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Process 

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa keinot, joilla prossesijohtamista voidaan kehittää 

rakennustuoteteollisuuden yrityksessä. Työssä tutkitaan, kuinka tilaus-toimitusprosessia 

voidaan kehittää ja miten sitä tulisi mitata. Lisäksi tuodaan esille, miten erilaisilla 

tietojärjestelmillä voidaan tukea prosessijohtamista. Tutkimuksen lopputuloksena 

esitellään kehitysehdotuksia prosessijohtamisen parantamiseksi kohdeorganisaatiossa.  

Työ on pääasiassa laadullinen tutkimus. Työ koostuu teoreettisesta osasta sekä kahdesta 

case-osiosta. Ensimmäisessä case-osiossa syvennytään koko organisaation 

prosessijohtamisen tasoon verkkokyselyn avulla. Toisessa osiossa käsitellään 

organisaation yhtä ydinprosessia, teräspalkkituotannon tilaus-toimitusprosessia, johon 

syvennytää teemahaastatteluiden avulla.  

Työn tuloksena esitetään kolme ylätason kehitysehdotusta organisaation 

prosessijohtamisen kehittämiseksi sekä yhdeksän kehitysehdotusta ydinprosessin 

kehittämiseksi. Ydinprosessin kehityehdotukset pisteytettiin kohdeorganisaation 

edustajien kanssa yhteistyössä, minkä perusteella niille asetettiin toteuttamisjärjestys. 

Yleisesti kehitysehdotukset koettiin varsin helppoina toteuttaa, koska ne eivät vaadi suuria 

investointeja. Ehdotukset ovat pääasiassa yhteisten toimintatapojen kehittämistä. Nämä 

toteuttamalla voidaan saavuttaa huomattavia hyötyjä organisaation sisällä.  
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Process 

Aim of the thesis is recognize the ways how process management can be improved in a 

company that operates in construction product industry. Research shows how order-to-

delivery process can be improved and how it should be measured. Study also brings up how 

different kind of information systems can support process management. Results of the 

study are development proposals, which tell how the process management should be 

improved in the target organization.  

Study is mainly qualitative, and it consists of theoretical part and two case studies. For the 

first case study, the process management of the whole organization was analyzed via an 

online-survey. The second case study concerned one of the core processes of the 

organization, teel beam production’s order-to-delivery process. Second case study included 

semi-structured (theme) interviews. 

The results of the study are three upper level development proposals for improvement of 

process management of the organization and nine development proposals for improvement 

of the core process. Development proposals of the core process were scored together with 

representatives of the organization and the scores gave base for the implementation 

plan/order. Generally, these development propasals are relatively easy to implement, 

because they do not require big investments. Proposals are mainly development of common 

ways of actions. By implementing these proposals, organization can achieve substantial 

benefits internally. 
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1 JOHDANTO 

Tutkimus käsittelee prosessijohtamista rakennustuoteteollisuuden yrityksessä. Johdannon 

tarkoituksena on esitellä lukijalle työn aihepiiri ja rakenne sekä tuoda taustaa tutkimukselle. 

Rakennusteollisuudella ja sitä kautta rakennustuoteteollisuudella on ollut suotuisat 

toimintaympäristöt Suomessa viime vuosina. Rakentaminen on kasvanut vuodesta 2015 alkaen 

(Rakennusteollisuus, 2018a, s. 1). Rakentaminen yleiseti on hyvin suhdanneriippuvainen ala. 

Globaali talouskasvu ja Suomen talouden tämän hetken hyvät näkymät tukevat rakentamisen 

kasvua ja sitä kautta rakennustuoteteollisuutta. Rakennusteollisuus (2018b, s. 6) on 

suhdannekatsauksessaan esittänyt, että kasvu on kuitenkin hidastumassa. Lähivuodet näyttävät 

silti melko valoisilta, mikäli maailmantaloudessa ei tapahdu merkittäviä kriisejä. Pienempiä 

riskejä liiketoiminnalle ovat tällä hetkellä käynnissä olevat rakennusalan työtaistelut, jotka ovat 

johtaneet jo osittaisiin lakkoihin alan yrityksissä. Lakkojen kestoista riippuen, tämä vaikuttaa 

väkisin myös rakennustuoteteollisuuden tuotteiden kysyntään. 

Prosessijohtamisen kehittäminen valikoitui työn aiheeksi, koska kohdeorganisaatio on kasvanut 

viime vuosina merkittävästi, jolloin on syntynyt tarve selvittää, kuinka prosessimaista 

organisaation toiminta on. Prosessijohtaminen on varsin monimutkainen kokonaisuus, mutta 

siitä on löydettävissä pienempiä osatekijöitä, joilla toimintaa voidaan muuttaa 

prosessisuuntautuneemmaksi ja saavuttaa sitä kautta hyötyä. Kohdeorganisaatiossa 

tiedostetaan, että globalisaatio vaikuttaa monipuolisesti yrityksen toimintaan eri osa-alueiden 

kautta. Tästä syystä yrityksen täytyy olla jatkuvasti valmis mukautumaan vallitseviin 

tilanteisiin. Globalisaation tiedostamisesta johtuen, jatkuva parantaminen on ollut yksi yritysten 

investointikohteista (Kalpic & Bernus, 2002, s. 300). Prosessien ja toimintapojen jatkuva 

parantaminen on kuitenkin osittain turhaa, jos asiat kokonaisuudessaan eivät ole kohdallaan. 

Esimerkiksi tuotantoprosessin tehokkuudella ei ole merkitystä, jos tuotteelle ei ole kysyntää, eli 

ei tunneta asiakkaan vaatimuksia ja osata myydä heille sitä mitä he tarvitsevat tai haluavat. 

Prosessijohtamisen teorian ja oppien avulla tuodaan esille kohdeorganisaation osalta ne 

kriittisimmät asiat, joilla voidaan parantaa organisaation prosessisuuntautuneisuutta sekä 

kehittää valittua ydinprosessia.  
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1.1 Tavoitteet ja rajaukset 

Tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena on tunnistaa prosessijohtamisen ominaispiirteet, 

haasteet ja kehityskohteet rakennustuoteteollisuuden yrityksessä sekä luoda kehitysehdotuksia 

prosessijohtamisen teoreettisen viitekehyksen mukaisesti. Tutkimukselle on asetettu yksi 

päätutkimuskysymys sekä kaksi alikysymystä. Työn tutkimuskysymykset voidaan muotoilla 

seuraavalla tavalla: 

1. Mitä prosessijohtaminen on rakennustuoteteollisuuden yrityksessä ja kuinka sitä voidaan 

kehittää? 

1.1. Mikä on tilaus-toimitusprosessi rakennustuoteteollisuuden yrityksessä, miten sitä 

voidaan kehittää ja kuinka sitä tulisi mitata? 

1.2. Kuinka erilaisilla tietojärjestelmillä voidaan tukea prossessijohtamista? 

Työn keskeisimmät rajaukset on tehty, jotta työ saadaan pidettyä annetuissa mitoissa. Tilaus-

toimitusprosessista laajempaa kokonaisuutta, toimitusketjun hallintaa, ei käsitellä kuin siltä osin 

kuin se on tarpeellista tilaus-toimitusprosessin kannalta. Myöskään suorituskyvyn mittaamista 

ei käsitellä laajalla tasolla, vaan rajaukset on tehty koskemaan prosessien mittaamista. 

Tietojärjestelmien merkitys käydää läpi lyhyesti niiltä osin kuin se tukee työn empiiristä osuutta. 

Pääpaino järjestelmien osalta kuitenkin pidetään toiminnanohjausjärjestelmissä, koska yksi osa 

työn empiirisestä osuudesta käsittelee toiminnanohjausjärjestelmien ja muiden organisaatiossa 

käytössä olevien järjestelmien yhteentoimivuutta.  

1.2 Tutkimusmenetelmät ja materiaalit 

Tutkimus on pääasiassa kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, sisältäen kuitenkin pienissä 

määrin myös kvantitatiivisiä eli määrällisiä menetelmiä. Tätä voidaan pitää 

monimenetelmäisenä tutkimusstrategiana, jonka tarkoituksena on yhdistää laadullisen ja 

määrällisen tutkimuksen näkökulmia toimiviksi ratkaisuiksi (Johnson & Onwuegbuzie, 2004, s. 

16). Työ voidaan jakaa kahteen pääosaan, teoreettiseen kirjallisuuskatsaukseen sekä empiiriseen 

tapaustutkimukseen. Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään ensin laajasti prosessijohtamisen 

teoriaan. Työn edetessä aihe tarkentuu tilaus-toimitusprosessin teorialla, prosessien mittaroinnin 
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teorialla, sekä tietojärjestelmien roolista prosessijohtamisessa. Kirjallisuuskatsauksessa 

käytetään monipuolisesti eri materiaaleja laajan kokonaiskuvan saamiseksi.  

Työn empiirinen osio voidaan jakaa kahteen erilliseen case-osaan. Tästä johtuen myös osiossa 

käytettävät tutkimusmenetelmät voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäisessä osiossa, 

organisaation prosessijohtamisen nykytilan määrityksessä, käytetään tutkimusmenetelmänä 

kyselytutkimusta. Kyselytutkimusta voidaan pitää sekä laadullisena että määrällisenä 

menetelmänä. Kyselytutkimus on luonteeltaan verkkokysely, joka koostuu pääasiassa 

monivalintakysymyksistä, mutta sisältää myös muutaman avoimen kysymyksen. 

Verkkokyselyn tarkoituksena on saada mahdollisimman laaja otos kuvaamaan organisaation 

prosessijohtamisen/prosessisuuntautuneisuuden nykytilaa. Osa kyselytutkimuksesta pohjautuu 

Reijers:n (2006, s. 405) esittelemään tarkistuslistaan. Kyselytutkimuksen etuna on, että sen 

avulla voidaan kerätä laajoja aineistoja, joita voidaan hyödyntää tutkimuksen teossa (Hirsjärvi 

et al., 2009, s. 195). Organisaatioissa toteutettavan kyselyn osalta erityisesti verkkokysely, joka 

jaetaan sähköpostitse, on helppo tapa jakaa kysely laajalle ihmisjoukolle. Nykyaikaiset 

verkkokyselyohjelmat ovat lisäksi helppokäyttöisiä niin kyselyn tekijälle kuin vastaajalle. 

Kyselytutkimusta hyödynnettäessä on pohdittava tarkkaan kyselyn rakennetta ja sitä, mihin 

milläkin kysymyksellä pyritään vastaamaan. Epätarkka tai ympäripyöreä kysymys ei johda 

haluttuun lopputulokseen vastausten osalta. Hirsjärvi et al. (2009, s. 195) ovat tuoneet esille 

myös kyselyiden heikkouksia, joita ovat muun muassa vastaajien vakavuus kyselyä kohtaan, 

väärinymmärrykset kyselyn ymmärtämisessä sekä vastaajien tuntemus kyselyn aihepiiristä. 

Kyselyä suunnitellessa tulee myös arvioida, kuinka paljon vastauksia tarvitaan, jotta tulokset 

olisivat luotettavia. Tämä johtaa siihen, että kysely tulee jakaa hyvin laajasti, koska 

kirjallisuudessa esitetty keskimääräinen vastausprosentti on suurelle yleisölle jaetussa kyselyssä 

todettu olevan parhaimmillaan 30-40 % (Hirsjärvi et al., 2009, s. 196). Kohdennetulla 

vastaajakunnalla, esimerkiksi organisaatiolla, ja vastausten karhuamisella vastausprosenttia 

voidaan pyrkiä nostamaan (Hirsjärvi et al., 2009, s. 196).  

Tutkimuksen osalta toinen keskeinen tutkimusmenetelmä on haastattelut. Hirsjärvi et al. (2009, 

s. 207-209) on esittänyt kolme haastatteluryhmää, jotka ovat strukturoitu haastattelu 

(lomakehaastattelu), puolistrukturoitu haastattelu (teemahaastattelu) ja avoin haastattelu. 
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Organisaation nykytilan määrityksessä, sekä empiirisen osion toisessa vaiheessa, ydinprosessin 

kehittämisessä, käytetään tutkimusmenetelmänä teemahaastatteluita sekä avoimia 

keskustelutilaisuuksia, koska ne sopivat parhaiten tämän aiheen kartoittamiseen organisaation 

sisällä. Haastatteluiden tavoitteena on syventyä kahteen seuraavaan asiaan: 

1. Kyselytutkimuksen pohjalta tunnistettuihin asioihin koskien organisaation 

prosessijohtamisen nykytilaa. 

2. Syventyä valitun ydinprosessin ongelmakohtiin läpi prosessin ja luoda 

kehitysehdotukset yhteistyössä prosessissa työskentelevien työntekijöiden kanssa. 

Haastatteluilla haetaan syvällisempiä vastauksia kuin mitä kyselyn avulla voidaan saavuttaa. 

Haastattelun suunnittelussa tärkeimmät valinnat liittyvät haastateltavien valintaan, 

haastattelumuodon valintaan sekä haastattelukysymysten laatimiseen. Tässä työssä 

haastattelumuodoksi valitaan teemahaastattelu, joka on strukturoidun haastattelun ja avoimen 

haastattelun välimuoto (Hirsjärvi et al., 2009, s. 208). Teemahaastattelun ideana on se, että 

haastattelijalla ei ole tarkasti muotoiltuja kysymyksiä eikä niille tiukkaa järjestystä (Hirsjärvi et 

al., 2009, s. 208). Sen sijaan haastattelija on luonut ”teemat”, joista hän aikoo kysyä 

haastateltavalta ja keskustella näistä. Haastattelulla on siis jonkinlainen runko, mutta se ei ole 

läheskään niin tiukka kuin esimerkiksi strukturoidun haastattelun tapauksessa. Haastattelut 

voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmähaastatteluina (Hirsjärvi et al., 2009, s. 210). 

Haastattelun etuina voidaan pitää tilanteen joustavuutta, vastausten tulkinnan moniulotteisuutta 

ja vastausten monipuolisuutta ja yksityiskohtaisuutta (Hirsjärvi et al. 2009, s. 205). 

Tutkimuksessa laajan kyselytutkimuksen aineiston ja tarvittavien syventävien haastatteluiden 

tulisi antaa eheä ja varsin kattava kuva organisaation prosessijohtamisen tasosta, sekä 

ydinprosessin ongelmakohdista ja niiden mahdollisista ratkaisuista. Haastattelun heikkouksina 

voidaan nähdä haastattelujen haasteellisuus, sekä vastaajan epävarmuus/pelokkuus vastata 

haastattelijan kysymyksiin (Hirsjärvi et al. 2009, s. 206). Tutkimuksissa suoritettaviin 

haastatteluihin tulee paneutua hyvin tarkasti suunnittelun ja toteutuksen osalta. On sekä 

haastattelijan että haastateltavan etu, että haastattelutilanne on mahdollisimman rento ja avoin, 

mutta silti asiasisällön osalta jämäkkä ja tiivis. 
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1.3 Tutkimuksen rakenne 

Työ koostuu teoreettisestä ja empiirisestä osasta. Empiirinen osa koostuu kahdesta case-osiosta. 

