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Yritysten toiminnan varmistamisen ja jatkuvuuden kannalta on erittäin tärkeää, 

miten yrityksissä suhtaudutaan riskeihin ja niiden hallintaan. Oikein toteutetun 

riskienhallinnan avulla yrityksen on mahdollista paremmin saavuttaa 

tavoitteensa riskien negatiivisia vaikutuksia torjumalla ja positiivisia 

vaikutuksia hyödyntämällä. Riskienhallinnan toimintaympäristön 

määrittämiseen ja analysointiin hyviä menetelmiä tarjoaa prosessijohtamisen 

periaatteet, joiden avulla on myös mahdollista yhtenäistää organisaation 

toimintaa ja lisätä ymmärrystä sen kokonaisvaltaisesta toiminnasta ja arvon 

tuottamisesta asiakkaalle. Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda 

prosessijohtamisen työkaluilla mallinnus yrityksen lähtölogistiikan prosesseista 

niiden kokonaisvaltaisen hallinnan parantamiseksi sekä riskienhallinnan 

toimintaympäristön määrittämiseksi. Tarkoituksena on myös tutkia, kuinka 

prosessijohtaminen ja riskienhallinta menetelminä tukevat toisiaan, ja mitä 

hyötyjä ne tarjoavat toisilleen. 

 

Työn empiirisessä osassa on käytetty pääosin kvalitatiivisen tutkimuksen 

menetelmiä; haastatteluja, havainnointia ja valmiita dokumentteja. Lisäksi 

tutkimustuloksia on saatu hyödyntämällä erilaisia prosessijohtamisen ja 

riskienhallinnan työkaluja. Laadullisen tutkimuksen tueksi on myös hankittu 

kvalitatiivista aineistoa. Empiiristä tutkimusta varten työn teoriaosioissa 

käsitellään prosessijohtamisen ja riskienhallinnan yleisiä periaatteita ja 

menetelmiä, joiden avulla saadaan tarvittava viitekehys tutkimuksen 

toteuttamiseksi.  

 

Työn lopputuloksena on yrityksen laatujärjestelmään toteutetut lähtölogistiikan 

prosessien mallinnukset ja kuvaukset sekä niihin liittyvä riskianalyysi, joka 

sisältää tunnistetut riskit, niiden arvioinnin ja hallintatoimenpide-ehdotukset. 

Työn tulosten avulla ymmärrys kyseisistä prosesseista paranee ja niiden jatkuva 

parantaminen on mahdollista. Lisäksi ymmärtämällä toimintaan liittyvät riskit ja 

niiden hallitsemiksi vaaditut toimenpiteet, prosesseja uhkaavien tapahtumien 

todennäköisyyttä ja vaikutuksia voidaan pienentää. Täten prosessien virtaus on 

varmempaa ja häiriötilanteita esiintyy vähemmän. 
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Taking risks and risk management seriously is critical to ensure the 

sustainability and continuity of business. Properly executed risk management 

helps the company to achieve better its objectives by preventing the negative 

effects and by exploiting positive impacts of the risks. Process management 

principles provide good methods to define and analyze the environment of risk 

management, and also make possible to standardize organization's operations 

and increase understanding of processes and the value creation to the customer. 

The purpose of this research is to create modeling of the outbound logistics with 

the process management tools to improve management of the processes and to 

identify the risks. The aim is also to explore how process management and risk 

management methods support each other and what are the benefits they offer to 

each other. 

 

In the empirical part of the work, the research method used is mainly qualitative 

research. The data was acquired from interviews, observations and existing 

documents. Also research results were found by using different kind of process 

management and risk management tools. Also some qualitative data was 

utilized to support the qualitative research. For the empirical research, the 

theoretical part provides the framework about the principles and methods of 

process management and risk management. 

 

The main results of the thesis are the modelings and descriptions of the 

processes implemented in the company's quality system, and the risk analysis 

including identified risks, their assessments and proposals of treatment 

solutions. The results of the work will improve the understanding of the 

processes and continuous improvement become possible. Also by understanding 

the risks and the required actions to manage them, the probability and impact of 

the events threating the processes can be reduced. Thus, the flow of processes is 

more reliable and includes less faults. 
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1 JOHDANTO 

 

Yritysten toiminnan varmistamisen ja liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta on 

erittäin tärkeää se, miten yrityksissä suhtaudutaan riskeihin ja niiden hallintaan. 

Riskeillä on suuri vaikutus kaikkeen yrityksessä tapahtuvaan toimintaan, ja niihin 

varautumattomuudella voi olla merkittävät vaikutukset yrityksen kilpailukyvylle 

ja toiminnan jatkumiselle. Pahimmillaan suurten riskien toteutuminen voi 

aiheuttaa yrityksen toiminnan loppumisen. Toisaalta yleensä ilman riskinottoa, 

yrityksen on vaikea saavuttaa kasvua ja markkina-asemansa parantamista, sillä 

uusiin mahdollisuuksiin ja niiden hyödyntämiseen liittyy aina riskin aspekti. 

Riskillä on täten kaksi puolta, toisaalta sen toteutuminen voi aiheuttaa 

liiketoiminnalle paljon haittaa, mutta toisaalta siihen liittyy usein myös 

mahdollisuuksia paremmasta. Siksi on tärkeää pohtia, miten riskinhallinta 

toteutetaan ja otetaan osaksi koko yrityksen toimintaa, jotta riskeihin osataan 

varautua tarpeeksi kattavasti ja niiden vaikutukset huomioiden. 

 

Riskienhallinnan kannalta on tärkeää tunnistaa niihin liittyvä toimintaympäristö 

sekä yrityksen sisältä että ulkopuolelta. Sisäisiin riskeihin varautuessa yrityksen 

toiminta on syytä tuntea hyvin, jotta kaikki mahdolliset riskit varmasti 

tunnistetaan. Tarvittavan ymmärryksen saamiseksi on hyvä aloittaa 

riskienhallintatyö toiminnan kuvaamisella, mihin prosessijohtaminen tarjoaa 

monia hyviä työkaluja. Ymmärtämällä prosessit, joiden mukaisesti yritys toimii, 

on helpompi myös löytää niihin liittyvät riskit. Riskienhallinnan kannalta 

järjestelmällisesti suunniteltu prosessimainen yrityksen toimintamalli auttaa 

tunnistamaan toimintoihin liittyviä ongelmia ja uhkia, joita prosesseissa voi 

esiintyä. Lisäksi koko liiketoiminnan läpi virtaavat prosessit paljastavat 

esimerkiksi yksiköiden välisiä rajapintoja ja tietovirtoja, jotka usein sisältävät 

paljon riskejä. Prosessijohtamisen vahva asiakasnäkökulma tarjoaa myös hyvän 

lähtökohdan riskien tunnistamiselle siitä näkökulmasta, mitkä asiat toiminnassa 

ovat tärkeitä asiakastyytyväisyyden täyttymiseksi, ja joiden toteutumisella tai 

toteutumatta jäämisellä voi olla iso merkitys asiakkaiden hankkimiseksi ja 
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sitouttamiseksi. Prosessijohtaminen siis palvelee samojen tavoitteiden 

toteuttamista kuin riskienhallinta.  

Prosessijohtamisella ja prosessien kuvaamisella voidaan saavuttaa myös paljon 

muita hyötyjä, kuin pelkästään ongelma- ja riskikohtien löytäminen. Se auttaa 

organisaatiota muun muassa yhtenäistämään ja standardoimaan toimintaansa, 

tehostamaan kustannustehokkuutta, nopeuttamaan prosessien läpimenoaikoja sekä 

parantamaan tyytyväisyyttä kaikissa sidosryhmissä. Prosessijohtamisen avulla 

toiminnan hallinta helpottuu, koska ymmärrys toiminnan tarkoituksesta ja 

jatkuvasta parantamisesta saadaan systemaattiseksi osaksi organisaation 

toimintaa. 

 

Työ on toteutettu pakkausmateriaaleja valmistavaan teollisuuden yritykseen, 

jonka lähtölogistiikan toiminnot ovat lähiaikoina kokeneet muutoksia. Täten 

yrityksellä syntyi tarve näiden toimintojen prosessimaisen toiminnan kuvaamiseen 

sekä toiminnan varmistamiseen riskianalyysin avulla. Näiden toimenpiteiden 

kautta pyrkimyksenä on lähtevän tavaran virtauksen tehostaminen ja 

häiriötilanteiden vähentäminen riskienhallinnan keinoilla. 

 

 

1.1 Työn tavoitteet ja rajaukset 

 

Työn tavoitteena on luoda mallinnus yrityksen lähtölogistiikan prosesseista niiden 

kokonaisvaltaisen hallinnan parantamiseksi sekä riskien kartoittamiseksi. 

Tarkoituksena on, että prosessien toiminta pystytään varmistamaan 

normaalitilanteiden lisäksi myös poikkeus- ja riskitilanteissa. Normaalitilanteiden 

kannalta suurin prosessien mallintamisesta saatava hyöty on toiminnan 

standardointi ja kehittämiskohteiden löytäminen. Poikkeustilanteiden varalta 

tärkein tavoite on riskianalyysin tekeminen ja riskienhallintatoimenpiteiden 

määrittely, jotta mahdolliset riskit tunnistetaan sekä niiden todennäköisyyttä ja 

vaikutuksia pystytään arvioimaan ja vähentämään. 

Tutkimuksen tavoitteiden pohjalta voidaan määrittää sen tutkimuskysymykset. 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä on: 
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Miten yrityksen lähtölogistiikan prosesseja tulee hallita, ja niiden toiminta 

varmistaa riskienhallinnan avulla? 

 

Tämä päätutkimuskysymys voidaan jakaa sitä määritteleviin 

osatutkimuskysymyksiin, joita ovat: 

 

 Miten prosesseja kuvataan, kehitetään ja mitataan? 

 Minkälaisia riskejä lähtölogistiikan prosesseihin ja liiketoimintojen 

ulkoistamiseen liittyy ja miten niitä voidaan vähentää, hallita ja 

seurata? 

 Miten riskienhallinta ja prosessijohtaminen tukevat toisiaan? 

 Miten prosesseja ja riskienhallintaa voidaan jatkuvasti parantaa? 

 

Tutkimuskysymyksiin vastaamisella pyritään siihen, että tutkimuksen 

lopputuloksena on tarkat kuvaukset tutkimukseen rajatuista prosesseista ja niihin 

liittyvistä vaiheista, tehtävistä ja kehityskohteista sekä niiden pohjalta tehty 

toiminnan riskianalyysi.  

 

Työ on rajattu koskemaan yrityksen yhden tuotantolaitoksen lähtölogistiikan 

prosesseja ja näiden riskienhallintaa. Tutkimus on rajattu tähän, sillä tätä osa-

aluetta ei ole yrityksessä vielä kuvattu, eikä siihen liittyen ole tehty systemaattista 

riskianalyysia. Tutkimukseen ei ole otettu muita toiminnan osa-alueita myöskään 

siitä syystä, jotta toiminta saadaan kuvattua ja riskit kartoitettua tarpeeksi tarkasti. 

Tämän mukaa myös työn teoriaosuudet on rajattu kahteen kokonaisuuteen, joista 

toinen käsittelee prosessijohtamista ja toinen riskienhallintaa.  

 

 

1.2 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimus on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen on toteutettu tutkimuksen 

kannalta olennaisten teorioiden kirjallisuuskatsauksena, ja toinen osa näitä 

teorioita soveltavana empiirisenä tutkimuksena. Kirjallisuustutkimuksessa on 
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hyödynnetty erilaisia aiheesta kirjoitettuja kirjoja, tieteellisiä artikkelijulkaisuja ja 

internet-lähteitä.  

 

Tutkimuksen empiirinen osa on toteutettu pääasiassa kvalitatiivisena eli 

laadullisena tutkimuksena, sillä tavoitteena on tutkitun ilmiön kokonaisvaltainen 

ymmärtäminen käyttämällä tutkittavan tilanteen kartoittamiseksi laadullisia 

tutkimusmenetelmiä. Tarkemmin tutkimus on toteutettu case- eli 

tapaustutkimuksena, koska tutkimuksessa on tarkasteltu vain yksittäistä kohdetta, 

tässä tapauksessa tutkimuksen kohdeyritystä. Kvalitatiivista tutkimusta on 

kuitenkin täydennytty hyödyntämällä myös kvantitatiivista eli määrällistä 

tutkimusta käyttämällä tutkimusaineistona muun muassa tilastoituja aineistoja. 

Tutkimuksessa on hyödynnetty aineiston keräämisessä useampia eri menetelmiä. 

Ensisijaisesti toimintaa on kartoitettu tekemällä haastatteluja. Haastattelutyyppinä 

on käytetty pääasiassa teemahaastattelua eli lomake- ja avoimen haastattelun 

välimuotoa. Teemahaastattelussa kysymyksiä ei ole ennalta tarkasti muotoiltu ja 

järjestelty vaan haastattelu etenee tietyn ennalta suunnitellun aihepiirin sisällä. 

Aineiston keräämisessä on hyödynnetty myös havainnointia työskentelemällä 

osana organisaatiota. Lisäksi aineistoa on saatu valmiista dokumenteista, kuten 

sopimusteksteistä, yrityksen aikaisemmin tekemisistä tutkimuksista ja tilastoista 

sekä tietojärjestelmistä. (Hirsjärvi et al. 2007, s. 130-162) 

 

Enemmän tutkimuksen käytännön järjestelyistä ja etenemisestä kerrotaan 

myöhemmin empiirisen osuuden alussa luvussa neljä. Kyseinen luku taustoittaa 

tarkemmin tutkimusta ja työn empiiristä osuutta.  

 

 

1.3 Raportin rakenne 

 

Kuten aiemmin todettiin, työ voidaan jakaa kahteen erilliseen osaan; teoreettiseen 

ja empiiriseen osaan, jotka muodostuvat yhteensä kahdeksan eri teemojen 

ympärille keskittyvästä pääluvusta. Näiden lukujen sisältöä kuvaava input/output-

taulukko löytyy taulukosta 1. Taulukon inputit ovat asioita, joita käsiteltävässä 
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luvussa selvitetään, kun outputit ovat tuloksia, joita luvussa on saatu aikaan. 

Ensimmäinen luku on työn johdanto, jossa esitellään laajempi kuva, mihin työ 

liittyy sekä esitellään työn rajaaminen, tavoitteet ja tutkimuksen tieteellinen 

toteutus.  

 

Työn teoreettiset osat ovat pääluvut 2-4. Luku kaksi käsittelee prosessijohtamista 

ja prosesseja yleisesti sekä prosessien kuvaamista, mittaamista ja kehittämistä. 

Kolmas luku keskittyy riskien ja riskienhallinnan teoreettiseen viitekehykseen. 

Teoriaosuuden tarkoitus on pohjustaa työn empiiristä osuutta ja käsitellä niitä 

aihe-alueita, jotka ovat empiirisen osuuden kannalta olennaisia.  

 

Seuraavat luvut neljästä kuuteen keskittyvät työn empiiriseen osaan. Ensin 

luvussa neljä esitellään lisää tutkimuksen taustaa ja tarvetta yritykselle, sekä 

tutkimuksen käytännön järjestelyt ja suorittaminen. Luvussa viisi käsitellään 

prosessien kuvaamista, hallintaa ja kehittämistä käytännössä rajauksen mukaisella 

aihealueella. Kuudennessa luvussa määritetään kuvattujen prosessien ja 

liiketoiminnan muutoksen mukaiset riskit sekä niiden hallintatoimenpiteet. 

Seitsemännessä luvussa esitellään työn johtopäätökset sekä suositukset 

jatkotoimenpiteiden ja lisätutkimuksen osalta. Viimeinen eli kahdeksas luku on 

työn yhteenveto, jossa käsitellään tiivistetysti työn ja tutkimuksen olennaisimmat 

vaiheet ja tulokset. 

 

Raportin rakenne on suunniteltu siten, että se etenee sekä teoria- että 

empiriaosuudessa loogisesti toimintaympäristön määrittämisestä 

prosessijohtamisen keinoin riskienhallintaan, joka hyödyntää systemaattisesti 

kuvattuja prosesseja riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa. Tavoitteena on myös, 

että teoriaosuudet antavat tarvittavan viitekehyksen itse empiiriselle 

tutkimukselle. 
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Taulukko 1: Raportin rakenne input/output-taulukkona 

INPUT LUKU OUTPUT 

Mihin työ liittyy? Mitkä 

ovat tarpeet työn 

tekemiselle? Mitä 

tavoitteita työllä 

saavutetaan? 

1. JOHDANTO Työn taustojen, 

tavoitteiden, rajauksien ja 

rakenteen määrittely 

Mitä prosessit ovat ja 

miten niitä hallitaan, 

mallinnetaan ja 

kehitetään? 

2. PROSESSI-

JOHTAMINEN 

Liiketoimintaprosessien 

määrittely, 

prosessijohtamisen 

menetelmien esittely sekä 

prosessien kuvaamisen 

periaatteet. 

Mitä riskit ja 

riskienhallinta ovat? Mitkä 

ovat riskienhallinta-

prosessin vaiheet? 

3. RISKIEN-

HALLINTA 

Riskien ja riskienhallinnan 

määrittely sekä 

riskienhallintaprosessin ja 

–menetelmien esittely 

Miten tutkimus on 

toteutettu? Mitkä ovat 

tutkimuksen taustat? 

4. TUTKIMUKSEN 

TAUSTAT 

Tutkimuksen taustan ja 

kulun tarkempi esittely ja 

empiirisen osuuden 

taustoittaminen 

Mitä prosesseja 

toimintoihin liittyy? Miten 

näitä prosesseja hallitaan? 

Mitä kehittämiskohteita 

niihin liittyy? 

5. YRITYKSEN 

TOIMITUS-

PROSESSIEN 

KUVAAMINEN JA 

ARVIOIMINEN 

Yrityksen lähtölogistiikan 

prosessien kuvaukset sekä 

niiden ongelmakohtien 

esittely sekä toimenpide-

ehdotukset 

Mitä riskejä prosesseihin 

liittyy? Miten riskit on 

tunnistettu ja miten niitä 

voidaan hallita ja kehittää? 

6. PROSESSIEN 

TOIMINNAN 

VARMISTAMINEN 

RISKIEN-

HALLINNAN 

KEINOIN 

Prosesseihin liittyvien 

riskien tunnistaminen ja 

arviointi sekä keinot 

riskien hallintaan, 

seuraamiseen ja 

kehittämiseen 

Mitä tuloksia 

tutkimuksella on saatu? 

Mitä toimenpiteitä tulee 

tehdä jatkossa? 

7.JOHTO-

PÄÄTÖKSET JA 

TOIMENPIDE-

SUOSITUKSET 

Työn pohjalta nousseet 

johtopäätökset, 

suositukset toimenpiteistä 

ja tulosten arviointi 

Mitkä ovat tärkeimmät 

työssä esille nousseista 

asioista?  

8.YHTEENVETO Tiivistelmä 

merkittävimmistä työssä 

esille nousseista tuloksista 

ja asioista 
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2 PROSESSIJOHTAMINEN 

 

Tässä luvussa käsitellään prosessien yleistä määritelmää sekä prosessiajattelun ja 

–johtamisen periaatteita, jotta liiketoimintaprosesseista saadaan riittävä käsitys ja 

löydetään menetelmät prosessien hallintaan. Prosessien hallinnan kannalta 

oleellisia kokonaisuuksia ovat prosessien mallintamiseen, kehittämiseen ja 

mittaamiseen liittyvät teoriat. 

 

 

2.1 Prosessit yleisesti 

 

Laamasen (2001) määritelmän mukaan prosessi tarkoittaa joukkoa toisiinsa 

liittyvistä toistuvista toiminnoista ja niiden toteuttamiseen tarvittavista 

resursseista, joiden avulla syötteistä muodostetaan tuotteita. 

Liiketoimintaprosessille olennaisia tekijöitä ovat yrityksen sisäinen tai ulkoinen 

asiakas, riippumattomuus organisaatiorakenteista sekä suorituskyvyn arviointi 

asiakkaan näkökulmasta. Näin liiketoimintoprosesseissa korostuvat 

asiakaslähtöisyys ja koko organisaation toiminta. Yleisiä liiketoimintoprosesseja 

ovat muun muassa tuotteen kehittäminen, tilaus-toimitusketju, valmistus, hankinta 

ja asiakaspalvelu. (Laamanen 2001, s. 20; Hannus 1995, s. 41-42) 

 

Prosessin rakenne voidaan kuvata viiden pääelementin avulla, joita ovat syötteet 

ja tuotokset, prosessin läpi virtaavat yksiköt, tapahtumaketjut, resurssit ja 

informaatiovirrat. Syötteet ovat prosessissa jalostettavia asioita, jotka voidaan 

jakaa aineellisiin ja aineettomiin syötteisiin. Aineellisia syötteitä ovat esimerkiksi 

raaka-aineet ja raha, kun taas aineettomia ovat muun muassa tieto, energia ja aika. 

Tuotokset ovat taas asiakkaalle arvoa tuottavia prosessissa syötteistä jalostettuja 

asioita, kuten valmiita tuotteita tai palveluita. Virtaavat yksiköt ovat prosessin 

kohteita eli prosessin läpi meneviä yksiköitä, kuten materiaaleja, tilauksia, 

asiakkaita tai tuotteita. Itse perinteisemmän prosessin osan muodostaa 

tapahtumaketjut, joiden läpi virtaavat yksiköt muuttuvat syötteistä tuotoksiksi. 

Prosessien mahdollistamiseksi tarvitaan myös aineellisia resursseja, kuten 
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tuotantokoneistoa, työntekijöitä ja toimitiloja. Erona syötteisiin voidaan pitää sitä, 

että resursseja enemmänkin käytetään, kun taas syötteitä kulutetaan. Viimeinen 

elementti on tietorakenteet, jotka sisältävät prosessin eri vaiheiden toteuttamiseen 

tarvittavat tiedot. Yksinkertaistettu prosessin rakenne on kuvattuna kuvassa 1. 

(Laguna ja Marklund 2013, s. 1-9) 

 

 

 

Kuva 1. Prosessin määritelmä (mukaillen Laguna ja Marklund 2013, s. 9) 

 

Prosessit voidaan jakaa merkittävyytensä perusteella ydinprosesseihin ja 

tukiprosesseihin. Ydinprosessit ovat suoraan ulkoiselle asiakkaalle arvoa tuottavia 

prosesseja, kuten esimerkiksi tuotekehitys, valmistus, markkinointi ja tuotteiden 

toimittaminen. Näiden prosessien tuotteet tyypillisesti suuntautuvat suoraan 

ulkoiselle asiakkaalle. Tukiprosessit ovat ydinprosesseja tukevia prosesseja, joissa 

asiakkaan on tyypillisesti sisäinen asiakas. Nämä prosessit luovatkin edellytykset 

ydinprosessien toteuttamiselle. Tällaisia prosesseja ovat esimerkiksi strateginen 

suunnittelu, toiminnan suunnittelu ja tietojärjestelmien käytön tuki. (Laamanen ja 

Tinnilä, 2002) 

 

 

2.2 Prosessiajattelun lähtökohdat 

 

Prosessiajattelu on yksi yritysten tuloksellisuuden kehittämisen merkittävistä 

keinoista. Prosessiajattelu liitetäänkin erityisesti toiminnan 



17 

 

tehostamispyrkimyksiin ja arvoa tuottamattoman työn karsimiseen prosesseja 

parantamalla. Prosessiajattelua voidaan pitää keinona strategian toteuttamiseen, 

asiakastyytyväisyyden lisäämiseen ja organisatorisia rajoja rikkovaan 

yhteistyöhön. Prosessiajatteluun liittyy vahvasti systemaattinen ajattelu, 

asiakaskeskeisyys, päämääräsuuntautuneisuus, lisäarvon tuottaminen, 

palautetiedon hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa ja tuloksellisuuden 

systemaattinen kehittäminen. (Blomqvist & Martinsuo 2010, s. 3) 

 

Prosessiajattelun lähtökohtana voidaan pitää asiakasta ja tämän tarpeita. Yritys 

kehittää tuotteet ja palvelut, jotka täyttävät asiakkaan tarpeet, sekä suunnittelee 

prosessit, joilla asiakkaalle saadaan tuotettua ja toimitettua nämä tuotteet ja 

palvelut. Lisäksi selvitetään, mitä syötteitä prosessien toimintaan tarvitaan, ja 

mistä ne saadaan. Näin yritykselle on saatu kehitettyä prosesseja, joissa syötteistä 

tuotetaan tuotoksia erilaisten toimenpiteiden sekä resurssien avulla. 

Prosessiajattelulla pyritään siis ennen kaikkea lisäarvon tuottamiseen asiakkaalle 

ja asiakastarpeiden täyttämiseen. Tämän lisäksi organisaation toiminta yhtenäistyy 

ja tehostuu, sekä toiminnan kehittäminen helpottuu. (Laamanen 2001, s. 21-22) 

 

Koska prosessien ensisijaisena tarkoituksena on täyttää prosessin asiakkaan 

tarpeet, niiden suunnittelun lähtökohtana tulisikin olla asiakkaiden toiminta, ja 

parhaassa tapauksessa prosessi lähtee asiakkaasta ja päättyy asiakkaaseen. Tällöin 

asiakkaan tarpeista pystytään viestimään läpi prosessin, ja niiden täyttäminen 

onnistuu todennäköisesti tehokkaammin. Näin prosessiajattelulla pystytään 

parantamaan asiakkaan saamaa palvelua, ja yhteistyö asiakkaan kanssa sujuu 

sujuvammin. Prosessiajattelulla ja asiakkaan tarpeet huomioon ottamisella 

pystytään lisäksi edistämään imuohjauksella toimivaa tuotantoa, jolloin resurssit 

pystytään mitoittamaan taloudellisemmin, toimintaan sitoutuu vähemmän 

pääomaa ja palvelukyky paranee. (Laamanen 2001, s. 22) 

 

Prosessiajattelu auttaa parantamaan myös yhteistyötä organisaation sisällä, sillä 

selkeät prosessit auttavat organisaation eri jäseniä ymmärtämään oman 

toimintansa ulkopuolisia toimintoja, ja oman toimintansa suhdetta niihin. 
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Ongelmana monesti erityisesti isommissa organisaatioissa on se, että 

organisaation toimijat keskittyvät vain omaan tehtäväänsä, jolloin kokonaisuuden 

hallinta voi olla epäjärjestelmällistä, ja eri toiminnot eivät tue toisiaan tarpeeksi 

tehokkaalla tavalla. Prosessiajattelulla kokonaisuuden hahmottaminen ja yhteistyö 

eri toimintojen välillä paranee, ja samalla myös toiminnan kehittäminen 

mahdollistuu, kun organisaation toiminta nähdään loogisesti etenevinä 

prosesseina, joissa myös omaa toimintaa kuvaavaa prosessia edeltävät ja seuraavat 

prosessit ymmärretään. Monesti erillisiin toimintoihin keskittyvässä 

kehittämisessä vaarana on toimintojen osaoptimointi, jolloin yksittäisten osastojen 

toiminta tehostuu, mutta prosessien toiminta kokonaisuudessaan ei parane, ja 

kokonaishyöty jää pieneksi. (Laamanen 2001, s. 22-23) 

 

 

2.3 Prosessijohtamisen periaatteet 

 

Laamasen ja Tinnilän (2002) mukaan prosessijohtamisella tarkoitetaan niitä 

menettelyjä, joiden avulla tunnistetaan ja kehitetään organisaation menestyksen 

kannalta tärkeitä toimintojen ketjuja eli prosesseja. Lähtökohtana on, että 

organisaation suorituskyky muodostuu prosessien kautta, ja sitä pystytään 

parantamaan prosesseja kehittämällä. (Laamanen & Tinnilä 2002, s. 12-13) 

 

Hannuksen (1995) mukaan prosessijohtamisen pääperiaatteet ovat prosessien 

uudistaminen ja mahdollisimman hyvän suorituskyvyn tavoittelu. Prosessien 

uudistamisella tavoitellaan prosessien asiakkaille arvoa tuottamattomien 

toimintojen poistamista ja jäljelle jäävien toimintojen parantamista prosessi-

innovaatioiden ja jatkuvan parantamisen kautta siten, että prosessien asiakkaiden 

tarpeet tyydytetään entistä paremmin. Suorituskyvyllä tarkoitetaan organisaation 

kykyä tuottaa tuloksia, jotka vastaavat sen sidosryhmien, kuten omistajien, 

asiakkaiden ja henkilöstön, odotuksia. Prosessijohtamisessa suorituskykyä 

mitataan erityisesti prosessien asiakkaiden näkökulmasta, koska prosesseilla 

pyritään mahdollisimman hyvään asiakastarpeiden tyydyttämiseen. On kuitenkin 

huomioitava, että prosesseissa myös muut kuin yrityksen varsinaiset asiakkaat 
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voivat olla prosessien asiakkaita. Suorituskyvylle on olemassa erilaisia mittareita, 

jotka on syytä määritellä kunkin prosessin tavoitteiden mukaisesti. (Hannus 1995, 

s. 15-32) 

 

Prosessijohtamisen karkeaa prosessia voidaan kuvata kuvan 2 mukaisena 

prosessina. Tämän kaltainen menettely antaa lähtökohdat organisaation 

kehittämiseksi asiakaslähtöiseksi, ketteräksi ja joustavaksi. Ensimmäinen 

päävaihe on tunnistaa ja määritellä organisaation avainprosessit, joiden merkitys 

asiakastarpeiden täyttämiseksi, ja näin organisaation menestymiseksi on suuri. 

Toisessa vaiheessa kuvataan nämä prosessit ja organisoidaan niiden kehitystyö. 

Seuraavassa vaiheessa organisoidaan itse toiminta prosessien mukaiseksi 

muuttamalla toimintatapoja ja uudelleen organisoimalla toimintoja sekä 

analysoimalla ja mittaamalla prosesseja ja niiden suorituskykyä. Viimeinen vaihe 

on prosessien jatkuva parantaminen, jonka avulla prosesseja pystytään edelleen 

jatkuvasti kehittämään ja aikaansaamaan toimintaan suorituskykyä parantavia 

muutoksia. (Laamanen 2001, s. 49-50) 

 

 

 

Kuva 2. Prosessin mukaisen toiminnan kehittämisen vaiheet (Laamanen 2001) 
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2.4 Prosessijohtamisen suuntauksia 

 

Prosessijohtamisen pohjalta on historian aikana kehittynyt erilaisia johtamisen 

malleja ja prosessijohtamisen koulukuntia, joista merkittävimmät esitellään 

seuraavaksi. Vaikka eri koulukuntien painopisteet vaihtelevat, on niiden 

peruskäsitteistö ja pohjimmaiset tavoitteet kuitenkin yhteneviä; prosessien 

parantaminen ja suorituskyvyn lisääminen. (Hannus 1995, s. 345) Yhteistä 

erilaisille laadun ja toimintojen kehittämiseen pohjautuville menetelmille on se, 

että ne tähtäävät juuri prosessien parantamiseen. Tavoitteiden lisäksi niille on 

yhteistä jatkuvan parantamisen periaatteet, asiakastyytyväisyyden lisääminen ja 

henkilöstön osallistaminen. Juuret eri prosessijohtamisen koulukunnille ovat 

laatuajattelussa, ja erityisesti kokonaisvaltaisen laadun kontrolloinnissa, joka 

ensimmäisenä syntyi Japanissa jo toisen maailmansodan jälkeen. 

Kokonaisvaltainen laadun kontrollointi (Total Quality Control, TQC) korostaa 

asiakastyytyväisyyttä, laadun varmistamista kaikessa toiminnassa, tehokkuutta ja 

prosessien jatkuvaa parantamista. (Chiarini 2011)    

  

Vanhin varsinaisista prosessijohtamisen koulukunnista on kokonaisvaltainen 

laatujohtaminen (Total Quality Management, TQM), joka korostaa ennen 

kaikkea asiakkaan tarpeita sekä niiden ymmärtämistä ja jatkuvaa parantamista. 

