustannusarviossa olevat työt ja lisätöistä sovitaan erikseen.  

2) Virheet (Poista laatuvirheet.) => huoltotyössä käytetään valmistajan työohjeita, menetel-

miä ja oikeita työkaluja. Jokainen vaihe kuitataan tehdyksi. Avoimet asiat purkuvaiheessa 

kirjataan pyörän mukana kulkevaan työmääräimeen ja kuitataan kasausvaiheessa tehdyik-

si, irrotetut johtoliitokset merkataan punaisella teipillä jotka poistetaan kun liitos on kyt-

ketty takaisin. 

3) Tarpeeton varasto (Älä pidä tai tee tarpeetonta varastoa.) => varaosavarastoa seurataan ja 

pidetään se minimissä, mutta kuitenkin riittävänä jotta strategian mukaiset määräaikais-

huoltomallit saadaan tehtyä lyhyellä vasteajalla. Näille varaosille on järjestelmässä hälyra-

jat.  

4) Asiaankuulumaton käsittely (Poista työstä tarpeettomat vaiheet, siirrot ja tarkastaminen.) 

=> työpisteen layout ja määräaikaishuoltoprosessi suunniteltiin uudestaan. Laatu tehdään, 

laatua ei tarkasteta. 

5) Liiallinen kuljettaminen (Tuotteiden ja materiaalin kuljetus juuri oikeaan tarpeeseen.) => 

toteutetaan huollossa kerralla valmiiksi periaatetta jolloin työ tarvitsee aloittaa ja lopettaa 

vain kerran.  

6) Odotus (Vähennä tai poista odotusajat.) => informoidaan asiakasta tuonti- ja noutoajan-

kohdasta, tarvittavat varaosat varmistetaan ja kerätään tilausvahvistuksen yhteydessä pu-

naiseen laatikkoon, jossa on myös työmääräin. 

7) Tarpeeton liikkuminen (Poista tarpeeton liikkuminen, tavaroiden haku, vähennä askel-

määriä=>tutki ja tehosta.) => työpisteen layout, materiaalivirrat ja määräaikaishuoltopro-

sessi suunniteltiin uudestaan. Työpiste rajattiin oranssilla lattiateipillä, samalla teipillä 

merkattiin alueelle kuuluvat työkaluvaunut, kaapit, työpöytä ja roskakorit. Päivän päät-

teeksi kaikki tavarat palautetaan paikoilleen ja työpiste siistitään. Roskakorit ja imurointi 

hoidetaan perjantaina klo 17–18 tai useammin, jos tilanne niin vaatii.  

 

Lean Six Sigma 

George & George (2003) toteavat, että Lean-työkaluilla nopeutetaan läpimenoaikoja, kun 

taas Six Sigma-menetelmä on rajoittunut enemmän prosessin laatutyökaluihin. Parhaita 
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tuloksia on saatu yhdistämällä nämä molemmat metodologiat. Kohdeyrityksessä haluttiin 

pitää kaikki menetelmät niin kevyinä kuin mahdollista. Six Sigmaa ei käytetty varsinaisena 

tilastollisena numeronmurskaimena, vaan siitä otettiin käyttöön työkaluja joilla saatiin pro-

sessin vaihtelua pienemmäksi poistamalla tai minimoimalla ulkoiset ja sisäiset poikkeamat. 

Taulukossa 6 on empiria 1- ja 2-vaiheen poikkeamat ja niiden analyysi-/poistotyökalut 

poikkeamaprosessin tekoa varten. 

 

TAULUKKO 6. Poikkeamien analyysi- ja poistotyökalut empiria 1- ja 2-vaiheissa. 