Ensimmäinen case-osio käsittelee koko organisaation prosessijohtamisen ja 

prosessisuuntautuneisuuden tilaa. Toinen case-osio paneutuu ensimmäistä osaa hieman 

syvemmälle yhteen tiettyyn organisaation ydinprosessiin. Vaikka osiolla onkin yhtäläisyyksiä, 

niin on tärkeää ymmärtää, että ne ovat kaksi erillistä case-osiota. Kummallekin osiolle annetaan 

siis omat kehitysehdotukset, mutta näistä pyritään löytämään myös yhtäläisyyksia ja 

riippuvuussuhteita. Taulukossa 1 on esitetty tutkimuksen rakenteen input-output-kaavio.  
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Taulukko 1  Tutkimuksen rakenteen input-output-kaavio. 
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2 PROSESSIJOHTAMINEN 

Tämän luvun tarkoituksena on antaa laaja yleiskäsitys prosessijohtamisesta. Siihen sisältyy 

prosessijohtamisen kehittymisen vaiheiden ymmärtäminen, prosessin määritteleminen sekä 

prosessijohtaminen käytännössä ja erityisesti rakennustuoteteollisuuden alalla. Yleiskäsitys 

prosessijohtamisesta on tärkeää, jotta voidaan ymmärtää tilaus-toimitusprosessia. Teoria antaa 

vahvan pohjan kohdeorganisaation prosessijohtamisen kehittämistä varten.   

2.1 Prosessijohtamisen kehitys 

Prosessijohtamisen määritelmä ei ole niin yksiselitteinen tai helppo, kuin yleisesti uskotaan. 

Prosessijohtamisen perusajatuksena on johtaa yrityksen toimintoja läpileikkaavia 

ydinprosesseja (Hannus, 1994, s. 31). Laamanen ja Tinnilä (2009, s. 10) taas määrittelevät 

prosessiajattelun siten, että asiakkaalle luodaan arvoa organisaation tietynlaisella toimintojen 

ketjulla. Hyvin yleisellä tasolla prosessijohtaminen voidaan yksinkertaistaa yleiseksi 

ajattelutavan muutokseksi perinteisestä organisaatiokeskeisestä ajattelutavasta (Laamanen, 

2001, s. 49; Harmon, 2010, s. 37). Kiiskinen et al. (2002, s. 28) on määritellyt 

prosessijohtamisella tarkoitettavan organisoitumista toimintojen sijaan prosesseittain, sekä 

ennalta määrättyjen prosessien johtamista.  

Prosessijohtamisen historian tarkkaa alkupistettä on vaikea määritellä, mutta kirjallisuudessa 

vallitsevan käsityksen mukaan suurimman alkusysäyksen muutokselle on antanut Frederick 

Winslow Taylor. Prosessijohtamisen voidaan katsoa pohjautuvaksi Taylorin kehittelemästä 

työn yksinkertaistamisesta ja siitä seuranneista perinteistä. Toisaalta hieman ennen Taylorin 

kirjan julkaisemista, oli myös Henry Ford esitellyt ensimmäisen liikkuvan tuotantolinjan ja näin 

ollen edistänyt työn tuottavuuden kasvua (Harmon, 2010, s. 37-38). Käytännössä 

nykymuotoisen prosessijohtamisen voidaan kuitenkin katsoa lähteneen liikkeelle 1980-luvun 

loppupuolella ja 1990-luvun alkupuolella (Morris, 2013). Lusk et al. (2005, s. 1) määrittelevät, 

että prosessijohtamisen kehittyminen koostui kolmesta ”aallosta”, joista ensimmäinen alkoi jo 

1970-luvulla. Prosessijohtamisen tarkkaa alkua onkin vaikea määritellä, koska jonkinlaista 

prosessilähtöistä toimintaa on ollut aina olemassa (Virtanen & Wennberg, 2005, s. 64). 
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Nykytilanteen ja tulevaisuuden kannalta on kuitenkin tärkeä ymmärtää prosessijohtamisen 

historian tärkeimmät vaikuttavat tekijät ja käännekohdat. Lusk et al. (2005, s. 1-2) esittämät 

”aallot” olivat (1) prosessien parantaminen, (2) prosessien uudelleensuunnittelu ja (3) 

liiketoimintaprosessien johtaminen. Nämä aallot on esitetty tämän kappaleen alla luetteloituna. 

Kirjallisuudessa prosessijohtamisen kehityksen aalloilla on hieman erilaisia termejä, mutta 

pääasiassa niillä kuitenkin tarkoitetaan samoja asioita. Esimerkiksi kuitenkin Smithin ja 

Fingarin (2003b, s. 1) kuvaamissa aalloissa ensimmäinen aalto alkaa jo Taylorin 

johtamisteoriasta, kun taas Lusk et al.:n vasta 1970-1980 luvun vaiheilta.  

1. Taylorin johtamisteoria  Prosessijohtamista kutsuttiin menetelmien ja 

menettelytapojen analysoinniksi 

2. Prosessien uudelleensuunnittelu, joka oli kertaluontoinen radikaali toimenpide. 

3. Joustava optimointi ja luominen jatkuvana prosessina.  

Kuten aiemmin on todettu, näkemykset varsinkin ensimmäisen aallon suhteen vaihtelee hieman 

lähteestä riippuen. Smith ja Fingar (2003b, s. 1) olivat sitä mieltä, että ensimmäisen aalto oli 

nimenomaan Taylorin työmenetelmien kehittäminen ja niiden analyisointi. Van der Aalst et al. 

(2016, s. 2) taas puhuvat työnkulun parantamisesta (WFM, Workflow Management). Tällä 

tarkoitettiin ensimmäisen aallon osalta prosessien mahdollisimman suurta automatisointia (van 

der Aalst et al., 2016, s. 2). Toisaalta ensimmäinen aalto voidaan nähdä myös laatujohtamisen 

syntymisen aikakautena, jolloin kokonaisvaltainen laatujohtaminen (TQM, Total Quality 

Management) sai alkunsa (Lusk et al., 2005, s. 2).  

Toinen aalto, eli prosessien uudelleensuunnittelu oli hyvinkin radikaali toimenpide 

prosessijohtamisen kentässä (BPR, Business Process Reengineering). Tästä johtuen kehitystä 

kutsuttiinkin evoluution sijaan revoluutioksi. Rajun muutoksen seurauksena 

uudelleensuunnittelua pidettiinkin jopa hieman tabuna yrityksissä, koska se ymmärrettiin 

toisaalta myös supistamiseksi. (Smith & Fingar, 2003a, s. 1) Myös IT oli vahvassa roolissa 

prosessien uudelleensuunnitelun aikakaudella. IT:n avulla prosesseja määriteltiin uudestaan ja 

niitä pyrittiin automatisoimaan aina kun se oli mahdollista (Harmon, 2010, s. 48). Tämä oli 

myös merkittävä aikakausi ERP-järjestelmien (Enterprise Resource Planning, 
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toiminnanohjausjärjestelmä) käyttöönoton suhteen ja monella suur-yrityksellä olikin 1990-

luvun lopulla merkittäviä ERP-projekteja meneillään. Thomas Davenport on tehnyt tarkempaa 

tutkimustakin kyseisestä aiheesta (Mission Critical: Realizing the Promise of Enterprise 

Systems, 2000).  

Kolmannessa aallossa pääajatuksena on se, että toiminta ja muutoksen johtaminen on jatkuvaa 

toimintaa (vrt. toinen aalto, BPR). Teknologian osalta muutos tarkoittaa sitä, että 

teknologialähtöisestä ajattelusta/toiminnasta ollaan siirtymässä siihen, että teknologia on ajurin 

sijasta mahdollistaja. (Lusk et al., 2005, s. 2) Toisen aallon osalta myös todettiin, että kertaalleen 

tehtävä muutos ei ole riittävä, vaan kehityksen on oltava jatkuvaa (Smith & Fingar, 2003a, s. 2). 

Taulukossa 2 on esitetty toisen ja kolmannen aallon vertailua.   
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Taulukko 2  Prosesien uudelleensuunnittelun ja prosessijohtamisen (kolmas aalto) vertailu 

(mukaillen Smith & Fingar, 2003a, s. 3). 

Vertailtava tekijä 
Prosessien uudelleen-

suunnittelu (toinen aalto) 

Prosessijohtamisen kolmas 

aalto 

Muutoksen taso Radikaali Koko elinkaari 

"Kuten on" ja "tulee 

olemaan" tulkinta 

Vanha prosessi, täysin uusi 

prosessi - epäjatkuvuus 

Ei prosessijohtamisen 

kyvykkyyttä, on 

prosessijohtamisen kyvykkyys 

Aloituspiste Uusi alku Uusi tai olemassa oleva prosessi 

Muutoksen taajuus 
Jaksottainen kertaluonteinen 

muutos 

Kertaluontoinen, jaksottainen, 

jatkuva tai evoluutio 

Vaadittu aika Pitkä Todellinen aika 

Implementointi 
Disruptiivinen, "big bang" 

muuntuminen 
Vähitellen 

Osallistuminen Ylhäältä alas Ylhäältä alas ja alhaalta ylös 

Prosessien 

lukumäärä 
Yksi pääprosessi kerrallaan 

Samanaikaisesti monissa 

prosesseissa 

Tyypillinen laajuus Laaja, toimintorajoja ylittävä 
Koko yrityksen 

prosessijohtaminen 

Horisontti Tulevaisuus 
Menneisyys, nykyhetki, 

tulevaisuus 

Riski Korkea Matala 

Ensisijainen 

mahdollistaja 
Informaatioteknologia Prosessiteknologia 

Työkalut Ei mitään Verkossa 

Työ Prosessi Prosessi ja käytäntö 

Toteutuksen polku Kultuurinen, rakenteellinen 
Matemaattinen perusta ja 

prosessiteknologian standardit 
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2.2 Prosessi 

Jotta prosessijohtamista voidaan ymmärtää syvällisemmin ja ennen kaikkea oikein, täytyy 

määritellä prosessi. Sanaa ”prosessi” on voitu käyttää kuvaamaan lähes mitä tahansa toimintaa. 

Tosiasiallisessa merkityksessä prosessilla kuitenkin tarkoitetaan liiketoimintaprosessia, eli 

organisaation sisällä tapahtuvaa toimintaa. (Laamanen, 2001, s. 19) Lähteestä ja kirjoittajasta 

riippuen termien ”prosessi” ja ”liiketoimintaprosessi” käyttö vaihtelee, ja jotkut käyttävät niitä 

synonyymeinä (Aguilar-Saven, 2004, s. 133). Tässä työssä niillä tarkoitetaan samaa asiaa. 

Kiiskinen et al. (2002, s. 28) kuvaavat prosessin olevan toimintoketju, joka koostuu sarjasta 

toimintoja, joiden tehtävä on muuttaa resurssien avulla syötteet ennalta määritellyiksi 

tuotoksiksi prosessin asiakkaalle. Aguilar-Saven (2004, s. 133) määrittelee prosessin syötteen 

ja tuotteen/palvelun väliseksi suhteeksi, jossa syötteet muutetaan tuotteiksi tai palveluiksi 

kasvattaen syötteen arvoa toimintojen sarjan avulla. Kuten kummastakin määrittelystä voidaan 

huomata, niin kummassakin esiintyy asiakas. Asiakas onkin yksi prosessiajattelun olennaisista 

tekijöistä, koska toimintojen muodostamalla kokonaisuudella (prosessilla) tulee aina olla 

asiakas, joka prosessista riippuen voi olla joko ulkoinen tai sisäinen (Hannus, 1994, s. 41).  

Kuvassa 1 on esitetty Palmbergin (2009, s. 14) yksinkertainen kuvaus prosessille.  

 

 

Kuva 1  Horisontaalinen toimintasarja asiakkaan ja sidosryhmien tarpeiden tyydyttämiseksi 

(mukaillen Palmberg, 2009, s. 14). 

Ohtonen (2015, s. 34-35) on myös väitöskirjassaan esittänyt, että prosessit voidaan 

kategorisoida kolmeen luokkaan, jotka ovat strateginen, operatiivinen ja tukeva. Prosessien 

kategorisoiminen on erityisen tärkeää organisaatioissa, joissa on useita ydinprosesseja.  Muuten 

kategorisoinnissa on tärkeämpää keskittyä kategorisoimaan onnistumisten ja epäonnistumisten 

tekijöitä prosessien kategorisoinnin sijaan. (Ohtonen, 2015, s. 34-35) Kategorisointi voidaan 
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tehdä myös jakamalla prosessit strategisiin, organisationaalisiin ja operatiivisiin prosesseihin 

(Klassen & Menor, 2007, s. 1017). Laamanen (2001, s. 53) on toisaalta todennut, että 

kategorisointi on aina jossain määrin keinotekoinen, minkä tarkoituksena on mahdollisesti 

pyrkiä nostamaan tiettyjä prosesseja toista korkeampaan asemaan.  

Prosessin osalta on tärkeää ymmärtää, että prosessi ei tarkoita samaa kuin projekti. Projektin 

ominaispiirteisiin kuuluu, että se toteutetaan ainoastaan kerran, jonka jälkeen projekti päättyy. 

Prosessissa puolestaan toimintoketju toistuu uudestaan kerta toisensa jälkeen. (Laamanen, 2001, 

s. 26-27) Toisaalta esimerkiksi kehitysprojekteja voidaan käyttää apuna yrityksen 

prosessikehityksessä, jolloin projektilla on alku ja loppu, niin tuloksellisesti kuin ajallisestikin 

(Laamanen & Tinnilä, 2009, s. 24-25). Taulukossa 3 on esitetty keskeisimpiä prosessin ja 

projektin eroavaisuuksia. 

Taulukko 3  Projektin ja prosessin eroavaisuudet (mukaillen Laamanen, 2001, s. 27). 

Projekti Prosessi 

- Projektipäällikkö - Prosessin omistaja 

- Nimetty vastuuhenkilö - Rooli 

- Tehtävä - Toiminto tai vaihe 

- Tietty kalenteriin sidottu aikataulu - Kesto 

- Projektisuunnitelma - Prosessin kuvaus 

- Suorituskyvyn mitta on ero suunnitelmiin - Suorituskyvyn mitta on prosessin hajonta 

- Lineaarinen, ainutkertainen - Syklinen, toistuva 

Useimmiten prosessit jaetaan kahteen ryhmään, ydin- ja tukiprosesseihin. Laamanen (2001, s. 

54) on määritellyt ydinprosessin siten, että sillä tarkoitetaan niitä prosesseja, jotka luovat 

organisaatiolle jalostusarvoa ja jotka ovat suorassa yhteydessä ulkoiseen asiakkaaseen. 

Kiiskinen et al. (2002, s. 28) puolestaan määrittelevät ydinprosessin tarkoituksena olevan 

asiakkaan tarpeen tyydyttämisen hyödyntäen organisaatiorajojen läpileikkaavia prosesseja. 
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Toisin sanottuna, ydinprosessit kuvaavat niitä ydintehtäviä, joita varten yritys on olemassa 

(Virtanen & Wennberg, 2005, s. 118). Ydinprosessit ovat myös sellaisia prosesseja, joita ei 

voida kokonaan ulkoistaa tehtäväksi oman organisaation ulkopuolelle (Kiiskinen et al., 2002, s. 

28). Tukiprosesseilla puolestaan tarkoitetaan niitä prosesseja, jotka tukevat ja luovat 

ydinprosesseille edellytykset toimia (Laamanen, 2001, s. 57). Tukiprosessit ovat yhtä tärkeitä 

kuin ydinprosessit, koska ilman niitä yritys ei pystyisi myöskään suorittamaan ydintehtäviään 

(Virtanen & Wennberg, 2005, s. 118). Toisin kuin ydinprosessissa, tukiprosessissa asiakkaat 

ovat yrityksen sisäisiä (Kiiskinen et al., 2002, s. 29). Taulukossa 4 on esitetty esimerkkejä niin 

ydin- kuin tukiprosesseista.  