(Laamanen & Tinnilä 2002, s. 14-15). Laatujohtamisen näkökulmasta laatua 

arvioivat vain asiakkaat, joille merkityksellisiä laadun komponentteja ovat muun 

muassa tuotteen ominaisuudet, toimitusvarmuus, toimitusaika ja asiakaspalvelu. 

Laatujohtamisella pyritään siihen, että asiakkaalle arvoa tuottavan prosessin 

kaikki vaiheet on kehitetty asiakaslähtöisesti mahdollisimman tehokkaiksi, ei 

pelkästään varsinainen asiakasrajapinta. Laadun kehittämiseen liittyykin siten 

esimerkiksi myös kustannustehokkuuden ja läpimenoaikojen parantaminen 

kaikissa toiminnoissa. Laatujohtamiseen on kehitetty erilaisia järjestelmiä ja 

standardeja, joilla laatujohtamista voidaan käytännössä toteuttaa. Niillä on 

merkitystä myös asiakassuhteisiin, sillä niillä pystytään todentamaan yrityksen 

laatujohtaminen asiakkaalle, ja monesti ne on kehitetty ja sertifioitu asiakkaan 

vaatimuksena. Laatujohtamisessa pyritään jatkuvaan parantamiseen erilaisten 
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työkalujen avulla, joiden tarkoituksena on poistaa ja vähentää virheitä, 

läpimenoaikoja, kustannuksia ja hukkaa sekä parantaa laatua muun muassa 

erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä ja tilastollisia menetelmiä hyödyntämällä. 

(Hannus 1995, s. 131-137) 

 

Aikaan perustuva johtaminen (Time Based Management, TBM) on 

lähestymistapa, jossa painotetaan aikaa kriittisenä tekijänä ja tärkeimpänä 

suoritustekijänä. Tämän koulukunnan tavoitteena on eliminoida tuottamatonta 

aikaa, jotta läpimenoajat radikaalisesti paranisivat. Koska läpimenoajat ovat 

tiiviissä yhteydessä laadun parantamisen ja kustannusten minimoimisen kanssa, 

pystytään aikaan perustavalla johtamisella vaikuttamaan myös niihin. (Laamanen 

& Tinnilä 2001, s. 14) 

 

Tarjontaketjun tai toimitusketjun hallintaa (Supply Chain Management, SCM) 

voidaan myös tarkastella prosessijohtamisen yhtenä koulukuntana, koska siihen 

liittyvät suorituskyvyn parantamisen keinot perustuvat laatujohtamiseen ja aikaan 

perustuvan johtamisen periaatteisiin. Lisäksi siinä tarkastelun kohteena on koko 

logistisen ketjun läpileikkaava prosessi aina tilauksesta toimitukseen asiakkaalle. 

(Hannus 1995, s. 168) Tavoitteena tässä on virtaviivaistaa toiminnot koko 

arvoketjussa eliminoimalla turhat välivaiheet ja toiminnot, jotta materiaali- ja 

tietovirrat olisivat mahdollisimman nopeita ja tehokkaita (Laamanen & Tinnilä 

2002, s. 13-14) 

 

Toimintojohtaminen (Activity Based Management, ABM) on prosessilähtöinen 

toimintatapa, jonka kehittymisen taustalla ovat olleet kustannuslaskennan 

epäkohtien ja puutteiden korjaaminen. Päätavoitteena toimintojohtamisessa on 

kustannustehokkuus, mutta sillä pyritään vaikuttamaan myös aikaisempien 

mallien tapaan läpimenoaikoihin, laatuun ja virheiden minimointiin. Tämä on 

toteutettu yhdistämällä toimintoperusteinen kustannuslaskenta prosessijohtamisen 

periaatteisiin, jolloin johtamisen ja kustannuslaskennan päähuomio on siirretty 

pois resursseista ja toiminnallisista kustannuspaikoista toiminnoista rakentuviin 
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prosesseihin, kustannusten aiheuttajiin ja suoritusmittareihin. (Hannus 1995, s. 

193-194) 

 

Eri prosessijohtamisen koulukuntien kattokäsitteenä voidaan nähdä lean-ajattelu, 

jonka avulla organisaatio pyrkii tuottamaan lisää arvoa asiakkaalle käyttämällä 

vähemmän resursseja ja poistamalla kaikki, mikä ei arvontuotannon kannalta ole 

merkityksellistä. Lean-ajattelu onkin moniulotteinen lähestymistapa, joka sisältää 

laajan valikoiman erilaisia johtamisen menetelmiä, kuten laatujohtamisen 

periaatteita ja JOT-periaatteet (Juuri Oikeaan Aikaan). (Hannus 1995, s. 208) 

Leanin perusajatus on kaiken turhuuden poistaminen prosesseista ja virtauksen 

mahdollistuminen prosesseissa. Lean-ajattelua noudattava organisaatio ymmärtää 

asiakkaalle tuotetun arvon merkityksen ja yrittää jatkuvasti parantaa sitä. 

Ensisijaisena tavoitteena leanissa on luoda mahdollisimman paljon arvoa tuottava 

prosessi asiakkaalle, joka sisältää mahdollisimman vähän hukkaa ja turhaa. Lean-

johtamisessa pyritään luomaan optimaalinen kokonaisvirta prosessissa yksittäisten 

osastojen optimoinnin sijaan. Virtaus nähdään enemmän horisontaalisena kuin 

perinteisen ajattelun vertikaalisena. Turhuuden poistaminen prosesseista auttaa 

vähentämään prosesseissa tarvittavaa työpanosta, aikaa, kustannuksia ja virheitä. 

(Bhasin 2011; Bhasin 2015) 

 

Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelun (Business Process Re-

engineering, BPR) tarkoituksena on aikaansaada prosesseihin radikaaleja 

muutoksia eli prosessi-innovaatioita (Hannus 1995, s. 222). Tämä suuntaus 

eroaakin aikaisemmista suuntauksista sen takia, että niissä keskitytään enemmän 

pienempiin jatkuvan parantamisen mukaisiin muutoksiin. Prosessien uudelleen 

suunnittelussa liiketoimintaprosesseja kehitetään uudestaan alusta alkaen, jotta 

niiden tehokkuutta ja toimivuutta voidaan parantaa. Tässäkin pyritään 

vaikuttamaan prosessien läpimenoaikoihin, kustannuksiin ja laatuun, mutta 

suorituskykyyn pyritään saamaan suurempi vaikutus kerralla. Vaikka 

mahdollisuudet tässä menetelmässä ovat suuremmat, ovat sitä myös riskit, sillä 

muutokset voivat olla hyvinkin radikaaleja ja täten niihin voi liittyä monenlaisia 

epävarmuuksia. (Roberts 1996, s. 9-39) 
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Kaikkien prosessijohtamisen koulukuntien tavoite on siis hyvinkin 

samankaltainen; pyrkiä vastaamaan paremmin asiakkaan tarpeisiin parantamalla 

organisaation prosesseja. Työkalut tämän toteuttamiseen ja painotukset 

suorituskyvyn parantamisessa kuitenkin vaihtelevat eri menetelmien välillä. 

Niiden kaikkien tarkoituksena on kuitenkin, joko pienin askelin tai isoin 

harppauksin parantaa prosessien läpimenoaikoja ja laatua, pienentää kustannuksia 

sekä eliminoida virheitä ja turhia vaiheita.  

 

 

2.5 Prosessien mallintamisen tarkoitus 

 

Yleisesti voidaan todeta, että mallintamista ei tehdä yleensä pelkästään 

mallintamisen takia, vaan siihen liittyy jokin syvempi tavoite, kuten ymmärryksen 

lisääminen suunnitellun kehittämistehtävän taustaksi tai tilanteen kartoittamiseksi 

lähtö- tai tavoitetilassa. Tarkoituksena on myös, että tuotetut mallit vastaavat 

käsiteltyyn ongelmaan tai tavoitteeseen, ja niiden tulisikin ohjata mallintamista 

oikeaan suuntaan. Ohjaavia kysymyksiä ovat muun muassa; mitä mallinnetaan, 

miten mallinnetaan ja miten tarkkaan mallinnetaan. (Itälä et al. 2012, s. 21) 

 

Prosessien mallintamisen lähtökohtana voi olla monia erilaisia tavoitteita, joista 

yleisimpiä ovat esimerkiksi: 

 ymmärryksen lisääminen mallinnettavasta kohteesta 

 kehittämistarpeiden löytäminen 

 toiminnan yhdenmukaistaminen organisaation sisällä 

 automatisointi manuaalisten työvaiheiden tuottamisella tietotekniikan 

avulla 

 toiminnan seuranta 

(Itälä et al. 2012, s. 21) 

 

Tavoitteen lisäksi mallinnusta ohjaa näkökulma; kenen tarpeisiin mallintaminen 

vastaa ja kenen näkökulmasta mallintaminen tehdään. Eri toimijoita, kenen 

näkökulmasta mallintaminen voidaan tehdä, ovat esimerkiksi johto, työntekijä, 
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kehittäjä ja asiakas. Näiden eri sidosryhmien osalta prosessien kuvaamisella on eri 

tavoitteita, erilaiset prosessien kehityskohteet ja myös kuvaamisen taso vaihtelee 

ylemmän tason karkeammasta kuvaamisesta yksityiskohtaisiin työohjeisiin. 

Taulukkoon 2 on koottu mallintamisen tavoitteet, kehityskohteet ja kuvaamisen 

tarkkuuden taso eri toimijoiden näkökulmista. (Itälä et al. 2012, s. 25-27) 

 

Taulukko 2. Prosessien mallintamisen näkökulmat (Itälä et al. 2012, s. 26) 

Näkökulma Tavoite Kehityskohde Kuvauksen taso 

Johto  organisointi 

 tehostaminen 

 standardointi 

 laatutyö 

 tulosten 

parantaminen 

 seuranta 

 liiketoiminnan 

tulokset 

 laatu 

 arvoverkko  

 keskeiset 

liiketoiminta-

prosessit 

 ylätason prosessit 

Työntekijä  toiminnan 

hallinta 

 kehityskohteiden 

tunnistaminen  

 toiminnan 

ymmärtäminen 

 tietotarpeiden 

esilletuominen 

 työn sujuvuus  työprosessit 

 työnkulut  

 tehtävät  

 suoritusjärjestys 

Kehittäjä  automatisointi 

 prosessin 

suorittaminen 

ohjelmiston 

avulla 

 ohjelmiston 

määrittely ja 

tuottaminen 

 kohdealueen 

ymmärtäminen, 

simulointi ja eri 

vaihtoehtojen 

löytäminen 

 ohjelmistot 

 tieto-

järjestelmät 

 työnkulut 

 tarkat toiminnot 

 toisiinsa liittyvät 

toiminnot 

 rajapinnat 

 esi- ja jälkiehdot 

 toiminnossa 

käsiteltävät tiedot 

Asiakas  osaa toimia 

oman tilanteensa 

edellyttämällä 

tavalla 

 palvelutoiminta 

 itsepalvelu 

 asiakasprosessin 

kulku 

 ulkoinen näkymä 

tarjottaviin 

palveluihin 
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Organisaation prosesseja voidaan kuvata eri tarkkuudella erilaisten tarpeiden 

mukaan. Yrityksen toimintaa kokonaisuudessaan voidaan kuvata prosessikartoilla, 

jotka sisältävät kuvauksen siitä, miten tuotteet tai palvelut tuotetaan 

pääpiirteittäin, eli mitkä ovat yrityksen avainprosessit karkealla tasolla. Näitä 

avainprosesseja voidaan tarvittaessa kuvata tarkemmilla tasoilla, jolloin niistä 

saadaan hyvinkin yksityiskohtaisia kuvauksia. Prosessista riippuen on pohdittava, 

kuinka tarkalle tasolle kuvaamisessa tulee mennä. Jos prosessit toteutuvat aina 

täysin samalla tavalla, on yleensä välttämätöntä tehdä yksityiskohtainen kuvaus, 

sillä se helpottaa organisaation eri toimijoiden ymmärrystä prosessien 

toteuttamisesta. Jos prosessit taas sisältävät paljon epävarmuuksia eivätkä ne 

toteudu aina samalla tavalla, kuvaamista ei kannata viedä karkeaa kuvausta 

tarkemmaksi, vaan vaihekohtaiset tehtävälistaukset ovat monesti riittäviä. 

(Blomqvist & Martinsuo 2010) 

 

 

2.6 Prosessien kuvaaminen 

 

Kuvattavien prosessien tunnistamiseksi on hyvä kartoittaa ensin yrityksen 

toimintaympäristö ja yksittäisten prosessien sijoittuminen siihen. Hyvä työkalu 

tähän on prosessikartta. Prosessikartan avulla pystytään paremmin ymmärtämään 

toiminta, jolla tuotteet tai palvelut tuotetaan. Se auttaa myös ymmärtämään, että 

organisaatio toimii systeemiluonteisesti, mikä tarkoittaa, että yksittäiset prosessit 

vaikuttavat toisiinsa sen sijaan, että ne olisivat toisiinsa liittymättömiä erillisiä 

kokonaisuuksia. (Laamanen 2001, s. 59-61) 

 

Prosessikartasta löytyy yleensä organisaation ja sen sidosryhmien ydinfunktiot ja 

niitä leikkaavat ydinprosessit visuaalisesti ja yksinkertaisesti kuvattuna. Kuvassa 

3 on kuvattuna prosessikartan perusperiaate. Ydinfunktioita ovat yrityksen sekä 

sen asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien ydintoiminnot, kuten 

esimerkiksi myynti, markkinointi, tuotesuunnittelu, valmistus ja jakelu. 

Ydinfunktioiden tunnistamisen jälkeen prosessikarttaan kuvataan yrityksen 

ydinprosessit ydinfunktioiden läpivirtaavina kokonaisuuksina. Prosessikartta voi 
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olla pelkästään tämänkaltainen yksinkertaistettu kuvaus ydinfunktioista ja 

ydinprosesseista, ja tarkemmat kuvaukset ydinprosessien aliprosesseista tehdään 

erikseen. (Hannus 1995, s. 43-45) 

 

 

Kuva 3. Prosessikartan periaate (mukaillen Hannus 1995, s. 44) 

 

Kuten aiemmin todettiin, yksityiskohtainen prosessikuvaaminen on yleensä 

tarpeellista, jos kuvattavat prosessit toistuvat aina samalla tavalla, jotta niiden 

toteuttamiseen osallistuvilla henkilöillä ja organisaation osilla on yhdenmukainen 

käsitys prosessien toiminnasta. Yksityiskohtaisissa kuvauksissa prosesseista 

erotellaan prosessien roolit, vastuut, tehtävät ja tehtävien väliset riippuvuudet. 

Prosessien kuvaamiseen on erilaisia, toisistaan hieman poikkeavia menetelmiä, 

joista yleisimmin käytössä ovat vuokaaviot, niin sanotut uimaratakaaviot ja 

tehtävämatriisit. Näihin menetelmiin on vakiintunut tietyt merkintätavat, jotka on 

koottu taulukkoon 3. (Blomqvist & Martinsuo 2010, s. 10-11) 

 

 

 

 

 



27 

 

Taulukko 3. Prosessikuvausten merkinnät (Blomqvist & Martinsuo 2010, s. 11) 

 

 

Vuokaavio ja uimaratakaavio ovat saman tyyppisiä kuvaamismenetelmiä, joihin 

on kuvattuna prosessien eri vaiheet ja niiden väliset materiaali- ja 

informaatiovirrat. Uimaratakaaviossa lisäksi tulee hyvin paremmin esille 

prosessin roolit ja niiden vastuut. Näitä kuvantamismenetelmiä voidaan täydentää 

lisäksi taulukkomaisilla ja verbaalisilla tehtävämatriiseilla, joihin on kuvailtu 

prosessin eri roolien vastuut ja tehtävät vaiheittain. Kuvaan 4 on hahmoteltu 

vuokaavion ja uimaratakaavion periaatteet. (Blomqvist & Martinsuo 2010, s. 11-

12) 
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Kuva 4. Vuokaavion (vasen) ja uimaratakaavion (oikea) periaatteet (Blomqvist & 

Martinsuo 2010, s. 12) 

 

Ennen varsinaista prosessin mallintamista on tärkeää ensin määritellä 

käsiteltävälle prosessille tiettyjä lähtökohtia. Prosessin kuvaaminen kannattaakin 

aloittaa määrittämällä prosessin soveltamisala eli mihin toimintoihin tai 

tilanteisiin prosessi liittyy, sekä tunnistamalla mistä prosessi alkaa ja mihin se 

loppuu. Näin prosessista saadaan heti selkeämpi kokonaiskuva. Seuraavaksi 

tunnistetaan prosessin asiakkaat ja sidosryhmät, sekä näiden tarpeet ja 

vaatimukset prosessille. Näiden täyttymisen tulee olla prosessin avulla 

mahdollista ja prosessin päätarkoitus. On hyvä myös pohtia, mitä muita tavoitteita 

prosessilla on, ja miten prosessin tavoitteet saadaan kytkettyä organisaation 

strategisiin tavoitteisiin. Tavoitteiden kautta on mahdollista myös jo kartoittaa 

prosessin suorituskykyyn liittyvää mittaamista ja sen tunnuslukuja. Jos 

esimerkiksi prosessin tavoitteena on nopeus, kannattaa valita mittariksi 

läpimenoaika. Viimeinen prosessin lähtökohtien määrittelyyn liittyvä vaihe on 

aiemminkin esiteltyjen prosessin osien, kuten syötteiden, tuotosten ja resurssien 

tarkastelu, joiden pohjalta itse prosessia voidaan lähteä hahmottelemaan. 

(Laamanen 2001, s. 89-92) 
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Kun edellä mainitut prosessin rajaukseen, tarkoitukseen, asiakkaaseen, 

vaatimuksiin ja tavoitteisiin liittyvät asiat on määritelty ja kartoitettu, voidaan 

siirtyä prosessin kaavion piirtämiseen. Lähtökohtien avulla on mahdollista 

ymmärtää prosessin kriittiset kohdat ja huomioida ne prosessimallinnuksessa. 

Ainoa päämäärä ei ole pelkkä prosessin kuvaaminen, vaan myös näiden kriittisten 

kohtien avulla löytää kehittämisen ja parantamisen kohteita. Prosessikaavion tulee 

olla riittävän konkreettinen, jotta pelkän kuvauksen perusteella pystytään 

ymmärtämään prosessin toiminta myös käytännössä. Prosessiin liittyen on tärkeää 

kuvata pelkkien vaiheiden lisäksi myös keskeiset roolit sekä niiden vastuut ja 

tehtävät, jotta prosessin osallistuvat ymmärtävät paremmin oman roolinsa 

prosessin toteuttamisessa kokonaisuus ja vaatimukset huomioon ottaen. Tämä voi 

olla sanallinen esitys prosessikaavion tukena, mutta esimerkiksi 

uimaratakaaviossa roolit on suoraan hyvin esitetty myös itse kaaviossa. Roolien ja 

vastuiden kautta prosessiin voidaan kehittää juuri kyseistä prosessia koskevat 

pelisäännöt, joiden mukaan kaikki prosessiin osallistuvat toimivat. (Laamanen 

2001, s. 92-94) 

 

 

2.7 Prosessien mittaaminen  

 

Prosessien suorituskyky on kykyä saada prosesseilla aikaan haluttuja tuloksia. 

Suorituskyvyn eri osa-alueita ovat aika, raha, määrä, fysikaaliset ominaisuudet ja 

sidosryhmien näkemykset. Läpimenoaika on yksi yleisimmistä prosessien 

tunnusluvuista, koska läpimenoaikaa lyhentämällä voidaan vähentää kustannuksia 

ja virheitä sekä parantamaa laatua ja asiakastyytyväisyyttä. Läpimenoaika koostuu 

siirto-, odotus-, suoritus- ja lopetusajasta. Toinen aikaan liittyvä tunnusluku on 

toimitusajan täsmällisyys, jolloin asiakkaalle ei välttämättä ole tärkeää 

mahdollisimman nopea toimitusaika, vaan oman toiminnan suunnittelu 

täsmällisen toimitusajan perusteella. Rahaan liittyvät tunnusluvut ovat 

prosesseissa yleensä kustannuksia, joita ovat prosessien suorat kustannukset sekä 

pääoman sitoutuminen prosesseihin, kuten niissä tapahtuviin välivarastointeihin. 
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Kustannusten määrittäminen on monesti prosessien osalta hankalaa, koska 

kustannuslaskenta yleensä keskittyy prosessien sijaan toimintokohtaisiin 

kustannuksiin. Määrien osalta prosesseista mitataan esimerkiksi tuotteiden, 

palvelutapahtumien, ideoiden, poikkeamien, reklamaatioiden, asiakkaiden tai 

tapaturmien määrää. Fysikaalisista ominaisuuksista mitattavia asioita ovat muun 

muassa tuotteen tai prosessin ominaisuudet kuten tuotteen paino tai prosessin 

työturvallisuuteen liittyvä melu. Sidosryhmien näkemyksiä voidaan mitata 

esimerkiksi asiakas- tai henkilöstötyytyväisyyden kyselyillä ja kartoittamisella. 

Yksittäisten prosessien osalta on syytä pitkän aikavälin kyselyjen lisäksi tehdä 

spesifisempiä lyhyen aikavälin kartoituksia, jotta esimerkiksi toimituksista 

saadaan myös yksityiskohtaista tietoa, koko organisaation suorituskyvyn 

mittaamisen lisäksi. Näistä suorituskyvyn osa-alueita voidaan käyttää 

mittaamiseen itsessään, mutta niitä voidaan vielä jatkokehittää toisiksi 

tunnusluvuiksi, joilla mitataan muun muassa virtausta (määrän ja ajan suhde), 

tehokkuutta (tuloksen ja panoksen suhde), hävikkiä ja poikkeamia (virheiden 

lukumäärä).  (Laamanen 2001, s.151-163) 

 

Prosessien kehittämisen ja uudistamisen kannalta prosesseista saatavat 

palautetiedot ja mittaustulokset ovat merkittävässä asemassa. Prosessien 

mitattavat kohteet voidaan jakaa myös prosessien syötteisiin, tuotoksiin ja 

toimivuuteen liittyviin mittareihin. Taulukkoon 4 on koottu erilaisia 

prosessimittareita näistä kohteista. Mittarin valintaa vaikuttaa se, minkälaisissa 

olosuhteissa prosessit toteutetaan ja mikä on mittauksen tarkoitus. Prosessien 

kehittämisen ja ajantasaisen ohjaamisen kannalta tärkeintä olisi mitata itse 

prosesseja, vaikka tämä monesti on kaikista vaikein mittauskohde. Varsinkin 

epävarmoissa olosuhteissa on helppo mitata syötteitä ja tuotoksia, koska niistä on 

yleensä paremmin tietoa saatavilla, niiden mittaaminen ei kuitenkaan ole yleensä 

prosessien suhteen ajantasaista ja näin niiden perusteella prosessien ohjaaminen 

on vaikeaa. Mittausjärjestelmien tavoitteena on edistää prosessien ohjaamista ja 

jatkuvaa parantamista. Mittarit antavat prosessien kehityskohteiden 

tunnistamiseen lähtötietoa, jonka perusteella prosesseista voi löytyä parannettavia 

kohteita. (Blomqvist & Martinsuo 2010, s. 15-18) 
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Taulukko 4. Esimerkkejä erilaisista prosessimittareista (Blomqvist & Martinsuo 

2010, s. 16) 

Syötteisiin liittyvät 

mittarit 

Prosesseihin liittyvät 

mittarit 

Tuotoksiin liittyvät 

mittarit 

 Resurssit: työvoima, 

työtunnit, 

materiaalikustannuks

et, kapasiteetti 

 Prosessiin tulevien 

syötteiden (esim. 

raaka-aineet, 

materiaalit) 

tasalaatuisuus 

 Läpimenoaika, 

markkinoille tuloaika 

 Aikataulun tai 

kustannusten 

osumatarkkuus 

 Saanto 

 Tehokkuus 

 Suunnitelman 

mukaisuus resurssien 

käytössä ja 

kustannuksissa 

 Takaisinmaksuaika 

 Poikkeamien määrä, 

muutosten määrä 

 Uusien tuotteiden 

osuus koko 

liikevaihdosta 

 Suunnittelun laatu 

 Prosessin tuotteiden 

määrä 

 Prosessin tuotteista 

saadut tulot 

 Prosessin tuotteiden 

laatu 

 Tuotteen 

lanseerausajankohta 

 

 

2.8 Prosessien kehittäminen ja jatkuva parantaminen 

 

Prosessijohtamiseen tiiviisti liittyvällä jatkuvalla parantamisella tarkoitetaan 

sellaisten toimintatapojen luomista, joilla organisaatio uudistuu vähitellen. 

Jatkuvan parantamisen lähtökohtana on, että parempia tuloksia saadaan 

muuttamalla toimintatapoja paremmiksi koko ajan. Jatkuva paraneminen perustuu 

organisaation oppimiseen, reagointiin poikkeamiin ja muutoksiin, ennakoivaan 

toimintaan, uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen sekä uusiin innovaatioihin. 

Jatkuvaan parantamiseen kuuluu toiminnan tarkoituksenmukaisuuden tutkinta, 

jota toteutetaan esimerkiksi auditoinneilla, arvioinneilla ja vertailuilla. 

Tutkimusten perusteella toimintaa aletaan kehittää erilaisilla menetelmillä, joita 

löytyy esimerkiksi laadunohjauksen, prosessien suunnittelun, ongelmanratkaisun 

ja parhaista käytännöistä oppimisen parista. (Laamanen & Tinnilä 2002, s. 27-28) 
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Jatkuvaan parantamiseen kykenevällä organisaatiolla täytyy olla kyky oppia 

virheistä niin, että virheiden uudelleen syntyminen vältetään. Virheiden lisäksi 

organisaation tulee aktiivisesti kartoittaa parannusmahdollisuuksia kaikista 

organisaation toiminnoista. Tätä voidaan tehdä sekä strategisella että 

operatiivisella tasolla. Strategisella tasolla tuloksellisuutta pystytään parantamaan 

tunnistamalla menestyksen kannalta kriittisiä prosesseja, arvioimalla niitä ja 

organisoimalla niiden kehitystä. Näin pystytään tuloksellisesti saavuttamaan 

suurempia harppauksia. Operatiivisella tasolla parannuskohteita haetaan 

päivittäisestä tekemisestä ja kehitysprojekteista, joilla pystytään luomaan 

pienempiä parannuksia tulokseen. Sekä isommat parannusinnovaatiot että pienet 

parannukset vaikuttavat organisaation tulokseen, kuten kuvasta 5 voidaan havaita. 

(Laamanen 1993, s. 30) 

 

 

Kuva 5. Jatkuvan parantamisen ja prosessi-innovaatioiden vaikutus prosessin 

tuloksiin (Laamanen 1993, s. 30) 

 

Liiketoimintaprosessien parannusmahdollisuuksia voidaan etsiä esimerkiksi 

seuraavien näkökulmien avulla: 

 Kuinka hyvin prosessin tulokset vastaavat asiakkaiden tarpeisiin? 

 Onko prosessin läpimenoaika tarpeeksi lyhyt tavoitteisiin nähden? 

 Onko prosessilla vaikutusta koko jalostusketjun kustannusten 

pienentämiseen? 

 Miten prosessi toimii verrattuna kilpailijoiden vastaaviin prosesseihin? 
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 Kuinka hyvin prosessi vastaa oman henkilöstön tarpeisiin?  

(Laamanen 1993, s. 31) 

 

Blomqvistin ja Martinsuon (2010) mukaan prosessien kehittämiskohteita 

löydetään yleensä kolmesta keskeisestä suunnasta, jotka ovat puutteelliset 

investoinnit, tuhlaus ja virhevalinnat. Puutteelliset investoinnit tarkoittavat 

yleensä aliresursointia, jolloin prosessiin syntyy koko prosessin toimivuutta 

heikentävä pullonkaula. Tuhlaus taas on yliresursointia, hävikkiä ja turhia 

odotusaikoja, jotka heikentävät prosessin suorituskykyä ja hyötyä. Virhevalinnat 

ovat prosessien virheellistä kohdentamista suhteessa yrityksen tavoitteisiin. 

(Blomqvist & Martinsuo 2010, s. 17-18) 

 

Prosessien parantamiseen on olemassa paljon erilaisia menetelmiä, jotka monilta 

osin muistuttavat toisiaan, mutta joilta löytyy myös omat ominaispiirteensä. 

Yhteneväisiä piirteitä ovat prosessien mallintaminen, mittaaminen, analysointi ja 

ratkaisujen testaaminen. Eri menetelmien yhteiset piirteet toteutuvat hyvin 

Demingin ympyrässä eli PDCA-ympyrässä, joka on maailman yleisimmin 

käytettyjä kehittämismenetelmiä. PDCA-ympyrä sisältää neljä eri vaihetta, jotka 

on esitelty kuvassa 6. Menetelmä alkaa suunnittelemalla (Plan) muutos, joka 

toteutetaan (Do) ensin kokeena pienessä mittakaavassa. Tämän jälkeen testin 

tulokset ja vaikutukset tarkistetaan (Check), minkä perusteella kehityskohteet 

korjataan (Act). Kierroksen jälkeen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaan, 

prosessi lähtee uudelleen alusta liikkeelle uusien parannusten aikaansaamiseksi. 

(Benneyan & Chute 1993) 
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Kuva 6. Demingin ympyrä (Laamanen 2001, s. 210) 

 

Prosesseja voidaan kehittää myös kuvassa 7 esiteltävän prosessin avulla. Se 

sisältää ensin prosessin suunnitteluvaiheen, jonka jälkeen alkaa suorituskyvyn 

parantamisen vaihe. Tämä lähestymistapa ottaa hyvin huomioon asiakkaiden ja 

muiden sidosryhmien tarpeet, ja tähtää jatkuvaan parantamiseen niiden kautta. 

Prosessin parantamisessa tärkeää on prosessin tarkka kuvaaminen ja mittaaminen, 

jotta löydetään koko prosessin suorituskykyyn vaikuttavat tekijät. Näitä 

suorituskykytekijöitä ovat aiemminkin esitellyt läpimenoaika, virtaus, hävikki, 

kustannukset, virheet, poikkeamat ja palautteet. (Laamanen 2001, s. 210-211) 
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Kuva 7. Prosessien suunnittelu ja suorituskyvyn parantaminen (Laamanen 2001, 

s. 211) 

 

Prosessien kehityskohteiden löytämiseen ja analysointiin voidaan käyttää yleisesti 

laatujohtamisessa käytössä olevia ongelmien tunnistamis- ja arviointityökaluja, 

joita ovat esimerkiksi SWOT-analyysi ja juurisyyanalyysiin käytettävä syy-

seurauskaavio. SWOT-analyysilla pystytään tunnistamaan erilaisten 

liiketoiminnallisten toimintojen ja prosessien vahvuuksia, heikkouksia, 

mahdollisuuksia ja uhkia. Näin SWOT-analyysi sopii sekä prosessijohtamisen että 

riskienhallinnan työkaluksi, sillä siinä analysoidaan sekä nykytilaa että 

mahdollisia poikkeustilanteita ja tulevaisuudennäkymiä. Juurisyyanalyysissa 

etsitään johonkin ongelmaan sen perimmäisiä syitä tiettyjen teemojen ympärille 

visuaalisesti mallinnettuna. Näistä teemoista pyritään löytämään niihin liittyviä 

tarkempia syitä, jotka aiheuttavat käsiteltävän ongelman tai riskin. Teemoja voivat 

olla esimerkiksi ihmiset, koneet, toimintatavat ja materiaalit. Juurisyyanalyysin 
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perusperiaate on kuvattuna kuvassa 8. (Suomen Riskienhallintayhdistys ry 2018a; 

Tague 2005, s. 247-249) 

 

 

 

 

Kuva 8. Juurisyyanalyysin perusperiaate 
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3 RISKIENHALLINTA 

 

Riskienhallintaosiossa tarkastellaan riskin ja riskienhallinnan yleistä määritelmää, 

riskienhallintaprosessia sekä riskienhallinnan menetelmiä ja työkaluja. Lisäksi 

pohditaan, minkälaiset hallintatoimenpiteet sopivat erityyppisille riskeille. Osion 

lopussa paneudutaan vielä tarkemmin työn kannalta oleellisten prosessi- ja 

ulkoistamisriskien hallintaan.  

