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1. JOHDANTO 

1.1 Työn tarkoitus 

Diplomityön toimeksiantajana on Suomen johtava kiinteistöalan toimija Senaatti-

kiinteistöt. Valtionvarainministeriön omistamana liikelaitoksena se vastaa 

valtioasiakkaiden vuokratiloista sekä niihin liittyvistä palveluista. 

Vuokrakiinteistöjen ylläpitoon kuuluva kunnossapito on tärkeä toiminto, jolla 

pidetään rakennus terveellisessä ja turvallisessa kunnossa sekä säilytetään sen 

arvoa. Kunnossapidolla on myös yhteiskunnallista merkitystä, koska sen avulla 

voidaan ehkäistä liian aikaisia korjausinvestointeja sekä tehdä energiansäästöä 

tuovia pienempiä korjauksia. Senaatti-kiinteistöt kehittää jatkuvasti 

kunnossapidon prosessia vastaamaan rakennusten monimutkaistuvaa rakenne- ja 

talotekniikkaa sekä pyrkii tehostamaan jo käytössä olevia toimintatapoja. 

Senaatti-kiinteistöjen kunnossapidon prosessi on kehitetty ja otettu käyttöön v. 

2006. Näiden kuluneiden vuosien aikana on toimintamallissa havaittu sellaisia 

kohtia, jotka vaativat uudelleen suunnittelua sekä tehostamista. Lisäksi yrityksen 

tietojärjestelmät ovat jatkuvan kehityksen kohteena ja siten myös kunnossapidon 

tiedon hallintaa joudutaan tarkastelemaan uusiutuvien järjestelmien kannalta.  

 

Tältä pohjalta tässä työssä on haluttu tutkia rakennusten kunnossapitoprosessin 

toimintaa, löytää siten sen mahdollisia ongelmia sekä esittää mahdollisia 

parannusehdotuksia prosessin toiminnan parantamiseksi. Senaatti-kiinteistöt on 

ollut mukana v. 2011-2012 ARVO-projektissa, jossa tutkittiin 

kiinteistöliiketoiminnan asiakasarvon mittaamista ja johtamista Lean-filosofian 

periaatteiden mukaisesti (Jylhä & Junnila 2012). Tästä saatujen hyvien 

kokemusten perusteella ja asiakasarvon lisäämiseksi, päätettiin tutkia myös 

kunnossapidon prosessia Lean-ajattelun mukaisilla periaatteilla ja työkaluilla. 

Diplomityön tulokset ovat pohjana kunnossapitoprosessin jatkokehitykselle ja 

toimivat kunnossapidon kehitysprojektien tietolähteenä. 
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1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Tämän työn tutkimusongelmana on löytää Senaatti-kiinteistöjen rakennusten 

kunnossapidon prosessin mahdolliset toiminnalliset sekä tiedonhallinnalliset 

ongelmat sekä esittää niihin mahdollisia korjaustoimenpiteitä, että prosessista 

tulisi toimivampi ja tehokkaampi. 

 

Tutkimuksen pääkysymys, johon haetaan vastausta on: 

 

Kuinka Lean-ajattelua voidaan käyttää hyväksi rakennusten 

kunnossapitoprosessin ja sen tietojärjestelmien uudistamisessa? 

 

Edellinen tutkimuskysymys voidaan jakaa seuraaviin alakysymyksiin: 

1. Kuinka prosesseja yleensä johdetaan ja uudistetaan?  

2. Kuinka prosesseja johdetaan ja uudistetaan Lean-ajattelun näkökulmasta? 

3. Kuinka Lean-ajattelua voidaan käyttää tietojärjestelmissä? 

4. Mitkä ovat case-yrityksen kunnossapidon prosessin ongelmat, joiden 

osalta sitä halutaan uudistaa? 

 

Alakysymyksiin 1, 2 ja 3 haetaan vastauksia kirjallisuustutkimuksella ja 

alakysymykseen 4 suunnatulla kyselyllä ja sen analysoinnilla. Pääkysymykseen 

haetaan vastausta Lean-ajattelun mukaisesti arvovirta- sekä tietovirtakuvauksella 

sekä edellä mainitun kyselyn antamilla vastauksilla ja niistä johdetuilla 

jatkotoimenpide-ehdotuksilla. 

 

1.3 Työn konteksti ja rajaus 

Työn tutkimusympäristönä on kiinteistöliiketoiminta, kiinteistöjen ylläpitoon 

kuuluva kunnossapito, case-yrityksen kunnossapitoprosessi sekä sitä tukevat 

tietojärjestelmät. Kunnossapitoon liittyy yleensä useita normaaliin yritystoimintaa 
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kuuluvia toimintoja kuten prosessijohtaminen ja prosessien uudistamisen. 

Prosessien uudistamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon voidaan taas liittää Lean-

ajattelun teoriaa. Näitä on tutkittu runsaasti, varsinkin tuotantoteollisuuden osalta. 

Palveluliiketoiminnassa ja kiinteistöliiketoiminnassa Lean-ajattelua on sovellettu 

huomattavasti vähemmän (Jylhä & Junnila 2012). Tästä johtuen Lean-ajattelua on 

sovellettu verrattain vähän suoraan rakennusten kunnossapitoon. 

 

Työssä ja sen kirjallisuusosiossa esitellään ensin yleisesti mitä asiakasarvolla 

tarkoitetaan, miten se muodostuu prosessien kautta ja miten 

liiketoimintaprosesseja johdetaan ja yleensä uudistetaan. Tämän jälkeen 

tarkastellaan Lean-filosofiaa ja sen yleisiä periaatteita sekä miten Lean-ajattelu 

kytkeytyy arvonluontiprosesseihin, tiedonhallinnan prosesseihin ja niiden 

toimintaan ja uudistamiseen. 

 

Tutkimuksen empiirisessä osassa tarkastellaan case-yrityksen rakennusten 

kunnossapitoa, mitä se on, sekä esitellään tällä hetkellä toiminnassa oleva 

prosessi, sen ongelmia sekä tiedon virtausta prosesseissa. Prosessia analysoidaan 

Lean-ajattelun mukaisesti ja nostetaan esille sieltä havaitut toiminnalliset 

(työnkulut) ongelmat sekä prosessille esitetään tarvittavia korjaustoimenpiteitä. 

 

Tutkimuksessa rajataan pois varsinaiset fyysiset kunnossapidon työsuoritteet 

(urakointi, asennustyö). Niiden todetaan olevan olennainen osa itse prosessia, 

mutta niitä käsitellään vain tiedon käsittelyyn liittyviltä osin. 

 

1.4 Tutkimuksen empiirisen osan toteutus 

Koska tutkimuksen kohteena on yrityksen tietty prosessin tarkastelu ja analyysi, 

valikoitui tutkimusmenetelmäksi kvalitatiivinen tapaustutkimus. Lähtökohtana 

kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa on todellisien tapahtumien 

kuvaaminen ja niistä tiedonhankinta. Tapaustutkimus taas kohdistuu yleensä joko 
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yksittäiseen tapaukseen tai pieneen, rajattuun joukkoon yksityiskohtaista tietoa 

sisältäviä tapauksia, jotka liittyvät jollain tavoin toisiinsa. (Hirsjärvi, et al., 1997).  

 

Yrityksen prosessikuvauksien, dokumenttien ja seurantajärjestelmien avulla oli 

mahdollista kuvata ja tehdä analyysiä prosessin toiminnasta ja tehokkuudesta. 

Yrityksen henkilöstön asiantuntemuksella, keskusteluilla ja havainnoinnilla oli 

myös suuri merkitys. Havainnointi oli ns. osallistuvaa havainnointia, jossa 

tutkimuksen tekijä osallistui aktiivisesti tutkittavan prosessin toimintaan oman 

työroolinsa mukaisesti, mutta myös passiivisesti seuraamalla kollegoiden 

toimintaa sekä yleistä prosessin dokumentaation syntymistä toiminnan tuloksena. 

Yrityksen kaikille kiinteistöpäälliköille, jotka vastaavat kunnossapidon 

työnkuluista, tehtiin ns. suunnattu kysely koskien kunnossapidon mahdollisia 

ongelmia tällä hetkellä. Kysely suoritettiin web-pohjaisena kyselynä, jossa osa 

kysymyksistä oli valintakysymyksiä Likert-asteikolla ja osa vapaasti vastattavia 

kysymyksiä. Havainnoinnin, dokumenttien ja prosessianalyysin sekä kyselystä 

saatujen tietojen avulla oli mahdollista muodostaa rakennusten 

kunnossapitoprosessin arvovirtakuvaus, josta etsittiin Lean-ajattelun mukaisia 

hukkia. Arvovirtakuvaukseen yhdistettiin myös tietojärjestelmät ja tiedonkulku 

niiden välillä. Tietovirrat kuvattiin, taulukoitiin ja niistä etsittiin kirjallisuudessa 

esitettyjä Lean-ajattelun mukaisia tietojärjestelmien hukkia. Löydetyt hukat 

tunnistettiin ja sen jälkeen esitetään mahdollisia toimenpiteitä niiden 

poistamiseksi prosessista ja siten virtaviivaistaa sitä. 
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1.5 Raportin rakenne 

Raportin kappaleet 2-3 käsittelevät teoriaosuutta, jossa tarkastellaan tutkimuksen 

taustalla olevaa aiheeseen liittyvää asiakasarvon muodostumista, tähän liittyvien 

prosessien johtamisen ja kehittämisen yleistä metodiikkaa (alakysymys 1) sekä 

Lean-filosofian tarjoamia apukeinoja prosessien uudistamiseen (alakysymykset 2-

3), tämän jälkeen perehdytään empiirisissä osissa 4 ja 5 yrityksen 

kunnossapitoprosessin ongelmiin (alakysymys 4) sekä tutkimiseen ja 

kehittämiseen Lean-ajattelun avulla (pääkysymys). Luvussa 6 esitetään 

tutkimuksen tulokset, johtopäätökset ja suositukset. 

 

  

 
Tutkimusongelman määrittäminen, tavoitteet ja 

tutkimusmenetelmä 

Arvonmuodostuksen 

määrittely 

Prosessijohtamisen ja 

-kehittämisen 

määrittely

Lean-ajattelu – 

prosesseissa ja 

tietojärjestelmissä

Aiheeseen liittyvät teoriat 

Yrityksen prosessin esittely ja ongelmat 

Arvovirtakuvaus ja hukat 

Tutkimustulokset, johtopäätökset ja suositukset 

Luku 1 

 

 

 

Luku 2 

 

 

 

 

 

Luku 3 

 

 

 

Luku 4 

 

Luku 5 

 

 

Luku 6 

KAAVIO 1. Raportin rakenne 
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2. ASIAKASARVO, PROSESSIJOHTAMINEN JA PROSESSIEN 

UUDISTAMINEN 

 

Tässä kappaleessa tarkastelemme perusteita asiakasarvolle, mitä sillä tarkoitetaan, 

miten se syntyy yrityksen prosessien kautta ja miten prosesseja yleensä 

uudistetaan. Tämä on tärkeää prosessin ymmärtämisen ja sen analysoinnin 

kannalta. 

 

2.1 Asiakasarvon muodostuminen 

Kuluttajilla on varsin laaja mahdollisuus kohdata erilaisia tuotteita ja palveluita, 

jotka tyydyttävät heidän tarpeitaan. Kuluttajan tuntema arvo on kuluttajan kokema 

hyöty omistaessaan ja käyttäessään jotain markkinoilta hankittua tuotetta 

verrattuna niihin kustannuksiin, joita sen hankinta tai käyttö aiheuttaa (Kotler & 

Armstrong 2010). Asiakas ei siis halua maksaa tuotteessaan mistään turhasta vaan 

haluaa maksimoida oman hyötynsä. Tuotteen arvo asiakkaalle muodostuu tuotteen 

koko elinkaaren aikana sen kehittämisestä aina sen poistamiseen käytöstä. 

Tuotteen arvon voidaan näin ajatella muodostuvan kaikkien niiden tekijöiden ja 

toimintojen ketjusta, prosesseista, jotka vaikuttavat toisiinsa tuotteen 

valmistamiseksi ja toimittamiseksi asiakkaalle (Porter 1985). 

 

Michael Porter (1985) esittää arvoketjua työkaluksi, jolla voidaan selvittää kuinka 

tuottaa enemmän arvoa asiakkaalle. Arvoketjumallin mukaan jokainen tuote 

koostuu yrityksen toiminnoista kuten suunnittelusta, tuotannosta, markkinoinnista, 

jakelusta ja tuotetuesta. Yrityksen tehtävänä on tutkia jokaisen toiminnon kuluja 

sekä suorituskykyä ja parantaa sitä. Porterin malli selitti yhden yrityksen arvo-

ketjun mallia. Useimmat tuotteet eivät valmistu kuitenkaan pelkästään yhdessä 

yrityksessä vaan useissa yrityksissä, jotka valmistavat tuotteen eri komponentteja, 

tällöin arvo muodostuukin arvoverkossa tai arvosysteemissä (Laamanen & Tinnilä 

2009). 
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Myös palveluliiketoiminnan arvonmuodostus tapahtuu samalta pohjalta, 

vaikkakin eroaa luonnollisesti edellä kuvatusta tuotantoyrityksen 

arvonmuodostuksesta. Kiinteistöliiketoiminnan eri osa-alueita tarkasteltaessa 

tuotanto- ja palveluliiketoiminta ovat kuitenkin osin sulautuneet toisiinsa kuten on 

esimerkiksi rakennusten ylläpidon osalta. 

 

2.2 Prosessijohtaminen 

Arvoketjuajattelu ja yrityksen toiminnat nivoutuvat yhteen prosessiajattelussa, 

koska prosessiajattelun perusta on, että yritys luo arvoa asiakkaille omien 

prosessiensa kautta. Tämän perusajatuksen toteuttamiseksi ja toiminnan 

johtamiseksi, prosessien johtamiseksi, yrityksen täytyy tunnistaa 

arvonluontiprosessit, mallintaa ne ja asettaa niiden toteuttamiselle ja 

kehittämiselle selkeät tavoitteet. (Laamanen 2001). Johtamisen perusteena tulee 

olla ajatus siitä, että kun yritys luo riittävästi arvoa asiakkaalle relaatiossa 

kustannuksiin, syntyy mahdollisuus taloudelliseen menestymiseen. Asiakkaan 

kokemaa arvoa ei voida kuitenkaan lähestyä suoraan, vaan arvonluontia kannattaa 

käsitellä analysoimalla siihen liittyviä prosesseja ja mallintaa ne. Jos tässä on 

onnistuttu hyvin, havaitaan myös seuraavanlaisia etuja (Laamanen & Tinnilä 

2009): 

 

- ”Asiakas kokee saavansa parempaa palvelua, millä on vaikutusta 

asiakkaan halukkuuteen ostaa vastaavia palveluja tulevaisuudessa.” 

- ”Ihmiset ymmärtävät paremmin kokonaisuutta ja omaa rooliaan 

arvonluonnissa, millä on vaikutusta heidän motivaatioonsa ja 

yhteistyöhönsä läpi koko organisaation.” 

- ”Asiakkaan tarpeita ymmärretään paremmin ja niiden merkitys 

kehittämispäätöksissä vahvistuu, minkä seurauksena saadaan parempia 

tuotteita, palveluita sekä tehokkaampi toimitus.” 
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Prosessijohtaminen voidaan jakaa karkeasti seuraaviin lähestymistapoihin, joiden 

pohjalta voidaan prosesseissa haluttu muutos saada aikaan (Hannus 1993; 

Laamanen & Tinnilä 2009; Laamanen 2001). 

 

TQM (Total Quality Management) on kokonaisvaltaista laatujohtamista, jossa 

tuotteen tai palvelun laadun arvioi lopulta vain asiakas ja sen vuoksi kaikkia 

asiakkaalle arvoa tuottavia prosesseja on pidettävä tärkeänä. Laatujohtamisen 

tueksi ja laadun varmistamiseksi on kehitetty erillisiä laatujärjestelmiä 

sertifikaatteineen ja todistuksineen (mm. ISO 9000, 9001, 9004 ja 19011). 

(Hannus 1993; Laamanen & Tinnilä 2009). 

 

TBM (Time-Based Management) perustuu nopeuteen ja prosessin 

läpimenoaikaan. Aika on kriittisin resurssi. Tavoitteena on läpimenoaikojen 

parantaminen eliminoimalla tuottamatonta aikaa. Lähestymistapa on sukua JIT 

(Just In Time) – ajattelulle. (Hannus 1993; Laamanen & Tinnilä 2009). 

 

SCM (Supply Chain Management) eli toimitusketjun hallinta on logistiikkaa 

korostava lähestymistapa, jossa materiaali- ja tietovirtoja hallitaan koko 

arvoketjussa aina raaka-ainelähteeltä asiakkaalle saakka. Tavoitteena on 

virtaviivaistaa koko toimitusketju poistamalla turhat toiminnot ja siirrot sekä 

minimoimalla varastot. (Hannus 1993; Laamanen & Tinnilä 2009). 

 

ABM (Activity-Based Management) perustuu toimintolaskentaan, jossa 

tunnistetaan kustannuksia aiheuttavat elementit ja kehitetään toimintaa sitä kautta. 

Tavoitteena on parantaa yleiskustannusten kohdistettavuutta ja siten 

kustannusrakenteen kehittämistä. (Hannus 1993; Laamanen & Tinnilä 2009). 

 

BPR (Business Process Re-engineering) on kokonaisvaltainen yleensä radikaali 

muutos, jossa järjestelmillä on vahva rooli. Tavoitteena on saavuttaa dramaattinen 
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parannus kriittisissä tuottavuuden mittareissa. (Hannus 1993; Laamanen & Tinnilä 

2009). 

 

VBM (Value-Based Management) -johtamista käytetään prosessien ohjaamiseen 

kun halutaan keskittyä omistaja-arvoa kasvattavien elementtien tunnistamiseen ja 

johtamiseen. Käytännössä tavoitteena on tuottaa yrityksen prosesseilla 

mahdollisimman suuri arvo omistajille (esim. osakearvo). (Hannus 1993; 

Laamanen & Tinnilä 2009). 

 

Lean Management eli Lean-ajattelu on kevyt ja joustava toimintatapa, jonka 

tavoitteena on poistaa yrityksestä kaikki turha toiminta, joka ei tuota asiakkaalle 

palvelun tai tuotteen mukana arvoa. Toimintatapa korostaa lisäksi byrokratian 

poistoa ja vastuun sekä itseohjautuvuuden lisäämistä henkilöstön keskuudessa. 