Sisäinen poikkeama 

Empi-

ria1 

Empi-

ria2 

Ana-

lyysi Ulkoinen poikkeama 

Empi-

ria1 

Empi-

ria2 

Ana-

lyysi 

S1:Varaosan etsintä 5 0 5S U1:Sähköpostin luku 26 SP RCA 

S2:Ei varaosaa saldovirhe 1 0 RCA 

U2:Sähköpostin lähe-

tys 18 SP RCA 

S3:Ei varaosaa unohtunut 

tilata 1 0 RCA 

U3:Vastaamaton 

puhelu 4 SP RCA 

S4:Työkalun etsintä 14 3 5S U4:Vastattu puhelu 15 SP RCA 

S5:Työohjeen etsintä 9 3 5S U5:Soitettu puhelu 1 SP RCA 

S6:Työkalua ei ole 0 0 RCA U6:Ovikäynti asiakas 17 SP RCA 

S7:Työtä hidastava lisäva-

ruste 2 3 RCA U7:Ovikäynti muu 7 SP RCA 

S8:Tilaamaton lisäkorjaus-

tarve 4 2 RCA 

U8:Kustannusarvion 

anto 13 RCA 

S9:Asiakas myöhässä 2 1 RCA U9:Tekstiviestin luku 13 SP     RCA 

S10:Ohjeajan ylitys >20min 4 1 RCA 

U10:Tekstiviestin 

lähetys 17 SP     RCA 

5S=5S lean-menetelmä  

RCA=juurisyyanalyysi / 5 kertaa miksi? 

SP=suljettiin tarkoituksella pois ulkoiset poikkeamat                                     

 

Poikkeamaprosessit (Taulukosta 6 molemmista ryhmistä selostetaan kaksi esimerkkiä): 

Sisäiset poikkeamat ovat prosessin sisällä tapahtuvia poikkeamia, jotka estävät tai hidasta-

vat huoltotyön tekoa: 

S1: Varaosan etsintä: määräaikaishuolto-ohjelmassa tarvittavat varaosat järjestettiin työpis-

teen A-hyllyyn ja muut mahdollisesti tarvittavat kulutusosat laitettiin erilliseen B-hyllyyn. 

Varaosille laitettiin ERP-järjestelmään hälytysrajat ja hyllypaikat.  

S2: Ei varaosaa, saldovirhe: varaosavarastolle tehdään inventaario vain tilikauden lopuksi. 

Varaosat pitää kirjata laskuun aina varaston myynnin kautta, jolloin saldot pysyvät oikeina. 

Määräaikaishuollossa tarvittavat varaosat varmistetaan ja kerätään tilausvahvistuksen yhtey-

dessä punaiseen laatikkoon, jossa on myös työmääräin. Laatikoiden paikka on A-hyllyssä, 
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tasolla nimeltään työjono, kronologisessa tehtäväjärjestyksessä vasemmalta oikealle. Hyllyyn 

mahtuu 10 laatikkoa eli työtä. Mikäli kaikkia työmääräimen osia ei löydy, niin osat tilataan 

heti ja vajaan tilatun työn laatikot ovat hyllyssä omalla paikallaan, mutta laatikon takaosa on 

eteenpäin. Hyllyn reunassa on kuva mitä mikin laatikon suunta tarkoittaa (käännetty laatikko 

= osa puuttuu, mutta on tilattu). 

 

Ulkoiset poikkeamat ovat prosessin ulkopuolella olevia asioita, jotka keskeyttävät huollon 

tekemisen ja johtuvat käytännössä siitä, että yrityksessä työskentelee päätoimisesti vain 

omistajayrittäjä. 

U4: Vastattu puhelu: empiria 2-vaiheeseen muutettiin yrityksen aukioloajat klo 13–17 vä-

lille. Jolloin itse huoltotyöt tehtiin klo 7-13 välillä kun yritys oli virallisesti suljettu. Asia-

kaspalvelu, varaosien tilaus, laskutus, töiden valmistelu, töiden vastaanotto, töiden luovu-

tus ja muut aputyöt tehtiin yrityksen virallisena aukioloaikana klo 13–17 välillä. Aukiolo-

ajoista oli ilmoitus verkkosivuilla ja puhelinvastaajassa. Harkittiin myös yrityksen ulko-

puolista sihteeripalvelua esimerkiksi Fonectan tarjoamaa 02Pro-asiakaspalvelija palvelua, 

joka hoitaa puheluiden vastaamisen ja liidien välittämisen (Fonecta 02Pro, 2017). Toisena 

vaihtoehtona suunniteltiin sesongin ajaksi ruuhka-apulaista, mutta siinä alakohtaiset am-

mattitaitovaatimukset koettiin nopealla aikataululla esteeksi. Kolmas vaihtoehto oli rekry-

toida ammattitaitoinen työntekijä lähitulevaisuudessa. Tutkimuksen tuloksienkin perusteel-

la se kuulostaa järkevältä ja tässä tehdyt kartoitukset ja dokumentoinnit tähtäävät osaltaan 

tähän vaihtoehtoon. 