Taulukko 4  Esimerkkejä ydin- ja tukiprosesseista (Laamanen, 2001, s. 55-57; Hannus, 1994, s. 42; 

Kiiskinen et al., 2002, s. 29). 

Ydinprosesseja Tukiprosesseja 

- Tuotekehitys - Taloushallinto 

- Myynti - Tietohallinto 

- Tilaus/toimitus -prosessi - Henkilöstöhallinto 

- Asiakkuudenhallinta - Strateginen suunnittelu 

 

2.3 Prosessijohtaminen käytännössä 

Koska prosessijohtaminen on pohjimmiltaan ajattelutavan muutos johtamisen kentässä 

(Laamanen, 2001, s. 49), on oikea ymmärrys asioista ensiarvoisen tärkeää. Työntekijöiden tulisi 

ymmärtää, mistä oma organisaatio koostuu, mikä on organisaation tarkoitus ja miten 

organisaation tuloksellisuus syntyy (Laamanen, 2001, s. 41). Prosessijohtamisen tarkoituksena 

on ratkaista organisationaalisia ongelmia, mutta tämä vaatii työtä, eikä prosessijohtaminen ole 

mikään kaiken ratkaiseva yleisavain. Taulukossa 5 on esitetty organisaatiokeskeisen ja 

prosessikeskeisen organisaation ajattelutavan eroavaisuuksia. Erityisesti prosessikeskeisessä 

ajattelutavassa korostuu se, että pyritään toimimaan kokonaisuuden kannalta mahdollisimman 
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hyvin. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijät puhaltavat yhteen hiileen ja muita autetaan, jotta 

haluttuun lopputulokseen päästään. Prosessijohtamisessa pyritään pois organisaation 

toimintojen siiloista. 

Taulukko 5  Ajattelutavan muutos (Laamanen, 2001, s. 49). 

Organisaatiokeskeinen ajattelutapa Prosessikeskeinen ajattelutapa 

- Ongelma on asenteissa. - Ongelma on prosesseissa. 

- Työntekijä. - Ihminen. 

- Teen oman työni. - Autetaan, että työt saadaan tehtyä. 

- Ymmärrän oman työni. 
- Tiedetään, miten työ liittyy koko 

prosessiin. 

- Mitataan vain yksilön suoritusta. - Mitataan prosessin suorituskykyä. 

- Voi aina löytää paremman työntekijän 

vetäjän. 
- Prosessia voi aina parantaa. 

- Motivoidaan ihmisiä. - Poistetaan esteet. 

- Valvotaan työntekijöitä. - Kehitetään ihmisten osaamista. 

- Ei luoteta keneenkään. - Olemme yhdessä veneessä. 

- Kuka teki virheen? - Mikä teki virheen mahdolliseksi? 

- Korjataan virheitä. - Vähennetään hajontaa. 

- Kate ratkaisee. 
- Asiakassuuntautunut; hyvä kate on 

seuraamus. 

Organisaatiorakenne puolestaan kertoo, kuinka organisaatio rakentuu ja mitkä ovat sen 

osatekijät. Hyvin yleinen organisaatiorakenne on toimintoihin perustuva funktionaalinen 

rakenne. Siinä samanlaisia työtehtäviä tekevät koostetaan yhteen yksikköön, jolloin syntyy 

toiminnallinen yksikkö (Hannus, 1994, s. 34). Yksikköjä ovat muun muassa markkinointi, 

tuotanto ja taloushallinto.  Kuvassa 2 on esitetty yksinkertaistettu esimerkkikuva 

funktionaalisesta organisaatiorakenteesta. Todellisuudessa osastojen päälliköiden ja 
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toimitusjohtajan välissä saattaa olla useampikin kerros päälliköitä ja johtajia, riippuen yrityksen 

koosta.   

 

Kuva 2  Funktionaalinen organisaatiorakenne yksinkertaistettuna (mukaillen Laamanen, 2001,  

s. 16). 

Kirjallisuuden mukaan funktionaalisessa organisaatiossa on sekä hyviä että huonoja puolia 

(Joseph, 2018). Sen yksi suurimmista eduista on osaamisen kasvaminen ja tätä kautta työn 

tehokas suorittaminen ja tuottavuus. Toiminnolle on myös helppo asettaa tavoitteet ja valvoa 

niihin pääsyä. Tämä ei kuitenkaan välttämättä edistä koko yrityksen tavoitteisiin pääsyä. 

Toimintokohtaiset tavoitteet johtavat osaoptimointiin, joka voi pahimmillaan heikentää 

yrityksen suorituskykyä sisäisen kilpailun kautta. Funktionaalisessa organisaatiossa myös 

tiedonkulku ja kommunikaatio voi olla hyvin hidasta, koska työntekijältä tieto menee ensin 

hänen esimiehelleen, joka käsittelee tietoa ja jakaa sen vasta tämän jälkeen eteenpäin muille 

osastoille, mikäli kokee sen tarpeelliseksi.  (Laamanen, 2001, s. 15-17) Hannuksen (1994, s. 34) 

mukaan myös vastuunjako niin sisäisesti kuin yrityksen ja alihankkijoiden välillä on vaikeaa 

funktionaalisessa organisaatiossa, mikä voi johtaa päällekkäisyyksiin toiminnoissa, heikkoon 
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laatuun ja sitoutuneen pääoman hitaaseen kiertonopeuteen. Taulukossa 6 on esitetty 

funktionaalisen organisaation keskeisimmät hyödyt ja haitat. 

Taulukko 6  Funktionaalisen organisaation hyödyt ja haitat (Laamanen, 2001, s. 15-17; Hannus, 

1994, s. 34; Virtanen & Wennberg, 2005, s. 142). 

 

 

 

 

 

 

Edellä mainituista syistä johtuen prosessisuuntautuneet yritykset suosivatkin hieman 

toisenlaista organisaatiorakennetta. Matriisiorganisaatio mahdollistaa paremman 

vuorovaikutuksen toimintojen välillä, mikä on perusedellytys prosessilähtöisesti toimimisessa. 

(Markgraf, 2018) Prosessisuuntautuneella organisaatiolla tarkoitetaan sitä, että yritys keskittyy 

johtamaan prosesseja asiakkaalta asiakkaalle, sen sijaan, että keskityttäisiin toimimaan 

olemassa olevan organisaatiorakenteen tai hierarkkisen toimintamallin mukaan (Reijers, 2006, 

s. 392-393). Prosessisuuntautuneisuuden voidaan katsoa olevan osa prosessijohtamisen laaja-

alaista kokonaisuutta. Kohlbacher (2010, s. 136) on myös todennut, että prosessisuuntautuminen 

koostuu useista ulottuvuuksista, joita kehittämällä yritys voi päästä prosessisuuntautuneisuuden 

korkeimmalle tasolle.  

Prosessijohtaminen voidaan nähdä myös jatkuvana syklisenä toimintana, joka koostuu 

suunnittelusta, ohjaamisesta, seurannasta ja prosessien parantamisesta (Allweyer, 2005, s. 91; 

Hammer, 2010, s. 5). Virtanen ja Wennberg (2005, s. 115) esittelee, että prosessien johtaminen 

koostuu seuraavista vaiheista:  

Hyödyt Haitat 

+ Tavoitteiden asettaminen - Kommunikointi  

+ Osaaminen - Johtamisen hitaus 

+ Tehokkuus toiminnon 

tasolla 

- Vastuun jakaminen 

haasteellista 

+ Valvonta - Sisäinen kaupankäynti 

+ Valta- ja vastuurajojen 

selkeys  
- Päällekkäiset toiminnat  
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1. Prosessien tunnistaminen 

2. Prosessien määrittely ja kuvaaminen 

3. Prosessien omistajien nimeäminen 

4. Prosessien suorituskyvyn mittaaminen 

5. Prosessien jatkuva kehittäminen 

Prosessisuuntautumisen ja sitä kautta prosessijohtamisen kannalta ensimmäinen vaihe on 

luonnollisesti hyvinkin tärkeä. Tunnistusvaiheen alussa on hyvä olla selkeä kuva organisaation 

tavoitteista ja päämääristä, koska ydinprosesseiksi tulisi löytää sellaiset prosessit, joilla nämä 

tavoitteet saavutetaan. Yksi prosessiajattelun ominaispiirteistä on, että prosessi alkaa ja päättyy 

aina asiakkaaseen (Virtanen & Wennberg, 2005, s. 116). Prosessien tunnistamisessa näiden 

pisteiden määritys onkin yksi tärkeimmistä tehtävistä. Tässä vaiheessa pyritään tunnistamaan 

keskeisimmät asiakkaat, sekä tuotteet/palvelut, joilla näiden asiakkaiden tarpeet tyydytetään 

(Laamanen, 2001, s. 52; Virtanen & Wennberg, 2005, s. 120). Tuotteiden ja palveluiden lisäksi 

tulee selvittää prosessin syötteet (Laamanen, 2001, s. 52). Prosessin syötteet ovat tietoja ja 

materiaaleja, jotka prosessissa muutetaan tuotoksiksi (JHS-suositukset, 2012, s. 2). 

Tunnistusvaiheen keskeisimpänä tavoitteena on tunnistaa oman organisaation ydin- ja 

tukiprosessit. Kun prosessit on tunnistettu, tulee ne myöskin nimetä. Prosessit tulisi nimetä siten, 

että ne ovat mahdollisimman yksinkertaisia, mutta silti tarpeeksi kuvaavia. Prosesseja ei tulisi 

nimetä esimerkiksi yksiköiden mukaan, koska tämä voi aiheuttaa sekaannusta 

kommunikoinnissa (Laamanen, 2001, s. 59). Toisaalta prosessien ulkopuolisenkin henkilön 

tulisi kyetä päättelemään ydinprosessien nimistä, miten organisaatio toteuttaa toiminta-

ajatustaan (Virtanen & Wennberg, 2005, s. 121). Yleisesti prosessien tunnistamisvaiheen 

tuloksena tulisi syntyä prosessikartta, jossa on tunnistettu, nimetty ja esitetty organisaation 

ydinprosessit. Kuvassa 3 on esitetty, kuinka yrityksen toiminnot ja prosessit yhdistyvät ja 

muodostavat organisaation prosessikartan, joka on kaikkein karkein ylätason kuvaus (Hannus, 

1994, s. 43). Ydinprosessien ohjaamassa liiketoiminnassa funktiot säilyvät taustalla, mutta 

toimintaa ohjataan täysin prosessiperusteisesti. Siirtymä funktionaalisesta organisaatiosta tähän 

tilaan on monivaiheinen ja pitkä prosessi, mikä tapahtuu siten, että ensin tunnistetaan prosessit, 

mutta toimitaan silti funktioiden pohjalta ja vasta tämän jälkeen pyritään siirtymään täysin 

prosessiohjautuvaan toimintaan. (Hannus, 1994, s. 70)  
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Jotta tunnistettuja prosesseja voidaan johtaa ja hallita, täytyy yrityksen liiketoimintaprosessit ja 

niiden keskinäiset riippuvuussuhteet määritellä (Kohlbacher, 2010, s. 136). Organisaation 

ydinprosessin tunnistamisen jälkeen, toisena vaiheena tulee prosessien määrittely (Virtanen ja 

Wennberg, 2005, s. 115).  Prosessien määrittelystä käytetään myös nimityksiä prossien kuvaus 

tai prosessien mallintaminen, mutta näillä tarkoitetaan käytännössä samaa asiaa (Salomäki, 

1999, s. 104). Laamanen (2001, s. 76) on esittänyt seuraavassa luettelossa hyvän 

prosessikuvauksen ominaispiirteitä: 

- sisältää prosessin kannalta kriittiset asiat 

- esittää asioiden väliset riippuvuudet 

- auttaa hahmottamaan kokonaisuuden 

- edistää yhteistyötä prosessi toimivien ihmisten välillä 

- antaa mahdollisuus toimia joustavasti tilanteen vaatimusten mukaan 

- lyhyt, ymmärrettävä ja looginen 

- sisältää tunnistetiedot 

Prosessijohtamisen kannalta on tärkeää ymmärtää, miksi asioita tehdään. Esimerkiksi 

prosessien kuvaaminen ei itsessään ratkaise yrityksen ongelmia tai kehitä toimintaa 

automaattisesti. Prosesseja tulee kuvata sen takia, että ne ovat yksi prosessijohtamisen 

Kuva 3  Prosessikartta - prossien kulku läpi organisaation (mukaillen Laamanen, 2001, s. 60). 
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välineistä, joita tarvitaan, jotta prosesseja voidaan johtaa. (Virtanen & Wennberg, 2005, s. 117-

118) Myös Laamanen (2001, s. 75) on todennut saman asian siten, että prosessikuvausten ei tule 

olla itseisarvo, vaan kuvaukset tulee tehdä, jotta organisaatiota voidaan analysoida ja kehittää. 

Prosessien kuvaus aloitetaan valitsemalla kuvattava prosessi (JHS-suositukset, 2012, s. 4). 

Kuvaaminen kannattaakin aloittaa pala kerrallaan, jolloin alkuun tulisi valita 2-4 prosessia, joita 

lähdetään kuvaamaan (Laamanen, 2001, s. 83). Ensimmäisenä kannattaa valita ja kuvata 

organisaation aikaisemmin tunnistetut ydinprosessit, joilla pyritään pääsemään organisaation 

asetettuihin tavoitteisiin. Ydinprosessit kannattaakin kuvata kerralla, jotta niistä muodostuu 

yhtenäinen kokonaisuus (JHS-suositukset, 2012, s. 4). Kuvassa 4 on esitetty prosessin 

kuvaamisen vaiheet.  

 

Kuva 4  Prosessin kuvaamisen vaiheet (mukaillen JHS-suositukset, 2012, s. 4). 

Prosessikuvaukset voidaan tehdä monen tasoisina ja toisaalta prosessikaavioitakin on useita eri 

malleja, jopa useita kymmeniä. Prosessikuvauksia tehdessä on hyvä pitäytyä 

yksinkertaisuudessa, koska kuvaukset ovat tarkoitettu hyödynnettäviksi ja näin ollen liian 

monimutkainen kuvaus hankaloittaa sen käyttöä (Salomäki, 1999, s. 333). Yleisesti 

prosessikaaviosta puhuttaessa ensimmäisenä tulee mieleen vuokaavio (eng. flow-chart), joka 

onkin yksi yleisimmistä ja tunnetuimmista malleista (Laamanen, 2001, s. 75). Vuokaavion 

suurimpana etuna on sen helppokäyttöisyys, jolloin lähes kuka tahansa pystyy piirtämään 

prosessikaavion luonnoksen helposti ja nopeasti. Toisaalta vuokaavion heikkous on se, että se 

on jopa liian joustava, jolloin prosessien rajat saattavat hämärtyä ja kuvauksesta tulla liian iso. 

(Aguila-Saven, 2004, s. 134). Kuvassa 5 on esitetty yksinkertainen esimerkki vuokaaviosta.  



   27 

 

 

Kuva 5  Esimerkki vuokaaviosta (mukaillen SmartDraw, 2018). 