 

 

3.1 Riskin määritelmä 

 

Perinteisesti riskillä tarkoitetaan jonkin vahingollisen tai epäedullisen tapahtuman 

mahdollisuutta. Riskeihin liittyy yleisesti epävarmuuteen, odotuksiin ja 

vakavuuteen liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen kuinka riskit koetaan. 

Yhteistä riskeille onkin, että tapahtumien lopputulokset ja seuraukset eivät ole 

ennalta tiedossa vaan niihin liittyy aina jonkin asteista epävarmuutta, vaikka 

tiettyjä odotuksia tapahtumiin liittyykin. Vaikka riskit nähdään yleensä 

negatiivisina, sisältyy niihin todellisuudessa myös positiivisia mahdollisuuksia, 

kuten uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsimistä ja toimeenpanoa. Riskien 

koettuun vakavuuteen vaikuttavat merkittävästi lisäksi tapahtumien laajuus ja 

merkityksellisyys, eli se kuinka todennäköisiä riskit ovat ja minkälaisia 

vaikutuksia niillä pahimmillaan voi olla. (Juvonen et al. 2008, s. 7-8) 

 

Riskienhallintaan liittyviä kansainvälisiä standardeja ovat ISO 31000 

(Riskienhallinta. Periaatteet ja ohjeet), ISO/TR 31004 (Riskienhallinta. Ohjeita 

standardin ISO 31000 soveltamiseksi) ja EN 31010 (Riskienhallinta. Riskien 

arviointimenetelmät). Standardissa ISO 31000 ja teknisessä raportissa ISO/TR 

31004 riski määritellään epävarmuuden vaikutukseksi tavoitteisiin joko 

myönteisesti tai kielteisesti. Organisaatioiden toimintaan liittyy aina sisäisiä ja 

ulkoisia asioita, joiden takia on epävarmaa toteutuvatko organisaation tavoitteet. 

Standardien mukaan riskejä tulee kuvata tapahtuman tai vaarantekijän 

todennäköisyyden ja sen seurausten yhdistelmänä eikä pelkästään tiettynä 
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tapahtumana. Standardien mukaan riskin määritelmän mukaista epävarmuus voi 

olla esimerkiksi seurausta: 

 ihmisten käyttäytymisen taustalla olevista sosiologisista, psykologisista ja 

kulttuurisista tekijöistä  

 luonnollisesti vaihtelevista prosesseista, kuten säästä 

 puutteellisesta, epätarkasta, väärin tulkitusta, epäluotettavasta, 

ristiriitaisesta tai ei käytettävissä olevasta tiedosta 

 ajan mittaan muuttuvien muutosten, kuten kilpailun, kehityssuuntien, 

uuden tiedon tai taustatekijöiden, takia 

 organisaation eri osien ja sidosryhmien välillä vaihtelevasta havaitusta 

epävarmuudesta 

(ISO 31000; ISO/TR 31004) 

 

 

3.2 Riskien luokittelu 

 

Riskien luokittelu on tärkeää, sillä sen avulla pystytään parantamaan yleistä 

ymmärrystä riskeistä ja riskitietoisuutta organisaatiossa. Riskien luokittelu on 

myös hyvä apuväline riskien kartoittamiseen, sillä sitä voidaan käyttää 

eräänlaisena tarkistuslistana, jolloin erityyppiset riskit tulee kattavasti huomioitua. 

(Ilmonen et al. 2010, s. 70) 

 

Riskien luokitteluun voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, ja niitä voidaankin 

luokitella esimerkiksi niiden luonteen, vakuutettavuuden tai vaikutusten 

perusteella. Tässä käsitellään riskien luokittelu vakiintuneen menetelmän 

mukaisesti jaoteltuna neljään eri riskilajiin niiden lähteen ja tyypin mukaisesti. 

Taulukossa 5 on kategorioitu nämä riskiluokat päätyyppeihin sekä niiden 

alalajeihin. Tässä luokittelutavassa on kuitenkin huomioitava, että jokin tietty riski 

saattaa kuulua useampaan kategoriaan. Tietty riski voi esimerkiksi kuulua sekä 

strategiseen että operatiiviseen tasoon. Luokittelutapa auttaakin täten myös riskien 

suhteiden ymmärtämisessä. (Ilmonen et al. 2010, s. 70-75) 
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Taulukko 5. Riskikategoriat 

RISKIKATEGORIAT 

Strategiset riskit Taloudelliset 

riskit 

Operatiiviset 

riskit 

Vahinkoriskit 

 

1. Liike-

toiminnan 

kehityksen 

riskit 

2. Liiketoiminta-

ympäristön 

riskit 

3. Markkinariskit 

4. Teknologia-

riskit 

5. Poliittisen, 

taloudellisen, 

kulttuurisen 

kehityksen 

riskit 

6. Regulaatio-

riskit 

7. Globaaleista 

ilmiöistä 

johtuvat riskit 

8. Viestintäriskit 

9. M&A -riskit 

 

1. Likviditeetti-

riskit 

2. Korkoriskit 

3. Valuuttariskit 

4. Vastapuoli-

riskit 

5. Maariskit 

6. Sopimusriskit 

7. Veroriskit 

8. Kirjanpidon ja 

talous-

raportoinnin 

riskit 

9. Pääoma-

rakenteen 

riskit 

 

1. Organisaation 

ja johtamisen 

riskit 

2. Informaatio-

teknologian 

riskit 

3. Tietoturva-

riskit 

4. Tuotannolliset, 

prosessien ja 

tehokkuuden 

riskit 

5. Toiminnan 

keskeytysriskit 

6. Tuottavuus-

riskit 

7. Projekti-

toiminnan 

riskit 

8. Sopimus- ja 

vastuuriskit 

9. Kriisi-

tilanteiden 

riskit 

10. Rikosriskit 

 

 

1. Työterveys- ja 

työturvallisuus

riskit 

2. Henkilöstö-

riskit 

3. Ympäristö-

riskit 

4. Vahingoittu-

misriskit 

5. Luonnon-

katastrofeihin 

liittyvät riskit 

6. Toimitila-

turvallisuuden 

riskit 

 

 

Strategiset riskit aiheutuvat yrityksen pitkän aikavälin strategisiin tavoitteisiin 

liittyvistä epävarmuustekijöistä, joilla on merkitystä organisaation kykyyn 

saavuttaa asettamansa tavoitteet. Strategisia riskit voivat olla sekä organisaation 

sisäisiä että ulkoisia. Sisäisiä riskejä ovat esimerkiksi erilaiset strategioiden 

toimeenpanoon liittyvät epäonnistumiset, kuten esimerkiksi strategiaan nähden 

puutteellinen tai vääränlainen tuote- tai palveluvalikoima, kehitysportfolio tai 

kyvykkyys tunnistaa asiakkaiden tarpeet. Yksi tärkeä sisäinen riskiryhmä on 

yritysjärjestelyt, kun yritys joko fuusioituu toisen kanssa tai ulkoistaa osan 

toiminnastaan. Näihin liittyy monenlaisia haastavia projekteja, jotka saattavat 
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aiheuttaa ongelmia yrityksen toiminnalle. Ulkoisia strategisia riskejä ovat 

muutokset, jotka tapahtuvat organisaation ulkopuolella esimerkiksi kilpailijoiden, 

asiakkaiden ja yhteiskunnan toimesta. Näiden johdosta esimerkiksi markkinat, 

vallitsevat teknologiat ja hinnat saattavat muuttua merkittävästi, joka aiheuttaa 

yrityksen toiminnalle monenlaisia haasteita. (Ilmonen et al. 2010, s. 71-72) 

 

Taloudelliset riskit uhkaavat yrityksen rahaprosesseja esimerkiksi vaikuttamalla 

yrityksen maksuvalmiuteen tilanteissa, joissa se ei saa saataviaan velallisilta tai 

sen omat varat eivät ole likvidejä. Toisenlaisia taloudellisia riskejä ovat muun 

muassa korkojen muuttuminen, jolloin yrityksen rahoituskulut kasvat. Toisaalta 

korkojen alentuessa, pitkäaikaisten investointien arvo saattaa laskea 

huomattavasti. Kansainväliseen toimintaan liittyy valuuttojen arvojen vaihteluun 

ja erilaisiin verokäytäntöihin liittyviä taloudellisia riskejä. Lisäksi taloudellisia 

riskejä voi liittyä esimerkiksi taloudellisen raportoinnin virheisiin ja 

pääomarakenteisiin. (Ilmonen et al. 2010, s. 74-75) 

 

Operatiiviset riskit ovat yrityksen jokapäiväisten toimintojen vahinkojen tai 

maineen riskejä, joita voivat aiheuttaa epäonnistumiset sisäisissä prosesseissa, 

henkilöstö, järjestelmät tai ulkoiset tapahtumat. Johtamiseen liittyviä riskejä ovat 

esimerkiksi epäonnistuminen prosessien johtamisessa ja kehittämisessä, 

päätöksenteossa sekä päätösten toimeenpanossa. Operatiivisia riskejä ovat myös 

monet informaatioteknologiaan liittyvät riskit, kuten vääränlaisten tai muutoksiin 

joustamattomien tietojärjestelmien valinta sekä tietoturvallisuuteen liittyvät riskit. 

Tuotantoon, tuottavuuteen ja tuotantoprosesseihin liittyy monenlaisia operatiivisia 

riskejä, kuten tuotteiden laaturiskejä, raaka-aineen saatavuuteen liittyviä riskejä 

sekä tehottomista prosesseista ja tuotantokapasiteetistä aiheutuvia tuotannollisia 

riskejä. Merkittävimpiä operatiivisia riskejä ovat liiketoiminnan keskeytysriskit, 

jotka johtuvat jonkin resurssin vajauksesta tai puutteesta joko sisäisistä tai 

ulkoisista syistä. . Muita operatiivisia riskejä ovat myös kannattavuuden lasku, 

kehitysprojektien epäonnistuminen sekä sopimuksiin ja vastuisiin liittyvät riskit. 

(Ilmonen et al. 2010, s. 72-74)  
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Vahinkoriskit ovat yleensä kaikista helpoiten lähestyttävä ja tutuin riskiluokka, 

koska siihen kuuluvat riskit tulevat monesti esiin jokapäiväisessä työskentelyssä 

ja koskevat kaikkia yrityksen työntekijöitä. Yleisimpiä vahinkoriskejä ovat muun 

muassa henkilöstön työkyvyttömyyteen tai alentuneeseen työkykyyn ja 

tapaturmiin liittyvät riskit. Henkilöstöriskejä ovat esimerkiksi työvoiman tai 

osaamisen puute, henkilöstön toistuva poissaolo, liikematkustuksen riskit, 

avainhenkilöiden menettäminen ja epälojaalisuus. Vahinkoriskejä ovat myös 

monet ympäristöriskit, kuten yrityksen ympäristövastuun hoitamisessa 

epäonnistuminen, saastuttaminen, sairauksien tarttuminen ja vaarallisten aineiden 

käsittelyn riskit. (Ilmonen et al. 2010, s. 75) 

 

 

3.3 Riskienhallinta yleisesti 

 

Riskienhallinnan standardien mukaan riskienhallinta on organisaation 

koordinoitua toimintaa, jolla organisaatiota johdetaan ja ohjataan riskien osalta. 

Hallintakeinot ovat sellaisia organisaation toteuttamia toimenpiteitä, joilla 

organisaatio muokkaa riskejä mahdollistaakseen tavoitteiden saavuttamisen. 

Riskien muokkaamisella tarkoitetaan joko epävarmuuksien lähteen tai sen 

seurausten laajuuden muuttamista. (ISO 31000; ISO/TR 31004) 

 

Riskienhallinta on yrityksen toimintaan ja johtamiseen liittyvä prosessi, jonka 

tulisi näkyä kaikessa yrityksen toiminnassa riskien ja vahinkojen vähentämiseksi. 

Riskienhallinnan tulee olla ennakoivaa, systemaattista, suunnitelmallista ja 

jokaisen organisaation jäsenen tietoista toimintaa. Käytännössä riskienhallinta on 

riskien tunnistamista ja arvioimista sekä päätösten tekemistä ja toimeenpanemista. 

(Suomen riskienhallintayhdistys ry 2018b)  

 

Riskienhallinnan avulla pystytään hallitsemaan riskinotto ja sen mahdolliset 

seuraukset. Tavoitteena ei siis ole välttää riskinottoa vaan varmistaa se, että 

tiedetään, mitä tehdään ja minkälaisia riskejä toimintaan liittyy. Näin pystytään 
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minimoimaan mahdolliset yllätykset ja varautumaan riskien seurauksiin. (Juvonen 

et al. 2008, s. 18) 

 

Riskienhallinta on yksi keskeisimmistä organisaation johtamisen menetelmistä, 

jonka tavoitteena on suorituskyvyn optimointi ottaen huomioon organisaatiota 

koskevat sisäiset ja ulkoiset uhat ja mahdollisuudet. On tärkeää, että 

riskienhallinta integroidaan osaksi organisaation kulttuuria, jotta organisaation 

strategian mukaiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Riskienhallinnan tulee olla 

yhdistettynä organisaation strategian kehittämiseen, jotta mahdollisiin uhkiin 

voidaan varautua ja uusia mahdollisuuksia hyödyntää. (Louisot & Mandel, 2014) 

Riskienhallinnan tarkoituksena on välttää haitallisten ja epäedullisten tapahtumien 

toteutuminen sekä pienentää niiden vakavuutta, eli riskienhallinnalla pyritään 

vaikuttamaan sekä tapahtumien todennäköisyyteen että seurauksien suuruuteen. 

Lisäksi positiivisessa mielessä riskienhallinta voidaan nähdä myös potentiaalisten 

mahdollisuuksien löytämisen ja hyödyntämisen työkaluna. (Suomen 

riskienhallintayhdistys ry 2018b) Näillä tavoitteilla pyritään systemaattisesti 

välttämään yrityksen toimintaa uhkaavat katastrofit ja siten varmistamaan 

liiketoiminnan jatkuvuus kaikissa tilanteissa sekä suojaamaan yrityksen toiminta 

ja tulos hyödyntämällä yrityksen voimavaroja. Taloudellisten näkökulmien lisäksi 

riskienhallinnalla on tärkeä merkitys myös henkilöstön hyvinvoinnin ja 

turvallisuuden ylläpitämisessä ja parantamisessa. (Juvonen et al. 2008, s. 20-22) 

 

Riskien hallintakeinot voidaan pääpiirteittäin jakaa kahteen eri kategoriaan; 

kontrollointiin ja siirtämiseen. Kontrollointiin kuuluu riskien pienentäminen ja 

välttäminen erilaisilla toimenpiteillä, ja siirtämisellä tarkoitetaan riskien 

siirtämistä vakuuttamisella, rahoittamisella tai erilaisilla sopimuksilla. Valittavaan 

menetelmään vaikuttaa sekä riskien todennäköisyys että vakavuusaste. 

Esimerkiksi kontrollointiin kannattaa erityisesti ryhtyä, kun riskin todennäköisyys 

on suuri, kun taas vakuuttaminen on suotavaa vakavuuden ollessa suuri. Hyvänä 

sääntönä riskienhallinnassa voidaan pitää sitä, että ensisijaisesti riskejä pyritään 

itse kontrolloimaan ja vasta sitten siirtämään. Menetelmiä voidaan ja niitä myös 

kannattaa yhdistää varsinkin kaikista merkittävimpien riskien kohdalla, jotta 
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niiden mahdolliset vaikutukset eivät vaikuttaisi yrityksen toimintaan liian 

dramaattisesti. Menetelmistä on kerrottu tarkemmin omassa kappaleessaan. 

(Ilmonen et al.2010, s. 124-126) 

 

 

3.4 Riskienhallintaprosessi 

 

Riskienhallintaprosessi kattaa kuvassa 9 esitellyt vaiheet. Varsinaisen 

riskienhallinnan ympäriltä löytyy riskienhallintaa tukevat toiminnot, ensinnäkin 

toimintaympäristön määritteleminen, jotta ymmärretään riskeihin liittyvät ulkoiset 

ja sisäiset vaikutteet. Toimintaympäristöön liittyy esimerkiksi riskienhallinnan 

tavoitteet, riskienhallinnan kohdeprosessit tai –toiminnot, laajuus sekä rajaukset. 

Riskienhallinnasta viestiminen ja tiedonvaihto sidosryhmien kanssa on tärkeää, 

jotta riskienhallintatyö saadaan koskemaan koko organisaation toimintaa sekä 

lisätään riskitietoisuutta organisaation sisällä. (ISO 31000) 

 

Varsinainen riskienhallintaprosessi koostuu kolmesta peräkkäisestä vaiheesta, 

jotka on esitelty kuvan 9 keskellä. Riskienhallinnan kannalta on ensiarvoisen 

tärkeää ensin tunnistaa ja määrittää riskit, joita lähdetään arvioimaan ja 

hallitsemaan. Riskien tunnistamiseen on olemassa erilaisia menetelmiä ja 

tekniikoita, joita esitellään seuraavassa osiossa. Riskien tunnistamista seuraa 

riskien arvioiminen, jossa riskeille määritellään niiden todennäköisyyteen ja 

vaikutusten laajuuteen liittyvät seikat. Seuraavaksi valitaan kullekin riskille 

sopiva riskienhallintamenetelmä, jolla riskienhallintaa lähdetään käytännössä 

toteuttamaan. Näitä vaiheita seuraa riskien ja riskienhallinnan tarkkailu, joka 

vaatii systemaattista toimintatapaa ja riskien säännöllistä uudelleenkartoitusta 

sekä merkittävien riskien hallinnan jatkuvaa kehittämistä. Seuraavissa alaluvuissa 

kartoitetaan nämä vaiheet ja niiden menetelmät vielä tarkemmin. (Juvonen et al. 

2008, s. 23-25) 
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Kuva 9. Riskienhallintaprosessin vaiheet (mukaillen Juvonen et al. 2008, s. 28 ja 

ISO 31000) 

 

 

3.4.1 Riskien tunnistaminen ja arvioiminen 

 

Riskien tunnistaminen koostuu riskeihin vaikuttavien tekijöiden, tapahtumien, 

niiden syiden ja seurausten tunnistamisesta. Riskien tunnistamisen lähtökohtana 

on monesti mahdollisten uhkien kartoittaminen ja vaarojen tunnistaminen. Uhka 

ja riski on kuitenkin hyvä erottaa toisistaan, sillä uhkasta muodostuu riski vasta 

sitten, kun sillä voi olla mahdollisia seurauksia yrityksen toiminnalle. 

Tarkoituksena onkin tunnistaa, mitä voi tapahtua ja mitä tilanteita voi ilmetä, 

joilla on mahdollisia seurauksia yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Tämän 

vaiheen kattavuus ja tarkkuus ovat koko riskienhallinnan kannalta ensiarvoisen 

tärkeää. Tämän vaiheen tuloksena voidaan pitää tunnistettua riskiä eli 

riskihavaintoa, jota lähdetään seuraavassa vaiheessa arvioimaan tarkemmin. 

(Ilmonen et al. 2010, s. 104-105) 

 



45 

 

Riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa oleellista onkin vastata seuraaviin 

kysymyksiin, jotta riskeistä ja niiden vaikutuksista yrityksen tavoitteisiin saadaan 

tarpeeksi hyvä ymmärrys: 

 

 Mitä voi tapahtua ja miksi? 

 Mitkä ovat tapahtuman seuraukset? 

 Millä todennäköisyydellä tapahtuma toteutuu? 

 Mitkä tekijät voivat lieventää riskin seurauksia tai pienentää riskin 

todennäköisyyttä? 

(EN 31010) 

 

Riskien syyperäisen luonteen takia riskien tunnistamiseksi on syytä ymmärtää 

tekijät, jotka aiheuttavat riskin toteutumiseen johtavat tapahtumat. Nämä tekijät 

ovat olosuhteita ja syitä, jotka tekevät riskien esiintymisestä todennäköisempää. 

Tunnistamalla kaikki syyt tarkasteltavasta riskistä, toteutumisen ennustaminen on 

helpompaa ja riskin hallinta mahdollista. (Condanim et al. 2014) 

 

Riskien tunnistamiseen ja arvioimiseen on kehitetty monia erilaisia menetelmiä, 

joista seuraavaksi esitellään viisi laajasti käytössä olevaa menetelmää. Kattavan 

riskienkartoituksen kannalta on hyvä yhdistellä näitä menetelmiä ja käyttää niistä 

useampaa. 

 

1. Toteutuneisiin riskeihin perustuva tunnistamismenetelmä.  

Tämä on hyvä menetelmä aloittaa riskien tunnistaminen, sillä siinä 

huomioidaan jo toteutuneita riskejä ja vahinkoja. Tätä menetelmää ei 

kannata käyttää yksistään, sillä se ei huomioi uudentyyppisten, vielä 

toteutumattomien riskien tunnistamista. Tässä menetelmässä käytetään 

toteutuneista riskeistä koottuja yhteenvetoja ja vahinkotilastoja, joiden 

pohjalta arvioidaan voivatko riskit toteutua uudelleen samoissa 

prosesseissa tai myös muissa yksiköissä tai prosesseissa. (Ilmonen et al. 

2010, s. 105) 
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2. Tarkistuslistoihin perustuva tunnistamismenetelmä. 

Tarkistuslistat ovat valmiiksi koottuja, yleensä hyvin kattavia listoja 

riskeistä, jotka liittyvät esimerkiksi tiettyihin toimintoihin, riskilajeihin tai 

prosesseihin. Niiden avulla on helppo kartoittaa, mitkä riskeistä koskevat 

juuri tiettyä, tarkasteltavaa toimintoa tai prosessia. Listoja on saatavilla 

niitä kehittäviltä tahoilta esimerkiksi eri riskienhallinnan yhdistyksiltä sekä 

sisäisiltä ja tietojärjestelmätarkastajien yhdistyksiltä. Erilaisia 

tarkistuslistoja löytyy myös tiettyihin prosesseihin liittyvistä standardeista. 

(Ilmonen et al. 2010, s. 105-106) 

 

3. Riskikartat 

Riskikartta on visuaalinen, ajatuskarttamainen tarkistuslistoihin perustuva 

riskien tunnistamismenetelmä. Riskikartta antaa tietystä aihealueesta 

elementtejä, joihin liittyy yleensä riskejä ja ohjaa riskien tunnistajaa 

pohtimaan riskejä kustakin näkökulmasta. Se on systemaattinen ja 

loogisesti etenevä apuväline, joka kuitenkin antaa sijaa myös joustolle ja 

luovalle ajattelulle. Riskikarttoja on laadittu monien erilaisten teemojen 

ympärille, ja niitä löytyy esimerkiksi johtamiseen, projekteihin, 

muutosjohtamiseen, tietojärjestelmiin, prosesseihin ja ulkoistamiseen. 

(Vuori 2010)  

 

Hyvä esimerkki koko yrityksen haavoittuvuutta kuvaavasta riskikartasta 

on riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintatoimenpiteiden 

suunnitteluun kehitetty järjestelmällinen haavoittuvuusanalyysityökalu, 

jonka sisältämä riskikartta antaa kokonaiskuvan yrityksen 

haavoittuvimmista osa-alueista ja helpottaa niihin liittyvien riskien 

tunnistamista. Tämä riskikartta on kuvattuna kuvassa 10 ja se on jaettuna 

kuuteen eri kategoriaan; jotka ovat henkilöt, omaisuus ja keskeytykset, 

toimintaedellytykset, toiminnan organisointi, sidosryhmät sekä talous. 

(Suomen riskienhallintayhdistys 2018c) 
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Kuva 10. Yrityksen haavoittuvuuden riskikartta (Suomen 

Riskienhallintayhdistys ry 2018c) 

 

 

4. Ryhmätyönä tehtävä riskien tunnistaminen 

Yleinen menetelmä riskien tunnistamiseksi on riskilaji- ja kohdekohtainen 

työryhmäpalaveri, jonka tarkoituksena on saavuttaa erilaisten 

asiantuntijoiden yhteinen näkemys ja keskinäisiä oivalluksia 

riskikartoituksen pohjaksi. Tällöin pystytään lisäämään myös 

organisaation sisäistä keskustelua ja tuomaan esille hiljaista tietoa 

heikkouksista toimintatavoissa ja organisaatiossa. Työryhmäpalaverissa 

voidaan käyttää erilaisia systemaattisia prosesseja, joiden tuloksena 

tunnistetut riskit dokumentoidaan myöhempää käyttöä varten. (Ilmonen et 

al. 2010, s. 106) 
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5. Induktiiviset päättelymenetelmät  

Riskien tunnistamiseen ja vaikutusten arvioimiseen on kehitetty myös 

erilaisia systemaattisia päättelymenetelmiä, joita voidaan käyttää sekä 

erikseen että yhdistettynä edellisiin menetelmiin. Näistä esimerkkinä on jo 

aiemmin esitelty juurisyyanalyysi, erityisesti teknisempiin riskeihin 

tarkoitettu poikkeamatarkastelu HAZOP (Hazard and Operability study) 

sekä erityisesti keskeytysriskeihin keskittyvä BIA (Business Impact 

Analysis). (Ilmonen et al. 2010, s. 106-115) 

 

 

3.4.2 Riskien arvioiminen laskennallisesti 

 

Riskien arvioiminen auttaa oikean riskienhallintatoimenpiteen valinnassa ja 

riskien priorisoinnissa. Yleisesti käytössä oleva tapa arvioida riski on 

laskennallinen määritelmä, joka ottaa huomioon riskin todennäköisyyden ja 

merkittävyyden eli kuinka todennäköisesti riski tapahtuu ja kuinka vakavia ja 

laajoja riskin vaikutukset ovat. Riskin suuruus voidaan laskea seuraavan kaavan 

avulla: 

 

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖 = 𝑡𝑜𝑑𝑒𝑛𝑛ä𝑘ö𝑖𝑠𝑦𝑦𝑠 × 𝑣𝑎𝑘𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 

 

Todennäköisyyttä ja vakavuutta arvioidaan asteikolla 1-5, jossa arvo yksi 

tarkoittaa erittäin epätodennäköistä tapahtumaa tai vakavuudeltaan todella pientä 

seurausta, kun arvo viisi tarkoittaa erittäin todennäköistä tai vakavuudeltaan 

todella merkittävää seurausta. Tämä menetelmä arvostaa riskin todennäköisyyden 

ja vaikutusten vakavuuden yhtä suuriksi. Tämä aiheuttaa ongelmia riskien 

arviointiin ja vertaamiseen, sillä yleisesti riskien vakavuus on todennäköisyyttä 

merkittävämpi, sillä vakavuudeltaan yrityksen olemassa oloa uhkaava, mutta 

epätodennäköinen riski saa saman arvon kuin erittäin todennäköinen, mutta 

vakavuudeltaan pieni riski. Yrityksen toiminnan kannalta kuitenkin vakaviin 

riskeihin varautuminen on tärkeämpää. Riskien todennäköisyyden ja vakavuuden 
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kertoimien määrittämiseen tarkoitetut viitearvot vaihtelevat eri lähteissä, 

taulukoihin 6 ja 7 on koottu laajasti käytetyt arvot sekä niiden kuvaukset. 

(Juvonen et al. 2008, s. 8-9)   

 

Taulukko 6. Riskien todennäköisyyskerroin 

Todennäköisyyskerroin Riskin todennäköisyys Riskin sattumistiheys 

1 Erittäin 

epätodennäköinen 

Enintään kerran 100 

vuodessa 

2 Epätodennäköinen Enintään kerran 10 

vuodessa 

3 Mahdollinen Enintään kerran 3 

vuodessa 

4 Todennäköinen Enintään kerran vuodessa 

5 Erittäin todennäköinen Useammin kuin kerran 

vuodessa 

 

 

Taulukko 7. Riskien vakavuuskerroin 

Vakavuuskerroin Riskin vakavuus Riskin vaikutus 

1 Merkityksetön Hyvin vähän vaikutusta 

toimintaan 

2 Vähäinen Vaikuttaa toimintaan ja 

heikentää tulosta vain 

vähän 

3 Kohtalainen Vaikuttaa kilpailukykyyn 

ja toimintaan jonkin 

verran tai 

henkilövahingon vaara 

4 Merkittävä Vaikuttaa merkittävästi 

kilpailukykyyn ja 

toimintaan tai suuri 

henkilövahingon vaara 

5 Sietämätön Toiminnan jatkon 

kannalta sietämätön 

 

 

Riskien vakavuutta voidaan arvioida tarkoituksen mukaisemmin riskiarvon 

perusteella, joka ottaa perinteiseen riskin määritelmään verrattuna paremmin 

huomioon riskin merkittävyyden yrityksen liiketoiminnalle, jolloin riskien 

vaikutusten vertailu on helpompaa. Perinteinen riskin määritelmä arvostaa riskin 
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todennäköisyyden ja vakavuuden samanarvoisiksi, jolloin merkittävästi 

liiketoimintaa vaarantavat riskit voivat jäädä huomaamatta. Yritysten 

riskienhallinnassa on tärkeää painottaa riskien vakavuutta, koska se on yleensä 

paljon merkittävämpi tekijä kuin tapahtuman todennäköisyys yritysten toiminnalle 

ja kilpailukyvylle. Riskiarvo voidaankin laskea seuraavalla kaavalla: (Juvonen et 

al. 2008, s. 9-11)  

  

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖 = 𝑡𝑜𝑑𝑒𝑛𝑛ä𝑘ö𝑖𝑠𝑦𝑦𝑠 × 𝑣𝑎𝑘𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 2 

 

Riskiarvo kuvaa siis riskinen merkittävyyttä yrityksen toiminnalle. Riskiarvot 

voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri luokkaan, jotka on kuvattuna taulukossa 8. 

Riskit, joiden riskiarvo on alle kymmenen, eivät uhkaa yrityksen toimintaa. 

Riskiarvoltaan kymmenen ja kahdenkymmenen välillä olevat riskit aiheuttavat 

kohtalainen riskin yritykselle, ja niitä tulee ainakin seurata ja 

hallintatoimenpiteiden kannattavuutta harkita. Riskiarvoltaan yli 

kahdenkymmenen olevat riskit uhkaavat merkittävästi yrityksen toimintaa ja 

niihin tulee ehdottomasti kohdistaa riskinhallintatoimenpiteitä. (Juvonen et al. s. 