U1-U10: näillä ulkoisilla poikkeamilla yhdessä ja erikseen on erittäin suuri vaikutus huol-

toprosessiin monella eri tavalla. Esimerkiksi läpimenoaika venyi yrittäjän tekemässä Pilot 

1.1-huollossa 234 minuutin ohjeaikatyöstä 674 minuuttiin. Työ keskeytyi ulkoisista tai 

sisäisistä syistä yhteensä 15 kertaa ja pisimmät keskeytykset olivat yli tunnin. Työ valmis-

tui vasta hieman ennen klo 20 illalla, käytännössä yli 70 % työstä tehtiin sulkemisajan klo 

17 jälkeen. Työ piti aloittaa uudestaan 15 kertaa, joten laadunvarmistuksen kannalta sillä 

on suuri merkitys, koska jokaisessa aloituksessa pitää varmistaa tilanne mihin huolto edel-

lisen kerran jäi. Sama työ tehtiin empiria 2-vaiheessa Pilot1.2-huollossa jolloin siihen meni 

229 minuuttia ja poikkeamia oli nolla. 
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Uusi layout 

Aikaisemmin tässä työssä on esitelty mitä muutoksia prosessiin ja työpisteen layoutiin teh-

tiin Lean Six Sigma työkaluilla. Näiden muutosten vaikutusta läpimenoaikoihin arvioitiin 

mittaamalla huoltotyötä ennen ja jälkeen uuden layoutin. Edellä keskityttiin ulkoisten 

poikkeamien vaikutukseen yrittäjän tekemien huoltojen suhteen. Taulukossa 7 on yhteen-

veto yhteistyöyrittäjän tekemistä huolloista ja itse työn sisäisen parantamisen vaikutukset 

läpimenoaikoihin (yhteistyöyrittäjän tekemistä huolloissa ei ulkoisia poikkeamia). 

 

TAULUKKO 7. Mitattujen läpimenoaikojen analysointi empiria 1- ja 2-vaiheissa 

Yhteistyöyrittäjä LT/min OA/min PM PKA/kpl Analyysi 
Yli% Ali% Teho% 

Empiria 1 
     

   

Pilot 2.1 198 156 PM2 3 VAA/5S/RCA 
   

OA-LT -42 
    

27  79 

Pilot 3.1 183 132 PM3 2 VAA/5S/RCA 
   

OA-LT -51 
    

38  72 

      

   

Empiria 2 
     

   

Pilot 2.2 158 156 PM2 0 VAA/5S/RCA 
   

OA-LT -2 
    

1  99 

Pilot 3.2 122 132 PM3 0 VAA/5S/RCA 
   

OA-LT 10 
    

 7,5 108 

 

LT/min=läpimenoaika minuuteissa  VAA=valueadded analysis Yli%=ohjeajan ylitys% 
OA/min=valmistajan ohjeaika minuuteissa 5S=5S lean-menetelmä Ali%=ohjeajan alitus% 
PM=pyörämalli  2 tai 3  RCA=juurisyyanalyysi / 5 kertaa miksi? Teho%=tehokkuusprosesntti 

PKA=poikkeamamäärä (sisäinen)                                        OA-LT=ohjeaika miinus läpimenoaika  

    

Empiria 1-vaiheen huollossa Pilot 2.1 ajan ylitys oli (42/156)*100 % = 27 % ohjeajasta ja 

Pilot 3.1 huollossa vastaavasti 38 %. Empiria 2-vaiheessa vastaavan pyörämallin Pilot 2.2 

ajan ylitys oli vain hieman yli 1 % ohjeajasta ja Pilot 3.2 huollossa ajan alitus oli 7,5 % 

ohjeaikaan nähden. Samat mittaukset ilmaistuna tehokkuusprosenttina, joka saadaan jaka-

malla valmistajan ohjeaika kokonaisajalla, jolloin 100 % tehokkuus tarkoittaa laskutettavan 

ajan olleen sama käytetyn kokonaisajan kanssa. Suurin parannus tapahtui kävelyn vähene-

misenä työvälineitä haettaessa, sekä työkalujen ja varaosien etsimiseen ei mennyt käytän-