Muita melko yleisiä ja tunnettuja prosessikaaviomalleja ovat muun muassa tietovirtakaavio ja 

niin kutsuttu ”uimaratakaavio”. Tietovirtakaavio kertoo, kuinka tieto tai data liikkuu eri 

toimintojen tai ihmisten välillä. Tietovirtakaavio kuvaa sitä, kuinka prosessit linkittyvät toisiinsa 

tietovarastojen avulla ja mikä on prosessin yhteys datan käyttäjiin ja organisaation 

ulkopuoliseen maailmaan. (Aguilar-Saven, 2004, s. 135)  

Uimaratakaavio (eng. swim lane diagram) puolestaan on yksi helpommista 

prosessikuvasmalleista ymmärtää ja ottaa käyttöön. Niin kutsutut uimaradat muodostuvat 

tehtävien suorittajista, kuten esimerkiksi toiminnoista, osastoista tai henkilöistä. 

Uimaratakaavio kertoo siis yhdellä vilkaisulla mitä tehdään, kuka tekee ja missä järjestyksessä. 

Lisäksi uimarantakaaviossa näkyy tietojärjestelmien rooli ja yhteys tehtäviin. (Burns, 2007, s. 

16) Kuvassa 6 on esitetty esimerkki uimaratakaaviosta.  
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Kuva 6  Uimaratakaavio (mukaillen Martinsuo & Blomqvist, 2010, s. 12). 

Neljäntenä prosessikuvausmallina mainittakoon Gantt-kaavio, joka on paremmin tunnettu 

esimerkiksi projektien aikatauluttamisesta. Gantt-kaaviossa vaaka-akselilla on aika ja 

pystyakselilla prosessissa suoritettavat tehtävät. Sen lisäksi, että Gantt-kaavio näyttää prosessin 

ajallisesti hyvin tarkasti, mahdollistaa se myös hyvin tarkan vastuunjaon. (Aguilar-Saven, 2004, 

s. 137) Gantt-kaavio on hyvin yleinen työkalu myös projektien aikatauluttamisessa, mutta tässä 

on toki tärkeää ymmärtää aikaisemmin esitetty prosessin ja projektin ero. 

Muita Aguila-Savenin artikkelissaan (2004, s. 135-141) esille nostamia kuvaamismalleja ovat 

RAD-kaavio, joka on rooleihin ja niiden väliseen vuorovaikutukseen perustuva kuvaustapa. 

RID-kaavio on puolestaan roolien ja toimintojen yhdistelmästä syntynyt matriisimalli. IDEF-

kaavio on erilaisten metodien yhdistelmä, minkä tarkoituksena on mahdollistaa yritysten 

tarpeiden ja liiketoiminta-alueiden mallintaminen. Muita mainittuja kuvaamismalleja ovat 

CPN-malli, tavoiteorientoitunut malli sekä työnkulun tekniikka. (Aguilar-Saven, 2004, s. 135-

141) 

Prosessikuvausten ymmärtämisen ja tulkinnan kannalta on tärkeää ymmärtää kuvauksissa 

esiintyvät erilaiset symbolit. Merkintätavat vaihtelevat hyvinkin paljon riippuen sekä 

käytettävästä kuvausmallista että organisaatiosta ja prosessikuvausten tekijän omista 
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mieltymyksistä. Tärkeintä on, että organisaation sisällä kaikki ymmärtävät ja osaavat lukea 

prosessikuvauksia. Tästä syystä tarkoituksenmukaisen kuvaustekniikan valinta ja siitä 

sopiminen on ensiarvoisen tärkeää (Laamanen, 2001, s. 79). Symboleiden osalta tulee olla 

tarkkana. Liian suuri määrä erilaisia symboleita vaikeuttaa kuvauksen tulkintaa. Laamanen 

(2001, s. 79) suositteleekin välttämään kaikenlaisia symboleita. Toki muutamaa erilaista 

symbolia käyttämällä voidaan kuvaukseen tuoda lisäarvoa, jota ei muuten saisi. Kuvassa 7 

esitetty yksi tapa piirtää prosessikuvauksen symbolit uimaratakaaviossa.  

 

Kuva 7  Prosessikuvauksen symbolit (mukaillen JHS-suositukset, 2012, s. 11-12). 

Prosessien kuvaamiseen liittyy vahvasti myös prosessien dokumentointi, joka osittain pohjautuu 

jo ISO 9000 laatusertifikaattiin ja sen vaatimuksiin. Vahvasti prosessisuuntautuneet yritykset 

toki ylläpitävät dokumentointia paljon vaadittua tasoa paremmin. (Harmon, 2016, s. 14)  

Kuten monessa muussakin muutosprosessissa, myös prosessijohtamisessa tarvitaan ylimmän 

johdon vahva tuki. Johdon tuen lisäksi on tärkeää määritellä prosesseille omistajat, jotka ovat 

kokonaisvastuussa prosessin suoriutumisesta ja sen kehittämisestä. (Hammer, 2007, s. 113-114) 

Prosessinomistajuus vaatii luonnollisesti myös johtajilta osaamista ja usein johtaja toimiikin 

ikään kuin kahdessa tehtävässä; sekä oman prosessinsa johtajana että esimerkiksi toiminnon 

johtajana (Harmon, 2016, s. 19). Tässä mielessä prosessijohtaminen muistuttaa myös vahvasti 

matriisiorganisaatiota johtajien vastuiden osalta. Organisaation johdon tulisi nimetä 
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prosessinomistajat (Virtanen & Wennberg, 2005, s. 144). Prosessin omistajuus on tärkeää, 

koska prosessiajattelussa prosessit ylittävät organisaatiorajat ja läpileikkaa yrityksen eri 

toimintoja, jolloin prosessinomistaja vastaa koko prosessin kokonaisuudesta (JHS-suositukset, 

2012, s. 4). Prosessinomistajan vastuulle kuuluu prosessin suunnittelu, mittaaminen ja 

dokumentointi, millä tähdätään siihen, että koko organisaation liiketoimintaa voidaan kehittää 

(Neubauer, 2009, s. 173). Tutkimuksissa on myöskin havaittu, että mikäli organisaation ylin 

johto ei ole kovin kiinnostunut prosesseista, johtaa se siihen, että yrityksessä toimitaan 

rutiininomaisesti ja keskitytään yksittäisten ongelmien ratkomiseen. Toisaalta johtajat, jotka 

näkevät prosessiajattelussa potentiaalia, saattavat saada aikaan organisaatiossa merkittäviä 

aloitteita, prosessiajattelun kouluttamista työntekijöille sekä aloittaa merkittäviä 

muutosprojekteja. (Harmon, 2016, s. 7) 

Suorituskyvyn mittaaminen on hyvin keskeinen tekijä prosessijohtamisessa. Mittaamisessa 

tulisikin mitata prosessien suorituskykyä funktioiden mittaamisen sijasta (Kohlbacher, 2010, s. 

136; Harmon, 2016, s. 16). Prosessikeskeisessä organisaatiossa mittaamisen tulee nimenomaan 

keskittyä KPI-mittareiden osalta liiketoimintaprosessien mittaamiseen (Harmon, 2016, s.16). 

Prosessien suorituskyvyn mittausta käydään tarkemmin läpi luvuissa 3.3-3.5.  

Muita Kohlbacherin (2010, s. 136-137) esille nostamia asioita ovat muun muassa 

yrityskulttuuri, IT-järjestelmien integrointi ja niiden kokonaisvaltainen hyödyntäminen, 

oikeanlainen osaaminen ja tietotaito, sekä henkilöstöhallinnon prosessiorientoituneisuus. IT-

järjestelmiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä aiheuttamiin haasteisiin paneudutaan 

tarkemmin työn luvussa 4.  

2.4 Prosessijohtaminen rakennustuoteteollisuudessa 

Rakennustuoteteollisuus voidaan katsoa osaksi kiinteistö- ja rakennusklusteria. Klusterilla, joka 

on esitetty kuvassa 8, tarkoitetaan toisiinsa kytkeytyviä toimialoja, jotka ovat kiinteistö- ja 

rakennusklusterin tapauksessa rakennetun ympäristön käyttö, ylläpito ja hallinta, suunnittelu, 

rakentaminen, rakennustuoteteollisuus ja näihin liittyvät palvelut (Koivu et al., 2001, 29). 

Toisaalta rakennustuoteteollisuuden yritys voidaan katsoa kuuluvaksi perinteisen 

tuotannon/konepajateollisuuden piiriin, vaikka valmistettavina tuotteina olisikin 
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rakennustuotteita. Luokittelu itsessään ei tuo hirveästi lisäarvoa, mutta yrityksen sijainnista 

arvoketjussa riippuen, on hyvä ymmärtää myös koko rakennusalan ominaispiirteitä. 

Rakennusala kokonaisuudessaan on hyvin verkottunut toimiala, kuten kuvasta 8 voidaan 

huomata, ja se luo osaltaan haasteita myöskin yleisen tutkimus- ja kehitystoiminnan kannalta 

(Vesa, 2014, s. 72). Tämä on yksi syy miksi rakennusteollisuutta yleisesti pidetään jäykkänä ja 

hitaasti kehittyvänä. Myös rakennustuoteteollisuutta on moitittu konservatiiviseksi, jolloin 

myös innovaatiotoiminta on jäänyt heikoksi (Larsson et al. 2006, s. 553). Slaughterin (1993, s. 

534) mukaan keskittynyt rakennustuoteteollisuus pystyy kontrolloimaan hintojaan, jolloin 

vahvoja kannustimia kehitystoimintaan ei ole syntynyt. Yleisestä kritiikistä huolimatta 

rakennustuoteteollisuus on ollut yksi rakentamisen merkittävimmistä innovaatiolähteistä 

(Blayse & Manley, 2004, s. 146). Vesan (2014, s. 97) mukaan onkin hyvin olennaista toimia 

yhteistyössä asiakkaiden ja toimitusketjun kanssa, jotta innovaatiotoiminta voi olla tuloksellista.  

 

Kuva 8  Kiinteistö- ja rakennusklusterin toimialat (mukaillen VTT Rakennustekniikka, 2003,     

s. 12). 

Prosessijohtamisessa ja innovaatiojohtamisessa yhteistä on, että yritysten tulisi toimia hyvin 

asiakaslähtöisesti ja olla tiiviissä yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa, jotta haluttuun 

lopputulokseen päästään. Tämä ei ole aina niin yksinkertaista, koska Vesan (2014, s. 122) 
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mukaan ”asiakas saattaa usein olla kateissa”. Tämä johtuu rakennusalan monimutkaisesta 

arvoverkosta, jolloin arvoketjun toimijoilla voi olla hyvinkin erilaiset tavoitteet, jotka saattavat 

olla keskenään ristiriitaisiakin (Vesa, 2014, s. 122). Rakennustuotteita valmistavalla yrityksellä 

esimerkiksi tilaus-toimitusprosessin asiakkaaksi voidaan helposti määritellä rakennusyritys tai 

elementtitehdas, mutta kokonaisuuksien ja erityisesti tuote- ja innovaatiokehityksen kannalta 

olisi tärkeää tuntea myös koko rakennusalan arvoverkosto paremmin. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että esimerkiksi loppuasiakkaan kokema arvo saattaa syntyä jostain ihan muusta kuin mistä 

rakennustuoteteollisuuden yrityksen asiakkaalleen muodostuva arvo. Siksi 

rakennustuoteyritysten tulisi jollain tasolla hahmottaa myös loppukäyttäjien toiveet. Myös 

Koukkari et al. (2016, s. 44) ovat raportissaan suositellut yrityksille asiakaslähtöisyyden 

kasvattamista tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, sekä tutkimuksen ja kehittämisen 

suorittamista yhteistyössä tuoteteollisuuden, rakentamisen ja suunnittelun kanssa. Tämä 

suositus sopii myös prosessijohtamisen viitekehykseen, mikä kirkastaa ajatusta siitä, että 

kaikkien organisaation prosessien tulisi aina pyrkiä palvelemaan asiakasta. Tietenkään täysin 

asiakaslähtöinen toiminta ei automaattisesti luo toimivia prosesseja organisaatioon, vaan 

lähinnä kasvattaa ymmärrystä siitä, miksi asioita tehdään. Kun tavoitteet ovat organisaatiossa 

selvillä, voidaan prosessit luoda sen mukaan, että ne palvelevat asiakasta mahdollisimman 

hyvin, riippumatta siitä onko asiakas sisäinen vai ulkoinen.   

Myös Koponen (2017, s. 63) on diplomityössään esittänyt, että rakennusteollisuusalan 

homogeenisyys on aiheuttanut ja aiheuttaa haasteita alan kehittymiselle. Alan pirstoutuminen 

sekä muutosjohtajuuden puuttuminen ja osaamattomuus johtaa siihen, että kehitystä ei tapahdu 

rakennusteollisuuden sisällä, vaan kaikki suuret läpimurrot kehityksen osalta on tullut alan 

ulkopuolelta. Uudet läpimurrot tulevat muuttamaan alaa tulevina vuosina, kun esivalmistus 

lisääntyy ja tuotantotavat muuttuvat. Esivalmistuksella voidaan tarkoittaa esimerkiksi tehtaalla 

esivalmistettuja moduuleita tai elementtejä, jotka työmaalla kootaan yhteen, sen sijaan, että 

valmistus tehtäisiin työmaalla esimerkiksi täysin paikallaanvaluna.  

Näihin aikaisemmin mainittuihin rakennusteollisuuden ja rakennustuoteteollisuuden 

ominaispiirteisiin vedoten voidaan todeta, että rakennustuoteteollisuuden yritykset ovat ja 

tulevat jatkossakin olemaan kehityksen vetureita rakennusteollisuuden alalla. Näin ollen 
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prosessijohtamisen kannalta joudutaan myös toimimaan edelläkävijöinä. Toki 

prosessijohtamisen oppeja voidaan benchmarkata muilta teollisen alan toimijoilta ja tätä kautta 

kehittää omaa toimintaa. Lähtökohtaisesti kyseessä on kuitenkin organisaation sisäisestä 

tahtotilasta muuttua prosessisuuntautuneemmaksi, jolloin vetoapua muutokseen ei niinkään 

saada ulkopuolisilta toimijoilta, vaan muutoksen on lähdettävä organisaation omasta halusta 

kehittää toimintaansa.  
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3 TILAUS-TOIMITUSPROSESSI JA SEN MITTAAMINEN 

Työn empiirisen osan kannalta on tärkeää ymmärtää tilaus-toimitusprosessin ominaispiirteet ja 

kuinka se vertautuu toimitsketjuun. Luku antaa peruskäsityksen tilaus-toimitusprosessista. 

Lisäksi luvussa tuodaan esille suorituskyvyn mittaamista hyvin yleisellä tasolla, minkä jälkeen 

mittaamisen osalta syvennytään erityisesti prosessien mittaamiseen.  

3.1 Tilaus-toimitusprosessi osana toimitusketjua 

Jotta tilaustoimitusprosessia voidaan käsitellä, täytyy ymmärtää, että se on osa laajempaa 

kokonaisuutta, toimitusketjua. Tilaus-toimitusketjulle löytyy hyvin paljon hieman toisistaan 

eroavia määritelmiä. Samasta asiasta käytetään myös useampia termejä, joilla pääasiassa 

tarkoitetaan samaa asiaa. Englanniksi tilaus-toimitusketjusta käytetään muun muassa termejä 

demand-sypply chain tai vaihtoehtoisesti vain supply chain. Toimitusketjun hallinnasta/ 

johtamisesta englanniksi puhuttaessa käytetään yleensä termiä supply chain management 

(SCM). Horngren et al. (2012, s. 7) on määritellyt toimitusketjun siten, että se kuvaa tuotteiden, 

palveluiden ja tiedon kulkua raaka-ainelähteiltä tuotteen tai palvelun toimittamiseen 

kuluttajalle. Toimitusketjun olemassaolo perustuu johonkin kuluttajan tarpeeseen, joka luo 

kysynnän (Sakki, 2003, s. 20). Kysyntä puolestaan täytyy välittää tietona toimitusketjussa. 