29) 

 

Taulukko 8. Riskiarvon uhka yrityksen toiminnan jatkuvuudelle 

Riskiarvo Uhka yrityksen toiminnan jatkuvuudelle 

<10 Vähäinen riski 

10-20 Kohtalainen riski 

20< Merkittävä riski 

 

 

3.4.3 Riskienhallintamenetelmien valinta 

 

Kun riskit on tunnistettu ja arvioitu, on vuorossa riskienhallintamenetelmien 

valinta. Menetelmät tulee valita riskikohtaisesti, ja kullekin riskille erikseen 

niiden luonteen mukaan. Onkin tärkeää analysoida tunnistetut riskit huolella, jotta 

myös oikean riskinhallintamenetelmän valinnassa onnistutaan hyvin. 
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Arviointivaiheessa tulee myös tunnistaa yrityksen toiminnan kannalta kaikista 

kriittisimmät riskit, jotta riskienhallintatoimenpiteitä pystytään tarvittaessa 

priorisoimaan ensiksi kaikkein suurimpiin riskeihin. Joihinkin riskeihin ei 

välttämättä ole edes järkevää kohdistaa toimenpiteitä, jos se ei ole helposti 

mahdollista, ja riskien seuraukset ovat sellaiset, että niiden tapahtuminen voidaan 

hyväksyä. Kuvaan 11 on ryhmitelty yleisesti käytössä olevat erilaiset 

riskienhallintamenetelmät, jotka käydään seuraavaksi tarkemmin läpi. (Ilmonen et 

al. 2010, s. 124-125; Juvonen et al. 2008, s. 29-30) 

 

 

 

Kuva 11. Erilaisia riskienhallintamenetelmiä (mukaillen Ilmonen et al. 2010; 

Juvonen et al. 2008) 

 

Perusperiaatteiltaan riskienhallintatoimenpiteet voidaan jakaa neljään eri 

kategoriaan. Ensimmäinen näistä on riskien poistaminen parempien 

hallintatoimien tai muutosten avulla. Toinen on riskien siirtäminen toisen 

osapuolen vastuulle joko vakuutuksien tai muiden toimenpiteiden avulla. Kolmas 

vaihtoehto on riskien hyväksyminen osaksi yrityksen toimintaa siten, että niiden 

vahinkotaajuutta pyritään kuitenkin pienentämään. Viimeinen on riskin 

hyväksyminen omalle vastuulle. Oikean riskienhallintatoimenpiteen valitseminen 

edellyttää tietoa riskin vakavuudesta ja todennäköisyydestä. Yksinkertaistetusti 

voidaan näiden avulla valita riskille sopiva strategia taulukon 9 mukaan. (Juvonen 

et al. 2008, s. 19) 
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Taulukko 9. Riskin todennäköisyyden ja vakavuuden vaikutus 

riskinhallintatoimenpiteen valintaan (Juvonen et al. 2008, s.19) 

 

  Riskin todennäköisyys 

  Suuri Pieni 

 

 

 

 

 

Riskin 

vakavuus-

aste 

Suuri Riskejä tulee välttää tai 

pienentää parempien 

hallintatoimenpiteiden avulla 

tai tekemällä strategisia 

muutoksia. Vakuuttamista ja 

muita suunnitelmia harkittava. 

Riskit on hyvä siirtää 

vakuuttamalla tai muiden 

suunnitelmien avulla, jos 

mahdollista. Riskejä 

kuitenkin hyvä pienentää. 

Pieni Riskit voidaan hyväksyä, 

vaikka lisätyt 

hallintatoimenpiteet saattavat 

olla perusteltuja 

todennäköisyyden 

pienentämiseksi. 

Riskien hyväksyminen 

omalle vastuulle on 

perusteltua, koska 

kustannusmielessä 

kontrollointi ei ole 

kannattavaa 

 

 

Yleisesti merkittävimpänä riskienhallintamenetelmänä pidetään riskien 

pienentämistä, jota tulee suosia, jos riskiä ei ole mahdollista tai kannattavaa 

kokonaan poistaa. Useimpien riskien kohdalla onkin mahdollista yrittää pienentää 

riskiä, mikä tarkoittaa käytännössä riskien todennäköisyyden tai vaikutusten 

pienentämistä. Toimenpiteitä riskien pienentämiseksi ovat muun muassa koulutus, 

työsuojelutoimenpiteet, henkilöresurssien lisääminen sekä 

varautumissuunnitelmat. (Ilmonen et al. 2010, s. 127-128; Juvonen et al. 2008, s. 

32) 

 

Yleisesti henkilöriskejä sekä erilaisia ympäristö- ja turvallisuusriskejä tulee 

kokonaan välttää ja niiden aiheuttajat poistaa. Riskin poistaminen vaatii usein 

joko toimintatapojen muuttamista tai lopettamista. Esimerkiksi riskejä aiheuttavia 

vaarallisia työvaiheita voidaan tuotantoprosesseissa korvata automaatiolla. 

Liiketaloudellisia riskejä voidaan poistaa esimerkiksi lopettamalla 

kannattamattomaksi huomattu tuote. On syytä huomioida, että riskin poistaminen 

aiheuttaa yleensä joko tulojen pienenemistä tai kustannusten kasvamista, joten on 

tärkeää arvioida jokaisen merkittävän riskin kohdalla poistamisesta saatava hyöty 
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suhteessa lisäkustannuksiin. (Ilmonen et al. 2010, s. 127; Juvonen et al. 2008, s. 

34) 

 

Vakavuudeltaan ja todennäköisyydeltään pienten riskien osalta monesti sopiva 

ratkaisu on hyväksyä ne osaksi yrityksen liiketoimintaa. Tällaiset riskit ovat 

monesti sellaisia, että niiden tarkoituksenmukainen pienentäminen tai poistaminen 

ei ole taloudellisesti kannattavaa, vaan niiden vaikutukset voidaan kantaa itse. 

Nämä riskit eivät yleensä aiheuta yritykselle suuria kustannuksia, vaan ovat 

esimerkiksi pieniä kuljetusvaurioita tai rikkoutumisia, joilla on vain pieni vaikutus 

kokonaiskustannuksiin. Omalle vastuulle otettavia riskejä voidaan rahoittaa 

yrityksen keräämistä korvausrahastoista tai käyttöbudjetista. (Ilmonen et al. 2010, 

s. 127; Juvonen et al. 2008, s. 36-37) 

 

Erityisesti suuria, yrityksen toimintaa vaarantavia, mutta todennäköisyydeltään 

pieniä riskejä vastaan yrityksen kannattaa siirtää riski vakuuttamalla, jolloin 

vakuutuksen kohde siirretään joko kokonaan tai osittain vakuutusyhtiön 

kannettavaksi. On syytä kuitenkin muistaa, ettei vastuu kokonaisuudessaan 

riskistä ja riskienhallinnasta ole vakuutusyhtiöllä, vaan riskistä saattaa yritykselle 

seurata omavastuun lisäksi myös seurannaisvaikutuksia, kuten maineen menetystä 

sekä viivästyksistä ja ylimääräisestä työstä aiheutuvia kustannuksia. Lähtökohtana 

vakuuttamiselle on, että pienet riskit, jotka sopivat yrityksen riskinkantokykyyn 

kannattaa pitää yrityksellä, mutta tätä suuremmat riskit vakuutetaan. 

Vapaaehtoisia vakuutuksia ovat esimerkiksi keskeytys-, vastuu-, kuljetus-, 

omaisuus- ja erilaiset henkilövakuutukset. On olemassa myös pakollisia, 

lakisääteisiä vakuutuksia, joita yrityksen on otettava, näitä ovat esimerkiksi 

tapaturma-, liikenne- ja eläkevakuutukset. (Ilmonen et al. 2010, s. 128, 139-140; 

Juvonen et al. 2008, s. 35-36) 

 

Sopimuksilla yritys voi siirtää riskejä aiheuttavia kohteita, omaisuutta ja 

toimintoja toiselle osapuolelle sopimuksien avulla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 

toimintojen ulkoistamista alihankkijalle, jolloin toiminnasta aiheutuvat riskit ovat 

pääosin alihankkijan vastuulla. Tästä voi aiheutua myös muita hyötyjä yritykselle, 
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kun se voi vapauttaa resurssejaan omiin ydintoimintoihin. Toisaalta 

ulkoistamiseen liittyy myös omia riskejään, ja se ei ole aina taloudellisesti 

kannattavaa. Joitakin omistamiseen liittyviä riskejä, kuten arvon alentumista, 

yritys voi välttää myymällä ja uudelleen vuokraamalla esimerkiksi omistamiaan 

kiinteistöjä. Tällöin omaisuuteen liittyvät vastuut siirtyvät uudelle omistajalle. 

(Ilmonen et al. 2010, s. 130-132) 

 

 

3.4.4 Tarkkailu ja kehittäminen 

 

Riskienhallinnan tulee olla organisaatiossa jatkuvaa, systemaattista ja säännöllistä, 

jotta mahdollisesti muuttuviin riskeihin pystytään varautumaan myös 

tulevaisuudessa. Riskien seuranta pitää sisällään toteutuneiden riskien tarkkailua 

ja analysointia, riskien uudelleen arviointia, uusien riskien tunnistamista ja 

riskienhallintatoimenpiteiden päivittämistä. Riskien tarkastamista tulee tehdä 

yrityksessä vähintään muutaman kerran vuodessa ja sitä varten voidaan perustaa 

erillinen ryhmä, jonka vastuulla riskien seuranta on. Riskienhallinta tulee myös 

jalkauttaa jokapäiväiseen työskentelyyn, koska monia riskejä havaitaan 

työtehtäviä suorittaessa. Tällaisten riskien raportoinnin toimintatapoihin tulee 

myös panostaa, jotta kaikki yrityksessä havaitut riskikohdat tulevat huomioiduiksi 

ja organisaation jokainen jäsen otetaan mukaan riskienhallintatyöskentelyyn. 

(Juvonen et al. 2010, s. 31)  

 

Riskienhallinnan kehittämisen kannalta riskeistä, vahingoista ja poikkeamista 

oppiminen on todella tärkeää, sillä sen avulla pystytään parantamaan toimintaa ja 

estämään riskien toteutuminen jatkossa. Toteutuneiden riskien tutkinta ja 

juurisyiden löytäminen ovatkin tärkeä osa yrityksen riskienhallinnan kehittämistä. 

Tutkinnan avulla pystytään selvittämään, mitkä syyt ovat aiheuttaneet vahinkoja 

ja liittyykö niiden toteutumiseen puutteellisia toimintatapoja tai olosuhteita. 

Määrittelemällä nämä seikat, pystytään toimintaa kehittämään ja mahdollisesti 

estämään vastaavien tapahtumien ilmaantuminen jatkossa. Tästä on apua myös 

muiden toimintojen riskienhallinnan kehittämisessä, sillä samoja ongelmia saattaa 
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esiintyä yrityksen muillakin osa-alueilla tai prosesseissa. (Ilmonen et al. 2010, s. 

180-181) 

 

Riskeistä raportointi on tärkeä osa riskienhallinnan johtamista, kehittämistä ja 

tiedottamista. Riskien raportointi voi olla sekä ulkoista että sisäistä. Ulkoinen 

raportointi tapahtuu yrityksen ylemmällä tasolla, ja se on sisäistä raportointia 

karkeampaa ja yleensä julkista. Sisäinen raportointi liittyy yleensä operatiivisella 

ja yksikkötasolla tapahtuvaan riskienhallintatoimenpiteiden suunnitteluun, 

vastuuttamiseen ja toteutuksen seurantaan. Operatiivisesti tapahtuva riskien 

seuranta on käytännössä esimerkiksi viikkotasolla tapahtuvaa raportoitujen 

riskien, läheltä piti-ilmoitusten ja tapahtuneiden vahinkojen läpikäymistä, ja niihin 

liittyvien toimintatapojen parantamisen suunnittelua ja toteuttamista.  (Ilmonen et 

al. 2010, s. 187-191) 

 

Riskienhallinnan kehittämiseen voidaan hyödyntää myös jo prosessien 

kehittämisen yhteydessä esiteltyä benchmarkingia eli alalla esiintyvien parhaiden 

käytänteiden analysointia ja soveltamista omaan toimintaan. Tällöin omaan 

riskienhallintaan haetaan elementtejä muilta yrityksiltä tai erilaista standardeista. 

Tätä voidaan käytännössä toteuttaa esimerkiksi suoralla yritysten välisellä 

yhteistyöllä tai kartoittamalla muiden yritysten julkaisemia riskienhallintaa 

liittyviä katsauksia. Benchmarking edellyttää sitoutumista jatkuvaan 

parantamiseen ja avoimuuteen toteuttaa asioita eri tavalla mitä aikaisemmin. 

(Ilmonen et al. 2010, s. 197-199) 

 

 

3.5 Prosessien riskienhallinta 

 

Riskienhallinnan kannalta systemaattisesti suunniteltu ja järjestetty 

prosessimainen toimintamalli helpottaa työskentelyä monin eri tavoin. 

Prosessimainen toimintatapa auttaa tunnistamaan toiminnan epäkohtia, uhkia ja 

riskejä, sillä se lisää kommunikaatiota eri yksiköiden välillä. Lisäksi prosessien 

suunnittelussa esille tulevat yksiköiden väliset rajapinnat, vastuut ja valtuutukset 



56 

 

sisältävät usein riskejä aiheuttavia elementtejä, jotka prosessijohtamisessa tulevat 

hyvin esille. Myös tietojärjestelmien ja toimintojen väliset rajapinnat tulevat 

helposti tietoisuuteen prosessien mallinnuksessa, nämä rajapinnat sisältävät 

monesti tietoriskejä tietoturvallisuuden ja hallinnoinnin osalta. Pelkästään riskien 

tunnistamisen lisäksi prosessijohtamisen avulla tunnistettuihin uhkiin löydetään 

helposti liiketoimintavaikutuksia, koska prosessien vahva asiakasnäkökulma 

viestii prosessien merkityksestä asiakkaalle ja näin koko yrityksen 

liiketoiminnalle. (Ilmonen et al. 2010, s. 119-120) 

 

Prosessikuvauksia pystyään hyödyntämään riskienhallintatyössä, sillä ne tarjoavat 

laajan ja monipuolisen näkökulman keskeisistä ja merkittävistä riskeistä 

prosesseissa. On tärkeää, että prosessit on kuvattu hyvin ja kattavasti, jotta 

riskienhallintatyöhön välittyy kaikki oleelliset asiat prosesseista. Prosessilähtöisen 

riskien tunnistamisen voi aloittaa pohtimalla mitkä asiat prosessissa estävät 

haluttujen tulosten saavuttamisen, asetettujen asiakas- ja sidosryhmävaatimusten 

täyttymisen ja asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyden lisääntymisen. Näitä 

näkökulmia kannattaa etsiä esimerkiksi taulukossa 10 esitellystä tarkistuslistasta. 

(Arter 2017) 

 

Taulukko 10. Prosessiriskien tarkistuslista (Arter 2017) 

Prosessin 

alkutilanne 

/input 

Prosessin 

ohjaus 

Prosessin 

vaiheet 

Prosessin 

resurssit 

Prosessin 

lopputulos 

/output 

 tarpeet 

 tiedot 

 materiaalit 

 palvelut 

 ohjeet, 

mallit 

 tavoitteet, 

mittarit 

 vastuut, 

valtuudet 

 sopimukset 

 arvot, 

periaatteet 

 vaatimukset 

 kriittiset 

työvaiheet 

 laadun-

varmistus 

 tarkastus, 

testaus, 

valvonta 

 tiedot, 

taito 

 laitteet, 

tilat, 

välineet 

 tuote, 

palvelu, 

ratkaisu 

 jalostettu 

tieto 
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Myös Vuoren (2010) esittelemästä prosessien riskien tunnistamiseen tarkoitetusta 

prosessikartasta voidaan etsiä prosesseihin liittyviä riskejä. Tämä prosessikartta 

on kuvattuna kuvassa 12. 

 

 

 

Kuva 12. Prosessiriskien riskikartta (Vuori 2010) 

 

Laamanen (2001) on tunnistanut prosessijohtamisesta tilanteita, jotka aiheuttavat 

monesti ongelmia sekä itse prosessijohtamiselle että riskienhallinnalle. Isona 

ongelmana organisaatiossa saattaa olla se, että prosessikuvauksia ei hyödynnetä 

organisaatiossa tarpeeksi hyvin. Tämä ilmenee esimerkiksi suorituskyvyn ja sen 

mittareiden puutteena. Lisäksi prosessien hallintaan tarvittavia osaamisia ja 

työkaluja ei ole tunnistettu ja kehitetty. Myös se, että henkilöstö ei ole tietoisia 

prosessien vaatimuksista ja toiminnasta, voi aiheuttaa ongelmia prosessien 

johtamisessa. Tärkeää on myös määritettä prosessien vastuut ja omistajat, jotta 

prosessien ja riskienhallinnan seuraamisessa ja kehittämisessä voidaan onnistua. 

(Laamanen 2001, s. 297) 
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Prosesseista löytyneitä riskejä aiheuttavia kohteita voidaan arvioida esimerkiksi 

virheanalyysin avulla. Virheanalyysin tarkoituksena on tutkia millainen 

tapahtumaketju voi johtaa riskin toteutumiseen ja selvittää näiden ongelmien 

juurisyyt sekä ryhtyä ennakoiviin toimenpiteisiin ongelmien välttämiseksi. 

Virhetilanteiden ja niiden vaikutusten ja kriittisyyden analyysi etenee seuraavalla 

tavalla: 

1. Selvitetään ne prosessin kohdat, joissa saattaa esiintyä merkittäviä 

ongelmia tai heikkouksia. 

2. Määritetään mahdollinen virhetilanne. 

3. Määritetään virheen vaikutus prosessille ja asiakkaalle. 

4. Selvitetään ongelman juurisyyt. 

5. Arvioidaan virheen kriittisyys esimerkiksi riskiarvon avulla 

 (Roberts 1996, s. 98-99) 

 

Yksi tärkeimmistä riskienhallintatoimenpiteistä prosessimaisessa toimintamallissa 

on kontrolloinnin tunnistaminen ja arviointi. Riskienhallinnan näkökulmasta 

kontrollin lisääminen prosesseihin on tärkeää, jotta prosessien toimintaan voidaan 

ylipäänsä luottaa, ja ettei prosessit itsessään aiheuta virheitä toimintaan ja tätä 

kautta lisää riskejä. Kontrollin tarkoituksena on joko hallinnollisesti tai 

teknillisesti prosesseissa varmistaa tiedon oikeellisuutta sekä estää 

väärinkäytöksiä ja vahinkoja. Kontrollin keinot voivat olla havaitsevia, korjaavia 

tai rajoittavia. Kontrollia pystytään lisäämään perustamalla prosesseihin 

kontrollointipisteitä, joissa tiedon eheyttä ja oikeellisuutta voidaan tarkastaa ja 

korjata, jotta todennäköisyys virheille on riittävän pieni. (Ilmonen et al. 2010, s. 

120-121) 

 

 

3.6 Ulkoistamisen riskienhallinta 

 

Kuten aikaisemmin todettiin, ulkoistamisella pystytään siirtämään joitakin riskejä 

esimerkiksi alihankkijan vastuulle, mutta ulkoistamiseen liittyy myös omia 

riskejään. Onkin tärkeää panostaa sopimuksen tekoon, jotta pystytään 
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ennakoivasti ja kattavasti ottamaan huomioon erilaiset ongelmatilanteet ja vastuut 

jättämättä liikaa tulkinnanvaraa sekä pitämään huolta vaadittavista 

laatuvaatimuksista. Onnistuneen ulkoistamisen edellytyksenä on, että kaikkien 

vaihtoehtojen mahdollisuudet ja riskit tunnistetaan ja arvioidaan huolellisesti, sekä 

pohditaan myös sitä, mitä jos sopimuskumppani ei pystykään huolehtimaan 

velvollisuuksistaan. Ulkoistamiseen liittyvä iso riski on nimittäin aina syntyvä 

riippuvuusriski alihankkijasta, varsinkin jos koko toiminto ulkoistetaan tietylle 

alihankkijalle. (Ilmonen et al. 2010, s. 133-134) 

 

Ulkoistamiseen liittyviä sopimusriskejä aiheuttavat tyypillisesti alihankkijan 

taloudelliset vaikeudet tai petoksellinen toiminta, erimielisyydet sovituista asioista 

ja velvollisuuksien sopimusrikkomukset. Onkin tarpeellista selvittää 

sopimuskumppanin taloudellinen tilanne ja seurata sitä säännöllisesti, jotta 

voidaan varmistua, että alihankkijalla on mahdollisuudet suoriutua sovituista 

velvoitteista. Alihankkija voi syyllistyä myös tahallisesti sopimusrikkomuksiin 

taloudellisista motiiveista, esimerkiksi myymällä palveluitaan toisille yrityksille 

yli oman kapasiteettinsa, jolloin se ei pysty suoriutumaan sovituista velvoitteista. 

Tällaisia tilanteita voidaan ehkäistä esimerkiksi sopimussakkojen avulla, jolloin 

tällainen toiminta muuttuu alihankkijalle epäedulliseksi. Alihankkija saattaa myös 

rikkoa esimerkiksi vaitiolovelvollisuutta tai laiminlyödä muita sopimuksen alaisia 

velvoitteitaan, jotka eivät välttämättä suoraan liity ulkoistamisen kohteeseen. 

Näissä riskeissä korostuu myös alihankkijan taustojen huolellinen tarkastaminen, 

jotta voidaan varmistua siitä, että alihankkija tekee sen minkä lupaa. 

Erimielisyyksiin sovituista asioista liittyy se riski, että sopimus riitautetaan 

tuomioistuimessa, jolloin yritykselle saattaa tulla itselle vastainen lopputulos. 

Ulkoistamiseen liittyvä hyvä käytäntö on myös, että kaikista muutoksista sovitaan 

kirjallisesti, eikä pelkästään kontaktihenkilöiden kesken, sillä monesti erityisesti 

pitkään kestäneissä kumppanuuksissa asioista sovitaan vain suullisesti ilman 

alkuperäisen sopimuksen muuttamista. Tällöin sopimuksien ja käytäntöjen välille 

ei synny ristiriitoja ja monilta ongelmilta vältytään. (Ilmonen et al. 2010, s. 135-

139) 
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Muita ulkoistamiseen liittyviä riskejä voidaan pohtia Vuoren (2010) laatimasta 

ulkoistamisen riskikartassa, joka on kuvattuna kuvassa 13. Siitä löytyy aiemmin 

esiteltyjen sopimusriskien lisäksi esimerkiksi laatuun, kustannuksiin ja omaan 

osaamiseen liittyviä riskejä. 

 

 

 

Kuva 13. Ulkoistamisen riskikartta (Vuori 2010) 

 

Louisotin (2014) mukaan ulkoistamisen riskiä voidaan hallita ”3C:n-säännön” 

avulla. Ensimmäinen C on valinta (Choose) eli yrityksen on syytä huolella valita 

yhteistyökumppani arvioimalla täyttääkö tarjottu palvelu omat tarpeet 

laadullisesti, määrällisesti ja ajallisesti. Tämän jälkeen tulee selvittää alihankkijan 

taloudellinen kyvykkyys, jotta toiminnalla on edellytykset jatkua myös 

tulevaisuudessa. Toinen C on sopimus (Contract), jonka avulla varmistetaan 

toiminnan toteutuminen ja pysyminen sovitunlaisena, ja mahdollisilta konflikteilta 

vältytään, jolloin yhteistyö on mahdollisimman sujuvaa. Kolmas C on valvonta 

(Control) eli alihankkijan toimintaa kontrolloidaan säännöllisesti ja 

yhteistyökumppanin kanssa kommunikoidaan kaikista mahdollisista muutoksista, 

jotta niihin pystytään reagoimaan tarvittavalla tavalla. (Louisot 2014)  
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4 TUTKIMUKSEN TAUSTAT 

 

Tässä luvussa esitellään työhön oleellisesti liittyvät taustat. Työn toteuttamisen 

kannalta oleellista on käsitellä työn teettämiseen johtaneet syyt, käsiteltävien 

prosessien sijoittuminen organisaation muihin prosesseihin, karkeat erilaiset 

toimitusprosessien kulut ja yrityksen käytössä olevan laatujärjestelmä. 

 

 

4.1 Taustat työn teettämiselle 

 

Impulssi työn teettämiselle liittyy yrityksessä tapahtuvaan liiketoiminnalliseen 

muutokseen, jonka seurauksena tehtaalta ulosmenevää tavaraa varastoidaan 

entistä isompina määrinä ulkopuolisen toimijan varastoon. Muutokseen liittyy 

uuden yhteistyön aloittaminen logistiikkayrityksen kanssa sekä uuden 

logistiikkakeskuksen käyttöönotto. Yrityksen tavoitteena on kuvata 

lähtölogistiikan prosessit sekä ymmärtää ja eliminoida toimintojen 

liiketoiminnalliset riskit. Tavoitteena on luoda tarvittava ymmärrys ulosmenevän 

tavaran hallintaan ja prosessien johtamiseen osaksi laatujärjestelmää sekä  tehdä 

riskianalyysi omaan ja muiden toimijoiden toimintaan liittyen toiminnan 

varmistamiseksi sekä normaali- että poikkeustilanteissa. 

 

Inkiläisen et al. (2011) mukaan logistiikalla tarkoitetaan tuotteen tai palvelun sekä 

siihen liittyvän tiedon ja rahan hallintaa organisaatiossa asiakastarpeiden 

tyydyttämiseksi. Logistiikka sisältää hankintatoimeen, varastointiin sekä 

kuljetukseen ja jakeluun liittyvien materiaalien ja palveluiden suunnittelua, 

toteutusta ja seurantaa asiakasvaatimukset huomioon ottaen. Logistiikka koostuu 

materiaalien ja tuotteiden tulo-, sisä- ja lähtölogistiikasta. Tulologistiikka kattaa 

hankintatoimen sekä tavaran vastaanottoon että sen varastointiin liittyvät toimet. 

Sisälogistiikka tarkoittaa näiden materiaalien ja tuotteiden käsittelyä oman 

organisaation sisällä, pois lukien kuitenkin tulo- ja lähtölogistiikkaan liittyvät 

vaiheet. Lähtölogistiikka, minkä prosesseihin tämä työ liittyy, kuuluu valmiiden 

tuotteiden varastointi, keräily, pakkaaminen, lastaus sekä kuljetus ja jakelu. 



62 

 

Logistiikkaan liittyy tieto- raha- ja materiaalivirtojen liikkuminen koko 

verkostossa, johon kuuluvat toimittajat, yritys itse sekä asiakkaat. Tietovirtojen 

perusteella logistiikkaprosessit käynnistyvät, sillä asiakas tekee tilauksen, jonka 

perusteella yritys alkaa hankkia tilaukseen tarvittavia materiaaleja ja suunnitella 

omaa toimintaansa. Materiaalivirrat kulkevat taas toiseen suuntaan toimittajalta, 

yrityksen kautta asiakkaalle valmiina tuotteena tai palveluna. Materiaalivirran 

sujuvuuden varassa on se, kuinka lyhyenä tuotteen toimitusaika pystytään 

pitämään ja lopulta se, kuinka asiakkaiden tyytyväisyyttä voidaan kasvattaa. 

(Inkiläinen et al. 2011, s. 20-22) 

 

Varastolla tarkoitetaan sekä varastorakennuksia ja -tiloja että varastossa olevaa 

tavaraa. Varastointi taas tarkoittaa näiden hallintaa ja niihin liittyviä toimintoja ja 

toimintaa. Nykyisin liiketoiminnassa yleisesti varastointia on pyritty 

minimoimaan sen tuottamien lisäkustannusten takia. Monesti se on kuitenkin 

välttämätöntä ja tehokkaasti toteutettuna myös lisäarvoa tuottavaa. Vaikka turhaa 

varastointia tulee välttää, on siitä optimoituna erilaisia hyötyjä kustannuksista 

huolimatta. Varastointia on perinteisesti perusteltu erityisesti saatavuuden 

parantamisella, mutta hyvin suunnitellulla ja tehokkaalla kysyntä-toimitusketjulla 

varastointia on yleisesti saatu pienennettyä merkittävästi. Varastoinnin tarpeeseen 

voidaan löytää monia eri syitä, joista tärkeimpiä ovat muun muassa: 

 asiakaspalvelun ja saatavuuden turvaaminen 

 laaja tuotevalikoima ja asiakaskunta 

 kustannusten pienentäminen taloudellisimmilla tuotantoerillä 

 tuotannon välivarastointi 

 raaka-aineen saatavuus 

 

Varastointia suunniteltaessa onkin syytä pohtia, mikä aiheuttaa tarpeen 

varastoinnille ja sen kautta optimoida varastoinnin laajuus. Esimerkiksi 

saatavuudella perusteltua varastointia voidaan optimoida tuntemalla asiakkaan 

asiakaspalvelutarpeet, sillä monesti asiakas hyväksyy ajoittaiset tuotepuutteet ja 

pitemmän toimitusajan, jolloin tuotteet voidaan toimittaa tilauksesta ilman 

varastointia. Jos taas asiakas tarvitsee tuotteita lyhyelläkin toimitusajalla, 
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varastointi voi olla järkevää tämän tuottaman lisäarvon takia. Monesti asiakkaan 

tarvitsemat tilausmäärät ovat liian pienet verrattuna taloudellisesti järkeviin 

tuotantoeriin. Tällöin vaihtoehtoina ovat joko asiakkaan tilausmäärien 

kasvattaminen, tai tavaran valmistaminen varastoon suurempina tuotantoerinä, 

josta sitä toimitetaan asiakkaalle pienempinä kotiinkutsuina. (Logistiikanmaailma 

2018a) 

 

Logistiikkatoimintojen osalta varastointi ja kuljetus ovat sellaisia osa-alueita, joita 

yritykset paljon ulkoistavat. Ulkoistamisella tarkoitetaan siis jonkin toiminnon 

siirtämistä oman organisaation ulkopuolelle toisen osapuolen hoidettavaksi. 

Ulkoistamisen syynä on usein se, että ulkoistettava asia ei ole yrityksen 

ydinosaamista ja sen ulkoistaminen vapauttaa yrityksen resursseja omaan 

ydinosaamiseen. Toinen syy on kustannussäästöt, sillä monesti ulkoistettavaa 

asiaa ei ole taloudellisesti edes järkevää tehdä itse. (Inkiläinen et al. 2011, s. 143) 

 

 

4.2 Tutkimuksen käytännön toteutus 

 

Tutkimus aloitettiin tutustumalla aihealueeseen yleisesti työn ohjaajana toimineen 

yrityksen logistiikkapäällikön kanssa. Ohjauspalavereja järjestettiin tasaisin 

väliajoin, ja niissä tarkasteltiin mihin suuntaan tutkimuksessa on edetty. 

Tutkimuksen ensimmäinen osio koskee lähtölogistiikan prosessien kuvaamista ja 

mallintamista. Tähän tarvittava aineisto kerättiin haastattelemalla prosessien 

kannalta oleellisia henkilöitä sekä yrityksen sisältä että yrityksen 

alihankkijayrityksestä. Haastattelujen perusteella saatiin laadittua toiminnasta 

hyvä yleiskuva, jota täydennettiin yrityksen ja sen alihankkijoiden välisten 

sopimustekstien avulla. Lisäksi yrityksen tieto- ja laatujärjestelmästä kerättiin 

aineistoja tukemaan erityisesti prosessien arviointia ja kehittämisen analyysia. 

Käytettyjä tietolähteitä olivat muun muassa saapuneet asiakasreklamaatiot ja 

asiakastyytyväisyystutkimukset. 
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Riskienhallintaosioon kerättiin myös aineistoa pääasiassa haastattelujen 

perusteella. Lisäksi tutkimuksessa prosesseista saatu tieto toimi myös aineistona 

riskianalyysin käynnistämiseksi. Teoriasta saadut riskienhallinnan menetelmät 

tuottivat myös aineistoa erityisesti riskien tunnistamisen ja arvioinnin tueksi. 

 

 

4.3 Yrityksen avainprosessit 

 

Tutkimuksen taustoittamiseksi on hyvä kartoittaa, miten käsiteltävät prosessit 

sijoittuvat organisaation toimintaan ylipäänsä. Tähän auttaa yrityksen 

prosessikartta, joka on esitelty kuvassa 14. Prosessikartassa on kuvattuna 

yrityksen tärkeimmät ydinprosessit ja tukiprosessit. Se sisältää viisi avain- eli 

ydinprosessia ja niitä tukevat tukitoiminnot Avainprosesseja ovat 

asiakkuudenhallinta, liiketoiminnan kehitys, tilaus-toimitus, tuotannon kehitys ja 

tuotanto. Tukiprosesseja ovat muun muassa kunnossapito, hankinta, talous ja 

henkilöstöhallinta. 

 

 

 

Kuva 14. Yrityksen prosessikartta 
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Tässä diplomityössä keskitytään nimenomaan tilaus-toimitusprosesseihin 

kuuluviin toimitusprosesseihin eli lähtölogistiikan prosesseihin. Tilaus-

toimitusydinprosessi voidaan tiivistää kuvassa 15 esitettyyn prosessiin, joka 

käynnistyy asiakkaan tilauksesta ja päättyy toimitukseen asiakkaalle. Kyseinen 

ydinprosessi voidaan jakaa vielä tilaus-, valmistus- ja toimitusprosesseihin. 