(Laamanen 2001). 

 

Edellä kuvatun mukaisesti prosesseja voidaan ohjata eri näkökantojen tai 

tavoitteiden mukaisesti. Tosiasiassa prosessien johtamiseen voidaan käyttää näitä 

menetelmiä yksin tai niiden yhdistelmien eri variaatioita yrityksen tarpeiden 

mukaan. Joka tapauksessa kaikkien lähestymistapojen perustana on tehostaa 

toimintaa ja saada prosesseissa aikaan halutun mukaisia muutoksia. 

 

2.3 Prosessien kuvaaminen – toiminnan mallinnus 

Liiketoimintaprosessit jaetaan yleensä ydinprosesseihin ja tukiprosesseihin. 

Yrityksen tulee tunnistaa toiminnat, jotka tuottavat suoraan arvoa ulkoisille 

asiakkaille, nämä ovat ydinprosesseja kuten esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden 

kehittäminen ja toimittaminen. Näiden prosessien tarvitsemia tukitoimia tuottavia 

toimintoja kutsutaan tukiprosesseiksi. Näistä ovat tyypillisesti toiminnan ja 

rahoituksen suunnittelu ja seuranta sekä erilaiset järjestelmien vaatimat tukitoimet 

kuten tietojärjestelmätuki. (Laamanen & Tinnilä 2009). Prosessit kuvataan eri 
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tasoilla ja eri käyttötarkoitusta tai toimintoja varten riippuen yrityksen tarpeista ja 

tuotannon laajuudesta (KAAVIO 2). Kuvaustasoja ovat prosessikartta, 

toimintamalli, prosessin kulku ja työn kulku. Prosessikartassa esitetään 

organisaation toiminnot koottuna kokonaisuuksia, joista selviää 

organisaatiorakenne, ohjaavat prosessit, ydinprosessit, tukiprosessit sekä 

arvoketjun asiakkaat. Toimintamallitasolla kuvataan toiminta tarkemmin kuin 

karttatasolla eli tällöin kuvataan pääprosessien jakautuminen osaprosesseiksi. 

Prosessin kulku – kuvauksissa siirrytään jälleen tarkempaan kuvaustapaan ja tällä 

tasolla kuvataan työvaiheet, toiminnot ja toimijat. Työn kulku – kuvauksissa 

mennään vielä hienojakoisempaan kuvaukseen ja tällöin kuvataan myös prosessin 

sisäiset ja ulkoiset riippuvuudet sekä nähdään miten tieto tai materiaali liikkuu eri 

toimintojen tai varastojen välillä. Tämä taso tuo tarkemmin esiin yleensä myös 

toiminnan mahdolliset ongelmat ja tätä tasoa käytetään prosessia kehitettäessä. 

(JUHTA 2002). 

 

 

KAAVIO 2. Prosessin kuvaaminen ja kuvaustasot (JUHTA 2002) 
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Kolme viimeisintä prosessikuvaustasoa kuvataan yleensä toimintoketjuna, jossa 

tuotteen tai tuotettavan palvelun eri toiminnot tai vaiheet kuvataan peräkkäisinä 

toisiinsa linkittyvinä ketjuina. Prosessikulkujen yleisinä kuvaussymboleina 

suositellaan käytettäväksi BPMN (Business Process Modeling Notation) 

kuvaustapaa. (JUHTA 2002). 

 

2.4 Toiminnan ymmärtäminen – parantamisen perusta 

Asiakasarvon saavuttamisen ja prosessin ohjauksen kannalta ketjussa olevat eri 

vaiheet voidaan ajatella myös olevan toistensa asiakkaita siten, että ketjun 

edellinen vaihe tuottaa palvelun tai sen osan seuraavan vaiheen asiakkaalle 

(Sugimori et al. 1977). Kaaviossa 3 on kuvattu kuinka prosessin seuraava vaihe 

asettaa tarvittavat laatuvaatimukset ja palautteen edelliselle vaiheelle ja niin 

edelleen aina koko tuotantoketjun läpi. Tämänkaltaisella ajattelulla voidaan 

jokaisen vaiheen laatutavoitteet ja niiden toteuttaminen kuvata ja käytännössä 

myös tarkastaa palautteen avulla siten, että lopputuote täyttää kokonaisuudelle 

asetetut tavoitteet. (Martinsuo & Blomqvist 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAAVIO 3. Prosessin ohjaus (Mukaillen Martinsuo & Blomqvist 2010). 
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Keskeistä yritystoiminnassa on, että prosesseja pyritään palautteen ja 

asiakasvaatimusten perusteella parantamaan koko ajan. Tällä voidaan turvata 

asiakkaiden pysyminen ja lisääminen ja siten myös turvata yrityksen 

kilpailuedellytykset. Prosessien uudistamisen pontimena voi olla myös muutos 

yrityksen liiketoimintaympäristössä, yrityksen sisällä tai kyseessä voi olla 

jatkuvan parantamisen strategia, jolloin muutokset voivat olla pieniä ja nopeasti 

toteutettavia. Joka tapauksessa tulee ymmärtää muutoksen syyt ja seuraukset sekä 

miten näihin tulee prosesseissa reagoida. Tarpeeseen ei kuitenkaan voida vastata 

ellei toimintaa ole kuvattu tarkasti (Martola & Santala 1997). Yksi tunnetuin 

jatkuvan parantamisen ja kehittämisen malleista prosessien uudistamisessa on 

Kuvassa 1 esitettyä Demingin laatuympyrä eli PDCA -malli (Moen & Norman, 

2009). Kehittämistoimenpiteet jatkuvat loppumattomana prosessina, joka voidaan 

kuvata kehämäisenä kuviona. Kuvion kolme ensimmäistä toteutuu normaalissa 

toiminnassa lähes automaationa, mutta neljäs vaihe, joka kuvaa johtopäätösten 

tekemistä, oppimista ja korjaamista, toteutuu harvoin ilman, että sitä tehdään 

tietoisesti (Laamanen 2001). 

 

 

KUVA 1. Demingin laatuympyrä (Mukaillen Moen & Norman 2009; Laamanen 

2001) 
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Prosessin kehittämisen prosessia voidaan lähestyä kahdesta suunnasta joko 

sosiaalisena muutoksena ihmisten näkökulmasta tai sitten teknisenä kehittämisenä 

järjestelmien näkökulmasta (Laamanen 2001). Hyvässä kehittämisessä tarvitaan 

molempia, koska uuden toimintatavan käyttöönottoon tarvitaan aina myös muutos 

ihmisten toimintatavoissa. Prosessien parantamiselle on kuitenkin ominaista aina 

prosessien kuvaaminen, mittaaminen, analysointi ja ratkaisujen testaaminen.  

Jeston ja Nelis (2008) esittävät prosessien uudistamisen prosessin (KAAVIO 4) 

lähes samanlaisena, mutta lisäävät siihen olennaisena osana innovoinnin eli 

parantaminen ei pelkästään perustu virheiden tai ongelmien poistamiseen vaan 

myös systeemin ymmärtämiseen laajemmin ja uusien mahdollisuuksien 

oivaltamiseen. 

 

KAAVIO 4. Prosessin uudistaminen  (Mukaillen  Jeston & Nelis 2008). 

 

2.5 Prosessin mittarit 

Olennainen osa prosessin uudistamista on oikeiden tunnuslukujen eli prosessin 

mittareiden rakentaminen, joiden avulla prosessia voidaan ohjata. Jos prosessia ei 

voi mitata, niin sitä ei voi ohjata. (Lecklin 1999). Jokainen organisaatio joutuu itse 

päättämään, mitä tunnuslukuja halutaan käyttää toiminnan ohjaukseen ja 

kehittämiseen. Joissain tapauksissa ilmiöitä voidaan mitata suoraan, kuten 

esimerkiksi prosessin läpimenoaikaa. Toisinaan taas tunnusluku rakennetaan 

kokonaan erikseen ohjaamisen tarpeeseen. Tavoitteena tulisi kuitenkin olla, että 

tunnusluku on yksiselitteinen ja antaa oikeaa tietoa juuri siitä prosessin 

ominaisuudesta, josta halutaan kerätä tietoa ja jonka avulla ohjaus tapahtuu. 

(Laamanen 2001). Yleisimpiä tunnuslukuja ovat Laamasen (2001) mukaan: 
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- Virtaus 

- Tehokkuus 

- Hävikki 

- Poikkeamat 

- Indeksit 

 

Virtaus on tunnusluku, joka lasketaan määrän ja ajan suhteena. Mitattavia asioita 

voivat olla esimerkiksi palvelutapahtumien määrä tietyssä ajanjaksossa, 

reklamaatioita kuukaudessa tai valmistuneita projekteja vuodessa (Laamanen 

2001). Usein valmistavassa teollisuudessa myös läpimenoaika (Laamanen & 

Tinnilä 2009). 

 

Tehokkuus on selvästi kompleksisempi mittari, koska tehokkuudella kaksi puolta: 

asiakkaan kokema hyöty ja yrityksen oma tuottavuus. Hyötyä voidaan kuvata 

esimerkiksi asiakkaan kokemalla arvolla suhteessa hänen maksamaan hintaan. 

Tästä mittarista käytetään usein nimitystä asiakastyytyväisyys. (Laamanen 2001). 

Tuottavuus taas kuvaa tuloksen suhdetta panokseen esimerkiksi 

palvelutapahtumien määrä verrattuna henkilömäärään tai kustannuksiin 

(Laamanen & Tinnilä 2009). Pelkästään tuottavuuteen suuntautuminen voi johtaa 

laadun heikkenemiseen tai muuten huonoihin päätöksiin tuotteiden tai palvelujen 

oikeasta määrästä. Taas pelkästään asiakkaan hyötyyn huomion kiinnittäminen 

voi johtaa tuottavuuden alenemiseen tai tietyn rajan jälkeen se voi jyrkästi laskea 

(asiakkaan kokema rajahyöty). Hyvässä mittarissa korostetaan molempia puolia. 

 

Hävikit tai hukat ovat yleensä suoria materiaalisia kustannuksia tai hukattuja 

resursseja, joista pyritään pääsemään eroon tai minimoimaan niiden syntyminen 

(Laamanen 2001) vaikka hävikkiä ei voi koskaan täysin välttää (Laamanen & 
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Tinnilä 2009). Hävikit ovat suorassa yhteydessä Lean-ajattelun edustamiin 

hukkiin (Tästä tarkemmin kohdassa 2.3) 

 

Poikkeamat ovat yleensä tilastollisia tunnuslukuja, joita voidaan käyttää kun 

prosessin normaali hyväksyttävä (tai ennalta sovittu) suorituskyky on tiedossa. 

(Laamanen 2001). Poikkeama voi liittyä tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin, 

toimintaan tai vaatimuksena olevaan suorituskykyyn. Jos poikkeama liittyy 

tuotteeseen tai palveluun voidaan myös puhua virheestä. (Laamanen & Tinnilä 

2009). 

 

Indeksien avulla saadaan seurattavasta prosessista kokonaiskäsitys. Tyypillisiä 

indeksejä ovat yksinkertaistettuna talouden tunnusluvut kuten esimerkiksi 

tuloslaskelma tai tase. Indeksejä voidaan muodostaa kuitenkin lähes mistä tahansa 

kun määritellään seurattava asia, tekijät joista indeksi koostuu, painoarvot asioille, 

kriteerit sekä skaala asioiden arvioimiseksi. Lopuksi arvioidut asiat kerrotaan 

painoarvoilla ja lasketaan yhteen. Indeksien avulla voidaan seurata pitkäaikaista 

kehitystä, mikäli arviointiperusteet eivät muutu matkan varrella. (Laamanen 

2001). 

 

Mittareiden seuranta asetetaan erilaisten ohjaustarpeiden mukaisesti ajallisesti 

(viikko-, kuukausi-, prosessiaika, kvartaali tai vuosi jne.), tavoitteiden 

(tuotantomäärät, tavoitteiden täyttyessä) tai tuloksen (omistajien etujen mukaiset 

tulostavoitteet) mukaisesti. 

 

2.6 Prosessin muutoksen implementointi 

Uudistettu prosessi on yrityksen toiminnassa aina muutos, joka aiheuttaa 

epäjatkuvuuden sen suorituskykyyn (Nikula et al. 2010). Prosessin muutoksen 

kohdalla voidaan puhua myös teknologian muutoksesta, uuden tekniikan tai 
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toimintatavan käyttöönotosta. Uusien toimintatapojen aiheuttamaa muutosta 

toiminnassa ja sen suorituskyvyssä voidaan kuvata loivilla s-käyrällä (KUVA 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 2. Teknologian muutoksen aiheuttama epäjatkuvuus yrityksen 

suorituskykyyn  (Nikula et al. 2010). 

 

Muutos voi olla täysin tekninen, mutta useimmiten vaatii myös muutoksen 

henkilöiden toimintatavoissa. Siksi prosessin vieminen käytäntöön tapahtuu 

yrityksessä usealla tasolla, yksilön, ryhmän ja organisaation tasolla. Yksilön 

tasolla prosessin muuttamiseen vaaditaan toimintatapojen muutoksen myötä myös 

käyttäytymisen muutosta ja tämä on aina luonteeltaan sosiaalinen ilmiö. 

(Laamanen, 2001). Muutos aiheuttaa usein muutosvastarintaa (Nikula et al. 2010), 

jota voidaan kuvata ns. klassisella muutoskuvaajalla (KUVA 3). 
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KUVA 3. Klassinen muutoskuvio (Nikula et al. 2010) 

 

Kuvasta nähdään kuinka suorituskyky muuttuu ajan funktiona kun uusi teknologia 

otetaan käyttöön (kuviossa tyypillinen muutosohjelma sekä tehokkaammin 

suoritettu ohjelma). Muutoksen onnistunut läpivieminen yksilötasolla vaatii 

tunnetilan mukautumista uuteen toimintatapaan. Kirjallisuuden (Laamanen 2001; 

Nikula et al. 2010) mukaan muutoksen tunnistamisen jälkeen yksilöllä on ensin 

suuret odotukset, jonka jälkeen hän etsii ratkaisua muutokseen ja mikäli sitä ei 

löydy, vaipuu epätoivoon, jonka jälkeen alkaa hidas palautuminen ja lopuksi 

sitoutuminen uuteen toimintamalliin. Tehokkaammassa mallissa (katkoviiva) 

sitoutuminen pyritään saamaan aikaiseksi nopeammin. Tämä saadaan yleensä 

aikaan osallistamalla yksilöt itse muutosprosessiin, sen kaikkiin vaiheisiin, ja 

osoittamalla muutoksen positiiviset vaikutukset ja hyödyt heidän 

henkilökohtaiseen työhönsä. (Laamanen 2001). 

Yksilön muutos on koko muutosprosessin perusta. Ryhmän kohdalla muutokseen 

vaikuttaa ryhmän jäsenten väliset suhteet. Kaikkiin ryhmiin muodostuu sosiaaliset 

suhteet ja joillekin sen jäsenille kerääntyy enemmän vaikutusvaltaa suhteessa 

toisiin jäseniin. Kun muutos kohdistuu negatiivisesti ryhmän johtaviin jäseniin, on 

muutoksella huonot edellytykset toteutua. (Laamanen 2001). Tämän vuoksi 

ryhmien vaikutusvaltaisimmat jäsenet tulisi sitouttaa vahvimmin muutokseen. 
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Ryhmän sisällä useimmat sitoutuvat ryhmän päätöksiin, kunhan ryhmän jäsenille 

allokoidaan riittävästi päätöksentekovaltaa. (Martola & Santala 1997). 

Organisaation laajuinen muutos vaatii johtamista, jota voidaan nimittää 

muutosjohtamiseksi. Muutosjohtamisessa on kaksi puolta: tekninen ja henkinen. 

Henkisellä puolella yksilöiden ja ryhmien tasolla muutoksiin voidaan sopeutua ja 

niistä voidaan sopia, mutta organisaatiotasolla henkisen muutoksen voi toteuttaa 

ainoastaan johto, jota arvostetaan. (Laamanen 2001). Muutokseen sitoutunut 

organisaation johto huolehtii riittävien resurssien takaamisesta muutoksessa ja 

näyttää selkeän suunnan, mutta jättää yksityiskohtien suunnittelun ja 

toteuttamisen tiimeille. (Martola & Santala 1997).  
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3. LEAN MANAGEMENT – LEAN – AJATTELU 

 

Lean-ajattelu prosessien ohjauksessa lähtee samasta perustasta kuin 

arvonluontiprosessi yleensä eli yrityksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman 

suurta asiakasarvoa mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti. Lean-termin, joka 

suomeksi tarkoittaa niukkuutta tai hoikkuutta, teki laajalti tunnetuksi Womack, 

Jones ja Roos (1991) kirjassaan ”Machine that changed the world”, jossa he toivat 

esiin Japanin autoteollisuuden tuotantofilosofiaa ja -tapoja. Womack, Jones ja 

Roos tutkivat erityisesti Toyotan tuotantojärjestelmää (TPS – Toyota Productions 

System), jossa tuotantoprosessien tehokkuus nojaa periaatteisiin hukan (muda) ts. 

kaiken prosessin asiakasarvon luonnin kannalta turhan tunnistamisesta ja 

poistamisesta tuotantoketjusta, ihmisten ja koneiden ylikuormituksen (muri), 

tuotannon epätasaisuuden (mura) poistamisesta sekä koko tuotantoketjun 

johtamiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaan (kaizen). 

 

3.1 Hukkien minimointi 

Leanin tarkoituksena siis on, että kaikki toiminnot, jotka eivät tuota tuotteelle 

lisäarvoa asiakkaan näkökulmasta, ovat hukkaa (waste). Hinesin ja Richin (1997) 

mukaan toiminnot voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: 

 

1. Arvoa lisäämättömät toiminnot  

2. Välttämättömät, mutta arvoa lisäämättömät toiminnot  

3. Arvoa lisäävät toiminnot  

 

Ensimmäiset ovat täysin puhdasta hukkaa, jotka pitäisi poistaa. Välttämättömät, 

mutta arvoa lisäämättömät toimet pitäisi tarkastella uudelleen ja tehdä tarvittavat 

muutokset. Listan viimeiset toiminnot ovat arvoa tuottavia ja niistä asiakas on 

valmis maksamaan. 
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Toyotan konseptissa määriteltiin 7 hukan muotoa, jotka ovat Womack et al. 