nössä juuri ollenkaan aikaa verrattuna alkutilanteeseen (sisäisiä poikkeamia ei tullut). Työn 

ennakointi varaosien suhteen sekä työohjeiden nopeampi löytyminen kartan avulla paran-

sivat myös suoritusta. Näiden mittausten perusteella valmistajan ohjeaikaan on mahdollista 

päästä, mutta on muistettava, että ohjeaika joka on myös laskutuksen perusta, ei sisällä 
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muita vaiheita mitä koko ydinprosessiin lisäksi kuuluu. Tästä syystä on tärkeä ymmärtää 

aikaisemmin tutkittua arvokokemusta, jotta voidaan toteuttaa ydinprosessin alkupäässä 

huoltotilauksen automatisointia ja loppupäässä ytimekästä huollon raportointia asiakastyy-

tyväisyys huomioiden. Näiden mittauksien analysointiin ei käytetty VAA-menetelmää, 

koska tutkittiin pelkästään määräaikaishuoltoprosessia, joka ei sisällä pyörän siirtoja työ-

pisteiden välillä ja koska huollon alkutoimet sekä lopputoimet oli suljettu mittauksen ulko-

puolelle. Syy tähän oli se, että toiminnanohjausohjelmistoon ei pysty tekemään räätälöinte-

jä, jota uusi TO-BE-malli olisi vaatinut.  

 

4.6 Kehitystyön synteesi, jatkuva parantaminen ja uudet työntekijät  

 

Prosessien jatkuvan parantamisen filosofialla pyritään poistamaan lopulta kaikki hukka, poik-

keamat ja luomaan tämä toimintamalli helposti omaksuttavaksi myös uusille työtekijöille. 

Tämän on tarkoitus helpottaa ja nopeuttaa uuden työntekijän sisäänajoa, oppimista, työmoti-

vaatiota sekä prosessitiedon kohdennettua liikkumista kaikkien työntekijöiden sekä yhteistyö-

kumppaneiden keskuudessa ja pitää yllä hyvää asiakastyytyväisyyttä. Tätä jatkuvuutta on 

tuotu esille kuviossa 12. 

 

KUVIO 12. Asiakastyytyväisyys, kehitystyön työkalut ja jatkuva parantaminen 

Asiakastyytyväisyys

Arvokokemus

TO-BE-malliUusi layout
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Työn tavoitteena on ollut ylläpitää tai parantaa asiakkaan arvokokemusta yrityksen ydinpro-

sessin tehostamisen seurauksena. Tässä kappaleessa tehdään lyhyt yhteenveto edellisistä kap-

paleista ja päädytään sen kautta johtopäätöksiin sekä jatkotutkimusehdotuksiin.  

 

5.1 Yhteenveto 

 

Työ tehtiin mikroyritykseen, jossa työskentelee päätoimisesti omistajayrittäjä ja tilapäisesti 

ruuhkahuippuina muutama muu yhteistyökumppani. Kehitystyön juurisyitä oli kaksi: kiristy-

vä markkinatilanne ja valmistajan määrittelemä tiukka huollon ohjeaika yrityksen yhdessä 

päätuotteessa.  

 

Kehitystyön tutkimusosuus tehtiin kvalitatiivisen selittävän tapaustutkimuksen muotoon. Tie-

toa kerättiin empiirisesti havainnoimalla ja teoreettisella kirjallisuuskatselmuksella. Lisäksi 

tutustuttiin laajasti koko työtä kattavaan kirjallisuuteen, jotta teoriaa saatiin riittävän rikkaaksi.  

 

Työ alkoi nykytilan mallintamisella Microsoft Visio:n BPM-työkalulla, jolla saatiin aikaiseksi 

AS-IS-malli. Heti mallintamisen aikana havaittiin jo, kuinka paljon selkeämmältä kaikki alkoi 

näyttää. Siinä mielessä termi nykytilan malli on hieman harhaanjohtava, sillä mallinnettu ny-

kytila on paljon lähempänä lean-oppien sanomaa kuin mallintamaton nykytila. Tämä oli tär-

keä havainto numero yksi. Empiria 1-vaiheen lopuksi prosessin poikkeamat minimoitiin ja 

lopuille poikkeamille luotiin poikkeamaprosessit.  