Tämä kysyntätieto saa aikaan sen, että raaka-aineista lähdetään valmistamaan esimerkiksi 

tuotteita, jotka loppujen lopuksi päätyvät kuluttajalle. Toimitusketjun osalta on tärkeää 

ymmärtää, että se saattaa sisältää usean eri yrityksen toimintoja tuotteen matkalla raaka-aineista 

lopputuotteeksi kuluttajalle (Sakki, 2009, s. 12). Koska toimitusketjun hallinta on erittäin laaja 

ja monialainen kokonaisuus, ei sitä käsitellä tässä työssä sen tarkemmin kuin on tarpeellista 

tilaus-toimitusprosessin ymmärtämisen kannalta.  

Jahnukainen et al. (1996, s. 143-144) ovat tuoneet esille, että erinomaisesti toimivan globaalin 

toimitusketjun toiminta perustuu prosessiajattelun hyödyntämiseen. Tämän voi ymmärtää 

esimerkiksi siten, että asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseksi ei riitä, että oma toiminta on 

kunnossa, jos koko ketju ei toimi kunnolla. Toimitusketju on juuri niin huono kuin sen heikoin 

lenkki. Kuvassa 9 on esitetty tilausohjautuvan toimitusketjun kriittiset ominaisuudet pyramidin 
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muodossa. Kuvasta voidaan huomata, että toimitusketjun keihäänkärkenä ja prosessiajattelun 

lähtökohtana on sama asia, asiakastyytyväisyys. Koko toimitusketjun tavoitteena, kuten 

prosessijohtamisenkin, tulee aina olla asiakkaan tarpeiden tyydyttäminen mahdollisimman 

hyvin. Korkea asiakastyytyväisyys syntyy joustavuuden kautta siitä, että prosessin läpäisyaika 

on lyhyt ja muutoksiin pystytään reagoimaan nopeasti, toiminta on kustannustehokasta 

esimerkiksi valmistuksen ja varastoinnin osalta ja siitä, että tuotteet ja prosessit ovat laadukkaita 

(Jahnukainen et al. 1996, s. 143).  

 

Kuva 9  Hyvän tilausohjautuvan toimitusketjun ominaisuudet (Jahnukainen et al. 1996, s. 143). 

Sakki (2009, s. 67-68) jakaa tilaus-toimitusketjun kahteen osaan, jotka ovat ohjaaminen ja 

toteuttaminen. Ohjaaminen pitää sisällään muun muassa erilaiset suunnittelutehtävät, 

laskunkäsittelyt ja muut tukitoimet. Toteuttaminen sisältää tilaus-toimitusprosessissa tapahtuvat 

tuotteiden/palveluiden kuljetukset, valmistamisen ja varastoinnin. (Sakki, 2009, s. 67-68)   

3.2 Tilaus-toimitusprosessi organisaation ydinprosessina 

Tilaus-toimitusprosessi (order-to-delivery process) on useimmiten yksi organisaation 

ydinprosesseista. Pohjimmiltaan tilaus-toimitusprosessin tavoite on yksinkertainen, toimittaa 

asiakkaalle hänen haluamansa tuote tai palvelu (Brabazon & MacCarthy, 2017, s. 143). Kuten 

prosessi normaalistikin, koostuu tilaus-toimitusprosessi useista perättäisistä vaiheista. Sakki 
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(2009, s. 50-51) on esittänyt, että perinteisen valmistavan yrityksen tilaus-toimitusprosessi 

koostuu kolmesta päävaiheesta, jotka ovat saapuva prosessi, varastoiminen ja lähtevä prosessi. 

Kyseiset päävaiheet ovat esitetty kuvassa 10. Saapuva ja lähtevä prosessi on varsin helppo 

ymmärtää kuvan mukaisesti. Varastointi vaatii myös resursseja, joita ovat käyttöpääoma, 

varastotila, varastolaitteet muita kuluja muun muassa hävikki (Sakki, 2009, s. 51). Varsinaiseen 

tuotantoon voitaisiin Sakin (2009, s. 51) mukaan soveltaa samaa saapuva – varastointi – lähtevä 

-ajattelua, mutta tämä ei kuitenkaan ole useimmiten tarpeellista, koska yritykset usein tuntevat 

valmistuksen kulut muutenkin tarpeeksi hyvin. Sakki (2009, s. 51-52) kuitenkin myös 

huomauttaa, että kyseinen malli ei sovi kaikille yrityksille tuollaisenaan, kuten esimerkiksi 

yrityksille, jonka liiketoiminta on pelkästään ja hyvin vahvasti projektimaista.  Toisaalta 

kuvassa 10 esitetty malli antaa myös melko yksinkertaistetun kuvan tilaus-toimitusprosessin 

vaiheista, jolloin todellisuus saattaa olla hyvinkin paljon laaja-alaisempi.  

 

Kuva 10  Tilaus-toimitusprosessin vaiheet valmistavassa yrityksessä (mukaillen Sakki, 2009,        

s. 51). 
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Kuvassa 10 esitetyssä mallissa olevien vaiheiden ymmärtäminen on tärkeää, koska jokaisessa 

näissä vaiheessa syntyy kustannuksia (Sakki, 2009, s. 42). Mikäli erilaisten vaiheiden ja 

toimintojen tunnistus ei toimi, ei myöskään kaikkia kustannuksia voida tunnistaa ja näin ollen 

niihin ei voida vaikuttaa. Kustannukset voidaan jaotella monella tavalla. Esimerkiksi 

varsinaisten tuotteiden tekemisestä syntyneitä kustannuksia kutsutaan muuttuviksi, suoriksi, 

välittömiksi tai erilliskustannuksiksi (Salomäki, 1999, s. 109). Toinen kustannusluokka on 

nimeltään yleiskustannukset, kiinteät kustannukset tai välilliset kustannukset, jotka syntyvät 

työnteon mahdollistamisesta ja ylläpitämisestä (Salomäki, 1999, s. 109) Toki näiden 

kustannusten määrittely ei aina ole niin yksiselitteistä esimerkiksi välittömiin ja välillisiin 

kustannuksiin. Määrittelyn pohtimiseen kannattaa käyttää aikaa, mikäli kustannussummat ovat 

luonteeltaan merkittäviä. Mikäli määriteltävät kustannukset ovat kooltaan hyvin pieniä, ei niihin 

kannata käyttää turhaan resursseja. Tässäkin ajattelussa kannattaa miettiä kustannus-

hyötysuhdetta.  

Haastavaa tilaus-toimitusprosessin hallinnasta tekee se, että osa sen tavoitteista on ristiriitaisia 

keskenään. Stautner (2001, s. 31) on esittänyt, että toimitusaikojen tulisi olla asiakkaille 

mahdollisimman lyhyitä, sovitusta toimituspäivästä tulisi pitää luotettavasti kiinni, sekä 

asiakkaan pitäisi antaa tehdä muutoksia tilaukseensa mahdollisimman myöhään. Sovitusta 

toimituspäivästä kiinnipitäminen vaatii luonnollisesti hyvää tuotannonsuunnittelua, jota taas 

hankaloittaa se, mitä myöhemmin asiakkaan annetaan muokata tilaustaan. 

Asiakastyytyväisyyteen toinen keskeisesti liittyvä termi on palvelukyky. Tällä tarkoitetaan 

yrityksen kykyä toimia asiakkaiden odotusten ja tarpeiden mukaisesti (Sakki, 2009, s. 84). 

Asiakkaiden odotusten ja halujen selvittäminen onkin yksi koko prosessijohtamisen 

perusperiaatteista. Yrityksen täytyy tietää mitä asiakas haluaa ja kuinka yritys voi sen toteuttaa. 

Nämä asiat tulisikin olla määritelty jo yrityksen strategiatasolla. Asiakkaiden tunteminen vaatii 

erilaisten markkina-analyysien tekoa. Markkina-analyysit pitävät sisällään asiakasryhmien 

segmentointia ja asiakastarpeiden analysointia. (Krajewski et al., 2012, s. 30) 
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3.3 Suorituskyvyn mittaaminen 

Prosessien mittarointi on osa suurempaa kokonaisuutta, suorituskyvyn mittaamista. 

Suorituskyvyn mittaamisella tarkoitetaan yleisesti sitä, kuinka mitattava kohde saavuttaa sille 

asetetut tavoitteet. Mittauskohteena voi olla yksittäinen prosessi, toimintoyksikkö, koko 

organisaatio tai joku muu vastaava mittaamisen kohde. (Lönnqvist et al., 2006, s. 19) 

Mittaamisen merkitys ja mittaamistavat voivat vaihdella hyvin paljon riippuen organisaatiosta 

ja sen koosta (Laamanen, 2001, s. 149). Mittaamisella voi myöskin olla useita ja paljon 

toisistaan poikkeavia näkökulmia riippuen siitä, kuka mittaamisen tavoitteet on asettanut. 

Hannuksen (1994, s. 71) mukaan niin työntekijät, omistaja kuin asiakkaat asettavat yritykselle 

erilaisia tavoitteita, joita yrityksen tulee mitata. Tavoitteiksi voidaan mainita muun muassa 

omistajien toivoma kannattavuus, asiakkaiden toivomat korkealaatuiset tuotteet sekä 

työntekijöiden osalta heidän osaamisen kasvattaminen. (Hannus, 1994, s. 71-72) 

Koska prosessien johtamisen ja erityisesti päätöksenteon tulisi aina perustua faktatietoon, on 

tärkeää, että oikeaa ja relevanttia tietoa on saatavilla päätöksenteon tueksi. Tästä syystä tietoa 

täytyy kerätä ja analysoida. Mittaaminen sen eri muodoissaan on yksi tapa kerätä tietoa. 

Mittaaminen voi tapahtua esimerkiksi yksittäisen prosessin tasolla tai vaihtoehtoisesti 

esimerkiksi koko organisaation tasolla (Virtanen & Wennberg, 2005, s. 130). Mittauksiin, 

joiden tuloksia ei tulla hyödyntämään, ei kannata käyttää resursseja, vaan mitattavan asian tulee 

olla sellaista, jota voidaan hyödyntää toiminnan, eli tässä tapauksessa esimerkiksi prosessin, 

kehittämisessä (Virtanen &Wennberg, 2005, s. 130). Myös mittaustarkkuuden osalta kannattaa 

pohtia, tarvitaanko esimerkiksi jokaisen prosessin vaiheeseen käytetty aika esimerkiksi sekuntin 

tarkkuudella, vai riittääkö esimerkiksi minuutin tarkkuus. 

Mittaamisen tarkoituksena on tuoda sellaista tietoa esille, mitä oikeasti on tapahtumassa 

(Laamanen, 2001, s. 149). Tällöin yrityksen johdon ei tarvitse tukeutua uskomuksiin, jotka 

voivat johtaa virheellisiin tulkintoihin kehitystarpeiden suhteen. Taulukossa 7 on esitetty 

organisaatiossa liiketoimintaprosessien mittaamiseen liittyviä uskomuksia ja todellisuuksia. 

Mikäli organisaatiota johdetaan uskomusten mukaisesti, voi se johtaa kehittämistoimien ja -

tarpeiden välisiin ristiriitoihin. (Jahnukainen et al., 1996, s. 29) 
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Taulukko 7  Mittaamisen uskomukset ja todellisuus (mukaillen Jahnukainen et al., 1996, s. 26). 

Uskomus Todellisuus 

Tietojärjestelmästä löytyy oikeat 

mittauspisteiden päivämäärät. 
Oikeat päivämäärät piti kerätä lattiatasolta. 

Ostettujen komponenttien toimitusaika on 

neljä viikkoa. 

Ostettujen komponenttien toimitusaika oli 

kymmenen viikkoa. 

Toimitusaika on lyhentynyt vuodesta 1990. 
Toimitusaika asiakkaan tilauksesta 

asiakkaan hyväksyntään ei ollut lyhentynyt. 

Toimitussuunnitelma on huono, mutta 

ihmiset ovat tottuneet noudattamaan ohjeita. 

Toimitussuunnitelma oli hyvä, mutta sitä ei 

noudatettu. 

Asiakas ei pysty antamaan kaikkia tietoja 

ajoissa, jolloin toimitukset viivästyvät. 

Asiakas vastasi kysymyksiin keskimäärin 

muutamassa päivässä. 

 

3.4 Mittareiden jaottelu ja ominaisuudet 

Mittareita voidaan jaotella monella tavalla. Yksi suosituimmista jaottelutavoista on mittareiden 

jaottelu taloudellisiin ja ei-taloudellisiin mittareihin. Näistä taloudelliset mittarit ovat enemmän 

tunnettuja ja laajemmin käytettyjä, johtuen niiden helppokäyttöisyydestä ja ymmärrettävyydestä 

(Lönnqvist et al., 2006, s. 30). Myös Rantanen (2001, s. 3) on todennut, että taloustiedon esille 

saaminen ja sen mittaaminen on varsin helppoa, koska kirjanpito ja yrityksen muut 

talousjärjestelmät yleensä antavat tätä tietoa melko helposti. Ei-taloudellisten mittareiden 

suosion kasvu alkoi 2000-luvun alussa, vaikka tarve niille oli tunnistettu jo 1980-luvulla. Ei-

taloudellisten mittareiden avulla pyritään mittaamaan sellaisia organisaation toimintoja, jotka 

eivät ole suoraan rahassa mitattavia. Tällaisia mittauskohteita voivat olla esimerkiksi 

toimitusvarmuus, varaston kiertonopeus tai asiakkaiden tyytyväisyys. (Lönnqvist et al., 2006, s. 

30). Muita Lönnqvist et al. (2006, s. 31) esittelemiä jaottelutapoja ovat muun muassa jako koviin 

ja pehmeisiin mittareihin, jako objektiivisiin ja subjektiivisiin mittareihin tai jako suoriin ja 
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epäsuoriin/välillisiin mittareihin. Toisaalta mittarit voidaan jakaa myös aktiivisiin ja 

passiivisiin, jolloin käytännössä passiiviset mittarit mittaavat lähtökohtaisesti hyvin toimivia 

alueita ja aktiivisilla mittareilla mitataan yrityksen kehittämiskohteita (Jahnukainen et al., 1996, 

s. 32) 

Olipa mittauskohteena koko organisaatio tai yksittäinen prosessi, koostuu suorituskyvyn 

mittaaminen aina useasta mittarista. Tätä kutsutaan mittaristoksi. Mittaristo tulee aina kasata 

juuri kyseistä organisaatiota silmällä pitäen, eikä mittaristoja voida näin ollen suoraan kopioida 

muilta. Näin ollen myöskin yksittäiset mittarit tulee valita aina tapauskohtaisesti. Taulukossa 8 

on esitetty hyvän mittarin ominaisuuksia.  

Taulukko 8  Hyvän mittarin ominaisuudet (mukaillen Lönnqvist et al., 2006, s. 32; Saari, 2006, s. 

41-43). 

Ominaisuus Selite 

Validiteetti  
Tarkkuus eli mittarin kyky mitata sitä asiaa, 

jota on tarkoituskin mitata. 

Reliabiliteetti 

Luotettavuus eli mittarin arvon 

satunnaisvirheen mitta. Reliaabelin mittarin 

tulokset ovat johdonmukaisia. 