(1991) mukaan: 

 

1. Ylituotanto tai väärät tuotteet 

2. Odottelu 

3. Turhat kuljetukset tai materiaalien siirrot 

4. Yliprosessointi 

5. Turhat tai ylisuuret varastot 

6. Turhat liikkeet (henkilöiden) 

7. Virheet 

 

 

 

 

KUVA 4. 7 hukan muotoa. (Mukaillen Melton, 2005) 

 

Ylituotanto on nostettu kaikkein pahimmaksi hukan muodoksi, koska se häiritsee 

tuotannon sujuvuutta, aiheuttaa turhaa varastoinnin tarvetta, kuluttaa resursseja 

varastointiin ja siirtoihin sekä sitoo tuottamatonta pääomaa. 

 

Hukka

Yli‐
tuotanto

Odottelu

Kuljetuk‐
set

Yli‐
proses‐
sointi

Turhat 
varastot

Turha 
liike

Virheet



27 
 
 

Odottelu tulee kyseeseen silloin kun aikaa käytetään tehottomasti ja kustannuksia 

syntyy. Tämä hukan muoto esiintyy aina silloin kun materiaalit eivät liiku tai 

työtä ei tehdä ajallaan. Koskee siis niin materiaaleja kuin ihmisiä. 

 

Kuljetukset tulevat hukkana kyseeseen aina silloin kun materiaalia siirretään 

paikasta toiseen turhaan. Pyrkimyksenä on minimoida kaikki ylimääräiset 

kuljetukset. 

 

Yliprosessointi tarkoittaa, että toiminnoista tehdään liian monimutkaisia. Tämä 

aiheuttaa prosesseissa turhaa ”prosessityötä” ja huonontaa kommunikointia. 

Pyrkimyksenä olisi tehdä prosesseista niin yksinkertaisia kuin ne voivat olla 

tuottaakseen toivotun tuloksen. 

 

Turha varastointi lisää turhaa liikettä, nostaa varastointikustannuksia ja heikentää 

siten yrityksen kannattavuutta. Liian suuret varastot ovat yleensä vain näkyvä syy, 

jonka alle kätkeytyy muita syitä prosessissa (väärä tieto tai ohjaus). Syyt tulee 

etsiä ja korjata. 

 

Turha liike liittyy ergonomiaan ja ihmisten työtapoihin. Turhat siirtymiset 

paikasta toiseen, ojentelut, nostot ja terveyttä heikentävät työasennot tulee löytää 

ja poistaa. Niihin kuluu turhaan aikaa ne heikentävät tuottavuutta. 

 

Virheet ovat suoria kuluja, joista tulee päästä eroon. Virheet kuitenkin katsotaan 

Lean-ajattelussa mahdollisuuksiksi parantaa toimintaa eikä niinkään 

tuomittaviksi, mikä olisi osoitus huonosta johtamisesta. Virheisiin tulisi tarttua 

välittömästi kaizen-toimenpiteillä (katso kohta 3.3.5). 

 

Liker (2004) lisää vielä kahdeksannen hukan: Työntekijöiden luovuuden 

käyttämättä jättämisen. Ajan, ideoiden, taitojen, parannusten ja 
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oppimismahdollisuuksien hukkaaminen, kun työntekijöitä ei sitouteta tai 

kuunnella. 

 

Näiden kahdeksan lisäksi tunnistetaan myös viisi uutta hukan lajia (Bicheno 

2004): 

 

1. Sellaisten tuotteiden ja palveluiden suunnittelu, jotka eivät kohtaa 

asiakkaiden vaatimuksia 

2. Henkilöiden aliresursointi, heidän ideoiden ja luovuuden käyttämättä 

jättäminen (vrt. Liker 2004) 

3. Epäsopivat menetelmä: Epäsopivat tietojärjestelmät ja ohjelmat, tarpeeton 

paperityö 

4. Energian ja veden tuhlaaminen: Sähkön, veden ja lämmön tuhlaaminen 

tuotannossa 

5. Materiaalin hukka: Materiaalien tuhlaus koko tuotantoprosessin eri 

vaiheiden aikana 

 

 

Edellä kuvatut ns. perinteiset hukat esiintyvät erityisesti valmistavassa 

teollisuudessa, mutta myös sovellettuna palvelutuotannossa. Palvelut kuitenkin 

eroavat teollisuustuotannosta mm. seuraavilla tavoilla (Arbos 2002): 

 

- Teollisuustuotteet yleensä siirretään tuotantolaitokselta asiakkaalle kun 

taas palvelut tuotetaan yleensä asiakkaalle paikan päällä. 

- Teollisuustuotteet ovat näkyviä ja aineellisia kun taas palvelut eivät sitä 

välttämättä ole, vaikkakin voivat sisältää aineellisia osia. 

- Teollisuustuotteita voidaan varastoida. Palveluja taas hyvin huonosti tai ei 

ollenkaan. 
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- Teollisuustuotteet ovat yleensä sopivia useimmille. Palvelujen kohdalla 

jokin palvelu, joka sopii yhdelle, ei välttämättä sovi ollenkaan toiselle 

(esim. hiusten leikkuu tai tietty huolto-operaatio) 

- Palvelutuotannossa asiakas voi ottaa osaa aktiivisesti tuotantoprosessiin tai 

olla jopa itse osa sitä (itsepalvelu).  

Palvelutuotantoon onkin paremmin soveltuvaksi kuvattu seuraavat hukan muodot 

(Emiliani & Stec 2004): 

 

1. Ylituotanto: Tehdään työtä, jota asiakas ei ole pyytänyt 

2. Odottelu: Turhat asian esittelyt ja hyväksynnät 

3. Kuljetukset: Turha dokumenttien kuljettelu ja lähettely 

4. Yliprosessointi: Yliprosessointi itse 

5. Varastointi: Turhan tiedon varastointi 

6. Liike: Tiedon etsiskely 

7. Virheet: Virheet tiedossa tai dokumenteissa 

8. Käytänteet: Käytänteet, jotka eivät lisää arvoa 

 

Emilianin ja Stecin (2004) esittämät palvelutuotannon hukat kuvaavat hyvin 

normaalia toimisto-, asiantuntija- tai tietotyötä ja käyvät myös 

kiinteistöliiketoimintaan sellaisinaan. 

 

3.2 Lean - filosofia 

Arvoketjuajattelun mukainen Lean-filosofia voidaan kiteyttää viiteen perus- 

periaatteeseen (Womack & Jones 1996): 

 

- Määrittele tuotteiden arvo asiakkaan näkökulmasta (define value) 

- Tunnista kaikkien tuotteiden tai palvelujen koko arvonluontiketju ja poista 

hukat (identify waste) 
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- Laita jäljellejäävien toimintojen arvonluonti ”virtaamaan” (make value 

flow) 

- Suunnittele ja tuota mitä asiakas haluaa ja ainoastaan silloin kun asiakas 

haluaa (design pull driven production) 

- Tavoittele täydellisyyttä (pursue perfection) 

 

 

KUVA 5. Leanin periaatteet (Mukaillen LEI, 2012) 

 

Laajemmin ajatellen Lean-tuotanto ei siis ole pelkkää hukka-ajattelua vaan 

mahdollistaa koko yrityskulttuurin (strategia, johtaminen, käyttäytyminen ja 

sitoutuminen, prosessit, teknologia, työkalut ja tekniikka) yhdistämistä Lean-

perusperiaatteisiin. Lean-ajattelun kehittyminen on tapahtunut lattiatason 

käytännöistä 1980 luvulta 2000-luvun koko systeemin käsittävään arvontuoton 

ohjaamiseen (TAULUKKO 1). (Hines et al. 2004; Hines 2010). 

 

 

 

 

 

2. Tunnista 
arvovirta

3. Laita arvo 
virtaamaan

4. Tuota vain 
tarpeeseen

5. Tavoittele 
täydellisyyttä

1. Määrittele 
arvo
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TAULUKKO 1. Lean-kehitys (Mukaillen Hines et al. 2004). 

Vaiheet 

1980-1990 

tietoisuuden 

herääminen 1990-1995 Laatu 

1995-2000 Laatu, 

kustannukset ja 

logistiikka 

2000+ 

Arvojärjestelmä 

Kirjallisuus teema Lattiatason 

käytänteiden 

levittäminen 

Parhaat käytännöt Arvovirta-ajattelu, 

lean-

toiminnanohjaus, 

toimitusketjun 

hallinta 

Valmiudet koko 

järjestelmän tasolla 

Näkökulma JIT, kustannukset Kustannukset, 

koulutus, TQM, BPR 

Kustannukset, 

prosessit tukevat 

virtausta 

Arvo ja kustannukset, 

taktisesta ohjauksesta 

strategiseen 

ohjaukseen 

Avainprosessi Lattiatason 

tuotantoprosessit 

Tuotantoprosessit ja 

materiaalienhallinta 

Toimitusvarmuus Yhdistetyt prosessit, 

toimitusvarmuus ja 

tuotekehitys 

Toimiala Autoteollisuus - 

asennuslinjat 

Autoteollisuus-

asennus ja 

komponenttivalmistus 

Valmistava 

(linjatuotanto) 

teollisuus yleensä 

Sekä pienen että 

suuren volyymin 

tuotanto, 

laajeneminen 

palvelualoille 

 

 

Vaikka Lean-ajattelun periaatteet ovat lähtöisin tuotantoteollisuuden lattiatason 

prosesseista, niin Moyano-Fuentesin & Sacristan-Diazin (2012) mukaan 

viimeisemmät tutkimukset ovat laajentaneet niitä jo sosiaalisiin ja kulttuurisiin 

vaikutuksiin asti (KAAVIO 5). 
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KAAVIO 5. Lean-ajattelun tutkimuksen jakautuminen (Mukaillen Moyano-

Fuentes & Sacristan-Diaz 2012). 

 

3.3 Lean-ajattelun mukaisia työkaluja prosessien hallintaan ja 

uudistamiseen 

Kirjallisuudessa esitellään useita erilaisia Lean-ajattelun mukaisia ja eri 

prosessitasoihin soveltuvia työkaluja, jotka osin ovat suoraan peräisin Toyotan ns. 

”lattiatason” tuotantojärjestelmästä tai niistä sovellettuja menetelmiä ja osin uusia 

kehitelmiä, joilla voidaan arvoketjua tarkastella laajemmin. Näitä ovat mm: 

Kanban, 5-Whys, 5S, Kaizen, Jidoka ja arvovirtakuvaus. 

 

3.3.1 Kanban 

Japanin kielestä tuleva Kanban tarkoittaa taulua tai kylttiä ja on peräisin Toyotan 

materiaalinhallintajärjestelmästä. Periaatteena on, että jokainen valmistava 

prosessi tai työnkulku hallinnoi omien materiaalien logistiikkaa kanban-korttien 

avulla siten, että materiaalin on tarkoitus olla paikalla juuri oikeaan aikaan (JIT 

Just in time). Kun materiaali on loppumassa, toimitetaan kyseisen materiaalin 

kortti edelliselle prosessille, jolle se on signaali toimittaa lisää materiaalia. Näin 

kortit virtaavat prosesseissa edestakaisin. Kanban-korttien määrä on 

matemaattisesti laskettavissa ajan suhteen ja tarkoituksena on ylläpitää juuri oikea 

määrä kortteja, jolloin prosessin läpimenoaika on lyhyin mahdollinen. (Sugimori 

Lean‐ajattelun tutkimus

Sisäiset näkökulmat 
(lattiataso)

‐ Perusperiaatteet

Arvoketju

‐ Lean periaatteiden 
laajentaminen 

arvoketjuajatteluun

Työ ja Organisaatio

‐ Ihmisnäkökulma

‐ Työjärjestelmät

Maanlaajuiset 
vaikutukset

‐ Sosiaalinen, 
kulttuurinen ja 

taloudellinen vaikutus
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et al. 1977). Nykyisin kortit ovat osa sähköistä tuotannonohjausjärjestelmää (ERP 

Enterprise Resource Planning) ja ulotettu koskemaan myös ulkopuolisia tavaran- 

tai palveluntoimittajia, mutta periaate on sama. Eräs perimmäinen oivallus 

Kanban-järjestelmässä on sisäinen asiakkuus, eli prosessin asiakas on seuraava 

prosessi.  

 

3.3.2 5-Whys 

5-Whys on kyselytekniikka, jonka kehitti Toyotalle Sakichi Toyoda. Tekniikalla 

pyritään saamaan jonkin asian perimmäinen syy selville. Useimmiten riittää, että 

kysytään viisi kertaa miksi jotain tapahtui? Esimerkkinä voidaan esittää 

seuraavanlainen tapahtumasarja: 

Miksi työtoveri loukkasi peukalonsa? 

- Koska hänen peukalonsa joutui kuljettimeen. 

Miksi hänen peukalonsa joutui kuljettimeen? 

- Koska hän tavoitteli laukkuaan, joka oli kuljettimella 

Miksi hän tavoitteli laukkuaan? 

- Koska hänen laukkunsa oli kuljettimella, joka lähti yhtäkkiä liikkeelle. 

Miksi hänen laukkunsa oli kuljettimella? 

- Koska hän käytti kuljetinta pöytänä. 

 

Tässä tapauksessa neljä miksi-kysymystä riitti selvittämään todellisen syyn 

onnettomuuteen. (Serrat 2010). 5-Whys-tekniikkaa voidaan käyttää kaikissa 

prosesseissa selvittämään perussyitä jonkin asian toimimattomuuteen. 

 

3.3.3 5S 

Hiroyuki Hiranon kehittämä 5S-menetelmä on työmenetelmien ja työympäristön 

organisointiin liittyvä menetelmä, jossa S:t tulevat japanin kielen termeistä Seiri, 

Seiton, Seiso, Seiketsu ja Shitsuke. Englanninkielisestä kirjallisuudesta 

käännettynä suomeksi: organisaatio, siisteys, puhtaus, standardointi ja kuri. (Gapp 
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et al. 2008). Alkuperäinen Hiranon filosofia oli, että järjestyksellä (Seiri ja Seiton) 

pyritään maksimoimaan tehokkuus vähentämällä ihmisten työkuormaa ja virheitä 

yksinkertaistamalla työympäristöä. Puhtaudella (Seiso ja Seiketsu) pyritään 

maksimoimaan tehokkuus edistämällä terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia 

työpaikalla sekä kurilla (shitsuke) pyritään harjoituksen ja opetuksen avulla 

nostamaan moraalia, joka lisää työn ja elämän laatua. (Gapp et al. 2008). 

Englanninkieliset vastineet ovat: 

 

- Sort: Poistetaan työpaikalta tarpeettomat tavarat ja vapautetaan tilaa 

- Setting in order (Simplify): Järjestetään materiaalit ja työvälineet 

- Shine: Puhdistetaan työympäristö ja pidetään se puhtaana 

- Standardizing: Tehdään kaikista samaa työtä tekevistä pisteistä 

samanlaisia 

- Sustaining: Pidetään huolta, että sovitut työtavat ja järjestys säilyy sekä, 

että ne siirtyvät aina uusille työntekijöille 

 

Näillä toimintatavoilla on ollut dramaattinen merkitys yleisesti työturvallisuuteen 

ja tuottavuuteen japanissa (Gapp et al. 2008). 5S-menetelmää voidaan soveltaa 

samoin myös palvelutuotantoon luomalla palvelulle tai palveluperheelle 

tavoitetila johon halutaan päästä ja luodaan sille oma 5S-ympäristö.  

 

3.3.4 Jidoka 

Jidoka tarkoittaa ”älykästä automaatiota” eli automaatiota ihmisten toimesta. 

Englannin kielessä termi on käännetty usein ”autonomation”. Termi tarkoittaa 

TPS:ssä neljän perusperiaatteen toimintatapaa, jota sovelletaan kun tuotantolinjaa 

tai konetta valvotaan (Rosenthal 2002). Toimintamallin voi suorittaa kuka tahansa 

linjalla työskentelevä työntekijä (Sugimori et al. 1977). Periaatteet ovat: 
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1. Havaitse virhe tai ongelma 

2. Pysäytä linja 

3. Korjaa virhe välittömästi 

4. Tutki perimmäinen syy ja tee tarvittavat toimet 

 

Jidokan käyttö oli perusteellisesti erilainen tapa toimia kuin länsimaiden 

teollisuudessa. Länsimaissa virheelliset tuotteet poimittiin linjalta ja korjattiin 

erikseen vaikka linjasto tuotti niitä koko ajan lisää siihen asti kunnes vika saatiin 

korjattua. Linjaston pysäyttämiseen vaadittiin ylemmän johdon lupa ja päätöksen 

arvioiminen sekä sen tekeminen kestivät kauan. Virheellisten tuotteiden korjaus 

erikseen taas oli hidasta ja tehotonta, koska tarvittavat toimet jouduttiin tekemään 

erikseen aina käsin. Jidokan avulla koko tuotantolinja pysähtyi kenen tahansa 

toimesta, joka huomasi linjalla virheellisiä tuotteita. Näin ylimääräistä virheellistä 

tuotantoa ei päässyt tulemaan ja samalla tapahtuva kanban-korttien pysähtyminen 

prosessissa pysäytti myös tarvittavilta osin materiaalin toimittamisen. Kun virhe 

oli korjattu (tähän pyrittiin tietenkin mahdollisimman nopeasti), koko tuotanto 

saattoi jatkua ilman hukkatuotantoa ja ylimääräistä työtä. (Womack et al. 1991; 

Sugimori et al. 1977; Liker 2006). Käytännössä Jidoka on parhaita esimerkkejä 

koko henkilöstön vastuuttamisesta ja ottamisesta mukaan päätöksentekoon. 