Tilaus-prosessi alkaa asiakkaan tilauksesta, ja kattaa tilauksen käsittelyn ja 

tuotantotyön suunnittelun. Tämän vaiheen jälkeen on suunniteltuna tilauksen 

seuraavat vaiheet, kuten esimerkiksi tuotantokonelinja, pakkaustapa ja karkea 

tuotantoaikataulu. Tästä alkaa valmistusprosessi, jossa tilaus siirtyy 

tuotannonsuunnittelun aikatauluttamana tuotantoon suunniteluille tuotantokoneille 

ja lopulta pakkauslinjoille. Tämän jälkeen alkaa varsinainen toimitusprosessi, kun 

pakatut lavat siirtyvät lähetysalueen varastoradoille odottamaan lastausta ja 

toimitusta asiakkaalle. Tietojärjestelmä ohjaa lavojen sijoittumisen varastoradoille 

sen mukaan, miten niillä on tilaa. Järjestelmä seuraa ratojen täyttymistä 

valokennojen avulla. Radoilta lähtövalmiit lavat siirretään toimitusmallista 

riippuen joko suoraan asiakkaille tai logistiikkakeskukseen meneviin autoihin, tai 

odottamaan tehdasvarastointialueelle myöhemmin lähtevää kuljetusta. 

 

 

Kuva 15. Tilaus-toimitusydinprosessi 
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4.4 Toimitusmallit 

 

Lähtevän tavaran logistiikka muodostuu toimintaketjusta, joka alkaa valmiiden 

tuotteiden pakkaamisesta tehtaalla ja päättyy asiakkaan vastaanottoon. 

Kuljetuksista asiakkaalle huolehtii ulkopuolinen kuljetusliike, ja varastoon 

toimituksista sekä varastoinnista ulkopuolinen logistiikkakeskus. Yrityksen 

jakelulogistiikka kattaa erilaisia toimitusmalleja, joista merkittävimmät ovat 

normaalikuljetus suoratoimituksena sekä toimitus varastoinnin kautta. Nämä 

toimitusmallit on kuvattu karkeasti seuraavaksi. 

 

Normaalikuljetuksessa tuotteet toimitetaan tekotilauksena suoraan tuotannosta 

asiakkaalle ilman varastointia juuri oikeana toimituspäivänä. Kuljetusliike saa 

tietojärjestelmien kautta jatkuvasti ajallista ja määrällistä tietoa 

tuotantosuunnitelmassa ja tuotannossa olevista tilauksista. Tämä prosessi on 

kuvattuna kuvassa 16. 

 

 

Kuva 16. Tekotilaus normaalikuljetuksena 

 

Varastonoudoissa tuotteita noudetaan logistiikkakeskuksesta kuljetustilausten 

perusteella. Tuotteita on valmistettu etukäteen isompina täydennystilauksina 

logistiikkakeskuksen varastoon, josta asiakkaalle toimitetaan pienempiä 

varastotilauseriä. Tämä prosessi on kuvattuna kuvassa 17. 
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Kuva 17. Täydennystilaus varastoon ja noutokuljetus asiakkaalle 

 

Eri tuotteille soveltuvat eri toimitusmallit, sillä eri tuotteiden kysyntä vaihtelee 

sekä toistuvuudeltaan että määriltään erittäin paljon. Varastoinnin kannalta 

haasteen muodostaa myös se, että suurin osa tuotteista on asiakkaille erikseen 

räätälöityjä, jolloin näitä tuotteita voidaan toimittaa vain tietylle asiakkaalle ja 

niiden varastointi isoina määrinä ei ole välttämättä kannattavaa. Varastoinnin 

kannalta onkin huomioitava tietyn tuotteen osalta tilausten tiheys ja 

toimitusmäärät pidemmällä aikavälillä. Yrityksen tuotevalikoimasta löytyy myös 

tiettyjä standardituotteita, joita voidaan toimittaa varastosta lyhyelläkin 

toimitusajalla. 

 

Näiden yleisimpien toimitusmallien lisäksi muita toimitusmuotoja ovat 

suoratoimituksena lähtevät pikakuljetukset ja viivästetyt kuljetukset, joita 

käytetään tarpeen mukaan. Pikakuljetus on toimitusmuoto, jossa tuotteet on 

saatava asiakkaalle mahdollisimman nopeasti joko tuotannon viivästymisen takia, 

tai asiakkaan muuttuneen toimitustarpeen takia. Viivästetyssä kuljetuksessa 

tuotteet valmistuvat etuajassa ja ne varastoidaan tilapäisesti tehtaalla tai 

sovittaessa kuljetusliikkeen tiloissa. Tuotteet toimitetaan asiakkaalle kutienkin 

juuri oikealla hetkellä.  

 

Toimitusmalleista suoratoimitus asiakkaalle toimii imuohjauksen mukaisesti. 

Imuohjaus on tuotannonohjausmenetelmä, jossa tuotantoa ohjataan asiakastarpeen 
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mukaisesti varastoja ja keskeneräistä tuotantoa rajoittaen. Tuotantotilaus perustuu 

siis asiakkaan tilaukseen, joka käynnistää tilaus-toimitusprosessin ja tilauksen 

siirtymisen valmistettavaksi. Tällöin pyritään vastaamaan suoraan asiakkaan 

tarpeeseen ja toimittamaan tuote juuri oikeaan aikaan.  Tämä menetelmä soveltuu 

erityisesti silloin kuin kysyntää on hankala ennustaa, tuotevalikoima on laaja ja 

varastointia halutaan minimoida. (Logistiikan maailma 2018b) 

 

Työntöohjauksen periaatetta noudattaa varaston kautta toimitettavan tilauksen 

toimitusmalli. Tässä tuotannonohjausmenetelmässä tuotantoa ohjataan ennalta 

tehdyn suunnitelman mukaisesti ilman varastoinnin rajoittamista. Tällöin 

pystytään tuottamaan taloudellisempia tuotantoeräkokoja ja takaamaan 

nopeammat toimitusajat asiakkaalle, kun tuotteita on jo valmiiksi varastossa. 

Tämä menetelmä soveltuu tilanteisiin, joissa tuotteen kysyntä on hyvin 

ennustettavissa ja tasaista tai tuotetta ei ole räätälöity tietylle asiakkaalle. 

(Logistiikanmaailma 2018b) 

 

 

4.5 Käytössä oleva laatujärjestelmä 

 

Laadunhallintaan yrityksen käytössä on IMS -laadunhallinta-, toiminta- ja 

johtamisohjelmisto. Sen oleellisia toimintakokonaisuuksia ovat prosessien 

kuvaaminen, dokumenttien ja raporttien hallinta, palautteiden ja arviointien 

käsittely, tulosten mittaaminen, käsikirjojen koostaminen sekä riskienhallinta. 

Järjestelmän avulla pystytään yhtenäistämään ja kehittämään yrityksen toimintoja, 

ja havainnollistamaan ne selkeään muotoon koko organisaation käyttöön. (Arter 

2018) 

 

Tämän diplomityön kannalta olennaisia toimintoja laatujärjestelmässä ovat 

prosessikuvaukset ja riskienhallinta. IMS-ohjelmistosta löytyy prosessien 

piirtämiseen tarkoitettu Blueprint-tyyppinen työkalu, jolla prosessit saadaan 

kuvattua helposti ja visuaalisesti. Prosesseja voidaan kytkeä toisiinsa 

hierarkkisesti prosessipuun avulla aina karkeamman tason kuvauksista 
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yksityiskohtaisiin työnkulkuihin. Näin kaikki prosessit on mahdollista kuvata 

mahdollisimman tarkasti ja niiden väliset yhteydet ovat helposti nähtävissä. (Arter 

2018) 

 

Ohjelmiston riskienhallintatyökalu on tietovarasto, johon on kirjattu yrityksen 

toimintaan vaikuttavat riskit ja riskiarvioinnit. Se sisältää mahdollisuuden kaikkiin 

riskienhallinnan oleellisiin vaiheisiin, kuten riskien tunnistamiseen, arviointiin, 

toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä seurantaan ja mittaamiseen. 

Riskejä pystytään myös linkittämään prosesseihin ja erilaisiin dokumentteihin. 

Ohjelmiston avulla organisaatiolla on siis tarjolla työkalu, jolla voidaan luoda 

mahdollisimman tarkka kartoitus riskeistä, jota voidaan hyödyntää uhkiin 

varautumisessa ja mahdollisuuksien hyödyntämisessä. (Arter 2018) 
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5 YRITYKSEN TOIMITUSPROSESSIEN KUVAAMINEN JA 

ARVIOIMINEN 

 

Tässä luvussa käsitellään prosessien hallintaperiaatteita. Prosessien hallinnan 

kannalta niiden kuvaaminen ja mallintaminen on erittäin tärkeää, sillä se helpottaa 

prosessien ymmärtämistä, kehityskohteiden löytämistä ja toiminnan 

standardointia. Tarkoituksena on luoda kattava ymmärrys prosesseista 

tutkimuksen riskienhallintaosion pohjaksi. Tutkimuksessa on kuvattu yrityksen 

kaikki erilaiset lähtevän tavaran toimitusmallit sekä niihin liittyvät toiminnot 

prosesseiksi mallinnettuina ja mahdollisimman tarkkoina toiminnankuvauksina. 

Mallinnukset toteutetaan suoraan yrityksen laatujärjestelmään uimaratakaavioina, 

joka on ollut käytössä myös muiden yrityksen prosessien kuvaamisessa. Valmiit 

prosessikuvaukset löytyvät liitteenä työn lopussa. Tämän jälkeen prosesseista 

tunnistetaan ja analysoidaan löytyneitä kehityskohteita, ja pohditaan 

toimintatapamuutoksia niiden ratkaisemiseksi. Lopuksi käsitellään prosessien 

kannalta oleelliset mittaamisen menetelmät sekä prosessien jatkuvan parantamisen 

toimenpiteet. 

 

 

5.1 Kuljetustilaukset 

 

Suoratoimituksista vastaa ulkopuolinen kuljetusliike, jonka kanssa 

kuljetustilausten tekeminen on sovittu tapahtuvan kuljetusliikkeen toimesta 

huomioiden tilausten tuotanto- ja toimitusaikataulut. Tehtaalta ei siis itse tehdä 

varsinaista kuljetustilausta vaan tehdas tuottaa kuljetusliikkeelle näkymän 

seuraavana päivänä kuljetukseen valmistuvista tilauksista, josta kuljetusliike 

muodostaa kuljetustilauksen omaan järjestelmäänsä. Tiedonsiirto suoritetaan 

suoraan reaaliaikaisesti osapuolten tietojärjestelmien välillä siten, että 

kuljetusliikkeelle tuotetaan tietoa seuraavalla tavalla: 
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1. Karkea näkymä seuraavan seitsemän päivän aikana valmistuvista 

tuotantoeristä.  

2. Joka ilta näkymän seuraavana päivänä valmistuvista tuotantoeristä 

kuljetustilauksien lukitsemiseksi. 

3. Täsmällisen tiedon varastossa valmiina olevista lavoista. 

4. Tilauksien valmistumisesta reaaliaikaista väliaikatietoa muun muassa 

valmiina olevien lavojen määrästä 

5. Näyttö varastosta 

6. Ajojärjestelynäyttö tehtaan tuotannon ja varaston tilanteesta 

  

Ajojärjestelynäytöltä kuljetusliike pystyy näkemään tarkasti, mitä tilauksia on 

valmiina tai valmistumassa, sekä tarkan tuotantoaikataulun. Lisäksi näkymästä 

näkyvät tilausten määräasemat, toimitusajat, toimitusaikojen pelivarat, 

toimitusmäärät ja lavojen mitat. Näiden tietojen perusteella kuljetusliikkeen 

ajojärjestely järjestää kuljetukset eri tilauksille ja merkitsee ajojärjestelynäytölle 

muun muassa lastauksen tiedoksi, mikä auto tulee noutamaan mitkäkin tilaukset. 

Lisäksi yrityksen puolelta ajojärjestelynäytölle pystytään kirjoittamaan lisätietoa, 

jota tilauksen toimitukseen mahdollisesti liittyy, tällaisia ovat muun muassa 

pikakuljetuksen tarve ja muut poikkeukset toimituksissa. 

 

Kuljetustilaukset ovat yrityksen osalta siis hyvinkin suurilta osin asetettu 

kuljetusyhtiön vastuulle, ja yrityksen kuljetuksista vastaavan henkilön mukaan yli 

90 prosenttia kuljetuksista meneekin ilman niihin puuttumista tehtaan toimesta. 

Poikkeustilanteissa, kuten esimerkiksi pikatoimituksissa ja viivästetyissä 

toimituksissa, joudutaan tarvittaessa kommunikoimaan kuljetusliikkeen 

ajojärjestelyn kanssa. 

 

 

5.2 Toiminta lähetysalueella 

 

Kuljetusliikkeen nouto tapahtuu ajojärjestelynäytölle merkityn noutoaikataulun 

mukaan, jonka perusteella lastaajat lastaavat oikeat tilaukset kyseiseen autoon. 
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Kuljetusliikkeen vastuulla on, että tilaukset pitää olla noudettuna tehtaan 

lähetysosastolta siten, jotta toimitus asiakkaalle onnistuu vaaditussa ja sovitussa 

aikataulussa. Lisäksi kuljetusliikkeen vastuulla on huolehtia, että varastoradat 

eivät täyty suorien kuljetuksien toimituksista, ja tarvittaessa siirtää osan tuotteista 

omaan terminaaliinsa. Tehtaan ja logistiikkakeskuksen vastuulla on huolehtia, että 

varastoon siirrettävät tuotteet eivät varaa tarpeettomasti varastoratoja. 

Varastoratojen täyttymistä seurataan sekä tehtaan että kuljetusliikkeen toimesta ja 

tilanteesta kommunikoidaan tarvittaessa yhteyshenkilöiden välillä. 

 

Lastaajat tarkistavat ajojärjestelynäytöltä, ovatko saapuneeseen kuljetukseen 

lähtevät tilaukset valmiina, tai milloin ne viimeistään ovat valmiina, sekä lavojen 

sijainnin varastoradoilla ja niiden määrän. Tarvittaessa, jos tilaus ei jostain syystä 

ole valmiina, kuljettajaa voidaan pyytää odottamaan tilauksen valmistumista.  

Odotusajasta kuljetusyhtiö saattaa veloittaa erillisen maksun. Lastaajat lastaavat 

ajojärjestelynäytöltä löytyvän tiedon perusteella tilaukset autoon, jonka jälkeen he 

kuittaavat lähetettävän tilauksen lähteneeksi tietojärjestelmään ja tulostavat 

rahtikirjat kuljettajalle. Tilausten lavojen lastaamisen seuranta perustuu lastaajien 

omaan paperilla pidettävään kirjanpitoon lastatuista lavoista. 

 

 

5.3 Tilausten kuljetus 

 

Kuljetukset toimitetaan tehtaalta lähtevän tavaravirran kuljetusaikataulun 

mukaisesti oikea OTIF-vaatimus huomioiden. Pääsääntönä kuitenkin on, tilaukset 

ovat asiakkaalla perillä seuraavana työpäivänä noudosta. Tästä pääsäännöstä 

voidaan poiketa erikseen sopimalla paikkakunta- tai aluekohtaiset aikataulut. 

 

Kuljetusliikkeen vastuulla on tehdä kuittaus tietojärjestelmään kuljetuksen perille 

saapumisesta, joka sisältää päivämäärän, kellonajan, vastaanottajan ja mahdolliset 

lisätiedot esimerkiksi kuljetusvaurioista. Kuittaukset on toimitettava 

tietojärjestelmään välittömästi perille saapumisen yhteydessä. 
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5.4 Suoratoimitukset 

 

Suoratoimitukset ovat jaettavissa normaalikuljetukseen, pikakuljetukseen ja 

viivästettyyn kuljetukseen. Normaalikuljetuksessa tilaukset toimitetaan niiden 

valmistuttua suoraan perille asiakkaille sovitun aikataulun mukaisesti. 

Pikatoimituksessa erikseen sovittaessa tuotteiden kuljetukseen käytetään autoa, 

joka kuljettaa nopeaa toimitusta tarvitsevan tilauksen asiakkaalle 

erikoiskuljetuksena, jossa veloitusperusteena ovat todelliset ajetut meno-paluu 

kilometrit. Viivästetyssä kuljetuksessa tilaus valmistuu etuajassa, ja se tilapäisesti 

varastoidaan tehtaalla sille varatulla alueella tai erikseen sovittaessa 

kuljetusliikkeen tiloissa, mutta kuljetusliike toimittaa sen kuitenkin perille 

asiakkaalle vasta oikealla hetkellä. Kuljetusliikkeen on mahdollista erottaa 

ajojärjestelynäytöltä eri toimitusmallit muun muassa sinne syötettyjen lisätietojen 

ja toimitusaikojen perusteella. Eri suoratoimitusprosessien ominaisuudet on koottu 

taulukkoon 11. 

 

Taulukko 11. Suoratoimitusprosessien ominaisuudet 

Prosessi Normaalikuljetus Pikakuljetus Viivästetty 

kuljetus 

Syöte Tuotannosta 

valmis tilaus 

Tuotannosta 

valmistuva tilaus 

Etuajassa 

tuotannosta 

valmis tilaus 

Tuotos Asiakkaalle 

toimitettu tilaus 

Asiakkaalle 

toimitettu tilaus 

Asiakkaalle 

toimitettu tilaus 

Asiakas Lopullinen 

asiakas 

Lopullinen asiakas Lopullinen 

asiakas 

Resurssit Lastaajat, kalusto, 

kuljetusliike 

Asiakaspalvelu, 

kuljetusjärjestelijä, 

lastaajat, kalusto, 

kuljetusliike 

Lastaajat, kalusto, 

kuljetusliike 

Asiakkaan 

vaatimukset 

Virheetön ja 

oikea-aikainen 

toimitus 

Virheetön ja nopea 

toimitus 

Virheetön ja 

oikea-aikainen 

toimitus 

Tärkeimmät 

vaiheet 

1. Ajojärjestely 

2. Lastaus  

3. Lähetys 

4. Kuljetus 

1. Pikakuljetuksen 

tilaus 

2. Ajojärjestely 

3. Lastaus  

4. Lähetys 

5. Kuljetus 

1. Tilapäinen 

varastointi 

2. Ajojärjestely 

3. Lastaus  

4. Lähetys 

5. Kuljetus 
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Normaalikuljetuksessa prosessin lähtökohtana ja syötteenä ovat tuotannosta 

toimitukseen valmiit tuotelavat, jotka virtaavat prosessin läpi muodostaen 

tuotoksena toimitetun tilauksen yrityksen lopulliselle asiakkaalle. Prosessin 

vaatimuksia ovat toimitus virheettömästi OTIF:n mukaan oikeaan aikaan ja 

oikeamääräisenä. Prosessin tärkeimpiä resursseja ovat lastaajat, kalusto ja 

kuljetusliike. Prosessin vaiheita ovat sellaisenaan aiemmin esitellyt kuljetustilaus, 

lastaaminen, lähetys ja kuljetus asiakkaalle. Informaatiota prosessissa kulkee 

kuljetusliikkeen ja yrityksen tietojärjestelmien välillä sekä tietyn vaiheen 

kuittaannuttua valmiiksi. Yrityksen tietojärjestelmässä on tärkeää, että tilaus 

kuittaantuu lähetetyksi, jotta rahtikirja voidaan tulostaa ja tilaus siirtyy 

laskutettavaksi. Toimituksen seurannan kannalta myös kuittaus toimituksen 

saapumisesta asiakkaalle on tärkeää, jotta esimerkiksi asiakaspalvelu saa tiedon 

toimituksen perille saapumisesta. Myös järjestelmien välinen reaaliaikainen 

tiedonkulku kuljetustilausvaiheessa on ensisijaisen tärkeä, jotta tilauksille saadaan 

varmistettua oikea-aikainen nouto, ja sen myötä toimitus asiakkaalle. Prosessin 

vaiheet ja niiden kuvaukset löytyvät liitteestä 1. 

 

Pikakuljetus on prosessina muuten samanlainen kuin normaalikuljetus, mutta se 

lähtee liikkeelle asiakkaan tarpeesta nopealle kuljetukselle. Tarve nopealle 

toimitukselle voi johtua esimerkiksi tuotannon viivästymisestä, jolloin 

normaalikuljetus ei enää riitä tai asiakkaan tarve toimitukselle aikaistuu. 

Pikakuljetuksen maksaja määräytyy syyn mukaan. Asiakaspalvelu selvittää 

mahdollisuuden pikakuljetukselle yrityksen omalta logistiikkavastaavalta, joka 

ilmoittaa tiedon tarpeesta kuljetusyhtiölle ja kirjaa tiedon kiireellisyydestä ja 

purkuaikataulusta myös ajojärjestelynäytölle. Prosessin tärkeimpänä 

vaatimuksena voidaan pitää nopeaa toimitusta, myös unohtamatta muita aiemmin 

mainittuja suoratoimituksen vaatimuksia. Resursseina pikatoimituksessa on lisäksi 

asiakaspalvelu ja yrityksen oma logistiikkavastaava, jotka varmistavat 

pikatoimituksen kuljetusliikkeeltä. Prosessiin liittyviä vaiheita on 

normaalikuljetuksen vaiheiden lisäksi asiakaspalvelun ja kuljetussuunnittelijan 

toimet pikakuljetuksen järjestämiseksi, jotka luovat prosessiin myös lisää 

informaatiovirtoja. Prosessin vaiheet löytyvät liitteestä 2. 
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Viivästetty kuljetus eroaa aiemmista siinä, että tilausta ei noudetakaan heti tai pian 

valmistumisen jälkeen, vaan se tilapäisesti varastoidaan ensin tehtaalla tai 

sovittaessa muualla, esimerkiksi kuljetusliikkeen tiloissa. Yleensä tällaisissa 

tilauksissa toimitusajan pelivara on pieni, ja tilaus on valmistunut ennen 

toimituspäivää. Prosessi lähtee liikkeelle siitä, että lastaajat varaavat tilaukselle 

tilan lähetysalueelta, johon lavat jätetään odottamaan myöhempää toimitusta. 

Kuljetusliikkeen ajojärjestely näkee ajojärjestelynäytöltä tällaiset tilaukset ja 

järjestävät niille kyydin vasta siten, että OTIF-vaatimuksissa pysytään. 

Tarvittaessa tästä voidaan vielä erikseen ilmoittaa tehtaalta. Kun toimitus on 

mahdollinen, etenee prosessi aiemmin kuvaillun normaalikuljetuksen tavoin. 

Myös ominaisuuksiltaan tämä prosessi vastaa normaalikuljetusta, eroa on vain 

pitempi aikaväli tilauksen valmistumisen ja noudon välillä. Prosessi on 

mallinnettu liitteessä 3. 

 

 

5.5 Varastointi ja varastotoimitukset 

 

Varastointi on jaettu lähetystoimintojen osalta tuotteiden varastoon kuljetukseen 

tehtaalta logistiikkakeskukseen ja varastotoimituksiin logistiikkakeskuksesta 

asiakkaalle. Näiden prosessien ominaisuudet on kuvattu taulukossa 12. 
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Taulukko 12. Varastotoimitusprosessien ominaisuudet.  

Prosessi Varastoon kuljetus Varastonouto 

Syöte Tuotannosta valmis 

täydennystilaus 

Varastoidut tuotelavat 

Tuotos Logistiikkakeskukseen 

varastoitu tilaus 

Asiakkaalle toimitettu tilaus 

Asiakas Yritys itse Lopullinen asiakas 

Resurssit Lastaajat, kalusto, 

logistiikkakeskus 

Asiakaspalvelu, 

logistiikkakeskus, kuljetusliike 

Asiakkaan 

vaatimukset 

Virheetön ja oikea-aikainen 

toimitus, tuotteiden 

oikeanlainen varastointi 

Virheetön ja oikea-aikainen 

toimitus 

Tärkeimmät 

vaiheet 

1. Ajojärjestely 

2. Lastaus  

3. Lähetys 

4. Varastointi 

 

1. Kotiinkutsun kirjaaminen 

2. Kuljetustilauksen 

tekeminen 

3. Ajojärjestely 

4. Lastaus  

5. Lähetys 

6. Kuljetus 

 

 

Logistiikkakeskuksen toimijana toimii ulkopuolinen logistiikka-alan yritys, jonka 

varastotilat sijaitsevat tehtaan läheisyydessä. Tuotelavoille on varattuna 

maksimissaan 3000 lavapaikkaa varastohyllyillä ja lattialla. Varastosiirtojen ja 

varastoinnin suorittamiseen on varattu kaksi henkilöä aamuvuorossa ja kaksi 

henkilöä iltavuorossa. Ajojärjestelyihin ja työnjohtoon on varattu yksi henkilö. 

Varastonhallinnassa on käytössä logistiikkakeskuksen oma 

varastonhallintaohjelmisto, josta nähdään muun muassa lavojen tuotenumerot, 

sijainnit ja saapumispäivät. Ohjelmistoa ei ole linkitetty tehtaan järjestelmiin, 

vaan ohjelmisto pysyy ajan tasalla sen mukaisesti mitä tavaraa tulee sisään ja 

lähtee varastosta. 

 

Varastoon kuljetus on prosessina hyvin samantapainen kuin normaalikuljetus 

asiakkaalle, tässä tapauksessa tuotteet vain toimitetaan asiakkaan sijasta 

logistiikkakeskukseen, jossa ne varastoidaan. Varastoon tulevia tuotelavoja varten 

tehtaan lastaussillassa on logistiikkakeskuksen tyhjä puoliperävaunu odottamassa. 

Logistiikkakeskus seuraa ajojärjestelynäytöltä, mitä tilauksia on valmistumassa ja 

noudettavissa sekä, mikä on lähetysalueen täyttöaste. Tarvittaessa tehtaalta 
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voidaan kommunikoida, kun perävaunu on noudettavissa.  Samalla tuodaan uusi 

tyhjä perävaunu tilalle. Kuski voi myös odottaa kuorman valmistumista, mikäli 

lastaus alkaa ja valmistuu nopeasti. Kun vaunu on lastattu, lastaajat kuittaavat 

lähtevät lavat järjestelmässä ja kuljettajalle tulostetaan rahtikirja, jossa on tiedot 

kuorman sisällöstä. Kuittauksen yhteydessä lavojen ja tuotteiden määrät siirtyvät 

myös tehtaan järjestelmässä varastoon siirtyneiksi. Tämän lähetteen tiedot 

työnjohto näkee suoraan myös tehtaan järjestelmästä, johon logistiikkakeskukselle 

on oma näkymä. Yksilöivällä viivakoodilla logistiikkakeskus kirjaa lavat 

lavapaikoille, kun lavat saapuvat varastoon. Lavojen varastointi järjestetään siten, 

että pyritään mahdollistamaan first-in-first-out-periaate eli pisimpään varastossa 

olleet lavat toimitetaan ensimmäisenä. 

 

Prosessin asiakkaana voidaan pitää yritystä itseään, sillä prosessi palvelee 

yrityksen tavoitteita varastoinnin avulla saatavista hyödyistä. Prosessin syötteenä 

on tuotannosta valmiit täydennystilaukset ja tuotoksena varastoidut tuotelavat. 

Prosessin tärkeimmät resurssit ovat lastaajat, kalusto ja logistiikkakeskus. 

Prosessin vaatimuksena on oikea-aikaiset varastotäydennykset, jotta tavaraa on 

saatavilla oikeaan aikaan ja oikea määrä. Lavojen tulee säilyä myös hyvässä 

kunnossa, joten logistiikkakeskuksen tulee huolehtia oikeanlaisista varastointi 

olosuhteista ja lavojen säilymisestä vahingoittumattomina. Informaatiovirtojen 

kannalta tässäkin on tärkeää reaaliaikainen järjestelmäintegraatio, jotta toimijat 

pysyvät ajan tasalla sekä kuljetuksista että varastossa olevista tuotteista. 

Varastoon toimitus-prosessin mallinnus löytyy liitteestä 4. 

 

Varastonoudon käynnistäjänä toimii asiakaspalvelun kirjaama kotiinkutsutilaus, 

joka näkyy logistiikkakeskuksen ajojärjestelynäytöllä. Nopeissa 

kotiinkutsutilauksissa ja muutoksissa tehtaan asiakaspalvelu on yhteydessä 

logistiikkakeskukseen, joka mahdollisuuksien mukaan reagoi muutoksien 

edellyttämällä tavalla. Logistiikkakeskus tekee kotiinkutsutilauksien perusteella 

kuljetustilauksen kuljetusliikkeelle yleensä aikaisintaan seuraavalle päivälle, 

jonka perusteella kuljetusliikkeen ajojärjestely järjestää tilaukselle kuljetuksen 

toimituspäivä huomioiden. Varastosta lähtevät lavat kerätään etukäteen 
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odottamaan kuljetusta järjestelmästä saadun kotiinkutsutiedon perusteella. 

Lastauksen jälkeen tehtaan järjestelmästä tulostetaan rahtikirjat ja kuitataan tilaus 

lähetetyksi. Rahtikirjan tulostaminen poistaa tuotteet tietojärjestelmien 

varastosaldoilta. Rahtikirja muodostetaan toteutuneen lastauksen perusteella. Jos 

toimitus ei mahdu yhteen autoon, niin tällöin muodostetaan lopputoimitukselle 

oma rahtikirja ja varmistetaan kuljetusliikkeeltä toimituksen oikea-aikaisuus. 

Tämän lisäksi poikkeuksista ilmoitetaan tehtaan yhteyshenkilölle. Kuljetusyhtiö 

kuljettaa tilaukset asiakkaalle ja antaa järjestelmään kuittauksen heti kuljetuksen 

perille saapumisen jälkeen. Prosessina varastonouto muistuttaa 

normaalikuljetusta, tässä tapauksessa kuitenkin syötteenä toimii varastoidut 

tuotelavat, ja prosessin kuljetustilaus- sekä lastausvaihe on logistiikkakeskuksen 

vastuulla. Prosessin tuotoksena syntyy samalla tavalla asiakkaalle toimitettu 

tilaus, prosessin asiakkaana toimii lopullinen asiakas, ja vaatimuksena on 

virheettömät ja oikea-aikaiset toimitukset. Prosessin resursseina toimivat 

asiakaspalvelu, logistiikkakeskus ja kuljetusliike. Varastonoudon prosessikuvaus 

löytyy liitteestä 5. 

 

 

5.6 Prosessien arviointi ja kehityskohteet 

 

Prosessien arviointiin ja kehityskohteiden löytämiseen voidaan käyttää useampia 

menetelmiä, jotta niistä saadaan tarpeeksi laaja ja monipuolinen käsitys. Koska 

prosessien kannalta asiakasnäkökulma on hyvin merkittävä, kannattaa lähteä 

kartoittamaan prosessien kehittämistä tästä näkökulmasta. Keinoja tähän on 

esimerkiksi tutkia yrityksen asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksia ja 

asiakkaiden tekemiä reklamaatioita. 

 

Yrityksen 2011 tekemän asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan 

toimitusvarmuus oli tärkein valintaperuste tuotteiden toimittajan valinnalle ja 

toimitusnopeus viidenneksi tärkein valintaperuste. Molemmat näistä saivat 

selkeästi yli neljä pistettä arvioitaessa niiden tärkeyttä asteikolla yhdestä viiteen. 

Asiakastyytyväisyystutkimuksen perusteella yrityksellä on molemmissa selkeästi 
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myös parannettavaa, sillä yrityksen saamat arviot jäävät selkeästi asiakkaiden 

asettamista tavoitetasoista. Pelkästään toimitusprosessilla ei pystytä näihin 

vaikuttamaan, vaan siihen vaikuttaa koko tilaus-toimitusydinprosessin toimivuus. 

Toimituksella on kuitenkin osana tätä ydinprosessia tärkeä vaikutus näiden 

asiakastarpeiden täyttymiseen, sillä toimivan ydinprosessin kannalta sen loppu on 

erittäin merkittävässä asemassa. Esimerkiksi monet häiriöt näissä toiminnoissa 

voivat vaikuttaa toimitusnopeuden tai toimitusvarmuuden heikkenemiseen, jolla 

on suora vaikutus asiakastyytyväisyyteen. Näistä näkökulmista prosesseissa tulisi 

siis erityisesti panostaa läpimenoaikojen parantamiseen. 