 

Tämän jälkeen suunniteltiin uusi TO-BE-malli, jota testattiin empiria 2-vaiheessa. Havainto 

numero kaksi oli se, että automaatiota sisältävä huollonvaraus vaatii joustavamman ERP-

ohjelmiston, mutta se ei haitannut toista empiria osuutta sillä TO-BE-mallin automaattinen 

ajanvaraus on rinnakkaistoiminto nykyisille manuaalisille toiminnoille. Asiasta käytiin use-

ampia keskusteluja alaa tuntevien tahojen kanssa ja lopulta järjestin palaverin taloushallinnon 

SAP-ohjelmistojen räätälöinnin parissa työskentelevän konsulttiyrityksen kanssa. Microsoftil-

ta on keväällä 2017 tulossa uusi SME-kokoluokan yrityksille suunnattu avoin modulaarinen 

ohjelmisto Dynamics 365. Nyt nähtävillä oli evaluointiversio, joka ensi tuntumalta vaikutti 



67 

 

monipuoliselta ja ehkä hieman monimutkaiseltakin. Yrityksen on tarkoitus kuitenkin tutustua 

siihen tarkemmin keväällä kahden muun vaihtoehdon lisäksi. 

 

Tiedonhallintaa kehitettiin järjestämällä tiedolle omat tallennuspaikat TO-BE-mallin mukaan, 

joka toimii myös tietojärjestelmän karttana. Kehitystyön punaisena lankana ylenpalttisen te-

hokkuuden tavoittelun vastavoimana pidettiin koko projektin ajan asiakkaan arvokokemuksen 

ymmärtämistä. Suurena apuna tässä olivat empiria, kirjallisuuskatsaus arvosta ja Lean Six 

Sigma työkalut, jotka ovat jo lähtökohtaisesti asiakasarvon kehittämiseen tarkoitettuja välinei-

tä. Lean-periaatteella suunniteltiin myös uusi huoltotilan layout ja järjestettiin sen mukaan 

kaikki prosessissa tarvittavat työvälineet. Suuria välineinvestointeja ei tarvinnut tehdä. Tässä 

yhteydessä on mainittava kuitenkin esimerkki Lean Six Sigman työkalujen käytön visuaali-

suudesta. Nimittäin empiria 2-vaiheeseen hankittiin lentokonehuolloissa yleisesti käytettävä 

työkaluvaunu, jossa kaikille käsityökaluille on omat paikkansa. Tämä on tärkeä laatuteknilli-

nen seikka, koska tyhjä paikka osoittaa puuttuvan työkalun joka voisi olla jäänyt jonnekin 

huollettavan kohteen kriittiseen paikkaan. Työtä ei saa kuitata tehdyksi ennen kuin puuttuva 

työkalu löytyy. Samaa lean-periaatetta pyrittiin noudattamaan hankkeen muissakin kehitys-

kohteissa; eli laatu rakennetaan prosessiin, laatu tehdään - ei tarkasteta tai vastaavasti asiakas-

tyytyväisyys tehdään - ei mitata. Luonnollisesti ensin pitää tutkia millä elementeillä halutut 

ominaisuudet saadaan rakennettua prosessiin (vertaa muun muassa arvon tutkiminen teo-

riaosuudessa). 

 

Liiketoimintaverkoston kartoitukseen käytettiin Canvas-liiketoimintamallia, johon on helppo 

kuvata sekä arvoketjuajattelua että yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeitä asioita ja niiden 

sidoksia toisiinsa. Canvas-mallilla on tarkoitus lisätä ymmärrystä siitä miten arvokokemuksen 

pitäisi siirtyä läpi koko yrityksen arvoketjun ilman että yksikään linkki siinä katkeaa tai on 

liian heikko. Tähän samaan liittyen arvokokemuksen ymmärtämiseksi tutustuttiin arvokirjalli-

suustutkimuksiin, niiden sekä yrityksestä saadun empiria-kokemuksen perusteella luotiin ar-

vokokemusmalli. Tämä malli toimii työkaluna, kun yrityksessä suunnitellaan markkinointia 

tai tehdään uutta kehitystyötä. Se auttaa myös ymmärtämään erilaisia asiakasrajapinnassa 

tapahtuvia vuorovaikutustilanteita. Mallin tieteellistä kehittelyä voisi olla mahdollista vielä 

jatkaa, mutta ainakin sen arkijärjellinen päivittäminen tulee jatkumaan asiakaskontakteissa 

saadun kokemuksen perusteella. Havainto numero kolme oli se kuinka hyvin luettu teoria sopi 

kentällä tehtyihin havaintoihin. Näyttäisikin siltä, että arvoteoria on markkinointiteoriaa tai 
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markkinointiteoria on arvoteoriaa. Kuitenkaan mikään yksittäinen teoria ei vastannut suoraan 

havaittuihin ongelmiin, vaan täydennystä piti hakea yksityiskohtaisemmilla tutkimuksilla.  