 

3.3.5 Kaizen 

Kaizen tulee japanin kielestä ja tarkoittaa ”parannusta”. Toyotan 

tuotantojärjestelmässä tarkoittaen kuitenkin filosofialtaan jatkuvaa laadun ja 

suorituskyvyn parantamista (Wittenberg 1994). Kaizenin alkuperä lienee 

kuitenkin Demingin laatuympyrässä (Moen & Norman 2009), jonka japanin 

teollisuus otti käyttöön 1960-luvulla. Käytännössä kaizen kattaa jo useat edellä 

mainituista Lean-ajattelun ja prosessijohtamisen työkaluista. Kaizen vaatii 

pohjaksi vahvaa prosessiajattelua, koska parannukset kohdistetaan yleensä itse 

prosessiin. Kaizen on kuitenkin myös henkilöstölähtöistä, koska 
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perususkomuksena on, että parannukset henkilöstön asenteisiin ja kykyihin, tuovat 

pitkällä tähtäimellä parempaa tulosta kuin pelkkä resurssiajattelu. Tiivistettynä 

kaizen-filosofia voidaan esittää seuraavasti (Wittenberg 1994): 

 

- Aloitetaan ihmisistä 

- Ihmiset työskentelevät prosesseissa 

- Prosesseja parannetaan jatkuvasti 

- Parantuneet prosessit parantavat tuloksia 

- Parantuneilla tuloksilla saavutetaan parempi asiakastyytyväisyys 

 

Kaizenila on voimakas suhde laatuun eikä vain tuotteen laatuun vaan enemmänkin 

henkilöstön laatuun. Panostaminen henkilöstön laatuun tarkoittaa sitä, että kaikille 

henkilöstössä opetetaan laaduntarkkailu, niin että he voivat itse ratkaista työnsä 

ongelmat paremmin. Kaizenin perussäännöt on tarkoitettu nimenomaisesti 

käytännön toimintaan eli sinne, missä työ tehdään, arvo luodaan ja minne myös 

ongelmanratkaisu delegoidaan. Wittenbergin (1994) mukaan nämä perussäännöt 

ovat: 

 

1. Hylkää perinteiset ja kiinni naulatut ideat 

2. Ajattele kuinka tehdä se, eikä miksei sitä voi tehdä 

3. Älä pyytele anteeksi. Aloita kyseenalaistamalla nykyiset tavat 

4. Älä etsi täydellisyyttä. Tee heti vaikka vain puolet menisi oikein 

5. Korjaa virheet kerralla 

6. Älä tuhlaa rahaa kaizeniin 

7. Viisaus on löytynyt silloin kun vaikeudet on nostettu esiin 

8. Kysy viisi kertaa miksi ja etsi perimmäinen syy (5 Whys) 

9. Etsi mieluummin kymmenen ihmisen viisautta kuin yhden tietoa 

10. Kaizen-ideat ovat loppumattomia 
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Kaizenin sateenvarjon alle kuuluu myös jo esitelty hukkien (muda), 

ylikuormituksen (muri) ja tuotannon epätasaisuuden (mura) poisto sekä edellä 

esitetyt viisi Leanin perusperiaatetta (kohta 3.2). 

 

3.3.6 Value Stream Mapping - Arvovirtakuvaus 

Arvovirtojen kuvausta (VMS – Value Stream Mapping) kutsuttiin Toyotan 

tuotantojärjestelmässä alun perin tieto- ja materiaalivirtadiagrammeiksi. 1990-

luvun lopulla Mike Rother ja John Shook tutkivat ja kehittivät kuvaustapaa 

eteenpäin ja se nimettiin arvovirtakuvaukseksi. (Womack 2006). Arvovirtojen 

kuvaamisella tarkoitetaan kokonaisten tuotteiden tai palvelujen arvovirtojen 

järjestelmällistä tunnistamista ja niiden visuaalista kuvaustapaa. Ensin täytyy 

ymmärtää mitkä yrityksen tai palvelu/tuotantoverkon toiminnot yleensä tuottavat 

asiakkaalle arvoa ja tältä perustalta kuvata koko arvontuottoketju. Ketju alkaa 

asiakkaasta ja palaa asiakkaaseen. (Womack 2006). Tältä pohjalta 

arvovirtakuvaus voidaan jakaa karkeasti viiteen vaiheeseen (Lasa et al. 2008): 

 

1. Tuote- tai palveluperheen (prosessin) valinta 

2. Arvovirtakuvaus nykytilasta 

3. Arvovirtakuvaus tavoitetilasta 

4. Suunnitelma muutoksen toteuttamiseksi 

5. Suunnitelman toteutus 

  

Arvovirtakuvaus auttaa ymmärtämään materiaalin ja tiedon virtausta prosessissa 

ja tunnistamaan sellaiset toiminnot, jotka eivät lisää arvoa (Emiliani & Stec 2004). 

Kuvauksessa käytetään symboleita kuvaamaan eri toimijoita, prosesseja, 

tiedonkulkua, materiaalin kulkua, varastointia, materiaalitarvetta ja 

läpimenoaikoja. Tyypillisessä kuvauksessa on tuotantoprosessi kuvattu kuten 

kaaviossa 5, jossa on haluttu selvittää järjestelmän kokonaisläpimenoaika ja 

tehokasta prosessin kuluttamaa aikaa sekä kuvata prosessivaiheet 
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tunnuslukuineen. (Emiliani & Stec 2004). Palveluprosessien kohdalla 

läpimenoaika ei usein ole merkitsevä tekijä vaan enemmin palvelun laatu, tiedon 

kulku ja toimintojen muu kuin ajallinen tehokkuus. Tällaisessa kuvauksessa 

keskitytään prosessivaiheiden ja toimijoiden väliseen tiedon kulun sekä 

toimijoiden käyttäytymisen kuvaamiseen.  

 

KUVA 6. Arvovirtakuvausesimerkki (Emiliani & Stec 2004). 

 

Tietovirtojen kuvaus (DFD, Data Flow Diagram) on ollut käytössä 

tietojenkäsittelytekniikan ja varsinkin ohjelmistotuotannon puolella 

tietoprosessien kuvausmenetelmänä ja sitä on käytetty järjestelmässä esitettävän 

tiedon kulkuun, varastointiin ja käsittelyyn. Kuvaustapaa voidaan käyttää myös 
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”epämuodollisesti” kuvaamaan, esimerkiksi hahmoteltaessa, jonkin järjestelmän 

yleistä toimintaa. (Haikala & Märijärvi 2006). Se ei siis ole varsinaista 

arvovirtakuvausta tässä mielessä, mutta sen avulla voidaan selvittää tietovirtoja 

prosesseista varsinaista arvovirtakuvausta varten ja sen kuvaustapa on sukua 

arvovirtakuvaukselle vaikkakin merkinnät eroavat toisistaan. 

 

3.4 Arvonmuodostus ja Lean-ajattelu tietojärjestelmissä 

Tiedon määrä itsessään on lisääntynyt eksponentiaalisesti viimeisten 

vuosikymmenien aikana ja sen tuottaminen on yhä helpompaa samalla kun sen 

tallentaminen halpenee. Esimerkiksi vuonna 2002 tuotettiin tietoa 5 eksatavua eli 

n. 800 megatavua jokaista ihmistä kohden  (UC SIMS 2003). Voidaan siis nähdä, 

että nykyisin yrityksille ja organisaatioille tieto on kasvanut yhtä tärkeäksi 

materiaaliksi kuin mikä tahansa tuotannollinen materiaali.  

 

Arvokas tieto on tarkkaa, täydellistä, taloudellista, joustavaa, luotettavaa, 

merkityksellistä, yksinkertaista, ajankohtaista, todennettavaa, saatavissa ja 

turvallista. Tarkka tieto on virheetöntä ja täydellinen sellaista tietoa, joka sisältää 

kaiken tarpeellisen. Taloudellinen tieto on taloudellista tuottaa. Joustavaa tietoa 

voidaan käyttää useisiin tarkoituksiin ja luotettava tieto on oikeaa ja siihen 

voidaan todella luottaa. Merkityksellinen tieto on tärkeää päätöksenteossa ja 

yksinkertainen tieto tarkoittaa sitä, ettei se sisällä turhaa monimutkaisuutta. 

Ajankohtainen tieto on tuoretta ja todennettava tieto voidaan jäljittää ja vertailla. 

Tiedon saatavuus ja turvallisuus (turvaaminen) ovat tiedon käyttäjien kannalta 

olennaisia piirteitä. (Stair & Reynolds 2003). On myös erityisen tärkeää, että 

arvokasta tietoa voidaan käyttää ja jakaa oikea-aikaisesti ja tehokkaasti, koska se 

antaa kilpailuetua ja mahdollistaa nopeamman toiminnan, joten on myös tärkeää 

miten tehokkaasti tietoa käsittelevät prosessit toimivat (Hicks 2007). 
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Yleinen yrityksen organisaatiomalli tuotannon ja tiedon käsittelyn sekä arvon 

tuoton suhteen voidaan kuvata siten, että prosessi sekä prosessin käyttäjät 

(työntekijät) vaihtavat tietoa keskenään siten, että prosessissa syntyvän tuotteen 

arvo lisääntyy prosessin edetessä (KAAVIO 5). Prosessin tuotteena voi olla tieto 

itsessään, jolloin arvo lisääntyy tiedossa. (Stair & Reynolds 2003). Yrityksen 

tietojohtamisen infrastruktuurin perusteena on luoda järjestelmä, joka tukee 

yrityksen liiketoimintamallia ja sen ydinprosesseja. Tuotantoympäristössä 

tiedonhallinta perustuu tuotetiedon hallintaan (PLM, Product Lifecycle 

Management) läpi koko tuotteen elinkaaren aina sen poistumiseen markkinoilta 

(suunnittelu, valmistus, ylläpito ja poisto), tuotteiden toimitusprosessin hallintaan 

(ERP, Enterprice Resource Planning), toimitusketjun hallintaan (SCM, Supply 

Chain Management) ja asiakasyhteistyön hallintaan (CRM, Customer 

Relationship Management). (Sääksvuori & Immonen 2002) 

 

 

KAAVIO 5. Yleinen organisaatiomalli tiedonkäsittelyn suhteen (Stair & Reynolds 

2003). 
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Isohkoissa yrityksissä saattaa liiketoimintaa tukevia järjestelmiä olla useita 

kymmeniä ja ne ovat syntyneetkin kymmenien vuosien kehitysprosessin tuloksena 

(Haikala & Märijärvi 2006). Tuotantoympäristössä näiden neljän pääosan, 

asiakkuutta, toimittajuutta, tuotetta ja sen toimitusta ohjaavan järjestelmän (tai ne 

voivat sisältyä kokonaisuudessaan ERP-järjestelmään) lisäksi tarvitaan 

tukiprosesseihin liittyvät järjestelmät kuten tiedonhallinta (KM Knowledge 

Management), talouden ja liiketoimintatiedon hallinta (BI, Business Intelligence) 

sekä sähköisen liiketoiminnan vaatima infrastruktuuri (KUVA 7). (Papinniemi 

2010). Kaiken ytimessä on kuitenkin arvokkaan tiedon estoton virtaus arvoa 

tuottaville prosesseille ja lopulta tuotteen muodossa asiakkaalle. 

 

 

 

 

KUVA 7. Tiedonhallinnan järjestelmämalli tuotantoympäristössä. (Papinniemi 

2010). 

 

Hicks (2007) toteaa artikkelissaan, että myös Lean-ajattelun mukaista hukkien 

poistamista ja täydellisyyden tavoittelua voidaan soveltaa mihin tahansa 

järjestelmään, jossa jokin tuote virtaa täyttääkseen asiakkaan tai käyttäjän 

(kuluttajan) vaatimukset. Tällöin sitä voidaan soveltaa siten myös 

tietojenkäsittelyjärjestelmään, jossa tieto itsessään on arvo, se virtaa ja siihen 

lisätään asiakkaan haluamaa arvoa järjestämällä, muuttamalla tai visualisoimalla 

sitä (KUVA 8). 
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KUVA 8. Arvonvirtausmalli sovellettuna tietojärjestelmiin (Hicks, 2007). 

 

3.5 Tietojärjestelmien hukat 

Tietovirran arvonmuodostus siis tapahtuu kuten minkä tahansa prosessin, joka 

lisää arvoa materiaalille (tiedolle). Kun tavoitteena on saada tieto virtaamaan 

esteettömästi, voidaan Hicksin (2007) mukaan löytää neljä perussyytä (hukkaa), 

joka aiheuttaa esteitä tietovirtaan: 

 

1. Tieto ei voi virrata, koska sitä ei ole generoitu, tietoprosessi on katkennut 

tai jokin kriittinen prosessi on saavuttamattomissa. (Failure demand = 

täyttämätön tarve) 

2. Tieto ei voi virrata, koska sitä ei tunnisteta tai tietoprosessit ovat 

yhteensopimattomia. (Flow demand = virtaustarve) 

3. Generoidaan ja ylläpidetään liikaa tietoa sillä seurauksella, ettei 

tarpeellinen ja tarkka tieto ole helposti saatavilla. (Flow excess = liika/yli 

virtaus) 
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4. Epätarkka tietovirta aiheuttaa turhaa toimintaa sen tarkentamiseksi, 

korjaamiseksi tai todentamiseksi. (Flawed flow = virheellinen virtaus) 

 

Hicks (2007) yhdistää edellä olevat hukan muodot suoraan tuotantotekniikan 

seitsemään hukkaan lisäämällä myös käyttäjänäkökulman mukaan seuraavan 

taulukon mukaisesti: 

 

TAULUKKO 2. Perinteiset hukat ja tiedonkäsittelyn hukat (Hicks, 2007). 

 Teollisuustuotannon hukka Tiedonkäsittelyn hukka Tiedon käyttäjät 

1 Ylituotanto Liika virtaus  

2 Odottelu Virtaustarve  

3 Yliprosessointi Täyttämätön tarve  

4 Virheet Virheellinen virtaus  

5 Turhat kuljetukset  Tietoliikenne 

6 Turhat varastot  Turhat tietovarastot 

7 Turha liike  Vajaat käyttöoikeudet 

 

 

Hicks (2007) laajentaa hukkien luokittelua tietojenkäsittelyn yleisien periaatteiden 

puolelle käyttäen tiedon määritelmiä (kohta 3.4) ja sen käsittelyä esimerkein. 

Määritelmiin on lisätty myös järjestelmänäkökohtia mukaan. Taulukossa 3 on 

esitetty tiedon käsittelyn aihe tai määritelmä, esimerkki sekä hukan muoto.  
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TAULUKKO 3. Tiedonkäsittelyn hukat (Hicks 2007) 

 
Aihe Esimerkki Hukan muoto 

1 Tiedon jakaminen Puutteet tiedon automaattisessa 
jakamisessa aiheuttaa ylimääräistä 
työtä ja huonontaa prosessia 

Virtaustarve 

2 Manuaaliset 
tietojärjestelmät 

Prosessi on saavuttamaton 
tietojärjestelmille suoraan 

Täyttämätön tarve 

3 Raportointi ja seuranta Tietoa tarvitaan, mutta sitä ei ole 
luotu eikä se voi virrata 

Virtaustarve 

4 Tiedon virtaus asiakkaalta Asiakkaalta tulevassa tiedossa 
katkoksia, prosessi ei ole toimiva 
ja vaatii lisätyötä 

Täyttymätön tarve ja 
virtaustarve 

5 Tietojärjestelmän 
toimivuus 

Kyvyttömyys tuottaa tarvittavia 
toimintoja ja tiedonvirtaus 
tarvitsee lisätoimia 

Täyttymätön tarve 

6 Tietovarastot Liikaa (turhaa) tietoa varastoi-
daan, koska ei ymmärretä mikä 
tieto on arvokasta. 

Liika virtaus 

10 Tietoon saatavuus  Tarvitaan aikaa ja vaivaa 
tunnistaa tarvittava tieto ja saada 
se virtaamaan 

Virtaustarve ja 
täyttymätön tarve 

12 Tiedon tunnistus, sijainti ja 
organisointi 

Miten laitetaan tieto virtaamaan 
organisaatiossa ja missä määrin? 
Turhat tiedonsiirrot. 

Virtaustarve ja liika 
virtaus 

13 Tiedon täydellisyys ja 
tarkkuus 

Tarvitaan turhaa tiedon 
todentamista ja korjausta 

Virheellinen virtaus 

15 Tiedon monistaminen Samojen tietojen käsittelyä 
useaan kertaan 

Virtaustarve ja 
virheellinen virtaus 

16 Tiedon tuoreus Vanhentuneen tiedon turha 
päivitystarve tai jatkuva ajan 
tasalla pitäminen 

Virheellinen virtaus 

7 Räätälöity järjestelmä vs. 
”kaupan hyllyltä”-
järjestelmä 

Tarvitaan turhaan resursseja 
poistamaan järjestelmän 
rajoituksia ja minimoimaan 
kustannuksia. 

Täyttymätön tarve 

18 Tietojärjestelmästrategia ja 
-suunnittelu 

Informaation sisältämän arvon ja 
sen virtauksen ymmärtämisen 
puute organisaatiossa voi 
aiheuttaa tietojärjestelmän huonon 
suorituskyvyn ja siten hukkaa. 

Arvonluonti yleensä 
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4. CASE: SENAATTI-KIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPITOPROSESSI 

4.1 Senaatti-kiinteistöjen yleisesittely 

Senaatti-kiinteistöt on valtion kokonaan omistama liikelaitos, joka valtion 

sisäisenä (in-house yksikkö) toimitila-asiantuntijana tarjoaa toimitiloja ja niihin 

liittyviä palveluja valtionhallinnolle. Toimitilojen vuokraaminen, tilapalveluiden 

ja kiinteistövarallisuuden kehittäminen sekä investoinnit muodostavat 

liiketoiminnan perustan. Senaatti-kiinteistöt noudattaa toiminnassaan yleisiä 

liiketaloudellisia periaatteita, mutta sillä on osakeyhtiöön verrattuna rajoitettu 

toimivalta. Senaatti-kiinteistöjen omistajaohjauksesta ja vuosittaisista 

tulostavoitteista vastaa valtionvarainministeriö. (Senaatti-kiinteistöt 2012). 

Senaatti-kiinteistöillä on neljä toimialaa, jotka ovat jakaantuneet asiakkuuksittain 

sekä viidestä alueorganisaatiosta, jotka huolehtivat tilojen vuokrauksesta, 

kiinteistöomaisuuden ylläpidosta sekä investointihankkeiden toteutuksesta. 

 

 

 

KUVA 9. Senaatti-kiinteistöjen organisaatio (Senaatti-kiinteistöt 2012). 
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4.1.1 Strategia 

Senaatti-kiinteistöt on toimitila-asiantuntija ja ottaa kokonaisvaltaisesti vastuun 

asiakkaidensa toimitilaratkaisuista. Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa 

toimitiloja ja organisoida niihin liittyviä asiantuntija- ja muita palveluja valtion 

kokonaisetu huomioiden. Tilat ovat valtionhallinnossa strateginen resurssi, jonka 

avulla voidaan tukea organisaatioiden toimintaa ja suorituskykyä. (Senaatti-

kiinteistöt 2012). 