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulosten analysoinnissa on huomioitava se, että 

sillä on mitattu pääasiassa tyytyväisyyttä ja odotuksia, eikä kartoitettu tarkasti 

konkreettisia kehityskohteita. (Asiakastyytyväisyystutkimus 2011) 

 

Prosessien kehityskohteiden kartoittamiseksi tutkittiin myös asiakkailta saapuneita 

reklamaatioita aikavälillä lokakuusta 2017 huhtikuuhun 2018. Reklamaatioista 

eroteltiin sellaiset, jotka liittyvät käsiteltäviin prosesseihin, kuljetusliikkeen ja 

ulkopuolisen varaston toimintaan sekä sellaisiin kohteisiin, joihin oltaisiin voitu 

vaikuttaa missä tahansa tilaus-toimitusydinprosessin vaiheessa, kuten 

kommunikointiin tai kontrollointiin. On huomioitava kuitenkin, että kaikista 

prosesseihin liittyvistä virheistä tai asiakkaiden huomautuksista ole tehty virallista 

reklamaatiota, joten esimerkiksi monia myöhästyneitä toimituksia ei näy 

reklamaatioissa. Vaikka monesti yksittäisen reklamaation aiheuttaneen virheen 

merkitys on melko vähäinen, on niillä merkitystä yritysimagon muodostumisessa 

luotettavuuden ja toiminnan sujuvuuden osalta. Lisäksi varsinkin pitemmällä 

aikavälillä pienistäkin hyvityksistä syntyy merkittävä kustannus. On tärkeää myös 

miettiä sitä, miten reklamaatioiden hoito ja virheiden korjaaminen vaikuttavat 

asiakkaan suuntaan, sillä huonosti hoidettu reklamaatioprosessi osaltaan myös 

heikentää asiakastyytyväisyyttä. Kuvista 18 ja 19 on nähtävillä reklamaatioiden 

jakaumat sekä aiheen että aiheuttaneen osapuolen perusteella jaoteltuina.  
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Kuva 18. Rajattujen reklamaatioiden jakautuminen reklamaation aiheen 

perusteella 

 

 

 

 

Kuva 19. Rajattujen reklamaatioiden jakautuminen aiheuttaneen osaston 

perusteella 
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Reklamaatioiden tilastoista voidaan huomata, että suurimmat reklamaatioiden 

aiheuttajat ovat ulkopuoliset toimijat; kuljetusliike ja ulkopuolinen varasto. Vain 

reilu viidennes tarkastelluista reklamaatioista on aiheutunut yrityksen omasta 

toiminnasta. Täten alihankkijoiden ja yhteistyökumppanien valvonta on tärkeää, 

vaikka niiden toimintaan ei itse suoraan voi tehdä muutoksia. Reklamaatioiden 

perusteella löydettyjä tärkeimpiä kehitettäviä kohteita ovat: 

 

 Tuotteiden vaurioitumisen vähentäminen 

 Toimitustarkkuuden parantaminen sekä toimitusaikojen että toimitettujen 

määrien osalta 

 Toimitusvirheiden vähentäminen 

 

Kun tarkastellaan syitä reklamaatioiden taustalla, suurin osa reklamaatioista on 

aiheutunut inhimillisistä virheistä ja huolimattomuudesta. Esimerkiksi 

varastotoimituksissa suurin toimitustarkkuuteen ja toimitusten oikeellisuuteen 

liittyvä virheen aiheuttaja oli se, että oli joko kerätty tuotteita väärä määrä tai 

tuotenumero oli katsottu väärin, jolloin oli kerätty väärää tuotetta. Lähes kaikki 

tuotteiden vaurioitumisreklamaatiot johtuivat siitä, että lavoja oli käsitelty 

huolimattomasti, niihin oli esimerkiksi törmätty trukilla tai ne olivat kaatuneet 

käsittelyssä. Toimitusaikaan liittyvät reklamaatiot johtuivat pääosin siitä, että 

tuotelavat kulkivat kuljetusliikkeen sisällä hitaasti tai liian nopeasti, ja 

kuljetustilausten käsittelyssä oli tapahtunut virheitä kuljetusliikkeen toimesta.  

 

Omassa toiminnassa havaitut virheet liittyivät enimmäkseen 

toimitusmäärätarkkuuteen ja vaurioituneisiin tuotteisiin. Tuotevauriot johtuivat 

oman toiminnan osalta myös pääosin huolimattomuudesta lavoja käsiteltäessä tai 

siihen, että tuotannosta oli valmistunut vaurioituneita lavoja, joita ei huomioitu 

lastauksessa. Toimitusmäärätarkkuudessa tapahtui virheitä siitä syystä, että 

vajaisiin tuotelavoihin oli päätynyt täysien lavojen lavatunnisteita, joita ei 

myöskään huomattu lastauksessa, jolloin asiakkaille toimitettiin täysien lavojen 

sijasta vajaita lavoja. Vajaat lavat aiheuttivat ongelmia välillä myös sen takia, että 

ylimääräisinä valmistuneet tuotteet menivät toimitusmäärätarkkuuden yli. Koko 



82 

 

ydinprosessia tarkasteltaessa prosessissa virtaa joko määrätarkkuudeltaan tai 

kunnoltaan virheellisiä lavoja, joita ei aina huomioida missään ketjun vaiheessa. 

Tämä aiheuttaa osaltaan reklamaatioita toimitetuista määristä ja vaurioituneista 

lavoista. Myös yrityksen tietojärjestelmissä havaitut virheet ja puutteet aiheuttivat 

joitakin reklamaatioita, esimerkiksi tietojärjestelmän kaatuminen johti 

puutteellisten rahtikirjojen syntymiseen. 

 

Edellä mainitut kehittämiskohteet ovat löytyneet kartoittamalla asiakkaiden 

reklamoimia tai ilmoittamia virheitä tai mielipiteitä. Kehittämiskohteita tässä 

tutkimuksessa kartoitettiin myös omakohtaisen havainnoinnin ja haastattelujen 

pohjalta. Seuraavaksi käsitellään merkittävimmät esille nousseet seikat lähetyksen 

ja ulkopuolisten yhteistyökumppanien toiminnasta. 

 

Prosessien läpimenoaikaa suurentavia ja virtausta hidastavia syitä ovat 

prosesseissa esiintyvät odotusajat. Odotusaikoja havaittiin aiheuttavan kaksi 

merkittävää syytä. Odotusaikaa tuotteiden lähetyksessä aiheuttaa se, että 

tuotannon aikataulutuksessa ja kuljetusliikkeelle näkyvässä tuotantoaikataulussa 

ei pysytä. Tällöin kuljetusliikkeen auto saattaa saapua etuajassa ennen tuotteiden 

valmistumista, jolloin se joutuu odottamaan tuotteiden valmistumista. Tämä 

aiheuttaa odotusajasta laskuttamista ja pahimmillaan tuotteiden myöhästymistä. 

Toinen tekijä, joka aiheuttaa lähetystoiminnoissa läpimenoajan kasvua, on 

manuaalisesti tehtävät työvaiheet, kuten lähetysten tekeminen manuaalisesti 

tietojärjestelmässä. Varsinkin, kun samaan kuljetukseen menee useita tilauksia, 

lastaajilla kuluu ajoittain kohtuuttomasti aikaa lähetysten kuittaamisessa ja 

rahtikirjojen tulostamisessa. Haastatteluissa ilmeni, että yhden kuljetuksen 

kaikkien tilausten kuittaamisessa saattaa pahimmillaan kulua jopa yli puoli tuntia. 

Lastausprosessin melko manuaaliset työvaiheet aiheuttavat välillä myös virheitä 

toimitusmäärätarkkuudessa, sillä lastaajien todellisuudessa keräämät lavamäärät 

saattavat poiketa siitä, kuinka monta lavaa järjestelmään kirjataan lähetetyiksi. 

 

Suurin prosessien virtaamisen sujuvuutta haittaava tekijä on lähetysalueen 

varastoratojen täyttyminen, mikä toimii koko tilaus-toimitusprosessin 
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pullonkaulana. Se rajoittaa tuotantoa, sillä kun varastoradat täyttyvät, ei 

pakkauslinjoilta pysty tulemaan lähetysalueelle uusia tilauksia. Varastoratojen 

täyttyminen on erityisesti ongelma, jos tuotanto toimii viikonloppuisin tai muuten 

poikkeuksellisina aikoina ja kuljetuksia ei saada lähtemään normaalisti. 

Normaalitilanteissa korostuu vastuiden noudattaminen, sillä kuljetusyhtiön 

vastuulla on seurata ja huolehtia, että suoratoimitukset eivät liian kauaa täytä 

varastoratoja, ja logistiikkakeskuksen ja tehtaan vastuulla on huolehtia, että 

varastotoimitukset liikkuvat tarpeeksi nopeasti pois varastoradoilta. 

 

Näistä edellisistä seikoista voidaan koota SWOT-analyysin avulla yhteenveto 

prosessien vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista, millä 

pystytään havainnollistamaan hyvin prosessien nykytilaa sekä kehittämiskohteita. 

SWOT-analyysin tulokset ovat nähtävillä taulukossa 13. 
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Taulukko 13. Suoratoimitusten prosessin SWOT-analyysin tulokset 

Vahvuudet 

 

 Prosesseista poistettu jo turhia 

työvaihteita, esimerkiksi tehtaan 

tekemä kuljetustilaus 

 Prosessien virtaukset 

normaalitilanteissa sujuvia 

 Kaikilla toimijoilla käytössä 

yhteinen tietojärjestelmä 

 Varastokuljetuksissa lyhyet 

kuljetusmatkat varastoon 

 Kommunikaatio ulkopuolisen 

varaston kanssa toimii hyvin 

Heikkoudet 

 

 Lähetysalueella useita vastuullisia 

osapuolia 

 Prosesseissa esiintyy ajoittain 

virheitä, esimerkiksi kerätyissä 

määrissä ja lavojen 

vahingoittumisessa 

 Vähän tilaa varastoida 

lähetysalueella ennakkoon 

valmistuneita tilauksia 

 Prosesseissa esiintyy ajoittain 

odotusaikoja 

 Prosesseissa manuaalisia 

työvaiheita 

 Toimitusajoissa ja 

toimitustarkkuudessa ei aina pysytä 

vastaamaan vaatimuksiin 

 Kommunikaatio ei aina toimi 

tehokkaasti tilaus-toimitusprosessin 

sisällä 

 

Mahdollisuudet 

 

 Teknologian hyödyntäminen 

keräilyn ja lähetyksen 

helpottamiseksi sujuvoittaisi 

lähetysalueella tapahtuvaa 

toimintaa 

 Kokonaan sähköinen toimitusketju, 

esimerkiksi sähköiset rahtikirjat, 

parantaisivat tilausten kuljetusten 

seurantaa ja vähentäisivät 

kuljetusliikkeelle tapahtuvia 

virheitä  

 Varastokuljetusten joustava 

aikataulutus 

 

Uhat 

 

 Varastoratojen täyttyminen 

rajoittaa ja pahimmillaan voi 

pysäyttää tuotannon 

 Kontrollipisteiden puuttuminen 

mahdollistaa esimerkiksi 

virheellisten lavojen virtaamisen 

prosesseissa 

 Paljon tekijöitä, jotka voivat 

aiheuttaa toimitusvirheitä ja 

pidentää toimitusaikoja 

 

 

Syys-seurausanalyysin avulla saadaan tuotettua prosessien kehittämis- ja 

riskienhallintatoimenpiteiden määrittelyä varten havainnollistava analyysi 

kehityskohteiden perimmäisistä syistä, joilla pystytään tukemaan parhaan 

mahdollisen ratkaisun tai sopivimman hallintatoimenpidesuosituksen etsimistä. 
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Kuvaan 20 on havainnollistettu asiakastyytyväisyyden heikkenemiseen liittyvät 

syyt, ja kuvaan 21 prosessien virtausta heikentävät ja pahimmassa tapauksessa sen 

pysäyttävät syyt. 

 

 

 

Kuva 20. Syy-seurauskaavio prosessien asiakastyytyväisyyden heikkenemisestä 

 

 

 

Kuva 21. Syy-seurauskaavio prosessien virtauksen heikkenemisestä 
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5.7 Prosessien kehitystoimenpide-ehdotukset 

 

Havaittujen kehityskohteiden perusteella lähetystoimintojen prosessien 

kehittämisessä tulee olla seuraavat tavoitteet: 

 

 Virtauksen tehostaminen mahdollisimman yksinkertaisilla ja vähän hukkaa 

sisältävillä prosesseilla sekä prosessien vaiheiden automatisoinnilla 

 Prosessien sujuvuutta rajoittavien pullonkaulojen vähentäminen 

 Prosessien läpimenoaikojen lyhentäminen toimitusajoissa pysymiseksi 

 Prosesseissa esiintyvien toimitusvirheiden poistaminen toimintatapojen 

parantamisella ja prosessien paremmalla kontrolloinnilla 

 Kustannusten minimointi pienentämällä reklamaatioiden aiheuttamien 

hyvitysten määrää ja turhista odotusajoista johtuvia maksuja 

 Informaatiovirtojen tehostaminen kommunikaation parantamiseksi 

ydinprosessin eri vaiheiden välillä 

 Lisäarvon tuottamisen lisääminen asiakkaalle mahdollisimman sujuvien ja 

nopeiden prosessien avulla 

 

Lähetystoimintojen prosessit ovat jo nyt melko yksinkertaistettuja, ja turhia 

vaiheita ei juurikaan ole. Prosessien sujuvuuden ja virtauksen tehokkuuden 

varmistamisen kannalta onkin tärkeää kehittää olemassa olevia vaiheita 

automatisoituneimmiksi ja nopeimmiksi sekä poistaa hukka-aikaa ja –työtä 

aiheuttavia häiriötekijöitä prosesseista. Lisäksi prosessien pullonkaulojen 

vaikutusten vähentäminen on välttämätöntä, jotta prosesseilla pystytään 

vastaamaan niille asetettuihin tavoitteisiin. Suurimpana pullonkaulana 

prosesseissa toimii lähetysalueen varastoratojen liiallinen täyttyminen erityisesti 

poikkeavissa tilanteissa, kuten viikonloppuisin tehtaan käydessä. Koska 

sopimusten mukaisesti vastuu varastoratojen tyhjentämisestä suoratoimituksissa 

on kuljetusliikkeellä, tulee sen toimintaa valvoa ja sopia käytännöistä, joilla 

tilauksien varastoradoilla oloaikaa saataisiin lyhennettyä. Lisäksi 

poikkeuksellisten tuotantoaikojen osalta on sovittava ulkopuolisen varaston ja 

kuljetusliikkeen kanssa mahdollisuudesta järjestää kuljetuksia myös näinä aikoina, 
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jotta varastoradat eivät rajoita tuotannon ja koko prosessin sujuvuutta. 

Haastattelujen perusteella on mahdollista myös tuotannon käydessä 

poikkeuksellisina aikoina, siirtää tavaraa varastoon, kunhan poikkeuksellisista 

tilanteista kommunikoidaan riittävän ajoissa. Lähetysvaraston täyttymisen 

varotoimena tulee tehtaalla ottaa uusia tiloja tilapäisvarastoinnin käyttöön. 

Tällaisia tiloja on jo kartoitettu, ja niiden käyttöönottoa suunniteltu. 

 

Läpimenoaikojen parantamiseksi turhia odotusaikoja on vähennettävä. Tätä 

voidaan toteuttaa tehostamalla tuotantoaikataulun pitämistä ja aktiivisempaa 

päivittämistä, jotta kuljetusyhtiö pystyy paremmin luottamaan ajojärjestelynäytön 

valmistumisaikoihin ja näin noutamaan valmistuvia tilauksia heti niiden 

valmistuttua.  Lisäksi keräilyn automaation lisääminen tehostaisi läpimenoaikoja 

ja poistaisi turhaa manuaalista työtä, koska nyt paljon asioita tehdään 

manuaalisesti. On syytä pohtia, mahdollistaisiko nykyinen tai mahdollinen uusi 

toiminnanohjausjärjestelmä nopeamman lähetysten kuittaamisen, ja pystyisikö 

järjestelmä tunnistamaan jo keräilyn aikana skannatut lavat lähetetyiksi, jolloin 

järjestelmällä olisi lähetyksen yhteydessä jo tiedot esimerkiksi lähetettävien 

lavojen ja tuotteiden määristä. Tämä vaatisi myös trukkeihin uuden 

toiminnanohjausjärjestelmään synkronoidun järjestelmän ja päätteen, jolla 

keräilyä pystyttäisiin ohjaamaan ja lavoja skannaamaan. Järjestelmän tulisi olla 

sellainen, että siellä on tiedot keräiltävistä ja lähetettävistä tilauksista, jotka 

lastataan tiettyyn kuljetukseen. Valittaessa tilauksen pääte näyttäisi lastaajalle 

missä lavat sijaitsevat ja kuinka paljon niitä määrällisesti lastataan. Skannatessa 

lavat siirtyvät automaattisesti kerätyiksi, ja tietojärjestelmään kirjautuu tieto 

tilausten keräilyn valmistumisesta, jolloin tämän perusteella pystytään tekemään 

lähetys ja tulostamaan rahtikirjat. Rahtikirjojen tulostaminen olisi tällöin 

mahdollista toteuttaa nopeammin, koska järjestelmässä on jo tiedot lastatuista 

tuotelavoista, ja niitä ei tarvitse manuaalisesti syöttää. 

 

Teknologian hyödyntäminen keräilyssä auttaisi myös ehkäisemään keräilyssä 

sattuvia virheitä, kuten väärin kuitattuja kerättyjen lavojen ja tuotteiden määriä. 

Tällöin järjestelmä automaattisesti näyttäsi minkä verran keräiltävää on missäkin 
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vaiheessa tilauksesta jäljellä. Tämä varmistaisi myös sen, että kerättyjen ja 

lähetettyjen lavojen määrät täsmäävät ja asiakkaalle toimitettujen ja rahtikirjalle 

tulostuvien lavojen määrät täsmäävät. 

 

Koko ydinprosessissa olisi syytä tehostaa kommunikaatiota eri vaiheiden välillä 

prosessien sisällä sekä lisätä kontrollointipisteitä eri vaiheiden välille. Tällä 

hetkellä esimerkiksi tuotannosta ja pakkauksesta menee lähetykseen sellaisia 

tuotelavoja, joiden määrissä tai kunnossa on korjattavaa. Jos tällaiset lavat 

huomattaisiin ajoissa jo tehtaalla, voitaisiin niihin mahdollisesti tehdä jo 

korjauksia ennen kuin ne lähetetään asiakkaalle, jolloin asiakkaalle aiheutuva 

haitta voitaisiin ehkäistä ja reklamaatioilta vältyttäisiin. Tämä voitaisiin korjata 

tarkastamalla lavat silmämääräisesti joka vaiheen jälkeen, esimerkiksi 

lastauksessa tarkistettaisiin lavat ennen kuin ne siirrettään autoon. Kuvasta 22 

nähdään kontrollipisteiden sijoittumiset valmistus-toimitusprosessiin. 

Kontrollipisteissä tarkistettavat asiat ovat: 

 Tuotelavojen kunto (ei vaurioita ja tarpeeksi suojaava pakkaustapa) 

 Tuotetietojen ja lavalappujen oikeellisuus (tuotteiden määrät täsmäävät 

lavalla oleviin ja kaikki lavan lavalaput täsmäävät toisiinsa)  

  

Lisäksi olisi syytä tarkentaa vastuita vahingoista ilmoittamisessa. On havainnoitu 

monta tapausta, joissa esimerkiksi trukilla lavaan törmääminen on tullut tietoon 

vasta reklamaation syitä selvitellessä. 

 

Kuva 22. Kontrollipisteet 

 

Kuljetusyhtiölle ja ulkopuoliselle varastolle sattuneiden virheiden osalta on syytä 

aina reklamoida ja käsitellä sattunut virhe asianomaisten kanssa, jotta 

samankaltaisilta virheiltä säästytään tulevaisuudessa. Pelkästään virheistä 



89 

 

ilmoittamisen lisäksi on hyvä pohtia, miten virheistä voidaan oppia ja minkälaisia 

toimenpiteitä virheiden välttäminen vaatii. Osapuolilla on onneksi hyvin selvillä 

eri osapuolten vastuut toimitusprosessin eri vaiheissa, joten yleensä virheiden 

käsittelyssä vastuullisen osapuolen tunnistamisessa ei esiinny vaikeuksia. 

Toimintaa eri osapuolten välillä helpottaa myös se, että kommunikaatio toimii 

pääpiirteittäin hyvin yhteistyökumppanien kanssa, esimerkiksi usein 

järjestettävien palaverien ansiosta. Myös ulkopuolisen varaston läheinen sijainti 

helpottaa toimintaa ja kommunikaatiota tehtaan ja varaston välillä. 

 

 

5.8 Prosessien mittaaminen ja jatkuva parantaminen 

 

Prosessien kehittämisen ja jatkuvan parantamisen kannalta prosesseista saatavat 

palautetiedot ja mittaustulokset ovat merkittävässä asemassa, jotta prosesseista 

pystytään kehittämään tavoitteiden mukaisia asioita. Toimitusprosessien mittarit 

voidaan jakaa asiakastyytyväisyyttä ja –vaatimuksia mittaaviin sekä prosessien 

nopeutta ja toimitusvarmuutta mittaaviin mittareihin. Asiakasnäkökulman avulla 

pystytään määrittelemään prosessien vaatimukset, sillä prosessien pohjimmainen 

tarkoitus on juuri asiakastyytyväisyyden täyttyminen. Konkreettisia prosessien 

kehittämiskohteita voidaan taas löytää mittaamalla prosessien suorituskykyä 

esimerkiksi nopeuden osalta. 

 

Asiakkaiden vaatimuksia voidaan mitata asiakastyytyväisyystutkimusten ja -

mittausten avulla. Asiakastyytyväisyystutkimuksia tulee järjestää säännöllisesti, 

jotta voidaan havaita mahdolliset muutokset asiakastyytyväisyyden trendeissä. 

Toimitusprosessien kohdalla tulee myös järjestää vapaamuotoisempia kartoituksia 

asiakastyytyväisyydestä toimitusten osalta esimerkiksi asiakaskäyntien 

yhteydessä. Tutkittavia asioita asiakastyytyväisyyden osalta ovat: 

 Kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat olleet toimitusten nopeuteen ja 

luotettavuuteen? 

 Kuinka hyvin asiakkaat ovat tarvittaessa saaneet tietoa toimitusten tilasta 

ja toimitusajasta? 
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 Mitkä asiat ovat asiakkaiden mielestä toimineet toimituksien osalta hyvin? 

 Missä asioissa toimituksissa asiakkaiden mielestä on kehitettävää? 

 

Toinen tapa mitata asiakasnäkökulmaa on tutkia asiakasreklamaatioita. Niiden 

perusteella on helppo määrittää mitkä asiat konkreettisesti heikentävät 

asiakastyytyväisyyttä. Reklamaatioista tulee mitata sekä niiden määrää että niitä 

aiheuttaneiden syiden jakaumaa, jotta virheiden laajuuteen ja perimmäisiin syihin 

pystytään vaikuttamaan prosesseja kehittämällä.  

 

Toimitusvarmuuden avulla ei pystytä tarkasti mittaamaan pelkästään 

toimitusprosessien tehokkuutta, sillä siihen vaikuttaa koko tilaus-

toimitusprosessin toimivuus. Toimitusvarmuuden mittareista saadaan kuitenkin 

eroteltua toimitusprosessien aiheuttamat poikkeamat, joita voidaan tarkemmin 

tutkia toimitusprosessien kehittämisen lähtökohtana. Hyvä toimitusvarmuutta 

kuvaava mittari on OTIF-mittari, joka mittaa kuinka monta prosenttia 

toimituksista on toimitettu sekä ajallisesti että määrällisesti oikein. 

 

Toimitusprosessien nopeutta on suorituskyvyn kannalta järkevää mitata 

prosessien odotusaikojen ja tilausten varastoradoilla säilytysaikojen mukaan, sillä 

ne ovat eniten prosesseja hidastavia ja rajoittavia tekijöitä. Niiden pohjalta tulee 

tarkkailla, mitkä asiat aiheuttavat hidastuksia ja viiveitä näihin mittareihin, jotta 

näihin asioihin voidaan vaikuttaa. 
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6 PROSESSIEN TOIMINNAN VARMISTAMINEN 

RISKIENHALLINNAN KEINOIN 

 

Tutkimuksessa riskienhallintaan on käytetty teoriassa esiteltyä riskienhallinnan 

prosessimaista toimintatapaa. Prosesseissa esiintyvien riskien tunnistamista, 

arviointia ja hallintaa helpottaa merkittävästi se, että prosesseihin liittyvät 

ongelmat ja niiden syyt on jo selvitetty tutkimuksen edellisessä vaiheessa, ja niille 

on myös mietitty kehitysehdotuksia, joita voidaan hyödyntää myös 

riskienhallintatyössä hallintatoimenpiteinä.  

 

Riskien tunnistamiseen on hyödynnetty haastatteluja, tilastoituja läheltä piti-

ilmoituksia ja sattuneita tapaturmia, aihealueeseen liittyviä tarkistuslistoja ja -

karttoja sekä prosesseissa ilmenneitä kehityskohteita ja niiden juurisyitä. 

Tilastoiduista tiedoista on saatu tunnistettua erityisesti vahinkoriskejä. 

Riskikartoista on hyödynnetty erityisesti ulkoistamisen-, prosessien- ja 

haavoittuvuuden riskikarttoja, sillä näistä riskikartoista löytyy kattavasti juuri 

kuvattuihin prosesseihin ja prosessien ulkoistettuihin toimintoihin liittyvät riskit. 

Lisäksi prosessien kehityskohteista saadaan suoraan kartoitettua myös riskien 

aiheuttajia, sillä monesti prosessien ongelmakohdat aiheuttavat toiminnalle eri 

asteisia ja luonteisia poikkeamia ja riskejä. Riskienhallintatoimenpiteiden 

valinnassa arvioidaan mahdollisia vaihtoehtoja riskien todennäköisyyksiin, 

vaikutuksiin, arviointiin ja syihin perustuen. Arviointimenetelmänä käytetään 

myös laskennallisesti määriteltyä riskiarvoa, joka saadaan laskettua riskeille 

määriteltyjen todennäköisyyksien ja vakavuusasteiden avulla kaavalla: 

 

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖 = 𝑡𝑜𝑑𝑒𝑛𝑛ä𝑘ö𝑖𝑠𝑦𝑦𝑠 × 𝑣𝑎𝑘𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 2 

 

Seuraavissa alaluvuissa esitellään riskit, joita tämän tutkimuksen pohjalta on 

käsitelty. Riskit on jaettu kahteen eri kategoriaan, prosesseihin ja niiden 

toimintaympäristöön liittyviin riskeihin sekä prosessien ulkoistamiseen ja 

sidosryhmiin liittyviin riskeihin. Strategisissa riskeissä on pohdittu pääasiassa 

ulkoistamiseen sekä varastoinnin lisäämiseen liittyviä riskejä. Prosesseihin 
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liittyvät riskit kattavat prosessien vaiheista ja sujuvuudesta havaitut 

ongelmakohdat sekä niiden lisäksi prosessien resursseihin, syötteisiin ja tuotoksiin 

liittyvät riskit. Jokaisesta riskistä on koottu tiivistetty tietotaulukko, josta nähdään 

esimerkiksi riskin perimmäiset syyt, mahdolliset vaikutukset ja 

hallintatoimenpiteet. 

 

 

6.1 Prosesseihin ja niiden toimintaympäristöön liittyvät riskit 

 

Riskien kartoittaminen on toteutettu pääasiassa prosessien kuvaamisen ja 

analysoinnin pohjalta, sekä tarkastelemalla niihin liittyvien toimintojen 

riskikarttoja. Huomioitavaa on, että eri prosessikartoissa nousee esille myös 

samoja, jo tunnistettuja riskejä. Toimitusprosessien haavoittuvuuteen liittyvät 

riskit on kuvattuna kuvassa 23. Haavoittuvuus voidaan näiden prosessien osalta 

jakaa itse prosessien riskeihin, toimintaedellytyksiin, sidosryhmiin ja toiminnan 

organisointiin. Tässä kappaleessa käsitellään itse prosesseihin, ja niiden 

toimintaedellytyksiin liittyvät riskit ja seuraavassa kappaleessa sidosryhmiin, 

ulkoistamiseen ja varastointiin liittyvät riskit. 

 

 

 

Kuva 23. Toimitusprosessien haavoittuvuus 
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Prosesseihin liittyviä riskejä on havainnoitu prosessiriskien riskikartan avulla. 

Käsiteltyjä teemoja ovat prosessien kehityskohteet, poikkeamat, olosuhteet, 

syötteet, tuotokset, resurssit ja avainhenkilöt. Näistä teemoista löytyneet riskit on 

kuvattuna kuvassa 24. 

 

 

 

Kuva 24. Prosessiriskikartta 

 

Ensiksi käsitellään prosessien kehityskohteista ja olosuhteista aiheutuvia riskejä, 

joita on löydetty kartoittamalla prosessien toimivuutta ja kehityskohteita. 

Vakavimpina uhkina ovat melko epätodennäköiset, mutta sitäkin vakavammat 

työntekijöiden turvallisuuteen liittyvät riskit, jotka lähtölogistiikan prosessien 

osalta liittyvät pääasiassa trukki- ja autoliikenteeseen lähetysvarastolla ja 

tehdasalueella. Prosessien toimivuutta eniten haittaava riski on varastoratojen 

täyttyminen. Näistä tapaturmariskit ovat yrityksessä jo nyt hyvin hallinnassa, 

hyvien käytänteiden ja turvallisuushavainnoinnin kehittämisen takia.  

 

Trukkiliikenne lähetysalueella on todella vilkasta, jonka lisäksi siellä liikkuu 

paljon sekä yrityksen omia työntekijöitä että kuljetusliikkeiden henkilöstöä 
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jalkaisin. Paikoin trukkiliikenteen käyttämät reitit risteävät myös henkilökulkuun 

tarkoitetuille reiteille, jolloin riski törmäyksestä on olemassa, jos osapuolet eivät 

huomaa toisiaan tarpeeksi tehokkaasti. Seurauksena tästä voi olla erityisesti 

kävelevän osapuolen vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema. Pienemmätkin 

törmäykset aiheuttavat helposti sairaslomaa ja poissaoloja. Lisäksi vakavissa 

tapauksissa yrityksen maine kokee helposti arvon menetystä. Syitä mahdolliselle 

onnettomuudelle ovat huolimattomuus joko trukkikuskin tai kävelijän toimesta, 

kun henkilö ei varmista esteetöntä ja turvallista reittiä. Erityisesti kävelijöiden 

osalta piittaamattomuus voi aiheuttaa onnettomuuden myös, jos ei noudateta 

kävelyyn tarkoitettuja reittejä. Hallintastrategiana trukkionnettomuuksiin vakavan 

loukkaantumisen riskin takia tulee noudattaa riskin välttämistä ja vakuutuksien 

ottamista. Riskiä ei kokonaan voida poistaa, mutta sitä voidaan pienentää 

toimeenpanemalla ja valvomalla työturvallisuusmääräyksiä, käyttämällä huomio- 

ja turvavaatetusta, määrittämällä kävelijöille ja trukkiliikenteelle mahdollisimman 

erkanevat reitit sekä turvallisuuskoulutuksen järjestäminen ja 

turvallisuushavainnoinnin kannustaminen. On tärkeää, että kaikki havainnot ja 

läheltä piti-tapaukset tilastoidaan ja käsitellään, jotta työturvallisuutta voidaan 

edelleen kehittää. Yritykseltä löytyykin valmiit raportointikäytänteet ja 

yrityksessä järjestetään säännöllisesti kampanjoita havainnoinnin lisäämiseksi. 