 

Koska kyseessä on opinnäytetyö, niin yhteenvedon lopuksi on paikallaan reflektoida hieman 

oppimista seuraavan esimerkin kautta. Selvitän siinä miten teorian ymmärrykseni kehittyi 

kirjallisuuskatselmuksen ja empirian edetessä.  

 

Aloitin arvon tarkastelun yleisistä määritelmistä joiden ymmärtäminen oli hankalaa ilman 

kontekstia. Edelleen prosessin kehityksen kannalta oli vaikea hahmottaa miten arvo mahdolli-

sesti kehittyy organisaatiossa ja miten arvoketju liittyy siihen, erityisesti siksi koska asiakkaan 

kanssa ollaan tekemisissä yleensä vain organisaation rajapinnassa ei sen sisäosissa. Tästä ra-

japinnasta päästään vuorovaikutustilanteeseen (jolle löytyi selittäviä esimerkkejä psykologi-

sen etäisyyden teoriasta ja käyttäytymistieteistä) arvokokemuksen luomiseksi. Nyt ymmärsin 

miten arvo ikään kuin siirtyy isosta kuvasta pieneen arvoketjun kautta joka mutkittelee yrityk-

sen ydinprosessien ja apuprosessien kautta, tätä yritän kuvata kuviossa 13 jossa arvon etene-

missuunta on vasemmalta oikealle eli isosta pieneen. 

 

 

 

 

KUVIO 13. Teorian tiivistyminen arvokokemukseksi 

 

Organisaatio

Arvoketju

Arvoko-
kemus
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Tämän opittuani lähdin tarkastelemaan seuraavaksi kohdeyrityksen tapausta, edelleen va-

semmalta oikealle mutta toisinpäin eli pienestä isoon tai toisin sanoin asiakkaasta organisaati-

oon päin. Tarkastelu lähtee siis arvokokemuksesta, joka syntyy vuorovaikutustilanteessa asi-

akkaan ja yrityksen kanssa. Siitä arvo virtaa arvoketjun ydinprosessin ja apuprosessien kautta 

läpi organisaation pienestä isoon vasemmalta oikealle, tätä arvon kulkua kuvaan kuviossa 14. 

 

 

 

KUVIO 14. Arvokokemuksen rakentaminen kohdeyritykseen 

 

 

Kun tehostetaan kuvion 14 mukaan yrityksen ydinprosessia, niin siihen voi rakentaa pääasias-

sa semmoisia komponentteja, jotka tutkimuksien/kokemuksien mukaan voivat vahvistaa ar-

vokokemusta läpi koko arvoketjun. Esimerkiksi seuraavia kysymyksiä tuli eteen ja joihin sain 

kehitetyillä työkaluilla myös vastaukset. Kannattaa pohtia voitko esimerkiksi vähentää kus-

tannussyistä markkinointia? Kannattaako itsepalvelua lisätä huollon tilaamisessa vai eikö 

kannata (esimerkiksi psykologinen etäisyys on sähköpostilla suurempi kuin puhelimella)? 

Voitko joustaa hinnassa tai aukioloajoissa jos asiakas sitä pyytää? Annatko huollosta raportin 

vai pelkän laskun, jos tietojärjestelmä mahdollistaa molemmat? Selostatko tehdyn huollon 

yksityiskohdat? Pitääkö luvattu toimitusaika? Näkyykö brändi ulospäin? Onko hinta kilpailu-

kykyinen? Onko laatu rakennettu prosessiin? Näkyykö laatu asiakkaalle? Mitä tapahtuu vuo-

rovaikutustilanteessa ja ymmärrätkö vaikutukset? 