 

Strategisina painopistealueina on valtion sisäisen toimitila-asiantuntijaroolin 

haltuunotto, sisäisen tehokkuuden parantaminen sekä olla kestävän kehityksen 

edelläkävijänä. Keskeisinä toimenpiteinä näihin liittyen ovat koko valtion 

toimitiloihin liittyvän tilatietojärjestelmän kehittäminen, sisäisten toimintojen 

tehostaminen ja oikea resursoiminen sekä työympäristöjen ja energiatehokkuuden 

edistäminen. (Senaatti-kiinteistöt 2012). 

 

Senaatti-kiinteistöjen visiona on olla "askeleen edellä odotuksia" eli tarjota aina 

uusia tilaratkaisuja ja palveluja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Senaatti-

kiinteistöjen arvoja ovat: palveluhalukkuus, innovatiivisuus, luotettavuus ja 

vastuullisuus. 

 

4.1.2 Keskeiset taloudelliset tunnusluvut 

Senaatti-kiinteistöjen tunnusluvut vuodelta 2012 ovat: 

- Hallinnoitavia rakennuksia 10 800 

- Henkilöstö yhteensä 251 

- Liikevaihto 620 M€ 

- Kiinteistöjen arvo 4,6 mrd. € 

- Sijoitetun pääoman tuotto 4,3 % 

- Nettotuotto 8,6 % 

- Kiinteistöomaisuuden käyttöaste 96,4 % 
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4.1.3 Liiketoimintaprosessit 

Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintaprosessit on jaettu neljään pääprosessiin, jotka 

ovat vuokrausprosessi, ylläpitoprosessi, tilaratkaisuprosessi ja investointiprosessi 

(KUVA 10). 

 

KUVA 10. Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintaprosessit (Senaatti-kiinteistöt, 2012) 

 

Ylläpitoprosessi jakaantuu kolmeen osaprosessiin, jotka ovat kunnossapito, 

kiinteistönhoito ja kiinteistön hallinto (KAAVIO 6). Tässä työssä tarkastellaan 

kunnossapitoprosessia. 

 

 

KAAVIO 6. Ylläpidon osaprosessit (Senaatti-kiinteistöt 2012) 

A. Kunnossapito  B. Kiinteistönhoito  C. Kiinteistön hallinto 
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4.2 Kunnossapitoprosessin nykytila 

Vuokrakiinteistöjen ylläpito muodostuu kiinteistönhoidosta, energiapalveluista 

(vesi, lämpö ja sähkö), siivouksesta ja kunnossapidosta. Kunnossapito taas 

muodostuu kaikista niistä korjaustoimenpiteistä, joiden avulla rakennus pidetään 

teknisesti toimintakunnossa vastaamaan turvallisia ja terveellisiä toimitiloja 

käyttäjälleen sekä säilyttämään arvonsa taloudellisena tuotantovälineenä 

omistajalleen. Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut näihin kunnossapidon päämääriin 

ja pyrkii toiminnassaan ennakoimaan mahdolliset korjaustarpeet sekä kehittämään 

jatkuvasti näihin liittyviä toimintatapoja. Kunnossapidon pitkäaikaissuunnitelma 

(PTS) on tietovarasto, joka koostuu tarvittavista kunnossapidon 

korjaustoimenpiteistä. Korjaustoimenpiteet kerätään kuntoarvioista, keväällä 

tehtävien arviointikierrosten yhteydessä, rakennuksen käyttäjän ilmoituksen 

perusteella tai kiinteistönhoidon tekemistä havainnoista. Korjaustoimenpiteitä 

pyritään ennakoimaan ja ohjelmoimaan tietoteknisesti aina viiden vuoden päähän. 

Vuosittaiset korjaushankkeet muodostetaan PTS-ohjelman toimenpiteistä ja nämä 

hankkeet hoidetaan projekteina tai työtilauksina riippuen niiden koosta ja 

vaativuudesta. Senaatti-kiinteistöissä on käytössä niin sanottu kunnossapidon 

vuosikello (LIITE 1), jossa kunnossapidon ohjelmointiin ja suorittamiseen 

tarvittavat toimenpiteet on kuvattu vuositasolla. Varsinaiset prosessikaaviot on 

kuvattu uimaratamalleilla ja kunnossapitoprosessi on jaettu tällä hetkellä kolmeen 

osaprosessiin (KAAVIO 7). 

 

 

KAAVIO 7. Kunnossapitoprosessin osaprosessit (Senaatti-kiinteistöt 2012). 

 

A.1. Kunnossapidon 
hankinta 

A.2. Kunnossapidon 
toteutus 

A.3. Arvokiinteistöjen 
kunnossapito 
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Kunnossapidon toteutuksen prosessi jakaantuu neljään työnkulkuun (KAAVIO 8), 

jossa kunnossapidon tarvekartoitus kattaa kuntoarvioinnin sekä vuosittaiset 

kiinteistökierrokset (kevätkierrokset). Kunnossapidon budjetointi koostuu 

korjaustoimenpiteiden priorisoinnista sekä tehtävien korjauksien arvioinnista 

tulevalle budjettivuodelle. Kunnossapidon hankkeet muodostetaan ohjelmallisesti 

tietojärjestelmissä ja ne hyväksytetään aluejohdolla jonka jälkeen ne voidaan 

toteuttaa normaaleina rakennusprojekteina tai tilaustöinä. 

 

 

 

KAAVIO 8. Kunnossapidon toteutuksen työnkulut (Senaatti-kiinteistöt 2012). 

 

  

A.2.1 
Kunnossapidon 
tarvekartoitus 

A.2.2 
Kunnossapidon 
budjetointi 

A.2.3 
Kunnossapidon 
hankkeiden 

muodostaminen 

A.2.4 
Kunnossapidon 
hankkeiden 
toteutus 



50 
 
 

4.3 Kunnossapitoprosessin ongelmat 

Kunnossapitoprosessin ongelmakenttää lähdettiin kartoittamaan tutkimalla 

kunnossapitoprosessin toteutusta käytännössä. Työnkulkua seurattiin osallistuvan 

havainnoinnin avulla. Havainnoinnissa käytettiin apuna tietojärjestelmiin 

prosessin eri vaiheiden aikana syntyvää dokumentaatiota. Havainnointi tehtiin 

elokuun 2012 ja tammikuun 2013 välisenä aikana. Tällä aikavälillä tehdyt 

havainnot kattavat työkulut kunnossapidon budjetoinnista hankkeiden 

muodostamiseen. Tämä on olennaisin osa Senaatti-kiinteistöjen omaa työtä 

kunnossapitohankkeiden liikkeelle saamiseksi, koska varsinaisten 

korjausprojektien hoitaminen on lähes kokonaan ulkoistettu ja sen hoitavat 

puitesopimusjärjestelmällä hankitut kumppanit (rakennuttajakonsultit, 

suunnittelijat ja urakoitsijat). Prosessikuvauksen, käytettävissä olevien 

dokumenttien ja havaintojen perusteella muodostettiin arvovirtakuvaus. 

Arvovirtakuvauksen avulla arvioitiin Lean-ajattelun mukaisia mahdollisia hukkia 

(ks. kohta 5) ja haastattelun avulla selvitettiin koettuja ongelmia sekä poikkeamia 

prosessissa ja saatiin vertailevaa tietoa. Tietojärjestelmien tehokkuutta ja 

vastaavuutta toimintaa arvioitiin erikseen Lean-periaatteiden mukaisesti. 

 

Koettuja ongelmia kiinteistöpäälliköiden keskuudessa kartoitettiin web-pohjaisen 

kyselyn avulla. Väittämiä ja kysymyksiä oli 10 kappaletta (3+7). Kolmella 

ensimmäisellä väittämällä haettiin tuntumaa henkilöstön asenteista ja 

tuntemuksista prosessin toimintaan ja omaan toimintaan Likert-asteikolla. 

Loppuihin avoimiin kysymyksiin (7 kpl) sai antaa vapaamuotoisia 

tekstivastauksia, joissa kartoitettiin eri työnkulkujen ongelmia. Väite / 

kysymysasettelu on tutkimuksen liitteenä 2. Kysymykset lähetettiin kaikille 

kiinteistöpäälliköille, jotka vastaavat prosessin operatiivisista töistä sekä 

aluejohtajille, jotka vastaavat koko ylläpidon ja niin ollen myös kunnossapidon 

toiminnasta alueorganisaatiossaan. kaikkiaan kysely lähetettiin 36:lle henkilölle, 

joista vastauksia saatiin 14 ja näin ollen vastausprosentti oli 38 %, mitä voi pitää 
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varsin kohtuullisena tämänkaltaiselle kyselylle. Kyselyn tekstivastaukset vaativat 

vastaajalta hieman aikaa ja paneutumista, joten vastaamisen "työteliäisyyden" 

vuoksi vastauksia saattoi jäädä antamatta enemmän kuin pelkissä 

monivalintatehtävissä. (Senaatti-kiinteistöt 2013). 

 

Ensimmäisten asenneväitteiden perusteella kartoitettiin yleistä suhtautumista 

kunnossapidon prosessiin. Ensimmäinen väite esitti, että ”kunnossapidon prosessi 

toimii yleisesti ottaen hyvin tällä hetkellä” ja näiden vastausten jakauman 

perusteella voitiin päätellä, että prosessin koettiin toimivan jokseenkin väitteen 

mukaisesti, mutta myös kaksi vastaajaa oli jokseenkin eri mieltä, joten täysin 

tyytyväisiä prosessiin toimintaan ei oltu. 

 

 

KUVAAJA 1. Väite 1: Kunnossapidon prosessi toimii yleisesti ottaen hyvin. 

Vastausjakauma. 

 

Seuraavalla väitteellä "toimin itse prosessin mukaan" haluttiin kartoittaa kuinka 

henkilöstö toimii kunnossapitoprosessin mukaan yleisesti. Jakaumasta voidaan 

päätellä, että pääosin henkilöstö toimii prosessin mukaisesti, tosin poikkeuskin 

vastaajien joukosta löytyi muutamat neutraalit vastaukset indikoivat hieman 

samasta asiasta. Poikkeaman perussyitä löydettiin vapaista vastauksista mm. 
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alueellisesti kiinteistöt ja asiakkaiden tarpeet erosivat siinä määrin, että prosessia 

haluttiin tai jouduttiin ”oikaisemaan”. Tarkempia syitä tälle ei vastauksista 

löytynyt, mutta nämä kumpikin väiteasettelu olivat kuitenkin samansuuntaisia, 

joten tästä voisi päätellä ne, joiden mielestä prosessi ei toimi eivät myöskään 

toimi itse prosessin mukaisesti.  

 

 

 

KUVAAJA 2. Väite 2:  Toimin itse prosessin mukaisesti. Vastausjakauma. 

 

Viimeinen väite koski kunnossapidon tietojärjestelmiä eli ”miten ne tukevat itse 

toimintaprosessia”. Tämän väitteen jakauma indikoi siitä, että järjestelmissä olisi 

jonkin verran kehitettävää, mutta pääosin oltiin samaa mieltä. Sikäli tulos riitelee 

hieman vapaita vastauksia vastaan, koska niiden joukossa yleisesti tunnustettiin 

järjestelmien moninaisuus ja käytön vaivalloisuus selviksi ongelmiksi. 
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KUVAAJA 3. Väite 3:  Tukevatko kunnossapidon tietojärjestelmät prosessia. 

Vastausjakauma. 

 

Vapaiden kysymysten vastauksista sen sijaan nousi esille useita ongelmiksi 

luokiteltavia kohtia kunnossapidon eri työnkuluissa. Seuraavissa kappaleissa on 

vastaukset esitetty kootusti. (Senaatti-kiinteistöt, 2013). 

 

Ensimmäinen vapaa kysymys oli: ”Mitä ongelmia on kunnossapidon 

vuosikellossa”. Vastaajat ilmoittivat, että vuosikellon tapahtuma-aikoja ei pysty 

noudattamaan kuin ohjeellisesti. Ainoastaan budjetointiajankohta on pysyvä. 

Vastaajien mielestä prosessi on kuitenkin hyvin kuvattu, mutta tehtävien 

ajankohdat vaihtelevat asiakkaittain. Tapahtumia jää väkisinkin pois, kun kaikkia 

vaiheita ei ehdi käymään läpi. Erään vastaajan mielestä vuosikello on liian 

teoreettinen ja hankkeet on rajoitettu budjettitalouden takia yksivuotisiksi eli 

ylimeneviä hankkeita ei hyväksytä. 

 

Toinen vapaa kysymys oli: ”Mitä ongelmia on kunnossapidon 

tarvekartoituksessa.” Kunnossapidon tarvekartoituksen kohdalla vastaajien 

mielestä tarpeet muuttuu kuukausittain ja kun rahaa on vähän, niin mahdollinen 

vesivuoto tai muu vastaava arvaamaton vikakorjaus sotkee koko suunnitelman. 
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Tarpeiden suunnitelmallisuus verrattuna rakenteiden elinkaareen ei toteudu erään 

vastaajan mielestä. Lisäksi tehdään ns. ”palokuntahommia” eli äkilliset 

vikakorjaukset vievät suurimman osan ajasta eikä suunnitelluille töillä jää 

tarpeeksi aikaa ja rahaa. Kuntoarvioiden tekokaan ei aina ole täysin 

suunnitelmallista ja sen vuoksi viiden vuoden PTS on melko hataraa tietoa. Ei 

tehdä ehkä oikeita ennakoivia asioita. Tarvekartoitusta ei erään vastaajan mielestä 

voi ulkoistaa kokonaan konsulteille, koska tulee olla ymmärrys siitä mikä on 

kiinteistönhoitoa (huoltoa), asiakkaan omia tarpeita ja mikä kunnossapitoa. 

Kiinteistömassaa on paljon ja kaiken saaminen vuosikellon mukaiseen 

ohjelmointiin on haastavaa. Taloteknistä osaamista ei jollakin alueella ole 

saatavissa riittävästi (kapasiteettipula sekä Senaatilla että konsultilla). 

 

Kolmannessa vapaassa kysymyksessä tiedusteltiin mitä ongelmia kunnossapidon 

budjetoinnissa on? Vastaajien mielestä investointihankkeet poikivat toisinaan 

huomattaviakin kunnossapitorahalla tehtäviä suunnittelemattomia töitä. PTS-

tiedonhallinnassa on puutteita mm. PTS – hanketietokanta (HTK) tiedonsiirto 

johtaa ylimääräiseen työhön sekä, että PTS:n ominaisuuksiin toivottiin 

parannuksia käyttöliittymä-tasolla budjetointiin ja sekä tarpeitten muokkaamiseen. 

Eräs vastaaja totesi PTS-ohjelman toimivan katkonaisesti. Yleisesti rahan 

riittämättömyys aiheuttaa priorisointiongelmia ja siten rakennukselle kertyvä niin 

sanottu korjausvelka kasvaa. 

 

Kunnossapidon hankkeistuksen ongelmia kysyttiin neljännessä kysymyksessä ja 

erä totesi prosessin itsessään olevan ”pääosin turhaa järjestelmien pyöritystä eli 

byrokratiaa”. Vastaaja kysyi ”Miksi korjaustöistä (elleivät nyt ylitä hankintalain 

kynnystä) pitää muodostaa hankkeita?”. Järjestelmäpuolen ongelmiksi koettiin, 

että hyväksytyt ja hankkeelle liitetyt toimenpiteet eivät siirry PTS-ohjelmasta 

hanketietokantaan ja että muodostusprosessi on pitkä ja kankea (PTS -> HTK -> 

PM). Koko ketju tulisi vastaajan mielestä hoitaa yhdellä ohjelmalla ja yhdellä 



55 
 
 

ohjelman sivulla. Eräs vastaaja toteaa että: ”Hankkeet muodostetaan Ryhdissä ja 

siirretään HTK:hon, jossa niitä ei juuri seurata mitenkään. Laitellaan korkeintaan 

päivämääriä”. Myös hankkeiden hyväksyntä todettiin olevan monimutkainen, 

koska hyväksynnät tehdään erikseen paperilla eikä tietojärjestelmän kautta ja 

sitten tilataan hankkeet vielä erikseen konsultilta ja vielä erikseen työt PM-

järjestelmällä (Purchase Management, ostojen hallinta), jotka vielä hyväksytetään 

järjestelmässä erikseen. 

 

Kunnossapidon toteutuksen ongelmia kysyttiin neljännessä kysymyksessä ja 

yhden vastaajan mielestä hankkeiden raportointi tulee hyvin erilaisina taulukkoina 

eikä yhtä yhteistä muotoa ole toteutuksen etenemisestä ja kustannusten 

kertymisestä. Lisäksi hankkeiden toteutuksessa käytettävä rakennuttajakonsultti ei 

saa suoraa tietoa yrityksen (Senaatin) järjestelmistä, että voisi pitää taulukkonsa 

helposti ajan tasalla. Eräässä vastauksessa vian ja ongelman selvitystyö, 

suunnittelu sekä tekeminen yhden vuoden aikana esim. sisäilmaselvityksissä ja 

samalla rahoituksella ei ole helppoa. Tämän vuoksi hankkeiden liikkeellelähtö 

tulisi saada aikaisemmaksi. 

 

Viides kysymys koski kunnossapidon tietojärjestelmien ongelmia erikseen. 

Edeltävissä kysymyksissä oli jo tullut useita ongelmakohtia esille, mutta tässä 

osiossa ne vielä vahvistettiin. Erään vastaajan mielestä järjestelmät eivät tue 

työntekoa, vaan ohjaavat sitä ja pääsääntöisesti niillä saadaan yksinkertaisista 

asioista monimutkaisia. Tietojärjestelmien pyörityksen koettiin olevan pitkällistä 

ja monimutkaista. Kokonaisuus näkyi hajanaisena ja turhana tiedonsiirtelynä 

paikasta toiseen. Oleellisia tietoja joutui etsimään useista järjestelmistä ja 

tarpeiden ohjelmoimiseen käytettiin vastaajan mielestä vähintään viittä eri 

ohjelmaa (taustalla vielä muita taloushallinnon ohjelmia). Hankalaksi koettiin eri 

ohjelmien välillä hyppiminen ja tiedon siirtely. PTS-ohjelman toivottiin olevan 
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ainoa työkalu tarpeiden ohjelmoimiseen, hankkeiden muodostamiseen ja niiden 

seurantaan. 