Näitä tulee jatkossakin toteuttaa, jotta ongelmakohtia pystytään kattavasti 

kartoittamaan. Taulukkoon 14 on tiivistetty trukkiliikenteen aiheuttama riski ja 

sen hallinta. 
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Taulukko 14. Riski: trukkiliikenne 

Riski Trukkiliikenne 

Riskiluokka Tapaturmariski 

Kuvaus Trukilla törmätään esimerkiksi lastausalueella liikkuvaan 

ihmiseen 

Mahdolliset 

seuraukset 

-Vakava loukkaantuminen 

-Kuolema 

-Poissaolot 

-Maineen menetys 

Syyt -Huolimattomuus 

-Inhimilliset virheet 

-Säännöistä piittaamattomuus 

-Risteävät reitit trukki- ja kävelyliikenteen välillä 

-Kiire 

Hallintastrategia 1. Välttäminen 

2. Vakuutukset 

Toimenpiteet -Työturvallisuusmääräykset 

-Huomio- ja turvavaatetus 

-Liikkumiseen tarkoitetut reitit 

-Turvallisuushavainnointi 

-Turvallisuuskoulutus 

-Vakuutukset 

Todennäköisyys 2 

Vakavuus 5 

Riskiarvo 50 

 

 

Liikenneonnettomuuden riskiä tehdasalueella lisää se, että henkilöautoliikenne 

kulkee rekkojen lastausalueen läpi ja samassa verrattain pienessä tilassa liikkuu 

siten koko ajan molempia liikenteitä. Tästä seurauksena voi olla onnettomuuden 

sattuessa myös vakava loukkaantuminen tai pahimmassa tapauksessa kuoleman 

tapaus. Tässäkin yrityksen maine voi vaarantua ja syntyä pienissäkin 

onnettomuuksissa henkilöstön poissaoloja sekä omaisuusvahinkoja. Syitä 

risteävän liikenteen lisäksi ovat kuljettajien huolimattomuus esimerkiksi 

liikennesääntöjen noudattamatta jättämisen takia. Alueella on järjestetty 

esimerkiksi nopeusvalvontaa, jossa on havaittu vakavia nopeusrajoitusten 

laiminlyöntejä. Hallintastrategiana tässäkin tapauksessa on välttäminen ja 

vakuutukset. Toimenpiteitä joita on tehty ja tulee edelleen kehittää ovat 

turvallisten liikennejärjestelyjen suunnittelu ja toteuttaminen, 

turvallisuushavainnointi sekä turvallisuuskoulutus samaan tapaan kuin 



96 

 

trukkiliikenteen osalta. Taulukkoon 15 on tiivistetty trukkiliikenteen aiheuttama 

riski ja sen hallinta. 

 

Taulukko 15. Riski: liikenneonnettomuus 

Riski Runsas liikenne tehdasalueella 

Riskiluokka Tapaturmariski 

Kuvaus Tehdasalueella tapahtuva esimerkiksi rekan ja 

henkilöauton törmäämisen aiheuttama onnettomuus 

Mahdolliset 

seuraukset 

-Vakava loukkaantuminen 

-Kuolema 

-Poissaolot 

-Maineen menetys 

-Ylimääräiset kustannukset 

Syyt -Huolimattomuus 

-Inhimilliset virheet 

-Säännöistä piittaamattomuus 

-Risteävät reitit rekka- ja henkilöautoliikenteen välillä 

Hallintastrategia 1. Välttäminen 

2. Vakuutukset 

Toimenpiteet -Turvallisuusmääräykset 

-Turvalliset liikennejärjestelyt 

-Turvallisuushavainnointi 

-Turvallisuuskoulutus 

-Vakuutukset 

Todennäköisyys 2 

Vakavuus 5 

Riskiarvo 50 

 

 

Lähetysvaraston varastoratojen täyttyminen muodostaa pullonkaulan koko tilaus-

toimitusprosessille, kuten aiemmin on todettu. Tämä aiheuttaa prosessin 

virtauksen keskeytymisen ja sitä kautta odotusaikaa, myöhästymisiä ja 

asiakastyytyväisyyden heikentymistä. Juurisyinä ongelmaan on, että kuljetukset 

saapuvat liian myöhään tilausten valmistumiseen nähden, ja että tilauksille ei ole 

varattuna muuta säilytyspaikkaa kuin varastoradat. Ratkaisuna siis on, että 

tuotelavat saadaan joko liikkumaan nopeammin varastoradoilta kuljetuksiin, ja 

että tilauksille on varattuna enemmän tilaa tehtaalla, jossa niitä voitaisiin 

väliaikaisesti varastoida. Kuljetusten nopea liikkuminen on kuljetusliikkeen 

vastuulla, joten yhteistyötä kuljetusliikkeen kanssa tulee tehostaa entisestään ja 

kuljetusliikkeen kyky noudattaa sopimusehtoja tulee olla varmistettu. Tätä 
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voidaan tehtaan puolelta parantaa pitämällä paremmin kiinni 

tuotantoaikatauluista, jolloin kuljetusliike voi paremmin luottaa niihin, sekä 

pyrkimällä kimputtamaan mahdollisuuksien mukaan samaan meneviä kuljetuksia 

niin, että ne olisivat samoihin aikoihin valmiina, ja eivät joutuisi näin odottamaan 

muiden tilausten valmistumista. Hallintastrategiana on siis riskin pienentäminen 

näillä toimenpiteillä. Taulukossa 16 on koottuna tämän riskin ominaisuudet ja 

hallintakeinot. 

 

Taulukko 16. Riski: varastoratojen liiallinen täyttyminen 

Riski Varastoratojen liiallinen täyttyminen 

Riskiluokka Operatiivinen riski 

Kuvaus Varastoratoja ei saada tyhjennettyä riittävän tehokkaasti 

tuotannon nopeuden vaatimalla tavalla  

Mahdolliset 

seuraukset 

-Tuotannon ja prosessin virtauksen keskeytyminen 

-Myöhästymiset  

-Odotusaika 

-Asiakastyytyväisyyden heikentyminen 

Syyt -Kuljetukset saapuvat liian myöhään tilausten 

valmistumisaikaan nähden  

-Tilauksille ei ole varattuna muuta säilytyspaikkaa kuin 

varastoradat 

Hallintastrategia Pienentäminen 

Toimenpiteet -Parannetaan tuotantoaikataulujen osuvuutta, jotta 

kuljetusyhtiö pystyy tarkempaan ajojärjestelyyn 

-Tilausten kimputtaminen siten, että samaan autoon 

menevät tilaukset olisivat samoihin aikoihin valmiina 

-Varataan tilapäisvarastointiin tehtaalla lisää tilaa 

Todennäköisyys 5 

Vakavuus 2 

Riskiarvo 20 

 

 

Prosessien tuotoksiin liittyviä riskejä ovat erilaiset virhetilanteet joko toimitusten 

tai tuotteiden laadullisessa tai määrällisessä tarkkuudessa. Näissä tapauksissa 

asiakkaalle on siis toimitettu tilauksia, jotka eivät määrältään vastaa tilattua tai 

ovat väärää tuotetta. Lisäksi on mahdollista, että tuotelavat ovat vahingoittuneet 

jossain prosessin vaiheessa, ja ne eivät näin laadultaan vastaa asiakkaan 

vaatimuksia.  
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Tällä hetkellä merkittävämpi riski on virheellisesti toimitetut tilaukset, sillä ne 

aiheuttavat asiakkaalle useammin reklamaation tarpeen ja täten ovat vaikuttaneet 

asiakastyytyväisyyden heikkenemiseen enemmän. Asiakastyytyväisyyden 

vähenemisen ja reklamaatioiden lisääntymisen myötä nämä tilanteet aiheuttavat 

myös ylimääräistä työtä ja lisäkustannuksia. Suurimmat tekijät, jotka aiheuttavat 

näitä riskejä ovat manuaaliset työvaiheet, joissa joudutaan esimerkiksi syöttämään 

järjestelmään omien muistiinpanojen pohjalta tietoa kerätyistä lavoista. Joitakin 

virheitä varastossa on sattunut myös sen takia, että on katsottu tuotenumero väärin 

ja näin lähetetty väärää tuotetta asiakkaalle. Riskin hallintastrategiana tulee olla 

riskin pienentäminen, jota voitaisiin toteuttaa muun muassa uuden 

trukkijärjestelmän hankkimisella ja virheiden mittaamisella. Virheiden seurannan 

avulla voidaan luoda esimerkiksi tavoitejärjestelmä, jolla kannustettaisiin 

huolellisuuteen keräilyssä ja lähetyksessä. Taulukosta 17 löytyy toimitus- ja 

keräilyvirheiden riskin ominaisuudet ja hallintakeinot. 

 

Taulukko 17. Riski: toimitus- ja keräilyvirheet 

Riski Toimitus- ja keräilyvirheet 

Riskiluokka Operatiivinen riski 

Kuvaus Asiakkaalle toimitetaan virheellinen määrä tilattua 

tuotetta tai väärää tuotetta 

Mahdolliset 

seuraukset 

-Asiakastyytyväisyyden menetys 

-Reklamaatiot 

-Lisäkustannukset 

-Ylimääräinen työ 

Syyt -Manuaaliset työvaiheet 

-Huolimattomuus 

-Inhimilliset virheet 

Hallintastrategia Pienentäminen 

Toimenpiteet -Uudet trukkijärjestelmät keräilyyn ja lastaukseen 

-Koulutus 

-Virheiden mittaaminen ja seuranta 

Todennäköisyys 5 

Vakavuus 2 

Riskiarvo 20 

 

 

Seuraavat riskit liittyvät tuotelavojen vahingoittumiseen joko tehtaalla tai 

alihankkijan hallussa ollessa kuljetuksen tai varastoinnin aikana. Nämä riskit 
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aiheuttavat virheellisten tilausten tavoin asiakastyytyväisyyden heikentymistä, 

reklamaatioiden määrän kasvua, kustannusten kasvua ja ylimääräistä työtä. Näitä 

riskejä aiheuttavat huolimattomuus ja virheet lavojen käsittelyssä  sekä kiire. 

Pienet vahingot voidaan hyväksyä, koska niiden poistaminen ei ole kovinkaan 

helposti mahdollista. Niitä voidaan kuitenkin yrittää pienentää koulutuksen ja 

virheiden mittaamisen sekä kannustamisen avulla. Alihankkijoille tapahtuvia 

riskejä pystytään hallitsemaan siirtämällä, sillä vastuu lavoista on aina, sillä kenen 

hallussa ne kulloinkin ovat. Niihinkin kuitenkin kannattaa pyrkiä vaikuttamaan, 

sillä asiakastyytymättömyys yleensä kohdistuu kuljetusyhtiön sijasta yritykseen 

itseensä. Siksi onkin tärkeää reklamoida alihankkijaa sen tekemistä virheistä, jotta 

alihankkija itse panostaisi myös virheiden vähentämiseen saadakseen taas oman 

asiakkaansa tyytyväisyyttä parannettua. Taulukosta 18 ja 19 löytyvät näiden 

riskien ominaisuudet ja hallintakeinot. 

 

Taulukko 18. Riski: tuotelavojen vahingoittuminen 

Riski Tuotelavojen vahingoittuminen 

Riskiluokka Operatiivinen riski 

Kuvaus Tuotelavat vahingoittuvat esimerkiksi niitä siirrellessä 

Mahdolliset 

seuraukset 

-Asiakastyytyväisyyden heikentyminen 

-Reklamaatiot 

-Lisäkustannukset 

-Ylimääräinen työ 

Syyt -Huolimattomuus 

-Inhimilliset virheet 

-Kiire 

Hallintastrategia 1. Hyväksyminen 

2. Pienentäminen 

Toimenpiteet -Koulutus 

-Virheiden mittaaminen ja seuranta 

Todennäköisyys 5 

Vakavuus 1 

Riskiarvo 5 
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Taulukko 19. Riski: kuljetus- ja varastointivahingot 

Riski Kuljetus- ja varastointivahingot 

Riskiluokka Operatiivinen riski 

Kuvaus Tuotelavoja vahingoittuu alihankkijan toimesta 

kuljetusten ja varastoinnin aikana 

Mahdolliset 

seuraukset 

-Asiakastyytyväisyyden heikentyminen 

-Reklamaatiot 

-Lisäkustannukset 

-Ylimääräinen työ 

Syyt -Huolimattomuus 

-Inhimilliset virheet 

-Kiire 

Hallintastrategia 1. Siirtäminen 

2. Pienentäminen 

Toimenpiteet Kuljetusliikkeen reklamointi 

Todennäköisyys 5 

Vakavuus 1 

Riskiarvo 5 

 

 

Prosessien syötteisiin liittyvistä riskeistä esille nousi riski tilausten 

informaatiopuutteista. Tilauksille määritetään työnsuunnitteluvaiheessa kaikki 

niiden jatkon kannalta kriittiset vaiheet ja tiedot, kuten tiedot tilauksien 

toimituksen määräpaikasta. Ajoittain tulee vastaan tilanteita, joissa näissä 

tiedoissa on ollut puutteita, jolloin tilauksen virtaus prosessissa katkeaa. Tämä 

aiheuttaa ongelmia erityisesti niihin aikoihin, kun työnsuunnittelusta ja 

kuljetuksista vastaavat henkilöt eivät ole tehtaalla paikalla, kuten iltavuorossa. 

Näiden virheiden johdosta prosessiin aiheutuu ylimääräistä työtä ja pahimmassa 

tapauksessa toimitusten viivästymistä. Syitä tähän ovat huolimattomuus ja virheet 

työnavauksessa, sekä niitä aiheuttavat muistinvaraiset tietojen lisäämiset 

tilauksille manuaalisesti. Nämä virheet eivät aiheuta suuria haittoja prosessille, 

joten ne voidaan tässä määrin hyväksyä, toimenpiteitä niiden pienentämiselle ovat 

kuitenkin toimintaohjeista muistuttaminen ja niiden tarkentaminen 

työnsuunnitteluvaiheessa. Taulukkoon 20 on koottu työohjeisiin liittyvien 

epäselvyyksien riskin ominaisuudet ja hallintakeinot. 
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Taulukko 20. Riski: tilausten työohjeissa epäselvyyksiä 

Riski Tilausten työohjeissa epäselvyyksiä 

Riskiluokka Operatiivinen riski 

Kuvaus Tilauksista puuttuu tietoja esimerkiksi määräpaikasta 

Mahdolliset 

seuraukset 

-Prosessin virtauksen keskeytyminen 

-Ylimääräinen työ 

-Toimitusten viivästymiset 

Syyt -Inhimilliset virheet 

-Huolimattomuus 

-Manuaaliset työvaiheet 

Hallintastrategia 1. Hyväksyminen 

2. Pienentäminen 

Toimenpiteet -Toimintaohjeiden tarkentaminen työnsuunnittelussa 

-Muistinvaraisten toimintojen automatisointi 

Todennäköisyys 5 

Vakavuus 1 

Riskiarvo 5 

 

 

Prosessien resursseihin liittyvät riskit ovat riskejä, jotka aiheuttavat vahinkoa 

prosesseissa tarvittavien tilojen, henkilöstön, tietojärjestelmien tai koneiden 

käytölle. Vakavin riski on tulipalon syttyminen lähetysvarastossa, jolloin 

pahimpana mahdollisena seurauksena on liiketoiminnan keskeytyminen 

mahdollisesti pitkäksikin aikaa. Lisäksi tulipalo saattaa vahingoittaa henkilöstöä, 

tuotteita ja kiinteistöä. Mahdollisia syitä tulipalon syttymiselle ovat esimerkiksi 

sähkölaitteiden viat ja tuhopoltot. Lisäksi sammutuslaitteiston toimimattomuus 

saattaa aiheuttaa lisäriskin pienenkin palon leviämisestä laajalle. Ensimmäisenä 

hallintastrategiana tulipalon varalta on vakuuttaminen, ja sen jälkeen riskin 

välttäminen, sillä vaikka vakuutus korvaisikin tulipalon vahinkoja, niillä on silti 

vaikutuksia liiketoiminnan jatkuvuuteen. Toimenpiteitä riskin välttämiseksi ovat 

paloturvallisuuden kartoittaminen, jota yrityksessä on tehty sekä omasta että 

ulkopuolisen yrityksen toimesta, ja sen perusteella tehtävä sammutuskaluston 

sijoittaminen ja niiden toiminnan varmistaminen. Paloturvallisuuden osalta tulee 

varmistua sekä automaattisen että manuaalisesti tehtävän sammutuksen 

toiminnasta ja niiden edellytyksistä kouluttamalla henkilöstöä ja huoltamalla 

kalustoa. Tulipaloriskin tiedot ja hallintakeinot on koottu taulukkoon 21. 
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Taulukko 21. Riski: tulipalo lähetysalueella 

Riski Tulipalo lähetysvarastossa 

Riskiluokka Vahinkoriski 

Kuvaus Lähetysvarastossa syttyy tulipalo 

Mahdolliset 

seuraukset 

-Liiketoiminnan keskeytyminen 

-Tuotevahingot 

-Henkilövahingot 

-Kiinteistövahingot 

-Kustannukset 

Syyt -Sähkölaitteiden viat 

-Tuhopoltto 

-Sammutuslaitteiston toimimattomuus 

Hallintastrategia 1. Vakuutukset 

2. Välttäminen 

Toimenpiteet -Vakuuttaminen 

-Sprinklereiden ja muun sammutuskaluston kunnosta 

huolehtiminen 

-Sammutuskoulutus 

-Riskikohteiden tiedostaminen 

Todennäköisyys 2 

Vakavuus 5 

Riskiarvo 50 

 

 

Koska koko lähetys-, varastointi- ja kuljetustoiminta on vahvasti tietojärjestelmien 

toiminnan varassa, tulee tietojärjestelmien ja tiedonsiirtymisen toiminta varmistaa. 

Tietojärjestelmät eivät toimi aina oletetulla tavalla ja niitäkin tulee huoltaa sekä 

päivittää ajoittain, jolloin niiden toimintaan tulee katkoksia. Tehtaan 

toiminnanohjausjärjestelmässä esiintyy ajoittain kaatumisia, joiden korjaamiseen 

voi mennä useita tunteja. Tällöin järjestelmässä ei pystytä tekemään lähetyksiä 

eikä tulostamaan rahtikirjoja. Nämä aiheuttavat katkoja täten koko 

lähetysprosessiin, jonka takia toimitukset saattavat viivästyä. Syitä näihin ei aina 

pystytä edes löytämään, mutta ne johtuvat usein esimerkiksi tietojärjestelmien 

kuormittumisesta tai tietojärjestelmien päivittämisen ja huollon ongelmista ja 

pitkittymisistä. Hallintastrategiana tähän tulee olla riskin pienentäminen, jotta 

kaatumisia ei sattuisi usein ja vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi. 

Toimenpiteitä riskin pienentämiseksi on tietojärjestelmien säännöllinen huolto, 

varautuminen vikojen nopeaan korjaamiseen ja varautuminen tiedossa oleviin 

katkoihin esimerkiksi kommunikoimalla kuljetusyhtiön kanssa toiminnasta katkon 
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aikana. Taulukossa 22 on tiivistetty tietojärjestelmä kaatumiseen liittyvän riskin 

ominaisuudet ja hallinta. 

 

Taulukko 22. Riski: tietojärjestelmien kaatuminen 

Riski Tietojärjestelmän kaatuminen 

Riskiluokka Tietojärjestelmäriskit 

Kuvaus Esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmä kaatuu, jolloin ei 

voida tehdä lähetyksiä 

Mahdolliset 

seuraukset 

-Lähetystoimintojen keskeytyminen 

-Toimituksien viivästymiset 

Syyt -Tietojärjestelmien kuormittumiset 

-Tietojärjestelmien päivitysten pitkittymiset ja ongelmat 

Hallintastrategia Pienentäminen 

Toimenpiteet -Tietojärjestelmien huolto 

-Varautuminen nopeaan toimintaan tietojärjestelmän 

kaatuessa 

-Varautuminen tiedossa oleviin katkoihin 

Todennäköisyys 5 

Vakavuus 2 

Riskiarvo 20 

 

 

Koska prosesseista löytyy useita rajapintoja eri järjestelmien ja toimijoiden välillä, 

esiintyy niissä myös paljon tiedonsiirtoa. On ensiarvoisen tärkeää, että tiedot 

siirtyvät reaaliaikaisesti toimijoiden välillä, jotta voidaan varmistaa esimerkiksi 

kuljetusten ja toimitusten järjestäminen oikea-aikaisesti. Jos tiedot eivät siirry, 

riskinä on juuri, että kuljetusyhtiö ei saa tietoa valmistuvista tilauksista, jolloin 

niiltä jää kuljetus suunnittelematta tai varasto ei näe mitä tilauksia on sieltä 

lähtemässä, jolloin niiden toimitus voi vaarantua. Tätä riskiä tulee myös pienentää 

esimerkiksi varmistamalla tiedonsiirto tietojärjestelmien huoltojen avulla sekä 

varautumalla kommunikoimaan myös muilla keinoin kuin tietojärjestelmien 

välityksellä, jos huomataan että tiedonkuluissa on häiriöitä. Taulukosta 23 löytyy 

tiedonsiirtoon liittyvän riskin ominaisuudet ja hallintakeinot. 
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Taulukko 23. Riski: tiedonsiirtojen epäonnistumiset 

Riski Tiedonsiirtojen epäonnistumiset 

Riskiluokka Tietojärjestelmäriskit 

Kuvaus Tiedot ja siirrot eivät päivity tietojärjestelmissä tai 

tietojärjestelmien välillä 

Mahdolliset 

seuraukset 

-Toimituksien viivästymiset 

-Kuljetusten keskeytyminen 

Syyt -Viat tietojärjestelmissä 

-Tietojärjestelmien kaatumiset 

Hallintastrategia Pienentäminen 

Toimenpiteet -Tietojärjestelmien huolto 

-Varautuminen kommunikointiin muilla keinoin 

Todennäköisyys 5 

Vakavuus 2 

Riskiarvo 20 

 

 

Merkittävä resurssi prosesseille on myös niiden henkilöstö, joten vaarana on, että 

prosessien ja toimintojen kannalta oleellisia henkilöitä menetetään organisaatiosta 

esimerkiksi sairastumisten, siirtymisten tai motivaation puutteen takia. Tällöin 

menetetään samalla tärkeää osaamista ja tietotaitoa prosessien kehittämisen 

kannalta. Näitä riskejä tulee pienentää laajentamalla osaamista organisaation 

sisällä ottamalla esimerkiksi kehitysprojekteihin aina laajemman työryhmän, 

järjestelemällä töitä siten, että useampi henkilö osaa ne sekä lisäämällä työn 

kannustimia ja mielekkyyttä. Henkilön tuleekin kokea työtehtävä ja työpaikka 

mieleiseksi ja viihtyisäksi, jotta hänet saadaan sijoitettua paremmin toimimaan 

organisaatiossa. Taulukosta 24 löytyy avainhenkilöiden menettämisen riskin 

ominaisuudet ja hallintakeinot. 
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Taulukko 24. Riski: avainhenkilöiden menetys 

Riski Avainhenkilöiden menetys 

Riskiluokka Henkilöstöriskit 

Kuvaus Menetetään prosessien hallinnan tai kehittämisen kannalta 

oleellisia henkilöitä äkillisesti 

Mahdolliset 

seuraukset 

-Osaamisen menetys 

-Prosessien hallinnan ja kehittämisen ongelmat 

Syyt -Vakava sairastuminen 

-Siirtyminen muualle 

-Motivaation ja työn imun puute 

Hallintastrategia Pienentäminen 

Toimenpiteet -Laajennetaan osaamista organisaation sisällä 

-Varahenkilöjärjestelmä 

-Työn kannustimet 

Todennäköisyys 2 

Vakavuus 3 

Riskiarvo 18 

 

 

Toinen henkilöstöön liittyvä riski on liialliset poissaolot. Toiminnan organisointi 

vaatii aina tietyn määrän resursseja, joten niiden riittämättömyys aiheuttaa 

ongelmia prosessien sujuvuudelle ja tässä tapauksessa voi aiheuttaa toimitusten 

viivästyksiä, jos vuorosta puuttuu useampi lastaaja. Tällaisia tapauksia saattaa 

esiintyä satunnaisesti sattumalta, mutta niitä voivat aiheuttaa myös erilaiset 

epidemiat ja kuormittava työ. Näitä pystytään pienentämään ottamalla käyttöön 

varahenkilöjärjestelmä, jolla voidaan tarvittaessa ottaa muualta väliaikaisesti 

resursseja lähetykseen. Esimerkiksi influenssaepidemioihin voidaan varautua 

tarjoamalla työntekijöille rokotuksia. Työn kuormittavuutta voidaan ehkäistä 

hyvillä työterveyspalveluilla ja panostamalla työntekijöiden 

työskentelyergonomiaan. Taulukkoon 25 on koottu henkilöstön poissaoloihin 

liittyvän riskin ominaisuudet ja hallinta. 
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Taulukko 25. Riski: henkilöstön poissaolot 

Riski Henkilöstön poissaolot 

Riskiluokka Henkilöstöriskit 

Kuvaus Henkilöstöä toiminnan organisointiin nähden liikaa poissa 

Mahdolliset 

seuraukset 

-Resurssien riittämättömyys 

-Toimitusten viivästymiset 

Syyt -Epidemiat 

-Muut sairastapaukset 

-Kuormittava työ 

Hallintastrategia Pienentäminen 

Toimenpiteet -Varahenkilöjärjestelmä 

-Kutsuttaessa henkilöiden käyttäminen 

-Rokotukset 

-Työn kuormittavuuden vähentäminen 

Todennäköisyys 4 

Vakavuus 2 

Riskiarvo 16 

 

 

Lähetyksen tärkein työkone on trukki, jonka toiminnalla varmistetaan tilauksien 

siirtyminen varastoradoilta autoihin. Jos trukki äkillisesti hajoaa, voi se aiheuttaa 

lastauksen viivästymistä ja tätä kautta koko toimituksen viivästymistä sekä 

lisäkustannuksia. Tällaisia tilanteita aiheuttavat erilaiset tekniset viat, 

laiminlyönnit huollossa sekä trukkien huolimaton käyttö. Koska trukki on 

ensiarvoisen tärkeä väline lastauksessa, tulee varmistaa, että tätä riskiä 

pienennetään huoltamalla trukkeja säännöllisesti, kouluttamalla työntekijöille 

niiden oikeaoppista käyttöä sekä huolehtimalla varalla olevien trukkien 

saatavuudesta, jotta trukin hajotessa olisi saatavilla korvaava trukki 

mahdollisimman nopeasti. Taulukkoon 26 on tiivistetty tämän riskin tiedot. 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

Taulukko 26. Riski: trukin hajoaminen 

Riski Trukin hajoaminen 

Riskiluokka Resurssiriski 

Kuvaus Lastauksessa käytettävän trukin äkillinen hajoaminen 

Mahdolliset 

seuraukset 

-Toimitusten viivästymiset 

-Lisäkustannukset 

Syyt -Tekniset viat 

-Laiminlyönnit huollossa 

-Huolimaton käyttö 

Hallintastrategia Pienentäminen 

Toimenpiteet -Tarvittava huoltaminen 

-Korvaavien trukkien hankinta 

-Käytön koulutus 

Todennäköisyys 3 

Vakavuus 2 

Riskiarvo 12 

 

 

 

6.2 Prosessien ulkoistamiseen ja varastointiin liittyvät riskit 

 

Tässä osiossa käsitellään prosesseihin liittyvän ulkoistamisen riskejä, jotka 

liittyvät toimintojen ulkoistamiseen varastoinnin ja kuljetusten osalta, sekä itse 

tuotteiden varastointiin liittyvää strategista riskiä, joka aiheutuu pääasiassa 

varastoasiakkaan ajautumisesta taloudellisiin vaikeuksiin, jolloin varastoituja 

tuotteita jää varastoon. Ulkoistamiseen liittyvät riskit toimitusprosessien osalta 

liittyvät riippuvuuteen alihankkijoista, alihankkijoiden kyvykkyyteen, laatuun ja 

sopimuksiin. Laatuun liittyvät riskit käsiteltiin jo edellisessä osiossa, sillä ne ovat 

tiiviissä kytkennässä prosessien tuotoksiin liittyviin riskeihin. Ulkoistamiseen 

liittyy aina riski yhteistyökumppanin ajautumisesta vaikeuksiin, jolloin se ei pysty 

toimimaan sopimuksien mukaisella tavalla. Joskus alihankkija saattaa toimia näin 

myös tarkoituksen mukaisesti, jos osapuolten välille syntyy erimielisyyksiä tai 

toiminta muuttuu sille jostain syystä kannattamattomaksi. Tässä tapauksessa riskit 

liittyvät lähinnä siihen, että alihankkija ajautuu äkillisesti esimerkiksi 

taloudellisiin vaikeuksiin tai sitä kohtaa jokin katastrofi, joka vaikuttaa 

merkittävästi sen kykyyn toimia sopimuksen mukaisesti ja sen tarjoaman palvelun 

toteutuminen vaarantuu. Ulkoistamiseen liittyvät riskit on kuvattuna kuvassa 25.  
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Kuva 25. Ulkoistamisen riskikartta 

 

Ensin käsitellään ulkopuolisen varastoijan vaikeuksiin liittyvä riski. Jos 

ulkopuolinen varastoija joutuu sellaisiin vaikeuksiin, että sen toiminta keskeytyy, 

keskeytyvät samalla toimitukset tehtaalta varastoon ja varastosta asiakkaalle. 

Tämä saattaa pahimmassa tapauksessa merkitä myös tuotannon häiriöitä tai 

pysähtymistä tehtaalla, kun varastotoimituksia ei saada lähtemään tehtaalta 

eteenpäin. Ensisijainen riskinhallintastrategia tässä tapauksessa on huolehtia siitä, 

että sopimukset pitävät ja ovat ajan tasalla, sekä niiden mukaisia vastuita 

noudatetaan. Toissijaisesti riskiä tulee pienentää seuraamalla ja auditoimalla 

alihankkijan toimintaa säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa edellytykset 

yhteistyön jatkamiselle tai varautua toimenpiteisiin varastoijan vaihtamiseksi. 

Alihankkija tulee täyttää yrityksen asettamat vaatimukset, ja toimia niiden 

mukaisesti. Yksi keino varmistaa toimintaa on määrittää sopimuksiin 

sopimussakkoja siitä, jos alihankkija vakavasti laiminlyö vastuitaan ja 

velvollisuuksiaan. Taulukossa 27 on koottuna tämän riskin ominaisuudet ja 

hallintakeinot. 
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Taulukko 27. Riski: ulkopuolisen varastoijan vaikeudet 

Riski Ulkopuolisen varastoijan vaikeudet 

Riskiluokka Ulkoistamisriski 

Kuvaus Ulkopuolinen varastoija joutuu vaikeuksiin eikä pysty 

enää toimimaan sopimusten edellyttämällä tavalla 

Mahdolliset 

seuraukset 

-Varastotoimitusten keskeytyminen 

-Varastoon menevien toimitusten keskeytyminen 

-Tuotannon keskeytyminen 

-Asiakastyytyväisyyden menetys 

Syyt -Alihankkijan taloudelliset vaikeudet 

-Alihankkijalle sattuva katastrofi 

-Erimielisyydet sopimusvastuista 

Hallintastrategia 1. Sopimukset 

2. Pienentäminen 

Toimenpiteet -Alihankkijan toiminnan jatkuva seuraaminen 

-Säännöllinen auditointi 

-Sopimusten pitäminen ajan tasalla ja päivittäminen 

-Sopimussakot 

Todennäköisyys 1 

Vakavuus 5 

Riskiarvo 25 

 

 

Kuljetusliikkeeseen liittyvässä riskissä kuljetusliike joutuu sellaisiin vaikeuksiin, 

että sen toiminta vaikeutuu niin paljon, ettei se pysty toimittamaan tarpeeksi 

tehokkaasti tai ollenkaan tilauksia tehtaasta asiakkaalle. Tällöin myös tuotanto 

keskeytyisi, kun tilauksia ei pystytä toimittamaan, ja asiakasmenetykset olisivat 

todennäköisiä. Hallintakeinot ovat tässäkin tapauksessa samat kuin ulkopuolisen 

varastoijan tapauksessa eli varmistetaan kuljetusliikkeen toiminta ensisijaisesti 

sopimuksilla ja sen jälkeen pienennetään riskiä seuraamalla kuljetusliikkeen 

toimintaa, ja tekemällä toimenpiteitä sen mukaan. Isona tekijänä kuljetusliikkeen 

aiheuttamassa riskissä on se, että riskiä ei ole hajautettu vaan koko 

kuljetustoiminta on yhden kuljetusliikkeen varassa. Tällä hetkellä tämä ei aiheuta 

todennäköistä riskiä, sillä kuljetusliikkeen toimintaedellytykset ovat verrattain 

hyvällä tasolla, mutta tulevaisuuden vaikeuksista ei voi ikinä tietää varmasti. 