 

Organisaatio

Arvoketju

Arvoko-
kemus



70 

 

Organisaatiotason tarkastelussa havaitsin, että mitä isompi organisaatio on kyseessä niin sitä 

pidemmän ja mutkikkaamman matkan arvo joutuu siellä seikkailemaan ja ylittämään henkilö- 

ja osastorajoja. Lean-periaatteisiin kuuluu suorat, kapeat ja yhdensuuntaiset materiaalivirrat, 

jolloin prosessin hallinta tehostuu ja arvonluontilogiikka selkeytyy. Iso siis pilkotaan pieneksi 

ja varmistetaan eri vaiheiden väliset linkit riittävän virtaaviksi. 

 

5.2 Johtopäätökset 

 

Muistan miettineeni vuosi sitten ensimmäisen aihepalaverin jälkeen, jonka lopuksi kävimme 

ohjaajan kanssa läpi työn rakennetta, että näihin johtopäätöksiin on vielä aika pitkä matka. 

Silloin johtopäätökseni oli oikea, matka on ollut pitkä, mutta mielenkiintoinen avaus tutki-

mustyön maailmaan. Seuraavaksi käsitellään työn viimeinen osuus eli nämä tavoitellut johto-

päätökset sekä jatkotutkimusehdotukset. 

 

5.2.1 Tutkimukselliset johtopäätökset 

Pohditaan vielä hetki lisää teorioiden soveltuvuutta asetettujen tutkimuskysymysten ratkaise-

miseksi. Johdannossa tutkimusongelma hahmoteltiin seuraaviksi tutkimuskysymyksiksi. 

 

Päätutkimuskysymys: 

• Miten tutkittavan mikroyrityksen ydinprosessia voidaan tehostaa ja samanaikaisesti paran-

taa asiakkaan arvokokemusta? 

 

Tämän kysymyksen ensimmäisen osan ratkaisemiseksi tarvittiin: 

- empiirinen nykytilanteen kartoitus ja uuden prosessin toteutus. 

- Lean Six Sigma työkalut poikkeamien poistamiseksi tai suunnittelemalla poikkeama-

prosessit. Lean-työkaluilla suunniteltiin myös uusi huoltopisteen layout ja järjestettiin 

tavarat uudelleen. 

- läpimenoajan mittaus ja vertailut. 

 

Päätutkimuskysymyksen toisen osan ratkaisemiseksi ei tehty erillistä asiakastyytyväisyys 

kyselyä, koska ne ovat mikroyritykselle raskaita toteuttaa ja niiden saaminen riittävän luo-

tettavaksi vaatisi oman tutkimuksen suunnittelua. Lisäksi työn alussa määriteltiin, että ar-

vokokemus rakennetaan prosessiin. Kysymyksen toisen osan ratkaisemiseksi tarvittiin: 
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- edellisen kohdan asiat. 

- kirjallisuuskatsaus ja empiria asiakkaan arvokokemuksen ymmärtämiseksi, josta tehtiin 

arvokokemusmalli. 

 

Edellä mainituilla teoreettisilla työkaluilla päästiin mielestäni hyvin kiinni itse ongelmaan 

ja edesautettiin ratkaisun löytymistä. Prosessia voitiin tehostaa melko rajallisesti tehosta-

malla vain itse huoltotyöprosessia. Suurin parannus saatiin, kun ulkoiset poikkeamat mi-

nimoitiin, mutta ne on tehtävä kuitenkin harkiten ettei menetetä myyntiä tai lasketa asia-

kastyytyväisyyttä muuttamalla liikaa yhteydenottotapoja tai aikoja ei asiakasystävälliseen 

suuntaan. 

 

Apututkimuskysymykset: 

• Miten prosessi kuvataan yrityksen liiketoimintamallin arvoketjuun? 

Yrityksen liiketoimintamalli kuvattiin Canvas-mallilla. Mallissa halutaan tuoda esille em-

piriasta ja tutkimuskirjallisuudesta saatujen tietojen perusteella arvon kokonaisvaltaisuutta 

kaikissa arvoketjun vaiheissa. Kokonaisvaltaisuuden ymmärtäminen helpottaa muun muas-

sa markkinoinnin suunnittelua ja auttaa pohtimaan pieneltäkin kuulostavan muutoksen 

vaikutuksia arvoketjuun. 