 

Viimeinen kysymys pyysi vastaajaa kertomaan muista havainnoista tai 

mielipiteistä koskien kunnossapidon prosessia. Vastauksissa tuli vielä esille 

prosessin monimutkaisuus. Eräs vastaaja kiteyttää tämän vastaukseen tai 

oikeammin vastakysymykseen: ”Kun tuota prosessikaaviota katselee (tarpeeksi 

kaukaa, jotta näkee sen kokonaan) tulee väkisinkin mieleen yksi kysymys, eli ketä 

se palvelee?” Myös yrityksen alueiden eri käytännöt tulivat esille eli prosessi ei 

palvele samalla lailla kaikkien alueiden kiinteistöjen tarpeita. Myös asiakkuuksien 

eroavaisuudet ja vaatimukset alueittain aiheuttavat erään vastaajan mielestä 

erilaisia toimintamalleja. Edelleen myös tartuttiin moninaisiin 

hyväksyttämisketjuihin sekä epäiltiin puuttuuko ”luottamus vai miksi byrokratiaa 

on näin paljon?” Prosessiin toivottiin mahdollisimman suoraviivaista toimintaa 

tukeva toimintamalli ja sen koulutusta tulisi lisätä kumppaneille ja tilojen 

käyttäjille. 

 

4.4 Ongelmien yhteenveto ja tavoitteet 

Kyselyssä esiin nousseet ongelmat kertoivat, että prosessissa olisi parannettavaa 

useassa kohtaa vaikka kyselyn ensimmäisten väittämien perusteella prosessi 

koettiin kohtalaisen toimivaksi. Itse toimintamallissa (työnkuluissa) todettiin 

ongelmia (monimutkaisuus, hallitsemattomuus), että myös siihen liitetyissä 

tietojärjestelmissä (tiedon hajanaisuus, monet järjestelmät) ja osin myös 

johtamisessa (sitoutuneisuus, toimintamallien erilaisuus alueittain, 

hyväksyttämiset). Koska koetut ongelmat ovat subjektiivisia ja myös osin 

vaihtelevat vastaajien mukaan (vaikkakin suurin osa vastasi samansuuntaisesti), 

asetettiin tavoitteeksi löytää näille ongelmakohdat prosessissa sekä mahdolliset 

syyt näihin, parannusehdotukset ja jatkotoimet. Nämä esitellään tarkemmin 

luvuissa 5 ja 6.  
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5. RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITOPROSESSIN ARVOVIRRAT JA 

HUKAT 

 

Kunnossapitoprosessi on palveluprosessi, joka tietyssä työvaiheessa sisältää 

materiaaleja sekä fyysistä asennustyötä. Tämä rakennus- tai asennustyötä 

käsittelevä osuus on jätetty tarkastelun ulkopuolelle ja todetaan sen vain 

sisältyvän kokonaisuuteen, mutta se ottaa vastaan ja tuottaa tietoa koko prosessiin. 

Prosessimielessä siis Senaatti-kiinteistöjen kohdalla rakennusten kunnossapito on 

palvelu- ja tiedonkäsittelyprosessi, jossa kerätään, säilötään, käsitellään, 

jalostetaan ja jaetaan tietoa eri työnkuluissa. Arvovirtakuvauksen lähtökohdat ovat 

siis prosessin työnkulut sekä esteetön tiedon virtaus niiden välillä. 

 

5.1 Arvovirtakuvauksen laatiminen  

Arvovirtakuvaus (nykytilanne) muodostettiin havaintojen ja prosessi-

dokumentaation perusteella ja sen toimintaa tarkasteltiin kirjallisuustutkimuksen 

prosessien johtamisen ja kuvaamisen taustaa vasten. Kuvaus lähtee liikkeelle 

asiakkaan tarpeesta (korjaustarve) ja loppuu asiakkaaseen (valmiin työn 

luovuttaminen). Näiden päätepisteiden välillä on kuvattu kaikki ne toiminnot, 

jotka joudutaan tällä hetkellä tekemään halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi. 

Prosessin osat ja työnkulut kuvattiin jatkuvana ketjuna sekä tiedonvaihto eri 

toimintojen välillä. Työnkulkuihin liitettiin myös toimijat (asiakas, 

kiinteistönhoito, kiinteistöpäällikkö, projektipäällikkö, aluejohto, 

rakennuttajakonsultti, suunnittelijat ja urakoitsijat). Tietovirrat kuvattiin sekä 

sähköisinä (tietojärjestelmien tai sovellusten väliset), että manuaalisina (paperi tai 

muu tiedonvälitys). Tietovarastot ja sovellukset kuvattiin myös osana 

arvonmuodostusta, koska ne liittyvät prosesseihin kiinteästi. Vaikeutena tehdä 

kuvauksesta mahdollisimman yksinkertainen oli jo tietojärjestelmien määrä 

itsessään sekä useat risteävät tietovirrat koko prosessissa.  
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5.2 Kunnossapitoprosessin arvovirtakuvaus 

Kuvassa 11 on esitetty kunnossapitoprosessin arvovirtakuvaus. Prosessi lähtee 

liikkeelle kiinteistön (rakennuksen) korjaustarpeista, jotka saadaan joko asiakkaan 

ilmoituksella, kiinteistökierrokselta, huollon vikailmoituksena tai 

suunnitelmallisen kuntoarvioinnin kautta.  Korjaustarpeet kirjataan PTS-

ohjelmaan ja ne priorisoidaan eri vuosille kustannusarvioineen. Vuositason 

budjetti muodostuu PTS:ssä niiden toimenpiteiden kustannusarvioista, joiden 

katsotaan olevan kiireellisyysjärjestyksessä tehtävänä seuraavana kalenterivuonna 

ja jotka mahtuvat kiinteistön vuositason kokonaisbudjettiin. Budjettia rajoittaa siis 

kiinteistön talous, kiinteistöpäällikkö- (isännöinti-) alueen talous, toiminta alueen 

talous sekä yrityksen yleiset talousrajoitteet ja suositukset kunnossapidon tasosta. 

Budjettiluvut siirretään käsin PTS-ohjelmasta budjetointiohjelmaan. 

Kunnossapitobudjetti vahvistetaan yrityksen yleisen budjetin vahvistamisen 

sisällä. Kun budjetti on vahvistettu, voidaan toimenpiteistä ryhtyä muodostamaan 

hankkeita tulevalle vuodelle ja hakea niille hyväksyntä. Hankkeet muodostetaan 

PTS-ohjelmassa ja ne siirretään sieltä sähköisesti hanketietokantaan, josta 

tulostetaan paperit hyväksyntää varten. Hyväksyntä haetaan siis manuaalisesti ja 

hyväksynnän tulosteet arkistoidaan. Tämän jälkeen hankkeita vetävät 

(kiinteistöpäälliköt tai projektipäälliköt) pääsevät tekemään tilaukset hankkeitten 

rakennuttamisesta PM (ostot)-järjestelmän kautta ja itse työprojekti voi lähetä 

käyntiin. Työprojektin aikana tarvittavat tilaukset tehdään PM-järjestelmän kautta. 

Seurantaa, raportointia ja dokumentointia hoidetaan kolmen eri järjestelmän 

kautta (raportointityökalu, projektipankki ja dokumenttienhallinta). Laskut 

hyväksytetään sähköisesti tai ne täsmäytyvät automaattisesti, jos tilaus on tehty 

PM-järjestelmällä ja kaikki laskun tiedot täsmäävät tilaukseen. 
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KUVA 11. Kunnossapitoprosessin arvovirtakuvaus. 
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5.3 Tunnistetut hukat 

Arvovirtakuvauksesta tunnistettiin seuraavat hukat: 

 

Hyväksyntämenettelyt 

Useat hyväksyntämenettelyt virtauksessa ovat asiakkaan kannalta hukkaa. 

Sisäisen toiminnan, johtamisen sekä vastuuttamisen kannalta jonkinasteinen 

hyväksymismenettely on välttämätön, mutta useat samaa asiaa sisältävät 

hyväksyttämiset ovat turhia. Mikäli kunnossapidosta vastaa joku henkilö ja 

hänellä on myös budjettivastuu kokonaisuudesta, tulisi myös vastuun mukana olla 

yksittäisten hankkeitten toteuttaminen ilman erillisiä hyväksyttämisiä ylemmällä 

taholla. Asialla on myös suurempi merkitys yrityksen sosiaalisen luottamuksen 

kannalta. 

 

Odottelu 

Odottelua syntyy eri työvaiheiden välillä lähinnä kalenteri- ja hyväksyntäsyistä. 

Tähän on syynä vuosikelloajattelu, joka sinällään on koko prosessin perusta, 

mutta aiheuttaa kuitenkin vuoden alkuun tyhjäkäyntiä koska uudet hankkeet 

lähtevät kuitenkin melko hitaasti liikkeelle. Pyrkimys olisi kuitenkin siihen, että 

toteutus tapahtuisi ympäri vuoden ilman suuria odotteluja ja työt olisi suunniteltu 

niin, että niitä voidaan myös toteuttaa ympäri vuoden. Jokaisen hyväksyttämisen 

yhteydessä tapahtuu myös odottelua johtuen prosessin hyväksyntämenettelyjen 

manuaalisista osuuksista ja paperien lähettelyistä. 

 

Virtauksen katkeaminen 

Käytännössä eräänlainen katkos virtauksessa tapahtuu silloin kun 

kunnossapitohanketta hoitaa yrityksen puolesta projektipäällikkö eikä hankkeen 

muodostava kiinteistöpäällikkö, jolloin kaikki mahdollinen kiinteistöpäällikön 

hiljainen tieto ei välttämättä siirry hanketta hoitavalle projektipäällikölle. Katkos 

tapahtuu myös silloin, kun hankkeitten hyväksymisen jälkeinen toteutus irtautuu 
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hoidettavaksi ulkopuolisena toteutuksena verkoston kautta. Tässä kohtaa 

seurannan ja raportoinnin merkitys kasvaa yhteydenpidon välineenä, mutta ei ole 

riittävä. Yhteys asiakkaaseen katkeaa tai jää vaillinaiseksi ja vaikuttaa 

asiakasarvoon vähentävästi. 

 

Raportointi ja tiedottaminen 

Raportointi sijaitsee tällä hetkellä erillisessä sovelluksessa (projektipankissa), siitä 

ei tule erillistä muistutusta ja sitä on saatavilla liian harvoin, joten se jää usein 

seuraamatta kiinteistöpäällikön taholta. Siten se jää turhaksi toimenpiteeksi, jolla 

ei ole informatiivista eikä ohjaavaa merkitystä. Raporttien tulisi olla ajantasaista, 

helposti saatavilla ja oikeassa yhteydessä itse prosessiin. Lisäksi niiden tulisi olla 

ennustavia (kustannus- ja valmistumisennuste) eikä pelkästään historiatietoa (mitä 

on toteutunut). Sovittujen töiden toteutumisen seurannassa kuukausiraportointi on 

liian pitkä aika, että hankkeen sisältöön tai kustannuksiin voitaisiin reagoida 

ajoissa. 

 

Rakennuttajakonsultin tiedottaminen tilojen käyttäjän suuntaan jää usein 

vaillinaiseksi tai sitä on liian harvoin. Lisäksi tiedottamisen kanavana toimiva 

sähköinen järjestelmä toimii kiinteistönhoidon kautta tilojen käyttäjälle, mutta ei 

korvaa suoraa henkilöltä toiselle neuvotteluteitse tapahtuvaa yksityiskohtaisempaa 

tiedottamista ja sopimista. 
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5.4 Tietovirtauksen hukat 

Arvovirtakuvauksen tietojärjestelmien varsinaiset tietovirrat taulukoitiin sekä 

tunnistettiin niiden attribuutteja kuten mistä tieto lähtee ja minne se menee, 

tietosisältö, tietoa käyttävä sovellus, miten tietoa käsitellään (syöttö, paperi 

tallennus jne), kuka käyttää tietoa, missä se sijaitsee ja mikä on seuraava prosessi, 

joka tietoa käyttää. Tiedon arvonlisäystä arvioitiin Hicksin (2007) periaatteiden 

mukaisesti ja tunnistettiin hukan aiheuttava toiminta sekä mikä on hukan muoto. 

Analyysin perusteella tunnistettiin useita hukkaa sisältäviä tietojärjestelmän 

toimintoja (TAULUKOT 4 ja 5).  
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TAULUKKO 4. Tietovirta-analyysi 1. osa 
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TAULUKKO 5. Tietovirta-analyysi 2. osa 
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Seuraavaksi kuvaillaan löydettyjä tietovirtojen hukkia. Varsinaiseen tietovirtaan 

viitataan edellä mainittujen taulukoiden koodien mukaisesti. 

 

Manuaaliset tiedonsiirrot 

Tietojen (B001, M003, P001) siirto manuaalisesti eri järjestelmien ja käyttäjien 

välillä ovat selvää hukkaa, jos ne pystytään tekemään kustannustehokkaasti joko 

automaatiolla sovellusten välillä tai yhden sovelluksen sisällä. Manuaaliset 

järjestelmät lisäävät myös arkistointikuluja (säilytystila ja ylläpito) ja ylimääräistä 

työtä paperidokumenttien siirtämiseksi kuitenkin myös sähköiseen muotoon. 

 

Sisäiset tiedonsiirrot 

Tiedon (B003) siirtäminen yrityksen sisällä ei lisää arvoa asiakkaan kannalta, 

mutta on välttämätön prosessin toiminnan kannalta. Nämä tulisi kuitenkin 

minimoida ja tehdä välttämättömien tiedonsiirtojen prosessi mahdollisimman 

yksinkertaiseksi. 

 

Turhat tiedonkäsittelyt 

Turhiksi (M001, P010) tiedonkäsittelyiksi järjestelmässä tai sovellusten välillä 

voidaan katsoa sellaiset tapahtumat, jotka eivät lisää arvoa lainkaan eivätkä ole 

myöskään välttämättömiä toiminnan kannalta, joten niistä tulisi pyrkiä eroon. 

Useassa tapauksessa tämä on kyseessä kun tietoja tallennetaan useaan paikkaan. 

 

Puutteelliset tiedonsiirrot 

Puutteelliset tiedonsiirrot (M002, M004, P002, P003) ovat yleensä sellaisia 

tapahtumia, joissa tieto tallennetaan tai siirretään epätäydellisenä. Tiedon 

täydentäminen aiheuttaa lisätyötä ja siten resurssien hukkaamista. 
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Pääsy tietoon 

Tiedon saatavuuden (P005) ongelma tulee kyseeseen kun tieto on tallennettuna 

useassa paikassa, tieto koostuu epäyhtenäisistä osista tai siihen pääsemiseksi 

joudutaan käyttämään useita järjestelmiä. Tietoon pääsyn tulisi olla helppoa eikä 

sen pitäisi aiheuttaa ylimääräistä työtä.  

 

Hukkien perussyinä tunnistettiin aikaisempien järjestelmien vajavaisuudet mm. 

sisäisten hyväksyntöjen suhteen sekä pakolliset talousseurannan järjestelmät, 

joihin kunnossapidon prosessi on täytynyt luonnollisesti integroida. Lisäksi 

rakennusprojektiluonteiset kunnossapitohankkeet on linkitetty investointi-

hankkeiden seurarantajärjestelmään (HTK) sekä myöhemmin käyttöön otettuun 

ostojärjestelmään (PM). PM on sinällään valtava parannus aikaisemmin paperilla 

tehtyihin tilauksiin verrattuna, mutta järjestelmä sisältää edelleen arvoa 

lisäämättömiä hyväksyttämisiä sekä käsin lisättävää tietoa, joka voisi siirtyä 

automaationa hankkeen tiedoista. Tiedon hallinnan ja sen johtamisen kannalta 

kuitenkin perussyinä ovat juuri erilaiset hyväksymismenettelyt sekä eri 

ydinprosessien itsenäiset ”optimoinnit” eikä tietojärjestelmien kokonaisuutta ole 

mietitty koko yritysstrategian ja lopputuotteiden kannalta. 
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6. TULOKSET, NIIDEN ARVIOINTI JA 

JATKOTOIMENPIDESUOSITUKSET 

 

Edellisissä luvuissa esiteltyjen tutkimuksen tuloksina syntyneiden 

ongelmakuvausten (kysely) sekä hukkien (arvovirtakuvaus) perusteella tehtiin 

seuraavanlaiset arvioinnit ja jatkotoimenpidesuositukset prosessin parantamiseksi. 

 

Kunnossapidon peruslähtökohdat 

Lean-ajattelun mukaan tuotanto (palvelutuotanto) tulisi perustua imuohjaukselle 

eli tarpeenmukaisuudelle (kohta 3.2). Koska asiakkaana ovat rakennusten omistaja 

itse (arvon säilytys) ja tilojen käyttäjät (vuokralaiset), on imuohjauksen määrittely 

hieman hankalampaa. Rakennuksen fyysisen kunnon kannalta se tulee 

kunnossapitotarpeesta eli suoraan rakennusosien elinkaaren ja luonnollisen 

kulumisen mitoittamana. Tämä on yksinkertainen lähestymistapa ja perustuu 

arvonsäilytykseen, mutta sitä monimutkaistaa halu pitää vuokralaiset 

mahdollisimman tyytyväisinä ja siten useat rakennusosat joudutaan uusimaan 

nopeammin kuin todellinen tarve olisikaan. Lähtökohtaisesti elinkaariajattelu on 

kuitenkin kunnossapitotarpeen teoreettinen mitoittaja ja siten ”sukua” 

imuohjaukselle eli korjataan tarpeen mukaan. Tätä kuitenkin rajoittaa 

vuosibudjetointi, jossa varataan vuosittain tietyn suuruinen määrä rahaa 

korjauksia varten. Oikean rahamäärän suhteen koetaan olevan tietty taso 

rakennuksen arvostuksen (salkkuajattelu) mukaan, jota mitataan €/m2/kk-

mittarilla ja kirjanpidollisesti voidaan verrata esimerkiksi poistojen suuruuteen, 

joka tavallaan kuvaa rakennuksen kulumista sen arvon suhteen. Tällä tavalla 

asetetaan kyllä laskennallinen taso, mutta korjaustoimenpiteiden laajuus kuitenkin 

vaihtelee vuosittain eikä suinkaan toteudu tasaisena virtana. Vuosibudjetoinnin 

takia resursseja usein hukkaantuu ”turhiin töihin” sekä suunnittelemattomuuden 

seurauksena lisääntyviin vikakorjauksiin ns. ”palokuntatöihin”. Tämän vuoksi 
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korjaustoimenpiteet tulisi suunnitella mahdollisimman tarkkaan. Ne tulisi 

ohjelmoida elinkaariperiaatteen mukaisesti jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa 

tai vanhan rakennuksen kohdalla kuntotutkimusten yhteydessä ja ne tulisi 

päivittää jatkuvasti kuntoarvioilla n. viiden vuoden välein tiedon 

ajantasaistamiseksi sekä vuosittain katselmoimalla. Tämä toteutuukin yleisellä 

tasolla, mutta kyselyn perusteella näyttäisi siltä, ettei kaikkea kuitenkaan tehdä 

loppuun asti suunnitelmallisesti. Pidemmän aikavälin kohdalla (3-5 vuotta) PTS-

tieto on jo kovin rapautunutta. Tiedon päivittämiseksi joudutaan tekemään usein 

turhia kuntoarvioita, koska tietoja ei ole pidetty ajan tasalla säännöllisellä 

katselmoinnilla. Lisäksi tulisi tarkastella rakennusten tuottoa ja kunnossapidon 

taloutta pidemmällä kuin vuoden jaksolla esim. 3-5 vuotta, jolloin tarpeellisia ja 

laajempiakin korjauksia voidaan tehdä ilman investointia. Tämä kuitenkin 

edellyttää myös tasaisena pysyvää kassavirtaa ja tuottoa, mutta tämä ei useinkaan 

valtiovuokralaisen kohdalla ole ongelma, koska vuokrasopimukset ovat pitkiä. 