Kuljetuksen ulkoistamisen hajauttaminen olisi muuten järkevää, mutta integraatio 

tehtaan ja kuljetusliikkeen välillä on niin tiivis, että muiden kuljetusyhtiöiden 

käyttö vaatisi merkittävän toimintatapamuutoksen. Tämä riski on kuvattuna 

taulukossa 28. 
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Taulukko 28. Riski: kuljetusliikkeen vaikeudet 

Riski Kuljetusliikkeen vaikeudet 

Riskiluokka Ulkoistamisriski 

Kuvaus Kuljetusliike joutuu vaikeuksiin eikä pysty enää 

toimimaan sopimusten edellyttämällä tavalla 

Mahdolliset 

seuraukset 

-Toimitusten keskeytyminen 

-Tuotannon keskeytyminen 

-Asiakastyytyväisyyden menetys 

Syyt -Kuljetusliikkeen taloudelliset vaikeudet 

-Kuljetusliikkeelle sattuva katastrofi 

-Erimielisyydet vastuista 

Hallintastrategia 1. Sopimukset 

2. Pienentäminen 

Toimenpiteet -Alihankkijan toiminnan jatkuva seuraaminen 

-Säännöllinen auditointi 

-Sopimusten pitäminen ajan tasalla ja päivittäminen 

-Sopimussakot 

Todennäköisyys 1 

Vakavuus 5 

Riskiarvo 25 

 

 

Varastointiin liittyy aina riski pääoman sitoutumisen kasvusta ja kustannusten 

lisääntymisestä. Riskinä on myös se, että pääoma jää varastoon sen takia, että sitä 

ei ikinä pystytä tai voida toimittaa asiakkaalle. Tässä tapauksessa sen saattaa 

aiheuttaa esimerkiksi asiakkaan ajautuminen taloudellisiin vaikeuksiin, niin että se 

menettää maksukykynsä, jolloin tuotteita ei ikinä osteta varastosta. Toinen riski 

on se, että jos varastoon on tehty paljon tuotteita, joihin tuleekin muutoksia, 

asiakas ei haluakaan enää vanhoja tuotteitaan. Varastointiin liittyy myös se riski, 

että säilytyksen aikana tuotteet vahingoittuvat joko pitkän säilytysajan tai väärien 

varastointiolosuhteiden takia. Näissä tilanteissa on siis vaarana, että varastoon 

sitoutunut pääoma menetetään, kun tuotteet joudutaan todennäköisesti tuhoamaan 

niiden käyttämättä jäännin takia. Tätä riskiä tulee pienentää, jotta merkittäviltä 

taloudellisilta vaikeuksilta vältytään. Asiakkaille tuleekin tehdä säännöllistä 

riskiarviointia, jotta asiakkaiden maksukyvystä voidaan olla varmoja. Tällöin 

myös varastointiin voidaan ryhtyä. Lisäksi tulee varmistua siitä, että tuotteet eivät 

vähään aikaan muutu, ja sopia asiakkaan kanssa kommunikaatiosta tähän liittyen 

hyvissä ajoin, jotta vanhoja tuotteita ei jää käyttämättömänä varastoon. Lisäksi on 
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syytä määrittää tarkkaan järkevät tuotantoeräkoot ottaen huomioon asiakkaan 

tarve ja tuotannon kannalta taloudelliset eräkoot, jotta tiettyä tuotetta olisi 

varastossa mahdollisimman sopiva määrä. Lisäksi tulee huolehtia, että 

ulkopuolinen varasto noudattaa oikeita varastointiolosuhteita, jotta tuotteet 

säilyisivät käyttökelpoisina mahdollisimman pitkään eikä niille aiheudu vaurioita. 

Varastoinnista löytyy myös positiivinen riskin näkökulma, sillä varastoinnin 

sopivalla harjoittamisella pystytään vaikuttamaan liiketoimintaan myös 

positiivisesti. Yrityksen tapauksessa varastoinnilla on haettu toimitusvarmuuden 

parantamista tärkeimmille asiakkaille sekä tuotantotilausten taloudellisuuden 

parantamista tuotannolle sopivamman kokoisilla tuotantoerillä. Tällöin 

varastoinnista hyötyvät prosessin sidosryhmiä tarkasteltaessa sekä asiakas että 

yritys itse. Monille asiakkaille varastotoimitusten nopeus ja joustavuus ovat 

tärkeimpiä tekijöitä toimittajan valinnassa, joten varastointi näissä tapauksissa on 

yleensä kannattavaa. Taulukkoon 29 on koottu tämän riskin ominaisuudet ja 

hallintakeinot. 

 

Taulukko 29. Riski: varastoituja tuotteita jää varastoon 

Riski Varastoituja tuotteita jää varastoon 

Riskiluokka Strateginen riski 

Kuvaus Varastoituja tuotteita ei jostain syystä ikinä saada 

toimitettua asiakkaalle 

Mahdolliset 

seuraukset 

-Varastoon jää pääomaa 

-Lisäkustannukset 

Syyt -Varastoasiakkaan taloudelliset vaikeudet 

-Muuttuvat tuotteet 

-Varastoinnin epäonnistuminen esimerkiksi tuotteiden 

vahingoittumisen takia 

Hallintastrategia Pienentäminen 

Toimenpiteet -Asiakkaiden säännöllinen riskiarviointi 

-Muuttuvien tuotteiden varastoinnin harkinta 

-Varasto-olosuhteiden tarkkailu 

-Varastoitavien tuotteiden tuotantoeräkokojen harkinta 

Todennäköisyys 2 

Vakavuus 3 

Riskiarvo 18 
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6.3 Riskienhallinnan seuranta ja jatkuva parantaminen 

 

Edellä esiteltiin toimitusprosessista ilmenneet riskit ja pohdittiin näihin 

varautumis- ja hallintakeinoja. Jos vertaillaan näiden riskien riskiarvoa, joka siis 

kertoo riskin todennäköisyyden ja vakavuuden vaikutuksesta riskin koettuun 

arvoon kuitenkin painottaen enemmän riskin vakavuutta, koska sillä on lähes aina 

suurempi vaikutus yrityksen kykyyn jatkaa toimintaa riskin toteutumisen jälkeen. 

Taulukkoon 30 on koottu käsitellyt riskit järjestettynä riskiarvon perusteella. 

Taulukkoon on riskiarvon mukaisesti merkitty punaisella merkittävät riskit (>20), 

keltaisella kohtalaiset riskit (10-20) ja vihreällä vähäiset riskit (<10). 

 

Taulukko 30. Riskien priorisointitaulukko 

Riski Riskiarvo 

Trukkiliikenne 50 

Liikenne tehdasalueella 50 

Tulipalo lähetysvarastossa 50 

Ulkopuolisen varastoijan vaikeudet 25 

Kuljetusliikkeen vaikeudet 25 

Varastoratojen liiallinen täyttyminen 20 

Toimitus- ja keräilyvirheet 20 

Tietojärjestelmien kaatumiset 20 

Tiedonsiirtojen epäonnistumiset 20 

Varastoituja tuotteita jää varastoon 18 

Avainhenkilöiden menetykset 18 

Henkilöstön poissaolot 16 

Trukin hajoaminen 12 

Tuotelavojen vahingoittuminen 5 

Kuljetusvauriot 5 

Tilauksien työohjeissa epäselvyyksiä 5 

 

 

Koska riskienhallinnassa ja yrityksen toiminnassa korostuu aina 

turvallisuusnäkökulma, on syystäkin turvallisuuteen liittyvät riskit priorisoitu 

tärkeimmiksi. Näitä riskejä tuleekin pyrkiä välttämään kaikin mahdollisin keinoin, 

koska niiden toteutuessa pahimmat seuraukset voivat olla vakavia 

loukkaantumisia tai jopa kuolemia. Seuraavaksi merkittävimmät riskit liittyvät 

pääasiassa liiketoiminnan ja tuotannon pysähtymiseen, joilla on suuret vaikutukset 
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liiketoiminnan jatkuvuuden ja kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta. Seuraavaksi 

seuraavat prosessien sujuvuuteen ja resursseihin liittyvät riskit. Ja viimeisenä 

prosessien tuotoksiin ja syötteisiin liittyvät riskit. Riskien priorisoinnilla pyritään 

siihen, mitä riskejä on kannattavaa ensisijaisesti lähteä hallitsemaan. 

 

Osa näistä riskeistä on jo tiedostettu ja hallittu hyvin yrityksessä. Riskien 

hallinnan kehittämisen kannalta niiden seuraaminen on erittäin tärkeää. 

Tulevaisuudessa yrityksen käytössä olevaa laatujärjestelmää tulee hyödyntää 

riskienhallinnan seurannassa entistä tehokkaammin. Laatujärjestelmässä jokaisen 

riskin osalta määritellään sen hallinnan taso kolmiasteisen portaikon avulla; 1. 

hallinnassa, 2. osittain hallittu ja 3. hallitsematon. Laatujärjestelmä näyttää 

riskienkokonaishallinnan tason näiden perusteella ja sen tasoa pystytään 

seuraamaan myös riskiluokittain tai osastoittain. Laatujärjestelmään merkitään 

tehtävät toimenpiteet riskin hallitsemiseksi ja niiden ollessa valmiita voidaan 

hallintatasoa muuttaa, jolloin riskienhallinnan tason kehitystä on mahdollista 

seurata. Riskien kytkeminen prosesseihin on myös mahdollista., jolloin jokaisesta 

prosessista on suoraan nähtävissä myös sen riskit. Laatujärjestelmään tallennetut 

riskit auttavat lisäämään riskitietoisuutta koko organisaatiossa, kun riskit ovat 

kaikkien nähtävillä ja tarkasteltavissa. 

 

Näiden tunnistettujen riskien seuraamiseksi tulee perustaa työryhmä, joka koostuu 

prosessiin liittyvistä henkilöistä logistiikkapäällikön johdolla. Työryhmään on 

hyvä ottaa myös työntekijäpuolen edustajia, jotta riskienhallintatyön 

jalkauttamisessa ja riskien tunnistamisessa onnistutaan paremmin.  

Riskienhallinnan tasoa ja riskien kehittämistä tulee seurata vähintään muutaman 

kerran vuodessa järjestettävissä palavereissa, jotta pystytään varmistamaan 

tarpeeksi tehokas riskienhallintatoimenpiteiden käytännön toteuttaminen ja 

seuranta. Työryhmän tulee osallistua myös koko yrityksessä tehtävään 

riskienhallintatyöhön, jotta varmistetaan riittävä ymmärrys koko yritystä 

koskevista riskeistä ja tuomaan ideoita omaan riskienhallintatyöhön muilta 

osastoilta. Ryhmän tehtävinä tulee olla seuraavat seikat: 
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1. Ennestään tunnettujen riskien arvioinnin ja hallintatoimenpiteiden 

päivittäminen ja seuranta 

2. Uusien riskien kartoittaminen dokumentoitujen havaintojen perusteella 

3. Uusien riskien arvioiminen ja hallintatoimenpiteiden määrittäminen 

4. Kaikkien työryhmälle rajattujen riskien hallinnan tason seuraaminen ja 

päivittäminen laatujärjestelmään 

5. Osallistua koko yritystä koskevaan riskienhallintatyöhön 

 

Uusien riskien tunnistamiseen tulee hyödyntää koko konsernin tasoista 

raportointia, josta yrityksen riskienhallintatyössä on jo hyviä kokemuksia, 

esimerkiksi taannoisen ulkomailla tapahtuneen tapaturman tutkinnan 

hyödyntämisestä oman yksikön toiminnassa. Lisäksi dokumentoituja havaintoja 

vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja läheltä piti-tilanteista tulee hyödyntää riskien 

kartoittamisessa, koska tällaiset vahingot saattavat hyvin toistua myös uudestaan 

ja myös yrityksen muissa osastoissa. Riskien arvioinnissa tulee muistaa selvittää 

tarkoin syyt riskin toteutumisen taustalla, jotta riskin perusolemus ymmärretään ja 

siihen pystytään varautumaan. Riskienhallintaprosessina voidaan käyttää suoraan 

tässä työssä esiteltyä mallia ja riskienhallinnassa tässä työssä esiteltyjä työkaluja. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET  

 

Työn tavoitteena oli luoda kuvaus yrityksen lähtölogistiikan prosesseista, jotta 

niiden kokonaisvaltaista hallintaa pystytään parantamaan, sekä niiden toiminta 

varmistamaan riskienhallinnan keinoin poikkeustilanteiden varalta.  Olennaista on 

siis varmistua siitä, että prosessit toimivat mahdollisimman tehokkaasti 

normaaliolosuhteissa, ja niitä uhkaaviin riskeihin on varauduttu. 

Normaalitilanteiden kannalta suurin prosessien mallintamisesta saatava hyöty on 

toiminnan standardointi ja kehittämiskohteiden löytäminen. Poikkeustilanteiden 

varalta tärkein tavoite oli riskianalyysin tekeminen ja 

riskienhallintatoimenpiteiden määrittely, jotta riskit tunnistettiin ja niiden 

todennäköisyyttä ja vaikutuksia pystyttiin arvioimaan, sekä löydettiin 

toimenpiteitä, joilla riskien pienentäminen on mahdollista. Lisäksi tavoitteena oli 

löytää riskienhallinnan avulla varautumiskeinoja prosessien tehokkuuden 

varmistamiseen. 

 

Tavoitteen pohjalta tutkimuksen pääkysymyksenä oli, miten yrityksen 

lähtölogistiikan prosesseja tulee hallita, ja niiden toiminta varmistaa 

riskienhallinnan avulla. Päätutkimuskysymyksen tarkentamiseksi se jaettiin 

neljään osatutkimuskysymykseen. Ensimmäisen osatutkimuskysymyksen 

tarkoituksena oli selvittää, miten prosesseja kuvataan, kehitetään ja mitataan. 

Toisen osatutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää ja arvioida prosesseihin ja 

niihin liittyviin toimintoihin kuuluvat riskit sekä määrittää niiden 

hallintatoimenpiteet. Kolmannessa osatutkimuskysymyksessä pohdittiin 

riskienhallinnan ja prosessijohtamisen yhteyttä, siitä näkökulmasta miten 

riskienhallintaa voidaan hyödyntää prosessien kehittämisessä. Viimeinen 

osatutkimuskysymys oli selvittää miten prosesseja ja riskienhallintaa voidaan 

jatkuvasti parantaa. 

 

Prosessien kehityskohteiden ja riskien kartoittamiseksi on ensiarvoisen tärkeää 

tuntea prosessit ja niiden toimintaympäristö. Tämä vaatii prosessimaista 

ajattelutapaa sekä prosessijohtamisen menetelmien hyödyntämistä, joista erityisen 
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tärkeitä ovat prosessien kuvaaminen, kehittäminen ja mittaaminen. Näin 

prosessien tehokas hallinta on mahdollista, ja riskienhallinnan kannalta 

toimintaympäristö ymmärretään paremmin.  Riskienhallinnan kannalta on tärkeää 

myös ymmärtää mikä on prosessien kehittämisen tavoite, jotta riskienhallinnassa 

osataan keskittyä oikeisiin asioihin. 

 

Prosessien kuvaamiseen hyväksi tavaksi osoittautui uimaratakaavio, sillä siinä 

yhdistyvät prosessien vaiheet vastuisiin ja rooleihin, jolloin on selkeää kenen 

vastuulla kunkin prosessin vaiheen suorittaminen on. Tähän valintaan vaikutti 

olennaisesti myös se, että kyseinen kuvaamistapa oli jo yrityksessä käytössä, 

jolloin toimitusprosessien kuvaukset saatiin samaan linjaan ja myös yhdistettyä jo 

kuvattujen prosessien kanssa. Lisäksi käytössä oleva laatujärjestelmä tukee 

kyseisen menetelmän käyttöä. 

 

Prosessien kuvaamisesta oli helppo siirtyä kehityskohteiden löytämiseen ja 

suorituskyvyn mittareiden määrittelyyn, sillä prosessien tarkalla kuvaamisella 

niiden ongelmakohdat tulivat hyvin esille. Tärkeimmiksi kehityskohteiksi 

tutkimuksessa esille nousivat prosessien virtauksen varmistaminen, manuaalisten 

työvaiheiden automatisointi, pullonkaulojen eliminointi, toimitusvirheiden 

vähentäminen sekä tuotelavojen vaurioitumisen ehkäisy. Tärkeimpinä yksittäisinä 

konkreettisina keinoina näiden tavoitteiden toteutumiseksi ovat: 

 Varmistaa varastoratojen kapasiteetin riittävyys huolehtimalla tilausten 

nopeasta liikkumisesta pois radoilta niputtamalla samaan kyytiin meneviä 

tilauksia, varmistamalla kuljetusten oikea-aikainen saapuminen 

yhteistyössä kuljetusliikkeen kanssa, huolehtimalla tuotantoaikataulujen 

pitämisestä sekä varotoimena tilapäisen varastointitilan lisääminen. 

 Uuden keräily- ja lastausjärjestelmän käyttöönottaminen prosessin 

nopeuttamiseksi ja virheiden vähentämiseksi.  

 Kontrollin lisääminen prosessiin kontrollointipisteiden avulla. 

 Näiden pohjalta luodun mittariston kehittäminen prosessien jatkuvan 

parantamisen tueksi. 
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Prosessien kehittämiseksi asiakasnäkökulman havaittiin olevan hyvin tärkeä, sillä 

kaikkien prosessien kehittämisen tavoitteiden taustalla on lopulta 

asiakastyytyväisyyden lisääminen. Oli kyseessä sitten prosessien nopeus, 

kustannukset, sujuvuus tai virheiden määrä, on prosessien toiminnalla aina 

vaikutus asiakkaaseen, ketä prosessit palvelevat. Asiakasnäkökulmasta oli lisäksi 

helppo lähteä etsimään kehityskohteita, koska asiakkaat määrittävät prosessien 

vaatimukset ja ilmentävät tarpeitaan prosessien toimivuuden osalta. 

 

Tutkimuksessa prosessijohtamisen menetelmät tarjosivat hyvän ja kattavan 

lähtökohdan riskienhallintatyölle, sillä prosessikuvauksista ja prosessien 

kehityskohteiden kautta ilmeni useita riskejä. Lisäksi prosessien analysointi tuotti 

myös riskienhallinnan käyttöön paljon valmista aineistoa esimerkiksi 

ongelmakohtien juurisyiden muodossa. Täten riskejä oli helppo tunnistaa. Näiden 

lisäksi hyviä työkaluja riskien tunnistamiselle olivat jo toteutuneet riskit, 

riskikartat (erityisesti prosessiriski- ja ulkoistamisriskikartat) ja prosessien 

avainhenkilöiden näkemykset. Tutkimuksessa havaittiin, että näillä työkaluilla 

pystyttiin löytämään kattavasti erilaisia riskejä, ja ymmärtämään niiden syitä ja 

mahdollisia seurauksia. Tutkimuksessa kriittisimmiksi riskeiksi nousivat 

henkilöstön turvallisuuteen ja liiketoiminnan keskeytymiseen liittyvät riskit, joita 

olivat pahimmillaan kuolemaan johtavat trukki- ja liikenneonnettomuudet sekä 

tulipalo. Näitä seurasivat ulkoistamiseen liittyvät riskit eli kuljetusliikkeen ja 

ulkopuolisen varastoijan vaikeudet, jotka pahimmillaan voivat pysäyttää 

liiketoiminnan, kun tilauksia ei pystytä toimittamaan ulos tehtaalta. Näiden 

jälkeen tulivat prosessien sujuvuutta heikentävät ja virtausta hetkellisesti 

pysäyttävät riskit, joita ovat pullonkaulana toimiva varastoratojen täyttyminen, 

tietojärjestelmien ongelmat sekä resurssien puutteet tai väheneminen. Lisäksi 

prosessien tuotoksiin liittyvät riskit, kuten toimitusvirheet ja vauriot on syytä 

huomioida, vaikka yksittäisten tapausten vaikutukset ovat pienet. Kuitenkin niistä 

pitemmällä aikavälillä muodostuu kustannuksia ja asiakastyytyväisyyden laskua.  

 

Riskienhallintatoimenpiteiden kannalta kriittisiin riskeihin vaikuttaminen ja 

varautuminen on tärkeää. Kriittisenä toimenpiteenä työturvallisuuden kannalta on 
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varmistaa, että trukit ja kävelijät sekä rekat ja henkilöautot kohtaavat 

mahdollisimman vähän, sekä turvallisuusmääräyksiä noudatetaan ja kehitetään. 

Tärkeää on myös tukea raportointia läheltä piti- ja vaaratilanteista, jotta 

tapaturmia pystytään ehkäisemään ennalta. Prosessien sujuvuuden kannalta on 

tärkeää toteuttaa prosessien kehitysehdotustoimenpiteitä, jotka esiteltiin jo 

prosessien kehittämisosiossa. Alihankkijoiden toiminnan kannalta on kriittistä 

pitää yhteistyö tiiviinä, reklamoida aina tarpeen tullen ja varmistaa säännöllisesti 

alihankkijoiden toimintakyky, kyvykkyys ja työn laatu. 

 

Jatkuvan parantamisen kannalta prosesseista on tutkimuksessa määritelty niiden 

kehittämisen tavoitteet ja ratkaisuja niiden saavuttamiseksi. Samoin 

riskienhallinnan tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty. Näiden pohjalta on hyvä 

lähteä toteuttamaan ratkaisuja käytännössä ja seuraamaan niiden toteutumista ja 

vaikutusta tavoitteiden saavuttamiseksi. Ensimmäisenä toimenpiteenä on 

määrittää vastuut kunkin toimenpiteen ja kehittämiskohteen toteuttamiseksi. 

Prosessinomistajalla on päävastuu prosessien toimintaan liittyvien ratkaisujen ja 

riskinhallintatoimenpiteiden toteuttamiseksi. Toisaalta esimerkiksi turvallisuuteen 

liittyvät riskit kuuluvat turvallisuudesta vastaavalle henkilölle ja ryhmälle. 

Vastuuhenkilöiden ympärille tulee lisäksi muodostaa tarpeeksi kattava työryhmä, 

johon kuuluvat kaikki prosessien toiminnan kannalta oleelliset henkilöt sekä 

edustusta prosessien eri sidosryhmistä. Diplomityön rajauksen puitteissa 

keskityttiin pääosin prosessien ja riskien analysoimiseen, joten työssä ei päästy 

itse toteuttamisvaiheeseen, joka on selkeä jatkotutkimuksen kohde. 

 

Tutkimuksessa havaittiin, että prosessijohtamista ja riskienhallintaa kannattaa 

yhdistää, sillä ne tukevat toisiaan monin tavoin. Prosessijohtaminen tarjoaa hyvän 

keinon ymmärtää käsiteltävää toimintaympäristöä ja löytämään kattavasti siihen 

liittyviä riskejä, jolloin riskien tunnistaminen ja arvioiminen on helppoa. 

Prosessien eri osa-alueista voidaan suoraan tunnistaa riskejä esimerkiksi 

syötteisiin, resursseihin ja kehityskohteisiin liittyen. Toisaalta riskienhallinta 

tarjoaa työkaluja prosesseja uhkaavien ongelmien välttämiseksi, jolloin prosessien 

sujuvuus on varmempaa ja poikkeustilanteilta on mahdollista välttyä. Lisäksi 
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prosessien mittaaminen tukee uusien riskien tunnistamista ja 

riskienhallintatoimenpiteiden toimivuuden seuraamista. Molempien vaiheet ovat 

myös hyvin saman kaltaiset, kuten kuvasta 26 havaitaan.  

 

 

 

 

Kuva 26. Prosessijohtamisen ja riskienhallinnan kytkeytyminen toisiinsa 
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Laadunhallintaan yrityksen käytössä on IMS-laatujärjestelmä, joka 

ominaisuuksiltaan sopii hyvin molempien työssä käsiteltävien aihealueiden, 

prosessijohtamisen ja riskienhallinnan tarpeisiin. Järjestelmän avulla pystytään 

yhtenäistämään yrityksen prosessienhallinta ja kuvaamaan kaikki oleelliset 

prosessit, sekä luomaan kokonaisvaltainen riskitietokanta ja riskienhallinnan 

seuraamisjärjestelmä. Riskienhallinnan toteutumista pystytään kuvaamaan 

selkeästi ja määrittämään riskikohtaisia tehtäviä ja vastuita tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Hyötynä yhtenäisestä laatujärjestelmästä on myös, että se on 

koko organisaation käytössä, jolloin sen sisällä muodostuu parempi käsitys koko 

organisaation toimintaan vaikuttavista prosesseista ja riskeistä. 

 

Tutkimuksen tuloksista on helposti yleistettävissä samankaltaisissa olosuhteissa ja 

alihankkijaverkostossa toimivien yritysten tarpeisiin lähtölogistiikan ja 

ulkoistamisen riskikartoitus. Tutkimusta voi käyttää tarkistuslistan tapaisena 

benchmarkingin työvälineenä riskien tunnistamisessa. Lisäksi tutkimuksen 

mukaisten prosessien ongelmakohteita voi esiintyä vastaavissa prosesseissa myös 

muissa organisaatioissa, ja niiden ratkaisemiseksi voidaan hyödyntää vastaavia 

ratkaisuehdotuksia.  
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8 YHTEENVETO 

 

Tarve diplomityön tekemiselle yrityksessä syntyi, koska yrityksen lähtölogistiikka 

oli lähiaikoina kokenut muutoksia uuden alihankkijayhteistyön ja uuden 

ulkopuolisen varaston käyttöönoton myötä. Työllä päätavoitteena olikin parantaa 

lähtölogistiikan hallintaa prosessimaisen kuvaamisen ja riskienhallinnan avulla. 

Tämän toteuttamiseksi oli tärkeää tunnistaa prosessit ja riskit, kuvata ja 

analysoida ne, löytää niistä kehityskohteet sekä määrittää niiden mukaiset 

hallinta- ja kehitystoimenpiteet. Tutkimus toteutettiin pääosin kvalitatiivisena 

tapaustutkimuksena, mutta myös kvantitatiivisia menetelmiä hyödynnettiin. Työ 

oli rajattu koskemaan vain lähtölogistiikkaa, jotta prosessit ja riskit pystyttiin 

kuvaamaan riittävän kattavasti ja tarkasti.  

 

Tutkimuksen teorialuvuilla kyettiin saamaan tarpeellinen viitekehys 

kirjallisuudesta tutkimuksen toteuttamiseksi ja löytämään siihen tarvittavat 

työkalut. Työn teoreettinen osa koostui kahdesta luvusta, joista ensimmäinen 

käsitteli prosessijohtamista ja toinen riskienhallintaa. Näistä teemoista esiteltiin 

niiden periaatteet, perusprosessit, työkaluja ja jatkuvan parantamisen menetelmät. 

 

Työn empiirinen tutkimus kattaa neljä pääosaa, joista ensimmäinen aloitettiin 

tutkimuksen taustojen määrittämisellä. Työn toteuttamisen kannalta oleellisia 

taustoja ja tietoja olivat työn teettämiseen johtaneet syyt, käsiteltävien prosessien 

sijoittuminen organisaation muihin prosesseihin, karkeat erilaiset 

toimitusprosessien kulut ja yrityksen käytössä olevan laatujärjestelmän kuvaus. 

Varsinaisen tutkimuksen ensimmäisessä osassa kuvattiin ja analysoitiin työhön 

liittyvä toimintaympäristö prosessikuvauksilla, sekä määriteltiin niiden avulla 

prosessien kehittämisen tavoitteet ja kehityskohteet. Tässä vaiheessa etsittiin 

myös jo ratkaisuja ongelmakohtien parantamiseksi. Tämän jälkeen aloitettiin 

edellisen osan pohjalta riskienhallinta. Prosesseista sekä niiden 

toimintaympäristöstä ja sidosryhmistä tunnistettiin riskejä muun muassa 

riskikarttojen, haastattelujen ja tilastojen pohjalta. Näitä riskejä arvioitiin syiden, 

seurausten ja laskennallisten riskiarvojen perusteella, jonka jälkeen riskeille 
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määriteltiin hallintatoimenpiteitä ja seuraamismenetelmiä jatkuvan parantamisen 

mahdollistamiseksi. 

 

Prosessien kuvaamiseen käytettiin yrityksen laatujärjestelmän prosessien 

mallintamistyökalua, jolla prosessit saatiin kuvattua uimaratakaavioon 

standardoiduilla merkinnöillä. Käsitellyt prosessit olivat eri toimitusprosessit, 

joita olivat normaalitoimitus, pikatoimitus, viivästetty toimitus, varastoon toimitus 

ja varastosta toimitus. Nämä tunnistettiin toimintojen kannalta oleellisimmiksi 

prosesseiksi. Lisäksi niihin liittyen kuvattiin toiminta kuljetustilauksissa, 

lastauksessa, varastoinnissa ja kuljetuksissa. Toiminnan kuvaamisesta saatu hyöty 

liittyi toiminnan standardointiin, ymmärryksen lisäämiseen sekä kehityskohteiden 

ja riskien tunnistamisen mahdollistamiseen. Prosesseista tunnistettuja 

merkittävimpiä kehityskohteita olivat prosessien virtaukseen, toimitusvarmuuteen 

ja virheiden määrään vaikuttavat tekijät sekä alihankkijoiden toiminnan 

varmistaminen.  

 

Riskienhallinta toteutettiin pääosin prosesseihin liittyvien tekijöiden avulla, jolloin 

saatiin muodostettua vahva kytkös prosessijohtamisen ja riskienhallinnan välille. 

Riskejä tunnistettiin esimerkiksi prosessien syötteistä, tuotoksista, resursseista, 

avainhenkilöistä, kehityskohteista, poikkeamista ja olosuhteista. Tärkeimmät 

tunnistetut riskit liittyivät henkilöstön työturvallisuuteen ja prosessien toiminnan 

pysähtymisen estämiseksi. Tärkeimpinä toimenpiteinä näihin liittyen määritettiin 

työturvallisuuden parantaminen, pullonkaulojen eliminointi sekä ulkoistettujen 

toimintojen toiminnan varmistaminen.  

 

Tärkeimpinä jatkotoimenpiteinä työssä ehdotettiin esiteltyjen ratkaisujen 

toimeenpaneminen, niiden seuranta ja jatkuvan parantamisen periaate, jotta 

prosesseja ja riskienhallintaa pystytään jatkossakin kehittämään. Näihin liittyen 

tulee ensimmäiseksi määrittää vastuut ja muodostaa työryhmät kunkin ehdotuksen 

toteuttamiseksi. Lisäksi laatujärjestelmän hyödyntämistä erityisesti 

riskienhallinnassa tulee tehostaa muun muassa riskienhallinnan toteuttamisen 

seuraamisessa. 
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Tutkimuksessa esitettyihin kysymyksiin ja tavoitteisiin kyettiin työssä 

vastaamaan, sillä työssä löydettiin toteuttamiskelpoisia toimenpide-ehdotuksia, 

joilla prosessien hallinta pystytään varmistamaan sekä normaali- että 

poikkeustilanteissa. Tämä vaatii kuitenkin vielä ratkaisujen toimeenpanemisesta, 

ja niiden toteutumisen seuraamista, jotta lopulliset tulokset esiteltyjen ratkaisujen 

toimivuudesta pystytään saamaan.  
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