Relevanssi 
Tärkeys eli onko mittari olennainen 

mittarin käyttäjän kannalta. 

Käytännöllisyys 
Mittarin hyöty-vaivasuhde, eli mittarin 

kustannustehokkuus. 

 

3.5 Prosessien mittaaminen 

Kuten jo aikaisemmin on mainittu, on prosessijohtamisen ja prosessiajattelun tarkoituksena 

ymmärtää miksi asioita tehdään. Jokaisen tuotteen tai palvelun tuottamisesta tulee syntyä arvoa. 

Prosessien tarkoituksena on auttaa ymmärtämään kriittiset toiminnot hyvien tulosten 

saavuttamiseksi (Laamanen, 2001, s. 150). Apuna käytetään tunnuslukuja tai mittareita, joilla 

kirjallisuudessakin usein tarkoitetaan samaa asiaa (Lönnqvist et al., 2006, s. 29). Mittareiden 
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avulla pyritään analysoimaan asioita sen sijaan, että asiaa selvitettäisiin haastattelujen 

perusteella, jolloin analyysi ja kehityksen seuranta voidaan tehdä huomattavasti tarkemmin ja 

luotettavammin (Laamanen, 2001, s. 150). Kuvassa 11 on esitetty prosessin, suorituskyvyn ja 

mittaamisen yhteys. Kuva havainnollistaa, että suorituskyky ja sen mittaaminen voi liittyä niin 

toimittajiin, asiakkaisiin, suoritteisiin, syötteisiin kuin prosessin resursseihin (Laamanen, 2001, 

s. 152). 

 

 

Kuva 11  Prosessin suorituskyvyn mittaaminen (Laamanen, 2001, s. 152). 

Prosessien mittaamisessa tarkoituksena on, että mittaamisen avulla voidaan kehittää koko 

prosessia, jopa hieman oman toiminnan suorituskyvyn kustannuksella. Kuten aikaisemmin on 

mainittu, niin funktionaalisessa organisaatiossa suorituskyvyn mittaaminen saattaa johtaa 

epäedulliseen osaoptimointiin toimintojen välillä, jossa kokonaisuus kärsii. Yksipuoliset 

mittarit yhdistettynä heikkoon prosessiymmärrykseen voivat johtaa lyhyen tähtäimen 

voitontavoitteluun, joka ei pitkällä aikavälillä välttämättä ole hyvä asia (Lönnqvist et al., 2006, 

s. 30). Esimerkiksi, jos myynnin suorituskykyä seurataan pelkästään taloudellisin mittarein, voi 

se johtaa siihen, että myyntiorganisaatio tavoittelee vain mahdollisimman suurta myyntiä, 

jolloin esimerkiksi tuotanto ei pysty tähän vastaamaan ja tätä kautta asiakastyytyväisyys kärsii. 

Hannus (1994, s. 86-87) on jaotellut suorituskykytekijät ydinprosessien osalta kolmeen 
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ryhmään, jotka ovat asiakastyytyväisyys, reagointikyky ja joustavuus, sekä tehokkuus. 

Asiakastyytyväisyys, joka on yksi prosessiajattelun kulmakivistä kuvaa, kuinka asiakkaan 

odotukset hallitaan ja kuinka ne voidaan toteuttaa, riippumatta siitä onko kyseessä sisäinen vai 

ulkoinen asiakas. Reagointikyky ja joustavuus puolestaan kuvaa, kuinka asiakkaiden tarpeisiin 

pystytään reagoimaan ja mukautumaan. (Hannus, 1994, s. 86) Joustavuutta voidaan tarkastella 

esimerkiksi muutoksen läpimenoajan avulla, eli kuinka kauan muutostarpeen havaitsemisesta 

kestää siihen, kun muutos on toteutettu (Laamanen, 2001, s. 154).  Tehokkuudella puolestaan 

tarkoitetaan sitä, kuinka resursseja käytetään tehokkaasti, jotta asiakastyytyväisyyteen ja 

joustavuuteen liitetyt tavoitteet saavutetaan. Mittareiden määrä ja mittauskohteet vaihtelevat 

näiden kolmen ryhmän sisällä riippuen ydinprosessista ja yrityskohtaisista ominaispiirteistä. 

(Hannus, 1994, s. 87-88)  

Tilaus-toimitusprosessin mittaamisen osalta, kuten harvoin minkään prosessin osalta, ei voida 

sanoa muutamaa mittaria, jotka toimisivat aina ja kaikkialla. Sakki (2009, s. 67-87) on esittänyt 

erilaisia tilaus-toimitusprosessin tehokkuuteen vaikuttavia tunnuslukuja. Sakin mukaan 

tehokkuus koostuu prosessin tuottavuuspotentiaalista, pääomien käytön ja varastoimisen 

tehokkuudesta, laadun ja suorituskyvyn mittaamisesta, sekä kuljettamisen taloudellisuudesta 

(Sakki, 2009, s. 67-87). Keskeisiä mittareita onkin erilaiset absoluuttiset määrät/tapahtumat, 

erilaisten keskiarvojen hyödyntäminen kustannuksissa ja tapahtumissa, ajalliset mittarit (mm. 

läpimenoaika), kiertonopeudet ja tuottoasteet sekä toimituskyky.   
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4 TIETOJÄRJESTELMÄT TOIMINTAA TUKEVANA TEKIJÄNÄ 

IT-osasto ja erilaiset tietotekniset järjestelmät ovat hyvin olennainen osa nykypäivän 

liiketoimintaa. Erityisesti prosessijohtamisen kentässä erilaisilla tietojärjestelmillä ja niiden 

hyödyntämisellä on suuri rooli. Harmonin (2010, s. 52-53) mukaan johtajat ovat nykyään 

erittäin tietoisia tietokoneiden ja ohjelmistojen strategisesta arvosta organisaatiolle. 

Informaatioteknologia tarjoaa monipuolisia ja helposti ymmärrettäviä hyötyjä ja 

mahdollisuuksia. IT muun muassa mahdollistaa erilaisten asioiden automatisoinnin, helpottaa 

ja nopeuttaa tiedonkulkua, sekä auttaa liiketoiminnan muuttamisessa (Rahimi et al., 2016, s. 

142). Ideaalitilanteessa liiketoimintavastaavat määrittelisivät parhaimmat mahdolliset prosessit, 

jonka jälkeen IT-osasto tekisi sovelluksia tai ohjelmistoja tukemaan näitä prosesseja (Harmon, 

2016, s. 16). Tämä ei kuitenkaan ole realistista, koska monesti ohjelmistot ostetaan toimittajilta, 

jolloin niiden räätälöityvyys on rajallista (Harmon, 2016, s. 16). Myös Hannus (1994, s. 107) on 

tunnistanut, että tietointensiivisyys kasvaa jatkuvasti yhteiskunnassamme ja sitä kautta 

luonnollisesti myös yrityksissä. Tietointensiivisyyttä yrityksen näkökulmasta on 

havainnollistettu kuvassa 12. Tuotteiden ja palveluiden tietointensiivisyydellä tarkoitetaan sitä, 

että tuotteiden räätälöinti yksilöllisesti lisääntyy, tuotteista itsestään muodostuu ”älykkäämpiä”, 

sekä palveluiden määrät ja merkitys kasvavat. (Hannus, 1994, s. 107). Tämän voidaan todeta 

pitäneen paikkansa, sillä nykyään puhutaan paljon palveluliiketoiminnasta perinteisten 

tuotteiden valmistuksen lisäksi. Ydinprosessien tietointensiivisyydellä tarkoitetaan tiedon ja 

tietotekniikan merkityksen kasvua erityisesti ydinprosessien osalta (Hannus, 1994, s. 108). 

Yritysten on myöskin nykyään paljon helpompaa päästä globaaleille markkinoille 

tietojärjestelmien ja erilaisten internetin mahdollistamien asioiden kehittymisen johdosta.  

 



   44 

 

 

Prosessijohtamiseen olennaisena osana liittyy myöskin erilaiset liiketoimintaprosessien 

hallintaohjelmistot (BPMS). Näitä BPMS sovelluksia käytetään monesti joko korvaamaan ERP-

järjestelmää tai tekemään ERP-järjestelmästä ketterämmän (Harmon, 2016, s. 17). BPMS-

sovellukset/ohjelmistot sisältävät usein useita erilaisia työkaluja, joilla pyritään edesauttamaan 

prosessijohtamista. Organisaatioille erityisesti luo haasteita se, että ohjelmistojen valmistajia on 

useita. Organisaatiossa tulisi olla myös hyvin selvillä siitä, että mitä työkaluja juuri kyseisessä 

organisaatiossa tarvittaisiin. (Štemberger et al., 2015, s. 85) Erilaisia BPMS-ohjelmia ei käydä 

tarkemmin läpi tässä työssä, koska ne ei ole olennainen osa työn empiirisen osuuden kannalta.   

Kuva 12  Tietointensiivisyyden kasvu yrityksen näkökulmasta (Hannula, 1994, s. 107). 
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ERP-järjestelmät eli toiminnanohjausjärjestelmä on nykyaikaisen yrityksen yksi kulmakivistä. 

Toiminnanohjausjärjestelmä on kehittynyt monessa vaiheessa nykyiseen muotoonsa. ERP-

järjestelmien kehityskulkua on kuvattu kuvassa 13. Kuvassa 13 esitetty aikajana ERP:n 

kehittymisestä on suuntaa antava niin ajallisesti kuin sisällöllisestikin. Karkeasti kehityksen 

voidaan kuitenkin alkaneen MRP:stä eli tuotannon materiaalisuunnittelun ja 

tuotannonsuunnittelun tarpeista (Chen, 2001, s. 375). Tätä seurasi MRP II, joka toi lisäyksenä 

aikaisempaan niin kutsutun ”shop floor” tason, jakelunhallinnan, projektinhallinnan, 

taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon toiminnot (Rashid et al., 2002, s. 4). Näiden pohjalta 

syntynyt seuraava kehitysvaihe oli ERP, joka yhdisti aiempaa kokonaisvaltaisemmin 

järjestelmään yrityksen liiketoimintaprosessit, kuten esimerkiksi valmistuksen, jakelun ja 

kuljetuksen, sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen ja kunnossapidon (Rashid et al., 2002, s. 4). 

ERP II toi mukaan laajemmin koko toimitusketjun niin asiakkaiden kuin toimittajien osalta, 

sisältäen esimerkiksi asiakassuhteiden hallinnan (CRM), toimitusketjun hallinnan (SCM) sekä 

tuotteen elinkaaren hallinnan (PLM) (Shtub & Karni, 2010, s. 152). Tällä hetkellä ollaan 

ajallisesti ERP II vaiheessa, tai sen ja tulevan sukupolven välimaastossa. ERP:n suhteen on 

ymmärrettävä, että kyseessä on useista erilaisista moduuleista koottava ohjelmistokokonaisuus. 

Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen organisaation ja yrityksen ERP:t eroavat toisistaan monesti 

hyvinkin paljon. Perus käyttötarkoitus niillä on kuitenkin sama; hallita yrityksen toimintoja ja 

prosesseja mahdollisimman automaattisesti ja laaja-alaisesti.  
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Kuva 13  ERP-järjestelmän kehittyminen (mukaillen Chen, 2001, s. 375-376; Shtub & Karni, 

2010, s. 152; Rashid et al., 2002, s. 4; Painchaud, 2018). 

Prosessijohtamisen kannalta on tärkeää, että organisaatiossa on oikeanlaiset IT-järjestelmät ja 

sovellukset käytössä. Järjestelmien tulee tukea prosessiajattelua ja uusia järjestelmiä 

käyttöönotettaessa on varmistuttava siitä, että järjestelmät tukevat olemassa olevia prosesseja, 

sekä mahdollistavat järjestelmien muokkaamisen vaaditunlaisiksi. (Neubauer, 2009, s. 174)  
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5 TOIMIALA JA KOHDEORGANISAATION ESITTELY 

Kohdeorganisaatio voidaan katsoa kuuluvan rakennustuoteteollisuuden yritykseksi. Jos 

luokittelua jatketaan tarkemmin, kuuluu organisaatio myös sen alajaostoon, 

teräsrakenneyhdistykseen. Rakennustuoteteollisuus on luonnollisesti hyvin riippuvainen 

rakennusteollisuudesta kuten luvussa 2.4 on kerrottu. Kasvanut rakentamisen määrä onkin 

heijastunut myös rakennustuoteteollisuuteen ja tällä hetkellä rakennustuoteteollisuus kasvaakin 

koko teollisuuden toimialaa nopeammin. (Rakennusteollisuus, 2018a, s. 7; 

Rakennustuoteteollisuus, 2018b, s. 14). Tuotantomäärältään rakennustuoteteollisuus kasvoi 

volyymi-indeksillä mitattuna noin yhdeksän prosenttia ja erityisesti teräsrakenteiden tuotanto 

kasvoi merkittävästi vuonna 2017, johtuen uudisrakentamisen kasvusta (Rakennusteollisuus, 

2018a, s. 7). Rakennusteollisuuden suhdannekatsauksessa (2018a, s. 1) on tuotu esille, että 

rakentamisen kasvu on hidastumassa ja kasvun on ennustettu pysähtyvän vuonna 2019.   

Suomessa teräsrakenneteollisuuden liikevaihto on noin 840 miljoonaa euroa 

(Teräsrakenneyhdistys, 2018a). Teräsrunkojen käyttämisen yhtenä vahvuutena on niiden hyvä 

kantavuus ja tätä kautta saavutettavat verrattain suuret avoimet tilat. Terärakenteisten 

rakennusten muuntojoustavuus on myöskin hyvä, koska tilaa voidaan muokata esimerkiksi 

vuokralaisen tarpeita vastaaviksi. Tästä syystä esimerkiksi suuret kauppakeskukset ovat 

teräsrunkoisia. Teräsrakenteet voidaan myös yhdistää helposti betonirakenteiden kanssa, jolloin 

puhutaan teräs-betoni -liittorakenteista. (Teräsrakenneyhdistys, 2018b)  

Tutkimuksen kohdeorganisaatio on suomalainen perheomisteinen rakennustuoteteollisuuden 

yritys Lahdesta, joka on perustettu vuonna 1965. Yritys koostuu emoyhtiöstä, sekä 30 

tytäryhtiöstä ympäri maailmaa. Tuotantoa yrityksellä on 9 maassa ympäri maailmaa ja 

myyntitoimistoja 32 maassa. Yritys työllistää maailmanlaajuisesti yli 1600 työntekijää. Suomen 

organisaatio, jolle työ lähtökohtaisesti tehdään, työllistää noin 250 henkeä. Vuonna 2017 

konsernin liikevaihto oli 188 miljoonaa euroa. (Yrityksen verkkosivut, 2018a) 

Yrityksen arvolupauksena voidaan pitää tavoitetta tarjota asiakkailleen alansa johtavia tuotteita 

ja palveluita. Tämän lupauksen saavuttamiseksi yritys on alallaan laajimmin tutkimukseen ja 
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tuotekehitykseen investoiva yritys. Yrityksen tarjoamien ratkaisuiden peruspilarit ovat laatu, 

turvallisuus ja innovatiivisuus. Yritys haluaa olla alansa edelläkävijä niin tuotteiden ja 

palveluiden osalta kuin myös eettisen ja lainmukaisen liiketoiminnan osalta. (Yrityksen 

verkkosivut, 2018a; yrityksen verkkosivut, 2013) 

Yritys valmistaa monenlaisia tuotteita elementti- ja paikallavalurakentamiseen. Erilaisia 

ratkaisuja tarjotaan muun muassa elementtirakenteisiin, paikallavalurakenteisiin ja 

betonilattioihin. Lisäksi yritys valmistaa erilaisia välipohjajärjestelmiä sekä -liittorunkoja. Yksi 

yrityksen perinteisen rakentamisen liiketoiminta-alueen ulkopuolisesta liiketoiminta-alueesta 

suunnittelee, valmistaa ja asentaa tuulivoimaloiden perustusratkaisuja. Fyysisten tuotteiden ja 

ratkaisuiden lisäksi yritys kehittää omia suunnittelu- ja mallinnusohjelmia, sekä työkaluja ja 

lisäosia olemassa oleviin suunnitteluohjelmiin.  