Vaihtoehtoisesti kunnossapitovarat tulisi rahastoida, jolloin niiden käyttö olisi 

joustavaa eri vuosien tarpeiden mukaisesti. 

 

Hukat ja sisäinen asiakkuus 

Lean-periaatteiden mukaisten hukkien poistaminen prosessista tulisi aloittaa 

mahdollisimman nopeasti, koska ne selvästi sitovat resursseja turhaan sekä 

aiheuttavat siten myös osaltaan ylikuormitusta. Prosessille tulisi luoda selkeä 

suoraviivainen toimintatapa ilman turhia sisäisen valvonnan tai tietojärjestelmien 

takia tehtäviä toimia. Prosessien eri osien välille tulisi luoda sisäinen asiakkuus - 

ajattelu, jolla laatua eri prosessivaiheiden välillä voitaisiin parantaa.  

 

Kanban 

Kanbanin sovellusalueena kunnossapidon tapauksessa voisi olla työkalu 

tietojärjestelmäpuolella, jossa rakennusosien elinkaaren mukaisesti 

kunnossapitotarpeet "imuohjautuu" eri vuosille eli toisin sanoen 
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kunnossapitotoimenpiteistä muodostuu kanban-kortisto, jotka sisältävät myös 

materiaalin ja toimittajien tiedot. Tämä olisi osa tietomalliajattelua, josta erikseen 

kohdassa tietojärjestelmät. 

 

Jidoka 

Lean-filosofiassa esiteltyyn ”Jidokaan” kuuluu henkilökunnan vastuuttaminen 

toimintaan ja laadunseurantaan. Kunnossapidon yhteydessä useat turhat 

hyväksyttämisketjut tulisi poistaa ja antaa vastuu sekä taloudellisesta ja 

laadullisesta toiminnasta siitä ”oikeastikin” vastuussa oleville kohteen 

kiinteistöpäälliköille. Useaan kertaan tehtävät hyväksynnät (budjetti, hankkeet, 

hankinnat) ovat arvonlisäämisen kannalta turhia. Tässä asiassa tulisi kiinnittää 

huomiota yrityksen sisäisen luottamuksen lisäämiseen sekä henkilökunnan 

ammattitaidon arvostamiseen. Mahdollisuutena olisi hyväksyttää ohjelmoidut 

kunnossapitohankkeet kokonaisuutena kiinteistöpäälliköittäin esimerkiksi vuoden 

lopussa tai heti seuraavan kalenterivuoden alussa tai sitten liittää hankkeisiin 

sähköinen hyväksyntämenettely. Jälkimmäinen on helposti impletoitavissa 

tietojärjestelmiin, mutta aiheuttaa kuitenkin päätöksenteon kannalta hajanaisuutta. 

Jos hankkeita hyväksytetään pitkin vuotta silloin kun hanke lähtee, ei 

päätöksentekijällä ole kuitenkaan kokonaiskuvaa tehtävistä töistä. Koottu 

hyväksyntämenettely olisi parempi ja antaisi kokonaiskuvan heti vuoden alussa 

tehtävistä töistä sekä johdolle, että muille toimijoille. 

 

Kaizen ja 5-Whys 

Jatkuvan parantamisen (kaizen) periaatteet voisi ohjelmoida prosessin mittareiksi 

niin, että prosessin tehokkuutta (suorituskykyä) voidaan mitata jatkuvasti ja sen 

toimivuutta tarkkailla. Tällä hetkellä kunnossapidon kohdalta puuttuu luotettavat 

ja yksiselitteiset mittarit. Mittarin tulisi olla ehdottomasti kytköksissä varsinaiseen 

tuotteeseen eli rakennuksen kuntoon, sen arvon säilymiseen ja tuottokykyyn. 

Näiden perusteella voisi luoda esimerkiksi rakennukselle eräänlaisen 
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kuntoindeksin. Näiden mittareiden avulla myös mahdollistuisi prosessin 

tarpeenmukainen parantaminen. Nyt prosessia uudistetaan lähinnä 

järjestelmäpohjaisesti ja oman toiminnan kautta. 

 

Prosessien kehittämisessä ja arkipäivän työssä voisi ottaa käyttöön myös 5-Whys 

kyselyt osaksi arkipäivän ongelmanratkaisua. Suuremmat koko prosessia koskevat 

kysymykset ja niiden perusteella saadut vastaukset voisi tallentaa kehityspankkiin, 

josta niitä voidaan viedä suoraan valtakunnallisen PTS-kehitysryhmän 

työstettäväksi ja jatkokehityksen alustaksi. Nyt toiminnassa oleva prosessien 

kyselybarometri toimii varsin yleisellä tasolla eikä pureudu syvempiin ongelmiin. 

 

Johtaminen ja 5S 

Prosessin toimivuutta mittaavassa kyselyssä tuli esille myös johtamisen ongelmat 

kuten henkilökunnan sitoutumattomuus vaadittuun prosessiin ja motivaation 

puuttuminen sen käyttöön. Prosessissa toimimisessa on alueellisia eroja, joita 

pyrittiin selittämään asiakkaiden erilaisella vaatimustasolla sekä kiinteistöjen 

erilaisuudella. Periaatteessa kumpikaan ei kuitenkaan voi olla perussyynä 

erilaiseen toimintatapaan, koska prosessi ei ota kantaa asiakkaan vaatimustasoon 

vaan se on kaikille samanlainen eikä myöskään kiinteistöjen erilaisuuteen samasta 

syystä. Vaatimustason arvottaminen tapahtuu budjetointivaiheessa (salkkuajattelu) 

ja taas vikakorjaukset tehdään suunniteltujen vuosikorjausten ulkopuolella. 

Toiminnan erilaisuuteen ja motivaation puuttumiseen löytyi kuitenkin selkeä syy 

toiminnan monimutkaisuudesta, joka syö tehokkuutta ja saa toimijat tekemään 

asioita eri tavalla. Toisaalta prosessissa toimiminen eri tavalla oli kuitenkin 

ilmeisesti sallittua, koska niin tehtiin. Tämä on perustavaa laatua oleva 

poikkeaminen johtamisessa, koska yritys on sitoutunut omiin toimintamalleihin ja 

niiden noudattamiseen. Johtamisen painopistettä olisi hyvä muuttaa enemmän 

ihmisten johtamiseen kuin pelkästään prosessin. Motivoiva, kannustava ja 

osallistuva johtaminen toisi välittävämmän otteen ja loisi motivoituneen 
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ilmapiirin. Tällä hetkellä yksittäiset kiinteistöpäälliköt osittain johtavat itse 

itseään, mikä taas johtaa ”omiin” toimintamalleihin ja yhteisten tavoitteiden 

rapautumiseen. Osasyynä prosessin hylkäämiseen on myös henkilöstön kuormitus 

jolloin kiireessä jätetään turhiksi koettuja vaiheita tekemättä. 

 

5S-menetelmällä voitaisiin luoda prosessiin oma sisäinen käytänteiden säännöstö, 

jonka noudattamisella luodaan yhteiset toimintatavat ja sitoudutaan niihin. 

Senaatti-kiinteistöjen alueittain voitaisiin luoda eräänlainen 5S-kunnossapitotiimi, 

joka motivoi, luo ja kehittää säännöt hyvien toimintatapojen ympärille ja yhdessä 

ratkoo ongelmia, tasaa siten myös kuormaa sekä koordinoi henkilökunnan 

koulutusta. 

 

Tietojärjestelmät 

Tietojärjestelmien tarkastelu täytyisi tehdä siten, että poistetaan esitetyn mukaiset 

päällekkäisyydet ja turhat tiedonsiirrot sekä vähennetään käytettäviä sovelluksia ja 

näin pyrkiä tiedon esteettömään virtaukseen. Avainasemassa tässä on koko 

yrityksen ICT-arkkitehtuurin tarkastelu ja kuinka kunnossapidon toteuttamisen 

vaatima tiedon virtaus järjestetään mahdollisimman yksinkertaiseksi ilman, että 

kokonaisuus kärsii. Toiminta kietoutuu useiden, jopa kymmenien eri toimijoiden 

ympärille ja siksi pääsy olennaiseen tietoon on erityisen tärkeää. Tällä hetkellä 

työn toteutuksen puolella tiedon jakamiseen käytetään projektipankkia, missä se 

on havaittu erityisen toimivaksi, mutta varsinaisen prosessin, sen tulosten 

seurannassa ja raportoinnissa ei tällä hetkellä ole toimivaa työkalua. Hankkeita 

hoitavan rakennuttajakonsultin tulisi päästä raportoimaan hankkeen etenemisestä 

ja kustannuksista yksinkertaista kanavaa siten, että se on myös muiden tietoa 

tarvitsevien tahojen käytössä. Hankkeen työvaiheiden ja valmistumisen aikataulut 

tulisi olla myös käyttäjän ja kiinteistönhoidon käytössä. Tähän ehkä onkin tulossa 

ratkaisu kehitteillä olevasta yritysportaalista, jossa voidaan luoda oma näkymä 

kunnossapidon hankkeille sekä asiakkaan että kiinteistö-/projektipäällikön 
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suuntaan. Tässä tulee vain huolehtia siitä, että tieto siirtyy ja palvelee myös itse 

kunnossapidon prosessia vaivattomasti ilman turhaa tiedon siirtoa järjestelmästä 

toiseen. 

 

Tiedon hajanaisuus on virtauksen kannalta suuri ongelma. Tällä hetkellä kaikki 

arvokas tieto on hajaantunut usean eri sovelluksen sekä varsinaisen tietovaraston 

taakse ja siten yhtenäisen tiedon ja kokonaisuuden hallinta on hankalaa. Asiaa 

voisi lähestyä myös tuotetiedon (PDM Product Data Management) suunnasta ja 

miettiä miten tarvittava arvokas tieto kiinnittyy yrityksen tuotteisiin ja miten sitä 

käytetään. Kiinteistöliiketoiminnassa tuote on joko tila ja siihen liitetyt palvelut 

tai sitten tila ja palvelut erikseen. Joka tapauksessa palvelutkin liittyvät aina 

johonkin tilaan. Tällöin tuotetietoajattelun lähtökohtana tulisi aina olla tila. Tähän 

suuntaan voisi vastauksen saada rakennuksen tietomallista (BIM, Building 

Information Model), joka voi sisältää kaiken tiedon mitä on tarvittu rakennuksen 

rakentamiseen (tuotetieto, elinkaaritieto) ja sen ylläpitämiseen (energia, huolto, 

kunnossapito ja siivous) sekä liiketoimintaan (vuokraus, tilapalvelut). 

Tämänkaltaisen ratkaisun aikaansaaminen on kuitenkin vielä hyvin kaukana, 

koska rakennusten tiedot koostuvat hyvinkin vanhoista dokumenteista, jotka 

täytyisi tehdä uudestaan tietomallimuotoon. Tällä hetkellä tietomallia hyväksi 

käyttäviä kiinteistöliiketoiminnan ja ylläpidon kaupallisia sovelluksia ei juuri ole 

olemassa. 
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7. YHTEENVETO 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville kuinka Lean-ajattelua voidaan 

käyttää hyväksi rakennusten kunnossapitoprosessin uudistamisessa? 

 

Ensimmäinen alakysymys kuului kuinka prosesseja yleensä johdetaan ja 

uudistetaan? Kirjallisuuskatsauksessa todettiin, että kehittämisen taustalla on 

mahdollisimman suuren asiakasarvon tuottaminen, prosessiajattelu ja prosessien 

johtaminen. Prosessijohtamisen pääperiaatteena on, että yritys tuottaa 

asiakkailleen arvoa sekä omien että toimittajaverkon prosessien avulla ja asiakas 

on halukas maksamaan vain itselleen arvoa tuottavista toiminnoista. Että 

toimintoja voidaan yleensä johtaa ja parantaa tulee ne kuvata järjestelmällisesti. 

Kuvaukseen on olemassa yleisesti hyväksytyt ja standardoidut kuvausmenetelmät. 

Prosessien uudistamisessa käytetään apuna toiminnan analysointia ja toiminnan 

kehittämistä mittauksen avulla. Eri prosessin osille luodaan mittarit sen mukaan 

mitä halutaan mitata ja tuloksien avulla voidaan tehdä päätelmiä ja korjaavia 

toimenpiteitä sekä kehittää toimintatapoja. Parhaisiin tuloksiin päästään jatkuvan 

parantamisen periaatteilla ja osallistamalla henkilöstö muutosprosessiin. 

 

Toinen alakysymys kuului kuinka prosesseja johdetaan ja uudistetaan Lean-

ajattelun näkökulmasta? Vastausta haettiin tutustumalla Lean-ajattelun historiaan, 

filosofiaan sen tunnettuihin työkaluihin. Lean-ajattelun perusteella asiakasarvon 

kasvaminen ja virtaus prosesseissa tulee saada esteettömäksi sekä prosesseista 

tulee poistaa kaikki arvoa tuottamattomat osat ja kehittää jäljelle jääviä osia 

mahdollisimman tehokkaiksi. Lean-ajattelun mukaisia työkaluja, jotka muutellen 

soveltuvat myös palvelutuotannon tarpeisiin ovat mm. Kanban, 5-Whys, Jidoka, 

5S, Kaizen ja arvovirtakuvaus. 
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Kolmas alakysymys kuului kuinka Lean-ajattelua voidaan käyttää 

tietojärjestelmissä? Tähän löytyi kirjallisuudesta vain vähän vastauksia, mutta 

pääosaan nousi Hicksin (2007) artikkelin viitoittama tapa, jolla tiedon virtausta ja 

esteettömäksi saamista voidaan analysoida tiedonkäsittelyn esimerkein. Tätä 

pohjustettiin vertaamalla miten tiedonkäsittelyä voidaan verrata mihin tahansa 

tuotannolliseen prosessiin, jossa voidaan soveltaa Lean-ajattelua. 

 

Neljäs alakysymys kuului mitkä ovat case-yrityksen kunnossapidon prosessin 

ongelmat, joiden osalta sitä halutaan uudistaa? Case-yrityksen kunnossapidon 

ongelmia saatiin nostettua pintaan suunnatun web-pohjaisen kyselyn avulla. Näin 

saatiin rakennettua pohja tutkimuksen ongelmakentälle ja varsinaiselle 

analyysille. 

 

Pääkysymys kuului kuinka Lean-ajattelua voidaan käyttää hyväksi rakennusten 

kunnossapitoprosessin uudistamisessa? Kirjallisuuskatsauksen perusteella voitiin 

osoittaa, että rakennusten kunnossapitoprosessi mielletään palveluprosessiksi, 

mutta on kuitenkin eräänlainen sekoitus palvelu- ja tuotantoprosessista. Se 

voidaan jakaa puhtaasti tietoa käsitteleviin työnkulkuihin sekä varsinaiseen 

tuotannolliseen työhön. Koko prosessin kannalta tärkeintä on kuitenkin tiedon 

kulku ja sen käsittely. Tietoa käsittelevissä prosesseissa luodaan pohja koko 

toiminnalle, sen perusteet. Tietoprosesseihin liittyy myös päätöksenteko 

kunnossapidon hankkeiden eri vaiheissa ja lopulta myös itse työn tilaamiseen ja 

toteuttamiseen. Tiedon luomiseen, sen varastoimiseen ja käyttöön liittyy useita eri 

toimijoita yrityksen eri tasoilta sekä toimittajaverkon ja asiakkaan puolelta. 

Toimijoiden lisäksi useat eri sovellukset ja tietojärjestelmät käsittelevät ja 

varastoivat tietoa. Prosessin arvovirtauksesta tehdyn kuvauksen avulla voitiin 

nähdä mistä ongelmat johtuivat. Arvovirtaukseen liitettiin kuvaus 

tietojärjestelmästä ja niiden välisestä tiedon virtauksesta. Arvovirtauksen 



75 
 
 

perusteella voitiin löytää prosessin hukat Lean-ajattelun mukaisesti ja 

tietovirtauksen hukat perustuen kirjallisuudessa esitettyihin esimerkkeihin. 

 

Prosessin perusongelmiksi nousivat toimintatapojen monimutkaisuus (mm. useat 

hyväksyttämiset), odottamattomien korjausten hoitaminen, tietojärjestelmien suuri 

määrä ja niiden käytön monimutkaisuus. Tulosten arvioinnin yhteydessä 

analysoitiin kunnossapidon suunnittelun perusteita sekä edellä mainittuja 

ongelmia ja ehdotettiin ongelmien ratkaisuiksi soveltuvimpien Lean-ajattelun 

mukaisten työkalujen käyttöönottoa. Lisäksi yrityksen tietojärjestelmiä tulisi 

tutkia kokonaisvaltaisesti asiakasarvon esteettömän virtauksen toteutumiseksi ja 

siten tehokkuuden kannalta vähentää tiedonkäsittelyn päällekkäisyyksiä sekä liian 

monia sovelluksia. 

 

Ratkaisut eivät ole ”kaupan hyllyltä” ostettavia vaan johtavat väistämättä erillisiin 

kehitysprojekteihin, joita tulisi tehdä pienin askelin jatkuvan kehittämisen 

periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon yleiset toiminnan uudistamisen 

ominaispiirteet kuten henkilöstön mukaanotto muutosten suunnitteluun ja ennen 

kaikkea sitouttamiseksi muutokseen. 