 

• Mitä vaatimuksia uusi prosessi asettaa tietojärjestelmälle? 

Tietojärjestelmän kehittämisen lähtökohtana on prosessin mallintaminen, joka on nyt tehty 

TO-BE-mallin muodossa. Yrityksen nykyinen ERP-ohjelmisto on suljettu järjestelmä, johon 

ei voi tehdä automaation tarvitsemia muutoksia kustannustehokkaasti (Juvander Consulting 

Oy 2016). TO-BE-malli on suunniteltu toimivaksi sellaisenaan myös ilman automaatiota. 

Tietojärjestelmän kehittäminen mallia vastaavaksi on suuritöinen, josta pitäisi tehdä oma ke-

hitysprojekti. Sitä suositellaan tehtäväksi, koska se vähentää poikkeamia sekä lyhentää arvo-

ketjun läpimenoaikaa ja mahdollistaa huollon varauksen myös älypuhelimella. 

 

5.2.2 Liikkeenjohdolliset vaikutukset 

Uusien pyörien rekisteröinti on ollut monena vuotena peräkkäin vähäistä ja se kiristää kilpai-

lua jälkimarkkinoilla. Honda on menettänyt markkinaosuuttaan enemmän suhteessa kilpaile-

viin merkkeihin ja hallituksen ensi kevääksi kaavailemalla moottoriajoneuvoverolla (150 eu-

roa vuodessa) on tutkimusten mukaan suuri vaikutus motoristien haluun käyttää rahaa harras-
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tukseensa nykyisessä taloustilanteessa. Kohdeyrityksessä halutaan ennakoida tulevaa ja huo-

lehtia jatkuvasti asiakastyytyväisyydestä. 

 

Tässä kehitystyössä havaittiin, että uusi layout, prosessi sekä tiedonhallinta ovat parantuneet. 

Arvoketju on selkeämpi, tehokkaampi ja poikkeamille on omat prosessit, jotka vähentävät 

myös yrittäjän kuormitusta ja lisäävät työmotivaatiota. Arvon merkitys on huomioitu koko 

kehitysprojektin ajan ja asiakkaan arvokokemusta voidaan ymmärtää paremmin. Uuden työn-

tekijän sisäänajo on helpompaa, koska kaikille laitteille ja dokumenteille on omat paikkansa 

sekä prosessi on mallinnettu. Näillä kaikilla on positiivinen vaikutus myös riskienhallintaan ja 

laatuun. Yrityksen ratkaistavaksi jää vielä parhaiden aukioloaikojen selvittäminen asiakkaan 

ja prosessin kannalta. Työntekijämäärän kasvattaminen ja uusi toiminnanohjausohjelmisto 

toisi tähän apua. Uuden prosessin, arvon muodostumisen ymmärtämisen ja arvokokemusmal-

lissa esitettyjen komponenttien avulla yritys voi yrittää paremmin vastata kysymykseen: Mik-

si asiakas valitsee juuri sinun yrityksesi? 

 

5.2.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Mahdollisiksi jatkotutkimuskohteiksi ehdotetaan tässä tutkimuksessa esille tulleita seuraavia 

asioita: 

1) Konsulttiyrityksen kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen tuli selväksi, että kohdeyrityksen 

nykyinen ERP-ohjelmisto on räätälöinniltä suljettu järjestelmä, johon ohjelmistotalon ulko-

puolinen taho ei voi tehdä muutoksia. Tietojärjestelmän kehittäminen uutta prosessimallia 

vastaavaksi on melko suuritöinen, josta pitäisi tehdä oma tietojärjestelmän kehitysprojekti. 

 

2) Yrityksen kolmannelle ydinprosessille vakuutusyhtiöiden kolarikorjaus pitäisi tehdä vas-

taavanlainen kehitysprojekti. Siinä kehitettäisiin itse prosessi tehokkaaksi ja tutkittaisiin arvo-

kokemusta pyörän omistaja-vakuutusyhtiö-yritys yhteydessä. 

  

3) Kirjallisuuskatsauksen ja empirian perusteella tehtiin yrityksen työkaluksi arvokokemuksen 

arviointia varten arvokokemusmalli. Olisi mielenkiintoista tutkia sitä aluetta lisää ja ottaa sel-

vää saisiko siitä kehitettyä tieteellisen arvokokemusmallin? 
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