Tarve tämän kaltaiselle tutkimus- ja kehitystyölle lähti liikkeelle organisaation puolelta. 

Organisaatiossa oli tunnistettu, että oma toiminta ei välttämättä ole kovin prosessimaista. 

Erityisesti teräspalkkituotannon tilaus-toimitusprosessia haluttiin tutkia, koska alustava 

näkemys oli, että se ei toimi niin hyvin kuin se voisi toimia.  

Kohdeorganisaatio on yleisesti hyvin kehityssuuntautunut, vaikka se toimiikin melko 

konservatiivisella alalla. Halu kasvaa ja toimia maailmanlaajuisesti vaatii koko organisaatiolta 

paitsi positiivista asennetta ja hyvää yhteishenkeä, niin myös panostuksia tuote- ja 

prosessikehitykseen. Organisaatiossa on teetetty keskimääräisesti useita opinnäytetöitä 

vuosittain ongelmien tunnistamiseksi ja niiden ratkaisemiseksi. Töitä on teetetty niin 

diplomitöinä, pro gradu -tutkimuksina kuin opinnäytetöinä ammattikorkeakouluihin. Tälläkin 

hetkellä organisaatiossa on käynnissä useita opinnäytetöitä tämän tutkimuksen lisäksi. Lisäksi 

organisaatiossa työskentelee ihmisiä, jotka työstävät väitöskirjaa työn ohessa. Lähtökohdat 

kehitystyölle on siis hyvät ja yleinen asenne ja suhtautuminen organisaatiossa työskentelevien 

keskuudessa on varmasti etu työtä tehdessä.    
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6 PROSESSIJOHTAMISEN NYKYTILA KOHDEORGANISAATIOSSA 

Työn empiirinen osa koostuu kahdesta erillisestä osasta. Luvussa kuusi on esitetty empiirisen 

osion ensimmäinen osa, organisaation prosessijohtamisen nykytilanteen selvitys. Toinen osa, 

valitun ydinprosessin kehittäminen, käsitellään luvussa seitsemän. Luvut ovat ymmärrettäviä 

erillisinä kokonaisuuksinaan, mutta ydinprosessin kehitystä voidaan kuitenkin pitää jossain 

määrin ensimmäisen vaiheen alakohtana.  

6.1 Käytetyt tutkimusmenetelmät  

Työssä käytetyt tutkimusmenetelmät jakautuvat kahteen menetelmään. Työssä toteutetaan sekä 

kyselytutkimus että haastattelututkimuksia. Näiden on tarkoitus täydentää toisiaan 

mahdollisimman kattavan kokonaiskuvan saamiseksi ja toisaalta varmistaa, että saatu tieto on 

tarpeeksi syvällistä kehitysehdotuksia varten.  

6.1.1 Verkkokysely 

Kohdeorganisaation prosessisuuntautuneisuutta ja yleistä ymmärrystä prosessijohtamisesta 

kartoitetaan kyselytutkimuksen avulla, kuten luvussa 1.2 on kerrottu. Kysely laadittiin Google 

Forms ohjelmalla. Kyselylle asetettiin tavoitteiksi saada mahdollisimman laajasti vastauksia eri 

työntekijäryhmistä ja työtehtävistä. Vastausprosenttitavoitteeksi asetettiin 30-40 %, mitä 

voidaan pitää varsin hyvänä tuloksena kirjallisuuteen perustuen. Tavoitteen saavuttaminen 

tarkoittaisi käytännössä noin 52-69 vastaajaa organisaatiosta. Kyselyn laatiminen aloitettiin 

kääntämällä Reijers:n (2006, s. 405) esittelemä prosessisuuntautuneisuuden tarkastuslista 

suomeksi, koska kysely teetettiin suomen kielellä. Tämän jälkeen kyselyyn laadittiin perustieto-

osio, jonka avulla selvitetään sukupuoli, työntekijäryhmä sekä työtehtävät. Kolmantena 

kyselyyn lisättiin omat kysymykset liittyen prosessijohtamiseen. Näissä selvitettiin 

työntekijöiden käsitystä prosessijohtamisesta, kuinka hyvin he tuntevat organisaation prosessit 

ja ovatko he nähneet organisaation prosessikuvauksia. Kun kyselyn ensimmäinen versio oli 

valmis, sitä testattiin testiryhmän kesken. Testiryhmään kuuluivat Suomen organisaation 

tuotantojohtaja ja laadunvarmistuspäällikkö, liitososatuotannon tuotantopäällikkö sekä 

konsernin mallinnuksen päällikkö. Testin perusteella muutamia kysymyksiä muokattiin ja 
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kyselyn alkuun lisättiin termien/käsitteiden selitteitä. Näin varmistettiin, että kaikki vastaajat 

ymmärtävät kysymyksissä esiintyvät käsitteet ja täten kysymyksiin vastaaminen helpottuu. 

Muutosten jälkeen kyselyä testattiin vielä teräspalkkituotannon työnjohtajan avulla, jonka 

palautteen perusteella kyselyyn ei enää tehty muutoksia. Kysely jaeltiin organisaation 

sähköpostilistan avulla kaikille Suomessa työskenteleville organisaation työntekijöille, joilla on 

organisaation sähköpostiosoite. Kaikki kyselyn kysymykset on esitetty liitteessä 1. Kysely 

jaettiin 9.2.2018. Muistutusviesti kyselyyn vastaamisesta lähetettiin samalla sähköpostijakelulla 

15.2.2018. Kysely sulkeutui 16.2.2018. Tämän jälkeen aloitettiin Reijers:n (2006, s. 405) 

tarkastuslistan pisteyttäminen ja tulosten yleinen analysointi. Tarkistuslistan pisteytystaulukko 

on esitetty liitteessä 2. Kyselyn toteutuneeseen vastausprosenttiin, joka oli noin 33 %, voidaan 

olla tyytyväisiä ja sille asetettu tavoite saavutettiin.  

Kyselyn tuloksia voidaan pitää luotettavina. Vastauksia saatiin laajasti läpi organisaation niin 

työntekijöiltä, toimihenkilöiltä kuin ylemmiltä toimihenkilöiltäkin. Vastauksia saatiin 13 eri 

kategorian työtehtäviin, jotka todellisuudessa sisältävät useita erilaisia työtehtäviä. Vastauksista 

on myöskin selvästi havaittavissa, että vastaajat ovat vastanneet kysymyksiin tosissaan, eikä 

niin sanottuja ”pilailuvastauksia” lähetetty. Tätä edesauttoi myös se, että avoimet kysymykset 

eivät olleet pakollisia. Vastaajan oli siis mahdollista jättää vastaamatta, jos koki ettei osannut 

tai halunnut niihin vastata. Avoimiin kysymyksiin tuli kuitenkin kiitettävästi vastauksia. Työssä 

esitetyt lainaukset on poimittu suoraan kyselytutkimuksesta, ja niitä on muokattu ainoastaan 

kirjoitusvirheiden osalta, jolloin vastauksia ei ole esimerkiksi muutettu vastaamaan kirjakieltä.  

6.1.2 Haastattelut 

Haastatteluita käytettiin apuna syvällisemmän tiedon saamisessa. Kaikkia haastatteluja ei 

pidetty samaa kaavaa noudattaen, vaan haastattelumetodi valittiin aina tilanteen, 

haastateltavan/haastateltavien ja käsiteltävän aiheen mukaan. Taulukossa 9 on esitetty 

haastattelujen perustiedot. Haastattelumetodeina käytettiin pääasiassa teemahaastatteluita, 

mutta keskustelutilaisuuden voidaan katsoa kuuluvaksi avoimen haastattelun piiriin.  

Organisaation prosessijohtamisen nykytilan määrittämiseen liittyen pidettiin avoin 

keskustelutilaisuus sekä yksi varsinainen haastattelu. Työn toisessa osiossa, eli valitun 



   51 

 

ydinprosessin kehittämisessä, ongelmien tunnistaminen aloitettiin haastatteluiden avulla 

prosessin loppupäästä, josta edettiin askel kerrallaan prosessin alkua kohden. Näin ollen 

ensimmäiset kolme haastattelua tehtiin tuotantoon liittyen, jonka jälkeen siirryttiin 

mallinnukseen, suunnitteluun, projektinhallintaan ja myyntiin. Näiden jälkeen haastateltiin 

teräspalkkiprosessin johtoa liiketoimintatasolla sekä toimitusketjun osalta. Kaikkien 

haastattelujen tiedot on esitetty liitteessä 3 ja haastattelujen teemat ja haastateltavien roolit 

ydinprosessin kehittämiseen liittyen on esitetty liitteessä 5.   

6.2 Prosessijohtamisen nykytila 

Verkkokysely toteutettiin osana organisaation prosessijohtamisen nykytila-analyysiä. Kaikki 

kyselyn kysymykset on esitetty liitteessä 1. Taulukossa 9 on puolestaan ristiintaulukoitu 

vastaajien perustiedot, sisältäen työtehtävät, työntekijäryhmän ja sukupuolen. Vastauksia saatiin 

lähes kaikkiin vaihtoehdoissa esitettyihin työtehtäviin. Myös työntekijäryhmän osalta 

saavutettiin haluttu jakauma vastaajien kesken. Työntekijöiden vähäistä määrää voisi kritisoida, 

mutta toisaalta työntekijöitä tulisikin katsoa ehkä enemmän työtehtäväksi, koska suurin osa 

vastanneista työntekijöistä työskentelee tuotannon, logistiikan ja kunnossapidon 

työntekijätehtävissä. Mikäli työntekijöiden vastauksia olisi kerätty enemmän, olisi tällöin 

kyseisen työtehtävän suhteellinen osuus noussut liian suureksi. Kyselyyn vastanneiden 

sukupuolijakauma vastaa myös melko hyvin koko organisaation jakaumaa. Jos jakaumaa vertaa 

koko Suomen organisaatioon, on kyselyyn vastanneiden naisten osuus hieman suurempi. Tätä 

kuitenkin selittää se, että toimihenkilöissä suhde on paljon tasaisempi kuin koko organisaation 

tasolla, johon vaikuttaa hyvin miesvaltainen tehtailla työskentelevien ryhmä.  
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Taulukko 9  Kyselytutkimukseen vastanneiden perustiedot ristiintaulukoituna. 

 

Kyselyn ensimmäisessä varsinaisessa osiossa kartoitettiin organisaation jäsenten mielikuvia ja 

ajatuksia prosessijohtamisesta yleisesti. Tätä selvitettiin pyytämällä vastaajaa muutamalla 

sanalla tai lauseella kertomaan, mitä prosessijohtaminen tuo vastaajalle mieleen.  Lisäksi heiltä 

kysyttiin, ovatko vastaajat nähneet koko organisaation prosessikarttaa, onko heitä perehdytetty 

organisaation prosesseihin ja ovatko he nähneet oman vastuualueensa prosessikuvausta.  Kuten 

työn teoriaosuudesta on käynyt ilmi, ei prosessijohtamisen määritelmä ole yksiselitteinen tai 

helppo. Tämä voidaan huomata myös kyselyn vastausten perusteella, mutta on myös todettava, 

että kysymyksessä kysyttiin mielipidettä, eikä prosessijohtamisen määritelmää. Kysymykseen 

vastasi 23 henkilöä (n. 40 % vastaajista), mikä myös osaltaan kertoo siitä, että 

prosessijohtaminen on vastaajille hieman tuntematon asia. Vastauksista on huomattavissa, että 

kaikki vastaajat eivät tunne termiä tai omakohtaiset kokemukset prosessijohtamisesta ovat hyvin 

kielteisiä. Vastauksissa oli myös melko oikeansuuntaisia vastauksia prosessijohtamisen 

määritelmästä, vaikka sitä ei suoraan kysytty. Alla olevassa listauksessa on esitetty muutamia 

suoria lainauksia vastauksista: 
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- Toimintojen kuvaus input – output. 

- Prosessit ovat kuvattu ja muutoksia tehdään prosessien, ei esim. yhtiö/osastorajojen 

mukaisesti. 

- Käytetään hyväksi prosessikaavioita työtehtävien suorittamiseksi. 

- Johtamistapa, joka perustuu yrityksen suunniteltuihin ja dokumentoituihin prosesseihin. 

- Kaaviot, joita ei käytännössä noudateta. 

- Kankeaa byrokratiaa, josta on olemassa kalliiden konsulttien raapustamat powerpoint-

kuvat.  

- Siiloista pois -ajattelumalli. 

- Johtamisoppi, jossa organisaatio yms. suunnitellaan yrityksen ydinprosessien 

näkökulmasta. 

- Prosessijohtamisessa liiketoiminnan toiminnot on kuvattu prosesseina, missä selkeästi 

ilmenevät myös prosessien ja toimintojen väliset suhteet. Organisaatio on luotu 

prosessien tehokkuuden ja laadun varmistamiseksi, eikä päin vastoin. Pyritään pois 

"siiloajattelusta  ei kuulu mulle" -kulttuurista.  

- Aika laimeaa johtamista. 

- Työ koostuu useasta eri prosessista ja prosessijohtaminen on tämän kokonaisuuden 

hallinnoimista. 

- Tuntematon termi. 

Kyselyssä selvitettiin myös sitä, onko vastaajat nähneet koko organisaation prosessikarttaa, 

oman vastuualueen prosessikuvausta, sekä onko heitä koskaan perehdytetty organisaation 

prosesseihin. Kuvassa 14 on esitetty vastausten jakautuminen näissä kolmessa kysymyksessä. 

Tuloksissa ilmenee pienoista vaihtelua työntekijäryhmien ja osittain työtehtävienkin välillä. 

Esimerkiksi työntekijöistä ainoastaan 14 % oli nähnyt koko organisaation prosessikartan, kun 

taas ylemmistä toimihenkilöistä sen oli nähnyt 75 %. Suuri ero on ymmärrettävä, koska kuten 

teoriaosuudessa nousi esille, prosessikartta on laajin ylätason kuvaus organisaation prosesseista. 

Prosessikartan esittämisestä myös työntekijöille voisi kuitenkin olla hyötyä, koska tällöin 

työntekijä ymmärtäisi laajemman kokonaisuuden oman työtehtävänsä ulkopuolelta. Myös 

perehdytyksen osalta työntekijät olivat ainoa työntekijäryhmä, jossa suurinta osaa ei oltu 

perehdytetty koko organisaation prosesseihin. Oman vastuualueen prosessikuvaus on sinällään 
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hankala, koska organisaation jäsenet saattavat nähdä vastuualueet hieman eri tavalla. 