 

Työssä osoitetaan, että on mahdollista käyttää Lean-ajattelun mukaisia työkaluja 

rakennusten kunnossapitoprosessin uudistamiseen, koska Lean-ajattelun 

perusperiaatteet hyväksyvät myös monimutkaiset palveluliiketoiminnan ja tässä 

tapauksessa myös kiinteistöliiketoiminnan prosessit tarkasteltavaksi. 

Tietojärjestelmien mukaanotto on edellytys todellisen tehokkuuden 

paljastumiseksi, koska valtaosa prosessista käsittelee tietoa jossain muodossa. 

Jatkotutkimusten kohteena olisi hyödyllistä jatkaa tietojärjestelmien hukkien 

analysointia, kehittää työkalua paremmaksi sekä nostaa tarkastelua myös koko 

yrityksen liiketoiminnan tasolle. Nyt tarkastelun kohteena ollut kunnossapidon 

prosessi antoi vain pienen näytteen järjestelmien monimutkaisuudesta. Lisäksi 
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Lean-ajattelua tietojärjestelmissä ei juurikaan ole tutkittu ja artikkeleita tai 

kirjallisuutta aiheesta on vain vähän.  
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LIITTEET 

Liite 1. Kunnossapitoprosessin vuosikello 

Liite 2. Senaatti-kiinteistöt / kunnossapitoprosessin haastattelu / kysymykset 

 



1

KUNNOSSAPIDON 
VUOSIKELLO 

10.09.2004                Ritva Touré

KUNNOSSAPITOSUUNNITELMA   
Ryhdin PTS:n päivitys   
-uudet toimenpiteet

-perustaminen
-hinnoittelu

- Vanhat toimenpiteet (PTS)
-sisällön tarkastus
-kustannusarvion tarkastus
-ajoituksen tarkastus

BUDJETTI HYVÄKSYTÄÄN
- Senaatin hallitus

KP-BUDJETTI NEUV.
- Alue- ja paikallisjohto
- KP, RP
- Budjetti esitys

ASIAKASPALAVERI  
- Edellisen vuoden hankkeet
- Uudet hankkeet
-Aikataulut (Hyväksytetään
asiakkaalla)
- Toteuttajat

Korjausohjelmat 
hyväksytään
- Alue- ja paikallisjohto

Huhtikuu

Lokakuu

Tammikuu

Heinäkuu

Helmikuu

Maaliskuu

Toukokuu

Kesäkuu

Syyskuu

Marraskuu

Joulukuu

Elokuu

Toteutus:
- Suunnittelu

-Rakennuttaminen
- Valvonta

KIINTEISTÖKIERROS

- KP tai RP
- TATE
- Asiakas
- Kiinteistönhoitaja

HANKKEET
-Voidaan siirtää
osittain HTJ:n

VALMISTAUTUMINEN 
(kiinteistökierrokseen)
- Ryhti (PTS)
- asiakkaan esitykset
- KH:n esitykset
- Konsultin esitykset

Kunnossapidon vuosisuunnittelu ja asiakasyhteistyön kuvaus

HANKKEET

-Muodostetaan Ryhdissä

- Siirretään HTJ:n

                              RAPORTIT                                  

KIINTEISTÖNPIDON 
VUOSIKELLO 2005

ASIAKASTIIMI PALAVERI
- AP, KP, RP, TATE

Ennakkosuunnitt
elun aloitus

LIITE 1.



210.09.2004                Ritva Touré
KIINTEISTÖNPIDON 
VUOSIKELLO 2005

VALMISTAUTUMINEN 
(kiinteistökierrokseen)
- Ryhti (PTS)
- asiakkaan esitykset
- KH:n esitykset
- Konsultin esitykset

• Käydään läpi Ryhdin PTS tulevan vuoden toimenpide-ehdotusten osalta

• KP:n ehdotukset

• TATE:n ehdotukset

• Kuntoarvioon pohjautuvat ehdotukset 

• Tutustutaan asiakkaan esittämiin korjaustarve/muutosehdotuksiin

• Pyydetään asiakasta esittämään näkemyksensä erillisellä listalla

• Asiakkaan listaus SenaaTilan dokumenttiarkistoon tai paperilla

• Tutustutaan kiinteistönhoidon vuoden aikana keräämään vikalistaan

• KH:n vikalista huoltokirjaan tai paperilla

• Tutustutaan rakennuttajakonsultin tekemiin korjausehdotuksiin

• Kunnossapito toiminnassa mukana oleva konsultti (kilpailutettu)

• Konsultti tekee ehdotukset suoraan Ryhtiin (oikeudet vain ehdotuksiin)

• Jos ei oikeuksia Ryhtiin, listaus paperilla

maaliskuu



310.09.2004                Ritva Touré
KIINTEISTÖNPIDON 
VUOSIKELLO 2005

KIINTEISTÖKIERROS

- KP tai RP
- TATE
- Asiakas
- Kiinteistönhoitaja

• Sovitaan kiinteistökierroksen järjestelyistä

• Järjestetään Senaatin toimesta (järjestämisvastuu KP)

• Kierrokselle osallistuvat 

• KP tai RR, TATE

• asiakkaan edustaja  

• kiinteistönhoitaja

• Kierroksen sisältö

• Tarkennetaan tarvittavilta osin Ryhdin PTS:n toimenpide-ehdotuksia

• laajuudet, kustannusarviot, sisältö, tarpeellisuus, ajoitus

• Tutustutaan asiakkaan tekemiin korjausehdotuksiin/tilamuutoksiin

• Tutustutaan ja tarkennetaan  tarvittavilta osin KH:n vikalistausta

• Etsitään kierroksen aikana korjaustarpeita (myös tulevat vuodet)

• Hahmotetaan  investointitarpeita (omistajan ja asiakkaan näkökulma)

• Dokumentaatio

• Kirjataan kaikki korjaustarpeet rakennuksittain (esim. siniseen vihkoon)

• Mitoitetaan määrät karkeasti (helpottaa toimenpiteiden hinnoittelua)

• Kuvataan tarvittavat korjauskohteet (helpottaa sisällön hahmottamista)

huhtikuu



410.09.2004                Ritva Touré
KIINTEISTÖNPIDON 
VUOSIKELLO 2005

KUNNOSSAPITOSUUNNITELMA   
Ryhdin PTS:n päivitys   
-uudet toimenpiteet

-perustaminen
-hinnoittelu

- Vanhat toimenpiteet (PTS)
-sisällön tarkastus
-kustannusarvion tarkastus
-ajoituksen tarkastus

Kunnossapitosuunnitelman muodostaminen Ryhdillä

Päivitetään Ryhdin PTS:n vanhat toimenpiteet sekä perustetaan uudet

• Uusien toimenpiteiden perustaminen Ryhtiin

• Perustetaan pääsääntöisesti rakennustasolle

• Valitaan vaiheeksi harkitaan  toteuttamista

• Valitaan toimenpideluokka

• Muodostetaan kustannusarvio (hinnoittelu esim. Haahtela)

• Merkitään toteutusvuosi/vuodet

• Laaditaan suunnittelun kuvaus

• Kuitataan toimenpide (laatija, pvm)

Vanhojen toimenpiteiden päivitys  Ryhdissä 

• Päivitetään sisältö kiinteistökierroksen tarkennettujen tietojen pohjalta

• Varmistetaan kustannusarvioiden paikkaansa pitävyys (budjetointi tarkkuus)

• Tarkastetaan toimenpide-ehdotusten ajoitus 

HUOM! Tässä vaiheessa perustetaan toimenpiteitä ei hankkeita

HUOM! Muista päivittää koko PTS (myös tulevien vuosien osalta)

KUITTAA PÄIVITYS (koko PTS päivitetty)

toukokuu-elokuu
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ASIAKASTIIMI PALAVERI
- AP, KP, RP, TATE

Senaatin Asiakastiimin palaveri

• Osallistuvat
• AP, KP, RP, TATE

• Järjestämisvastuu asiakaspäälliköllä

• Palaverissa käsiteltäviä asioita

• Investointien ja kunnossapidon kohtaaminen

• Tulevien investointien ajoittuminen

• Kunnossapidon taso oikeellisuus (suhteessa vastaaviin)

• Salkun vaikutus kunnossapidon tasoon (kiinteistön tulevaisuus)

• Kunnossapidon tason vaikutukset kiinteistön talouteen

• Investointien vaikutukset kunnossapitoon

• Asiakassuunnitelman ja kiinteistösuunnitelmien linjaukset ja vaikutukset

• Kuntoarvioiden tilanne ja päivitystarpeet

syyskuu
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KP-BUDJETTI NEUV.
- Alue- ja paikallisjohto
- KP, RP
- Budjetti esitys

Neuvottelut kunnossapidon budjettiesityksestä

• KP neuvottelee budjettiesityksen sisällöstä RP:n ja TATE:n kanssa

•KP esittelee alue- ja paikallisjohdolle budjettiesityksen

• Esityksen sisällöstä neuvotellaan 

• Sisältöä verrataan toteutuneisiin ja tuleviin vuosiin (PTS:n kokonaisajatus) 

• Alue- ja paikallisjohto ohjaa kunnossapitobudjettia koko alueen näkökulmasta

• KP tarvittaessa muokkaa KP-budjettiesitystä sovittujen linjausten mukaiseksi

syyskuu-lokakuu
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Korjausohjelmat 
hyväksytään
- Alue- ja paikallisjohto

lokakuu

Alueen korjausohjelman sekä budjettiesityksen 
hyväksyminen

Alue- ja paikallisjohto

• Kokoaa ja neuvottelee KP-budjetin alueen kokonaisesitykseksi

• Hyväksyy eteenpäin esitettäväksi kiinteistöpäällikköjen tekemät korjausohjelmat 
sekä budjettiesitykset

• Hoitaa neuvottelut toimialan kanssa kunnossapidon kokonaisuudesta



810.09.2004                Ritva Touré
KIINTEISTÖNPIDON 
VUOSIKELLO 2005

Ennakkosuunnitt
elun aloitus

HANKKEET
-Voidaan siirtää
osittain HTJ:n

Ennakkosuunnittelun käynnistäminen

Hankkeiden perustaminen ennakkosuunnittelua varten

• Suunnittelua tarvitsevien toimenpiteiden osalta voidaan perustaa hankkeita tietoisella
riskillä ennen lopullisen budjetin vahvistumista

• Kootaan Ryhdistä ne toimenpiteet hankkeiksi, joiden suunnittelu on aloitettava 
ennakkoon esim. toteutuksen aikaisen aloitusajankohdan vuoksi

Hankkeiden siirtäminen on kuvattu tarkemmin vuosikellon seuraavassa kohdassa

marraskuu
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BUDJETTI HYVÄKSYTÄÄN
- Senaatin hallitus HANKKEET

-Muodostetaan Ryhdissä

- Siirretään HTJ:n

Kunnossapitobudjetin hyväksyminen

Senaatin hallitus käsittelee ja hyväksyy toimialan tekemät   
budjettiesitykset Senaatin seuraavan vuoden budjetiksi

Alue- ja paikallisjohto toimeenpanee budjetin toteutuksen

Hankkeiden muodostaminen

• Toteuttaa KP tai RP (hankkeista vastaava)

• Päivitetään Ryhdin toimenpiteet vaiheeseen päätetty toteuttaa

• Kootaan toimenpiteistä järkeviä hankekokonaisuuksia (esim. rakennuskohtaisesti)

• kerätään hankenippu Ryhdin toimenpideluettelosta

• annetaan hankkeelle kuvaava nimi

• tarkastetaan kokonaiskustannusarvio sekä ajoitus

• laaditaan hankkeen kuvaus

• kuitataan hankkeen perustaminen

• lähetetään hanketiedot hanketietojärjestelmään

• Hanke muodostuu hanketietojärjestelmään valmisteluvaiheeseen

• Hanketta hoidetaan HTJ:n kautta (vaihe, päätös pvm, kassavirta)

• Ryhti seuraa kuukausittain HTJ:n päivityksiä (vaihe, kustannukset)

 tieto siirtyy Ryhtiin

• Hankkeen valmistuttua HTJ lähettää toteumatiedot Ryhtiin (kustannukset,        

valmistumisaika)  jälkilaskentatieto hyödynnettävissä

• Hankkeen vaiheeksi Ryhdissä päivittyy toteutettu  siirtyy korjaushistoriaksi

• Hankkeen takuuaika normaalisti HTJ:ssä

• Hanke päätetään HTJ:ssä 

joulukuu
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ASIAKASPALAVERI:   
- Edellisen vuoden hankkeet
- Uudet hankkeet
-Aikataulut (Hyväksytetään
asiakkaalla)
- Toteuttajat

Asiakaspalaveri

Järjestämisvastuu kiinteistöpäälliköllä 

• Osallistuu 

• KP (RP, TATE, AP)

• Asiakas

• Kiinteistönhoitaja

• Rakennuttajakonsultti

• Edellisen vuoden hankkeet

• Kunnossapitosuunnitelman toteutuminen

• Poikkeamat / muutokset / lisäykset

• Kustannusten toteutuminen

• Yhteistyö (rakennuttajakonsultti, urakoitsija, asiakas)

• Hyväksytyt uudet hankkeet

• Aikataulun esitteleminen ( hyväksytetään asiakkaalla)

• Toteuttajat / roolit (SK, rakennuttajakonsultti, urakoitsija)

• Yhteyshenkilöt, ilmoitustaulu käytäntö (tiedotelomake tai SenaatTila)     

• Korjaustoimenpiteiden vaikutukset toimintaan (käyttökatkot, melu, pöly,

turvallisuus)

• Asiakkaan tiedonantovelvollisuus

• Kiinteistön hoitajan toiminta korjaushankkeissa

tammikuu
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                       RAPORTIT                           

Toteutus:
- Suunnittelu

-Rakennuttaminen
- Valvonta

Kunnossapito-ohjelman toteuttaminen

KP ja/tai RP toimeenpanee kunnossapito-ohjelman toteutuksen sekä 
valvoo ja vastaa koko ajan siitä

Rakennuttajakonsultti (ennalta kilpailutettu vuosisopimus)
• Ohjaa suunnittelua

•ennalta kilpailutetut vuosisopimussuunnittelijat toteuttavat
• Järjestää työmaan aloituspalaverit
• Hoitaa rakentamisessa tarvittavat asiapaperit (rakennusluvat, tulityöluvat 
yms.)
• Järjestää toteutukseen liittyvät tarvittavat palaverit (asiakas, urakoitsija, 
viranomaiset)

Valvoo toteutuksen aikana
• urakoitsijan työsuoritusta
• aikataulun toteutumista
• kustannuksia
• Raportoi kustannuksien toteumasta ja töiden edistymisestä Senaatin 
vastuuhenkilölle kahden kuukauden välein kirjallisesti erillisessä 
palaverissa

Urakoitsija (kilpailutettu ennakkoon pieniin kunnossapitotöihin)

• Toteuttaa korjausohjelman työt suunnitelmien, ohjeiden ja aikataulun 
mukaisesti
• Ilmoittaa asiakkaalle ennakkoon töiden toteutus aikataulut ja 
yhteyshenkilöt
• Ilmoittaa asiakkaalle kaikista töiden aiheuttamista poikkeuksista
• Toimii yhteistyössä asiakkaan sekä rakennuttaja konsultin kanssa
• Informoi rakennuttajakonsultin kautta Senaattia töiden etenemisestä
• Laskuttaa töiden edistymisen mukaisesti kuukausilaskulla (konsultin 
kuittaus)



WEB‐Kysely                                                                                                                                   LIITE 2 

Kunnossapitoprosessin  toiminta 2012 

 

Kunnossapitoprosessi  jakautuu  tällä  hetkellä  kunnossapidon  hankintaan,  toteutukseen  ja 
arvokiinteistöjen  kunnossapitoon.  Kunnossapidon  hankinta  on  puitesopimusprosessi  kun  taas 
toteutus  jakautuu  tarvekartoitukseen,  budjetointiin,  hankkeiden  muodostamiseen  ja  hankkeiden 
toteutukseen.  Lean‐ajattelun  mukaan  yrityksen  kaikissa  prosesseissa  pyritään  tuottamaan 
asiakkaalle  arvoa,  josta  hän  on  valmis maksamaan.  Kunnossapidon  asiakasarvo  on  kaksijakoinen, 
koska toimet kohdistuvat omistamaamme kiinteistöön  ja sen arvon säilyttämiseksi, mutta  toisaalta 
sen avulla pidetään yllä asiakkaan tyytyväisyyttä tiloja kohtaan. Arvoa tuottamattomat toiminnot ja 
prosessin osat katsotaan turhiksi (mm. viive, päällekkäisyydet, ylimääräinen  liike, turha tai epäselvä 
tiedon  välittäminen  ja  tallentaminen,  resurssien  vajaakäyttö  ja  väärät  työkalut)  ja  niistä  pyritään 
pääsemään eroon. Koko prosessiin kuuluu myös yhteistyöverkosto, joten siihen liittyvien ongelmien 
kartoitus on myös tärkeää. 

 Seuraavassa kyselyssä pyritään kartoittamaan niitä kunnossapitoprosessin osia, joissa mielestäsi on 
ongelmia ja siten myös parannettavaa. 

 

1. Kunnossapitoprosessi toimii yleisesti ottaen hyvin?    Likert‐asteikko 

2. Toimin itse osaltani prosessin mukaisesti?    Likert‐asteikko 

3. Kunnossapidon tietojärjestelmät tukevat hyvin itse prosessia?  Likert‐asteikko 

4. Mitä ongelmia on kunnossapidon vuosikellossa?    Vapaa vastaus 

5. Mitä ongelmia on kunnossapidon tarvekartoituksessa?    Vapaa vastaus 

6. Mitä ongelmia on kunnossapidon budjetoinnissa?    Vapaa vastaus 

7. Mitä ongelmia on kunnossapidon hankkeiden muodostamisessa?  Vapaa vastaus 

8. Mitä ongelmia on kunnossapidon hankkeiden toteutuksessa?  Vapaa vastaus 

9. Mitä ongelmia on kunnossapidon omissa ja sitä tukevissa tietojärjestelmissä?  Vapaa vast. 

10. Muita havaintoja tai mielipiteitä koskien kunnossapidon prosessia.  Vapaa vastaus 
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