Kysymyksellä kuitenkin pyrittiin selvittämään, tuntevatko organisaation jäsenet vastuualueensa 

siten, että he tietävät missä kohtaa prosesseja he itse toimivat. Koko organisaation tasolla 58 

prosenttia vastaajista oli nähnyt oman vastuualueensa prosessikuvauksen. Työntekijöistä noin 

43 prosenttia, toimihenkilöistä noin 45 prosenttia ja ylemmistä toimihenkilöistä noin 71 

prosenttia oli nähnyt oman vastuualueensa prosessikuvauksen.  

 

Oman vastuualueen prosessikuvauksen näkemistä haluttiin kyselyssä tarkentaa kahdella 

avoimella kysymyksellä, joissa vastaajia pyydettiin vastaamaan toiseen riippuen siitä oliko hän 

nähnyt oman vastuualueen prosessikuvauksen vai ei. Mikäli vastaaja oli nähnyt oman 

vastuualueensa prosessikuvauksen, pyydettiin häntä kertomaan perustellen, onko hänen 

työskentely olemassa olevan kuvauksen mukaista. Mikäli vastaaja ei ollut nähnyt kuvausta, 

pyydettiin häntä kertomaan perustellen, voisiko prosessikuvauksen näkemisestä olla hyötyä 

hänen omassa työskentelyssään. Vastaukset jaoteltiin kolmeen luokkaan, jotka ovat esitetty 

taulukossa 10. Lisäksi taulukossa on esitetty muutama suora lainaus jokaisen luokan sisältä 

kuvaamaan kyselyssä esille nousseita asioita.  

Kyselyssä 33 vastaajaa ilmoitti nähneensä oman vastuualueensa prosessikuvauksen, ja näistä 

vastaajista 28 henkilöä (n. 85 %) vastasi tätä koskevaan avoimeen jatkokysymykseen. 

Kysymykseen vastanneista 25 prosenttia oli sitä mieltä, että heidän työskentely on täysin tai 

ainakin lähes nykyisen prosessikuvauksen mukaista. Moni vastaajista oli kuitenkin itse päässyt 

Kuva 14  Vastaajien perehtyneisyys organisaation prosesseihin, prosessikarttoihin ja oman 

vastuualueen prosessikuvauksiin.  
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vaikuttamaan kuvauksen tekemiseen, jolloin kynnys sen mukaisesti toimimiseen saattaa olla 

alhaisempi. Yllättävää on se, että näin vastanneet koostuivat kaikista kolmesta 

työntekijäryhmästä. 64 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että heidän työskentely on osittain 

kuvauksen mukaista, mutta kuvaus ei sisällä kaikkea oleellista tai kuvaukset eivät ole 

ajantasalla. Tämä on melko odotettu tulos, koska organisaatiossa on kyllä suurin osa 

prosesseista kuvattu, mutta niiden hyödyntäminen ja niiden jatkuva ylläpito on puutteellista. 

Prosessikuvausten avulla saa jonkinlaisen kuvan yrityksen toiminnasta ja erityisesti tuotannon 

toimitus- ja tukiprosesseista, mutta kokonaisvaltainen kuvausten hyödyntäminen ja niiden 

mukaan työskentely on puutteellista. Kysymykseen vastaajista 11 prosenttia oli sitä mieltä, että 

heidän työskentely ei ole lainkaan kuvauksen mukaista tai sitä hyödynnetään hyvin vähän. 

Näistä vastauksista nousi esille myös se, että kun vastuualueet eivät ole täysin selvät, joudutaan 

välillä tekemään myös ”muiden hommia”. Joustavuus ja työskentely yhteisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi on prosessiajattelun yksi kulmakivistä, mutta prosessijohtamisessa tulisi myös 

jokaisella toimijalla olla selvillä omat vastuualueet. 

Taulukko 10  ”Onko työskentelysi olemassa olevan prosessikuvauksen mukaista?” -kysymyksen 

vastausten luokittelu. 
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Mikäli kyselyyn vastaaja ei ollut nähnyt oman vastuualueensa prosessikuvausta, pyydettiin 

häntä vastaamaan kysymykseen siitä, uskoisiko vastaaja hyötyvän työssään prosessikuvauksen 

näkemisestä. 24 organisaation jäsentä (42 % vastaajista) ei ollut nähnyt oman vastuualueensa 

prosessikuvausta. Näistä henkilöistä 20 (n. 83 %) vastasi avoimeen jatkokysymykseen. 

Vastaukset jaoteltiin edellisen kysymyksen tavoin kolmeen luokkaan. Nämä luokat ja 

vastauksien suoria lainauksia on esitetty taulukossa 11. Vastauksista käy hyvin ilmi, että suurin 

osa vastaajista uskoisi hyötyvän oman vastuualueensa prosessikuvauksen näkemisestä. 

Vastanneista 12 henkilöä oli vahvasti sitä mieltä, että prosessikuvauksen näkeminen auttaisi 

työskentelyssä. Hyödyiksi nähtiin muun muassa yrityksen kokonaiskuvan hahmottaminen, 

vastuualueiden ja tehtävien rajapintojen hahmottaminen, sekä erillisten projektien syvällisempi 

ymmärrys. Vastanneista 5 henkilöä uskoisi hyötyvän ainakin osittain prosessikuvauksen 

näkemisestä. Kuten jo aikaisemmin todettiin, on nykyiset kuvaukset tehty hyvin karkealla 

tasolla, jolloin niiden hyödynnettävyys on suhteellisen alhaisella tasolla. Prosessikuvausten 

päivittämisellä yhdessä kyseisellä vastuualueella työskentelevien kanssa voitaisiin saavuttaa 

useita hyötyjä. Vain 3 henkilöä vastasi, ettei uskoisi hyötyvän prosessikuvauksen näkemisestä 

mitenkään. Kyseiset 3 henkilöä ovat toimihenkilö- ja ylemmän toimihenkilö-tason tehtävissä. 

Tämä on yllättävää, koska muut samoissa työtehtävissä työskentelevät ovat olleet vahvasti sitä 

mieltä, että kuvauksista olisi hyötyä. Kyseessä on kuitenkin vastaajan henkilökohtaiset 

mielipiteet, jolloin omat totutut toimintatavat vaikuttavat vastaukseen. Osa työntekijöistä tykkää 

työskennellä aina ”tilanteen mukaan”, jolloin he voivat kokea, että vakiintuneet prosessimaiset 

toimintatavat eivät sovi heille.   
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Taulukko 11  “Uskoisitko hyötyväsi oman vastuualueen prosessikuvan näkemisestä?” -kysymyksen 

vastausten luokittelu. 

 

Kyselyn jälkimmäinen osa koostui Reijers:n (2006, s. 405) esittelemästä 

prosessisuuntautuneisuuden tarkistuslistasta. Tarkistuslista pisteytettiin annetun mallin 

mukaisesti. Pisteet laskettiin siten, että ensin laskettiin jokaisen vastaajan kokonaispisteet ja 

pisteistä johdettu prosenttiluku. Pisteiden laskukaavat on esitetty kaavoissa 1-3. 

 

𝐾𝑦𝑠𝑦𝑚𝑦𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙ö = 𝑉𝑎𝑠𝑡𝑎𝑢𝑠𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒 ∗ 𝑘𝑦𝑠𝑦𝑚𝑦𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜𝑡𝑢𝑠      (1) 

 

                  𝑉𝑎𝑠𝑡𝑎𝑎𝑗𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑒𝑡 = 𝑣𝑎𝑠𝑡𝑎𝑎𝑗𝑎𝑛 𝑘𝑦𝑠𝑦𝑚𝑦𝑠𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎      (2) 

 

𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖𝑙𝑢𝑘𝑢 =
𝑉𝑎𝑠𝑡𝑎𝑎𝑗𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑒𝑡

52
       (3) 



   58 

 

Tämän jälkeen laskettiin keskiarvoprosentit eri työtehtäville, työntekijäryhmille sekä 

sukupuolille. Prosenttiluku on tarkistuslistan tuloksena määrittävä tekijä, joka indikoi 

organisaation valmiutta edetä BMPS-järjestelmän integroinnissa (Reijers, 2006, s. 393-394). 

Tässä työssä ei kuitenkaan ole kysymys järjestelmän integroinnista, vaan tarkistuslistaa 

käytettiin apuna yleisen prosessisuuntautuneisuuden määrittämisessä. Prosenttiluvun tuloksena 

saadaan ”liikennevalojen” mukaisesti vihreää, keltaista tai punaista. Prosenttilukujen raja-arvot 

eri väreille on esitetty taulukossa 12.  

Taulukko 12  Tarkistuslistan prosenttilukujen raja-arvot eri väreille. 

 

Tarkistuslistan kokonaistulos, tulokset työtehtävittäin sekä työntekijäryhmittäin on esitetty alla 

olevissa taulukoissa 13-15. Tarkistuslistan tulosten kannalta sukupuolella ei vaikuttanut olevan 

merkittävää eroa, joten se on jätetty taulukoista pois. Tarkistuslistan kaikkien vastausten 

keskiarvoprosentiksi tuli 34 prosenttia ja mediaaniksi 31 prosenttia. Prosentit vaihtelevat 

hyvinkin suurella välillä minimin ollessa 6 prosenttia ja maksimin ollessa 83 prosenttia. Suurin 

syy näin laajalle vaihteluvälille on vastaajien erilaiset tehtävät eri työntekijäryhmissä. Suuri 

vaihteluväli kertoo siitä, että osalla saattaa olla hyvinkin suppea ymmärrys koko organisaation 

toiminnasta ja sitä kautta prosessisuuntautuneisuudesta. Tarkistuslistan koko aineiston 

prosenttien keskihajonnaksi muodostui 16 prosenttiyksikköä. Keskihajonnan perusteella 

voidaan todeta, että vaikka molemmat ääripäät ovat edustettuina, koko aineisto on kuitenkin 

melko lähellä keskiarvoa.  
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Taulukko 13  Tarkistuslistan kokonaistunnusluvut. 

 

Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, työntekijäryhmä vaikuttaa melko paljon vastauksiin, 

ainakin työntekijöiden osalta. Tarkistuslistan keskiarvoprosentit on esitetty taulukossa 14. On 

tärkeää, että kaikki henkilöstöryhmät ovat edustettuina kyselytutkimuksessa, vaikka 

lopputuloksissa keskitytäänkin ensisijaisesti toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden 

tehtäviin. Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden välinen ero tarkastuslistan 

prosenteissa ei ole kovin merkittävä, ainoastaan 4 prosenttiyksikköä. Kaikkien 

henkilöstöryhmien keskiarvoprosentti on kuitenkin keltaisella alueella, jolloin jokainen 

henkilöstöryhmä on jossain määrin samalla tasolla.  

Taulukko 14  Tarkistuslistan keskiarvot työntekijäryhmittäin. 

 

Taulukossa 15 on esitelty kyselytutkimuksen kannalta tärkeimmät tulokset, eli 

keskiarvoprosentit eri työtehtäviä kohden. Tämä jaottelu antaa parhaimman kuvan 

prosessisuuntautuneisuudesta ja sen ymmärtämisestä eri työtehtävien välillä. Kuten taulukosta 

voi huomata, on kaikkien muiden työtehtävien paitsi tuotannon, logistiikan ja kunnossapidon 

työntekijätehtävien värikoodi keltaisella. Parhaimmat pisteet ovat saaneet suunnittelu- ja 

mallinnustehtävissä työskentelevät. Tuotannon, logistiikan ja kunnossapidon 

työntekijätehtävien alhaisia pisteitä selittää jo aiemmin mainittu suppea näkemys koko 

organisaation toiminnasta. Jos esimerkiksi tuotannontyöntekijällä ei ole ollut varmaa tietoa 

asiasta, on hän todennäköisemmin vastannut alhaisen prosessisuuntautuneisuuden vastauksen, 
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koska ne ovat helpommin ymmärrettäviä kuin korkean prosessisuuntautuneisuuden vastaukset. 

Mahdollisesti laajimman läpileikkauksen organisaation toiminnoista ja prosesseista saa, 

johtotehtävien lisäksi, taloushallinnon tehtävistä. Taloushallinnon tehtävissä työskentelevät 

ovat käytännössä eri controller-tehtävissä työskenteleviä henkilöitä. Tästä syystä 

taloushallinnon pisteiden keskiarvoa voidaan pitää jonkinlaisena ”todellisuutena”, vaikka 

kyselyn tarkoituksena olikin kartoittaa eri henkilöiden näkemystä asiasta, jolloin absoluuttisia 

oikeita ja vääriä vastauksia ei ole. Taloushallinnon keskiarvoprosentti osuu myös hyvin lähelle 

koko tarkastuslistan keskiarvoa (35 % vs. 34 %).  

Taulukko 15  Tarkistuslistan keskiarvot työtehtävittäin. 

 

 

Tarkistuslistan pisteitä verrattiin myöskin kyselyn alussa esitettyihin kolmeen kysymykseen 

siitä, onko vastaaja nähnyt koko organisaation prosessikarttaa, onko häntä perehdytetty 

organisaation prosesseihin, sekä onko hän nähnyt oman vastuualueensa prosessikuvausta. 

Vertailun tulokset on esitetty taulukossa 16. Tuloksista voidaan huomata, että ne henkilöt, jotka 

olivat nähneet koko organisaation prosessikartan, saivat tarkistuslistasta merkittävästi paremmat 
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pisteet verrattuna niihin, jotka eivät olleet nähneet prosessikarttaa. Eroa oli noin 10 

prosenttiyksikköä, jota voidaan pitää merkittävänä. Perehdytyksellä ei kuitenkaan vaikuttanut 

olevan merkitystä tarkistuslistan pisteisiin ja oman vastuualueen prosessikuvaukseen 

näkemisellä ei vaikuttaisi olevan merkittävää eroa tarkistulistan pisteisiin.  

Taulukko 16  Tarkistuslistan pisteiden keskiarvojen riippuvuudet . 

 

Kyselytutkimuksen pohjalta saadut tulokset ja niistä tehdyt havainnot esitettiin 

kohdeorganisaatiossa keskustelutilaisuudessa. Keskustelutilaisuudessa paikalla oli Suomen 

organisaation toimitusjohtaja, Suomen organisaation tuotantojohtaja, sekä 

liiketoimintapäällikkö suunnittelupalveluiden myynnistä. Keskustelutilaisuuden pääajatuksena 

oli keskustella kyselyn pohjalta tehdyistä havainnoista ja pohtia mihin osa-alueisiin 

tutkimuksessa keskitytään työn edetessä. Kyselyn havainnot ja tulokset olivat suurimmaksi 

osaksi odotettuja. Jotkut havainnot olivat positiivisempia kuin toiset, mutta suuria yllätyksiä ei 

esiintynyt. Tämä kertoo myös organisaation johdon hyvästä yleiskuvasta organisaation 

nykytilanteesta. Keskustelutilaisuudessa päädyttiin siihen, että nykytilannetta selvitetään 

syvemmin ottamalla tarkastelun alle yksi prosessikuvaus, josta selvitetään, miten kuvausta on 

oikeasti hyödynnetty/hyödynnetään.  

6.3 Valitun prosessikuvauksen analysointi osana nykytila-analyysiä 

Jatkotarkasteluun valittiin organisaation ”Big Project Management” -prosessi, joka siis kuvaa 

isojen runkoprojektien prosessia. Big Project Management:n prosessikartta on esitetty kuvassa 

15. Prosessikuvauksen osalta selvitetään, miten sitä hyödynnetään päivittäisessä työskentelyssä, 

ja kuinka hyvin se kuvaa todellisuutta. Selvitys on osa organisaation prosessijohtamisen 

nykytila-analyysiä. Kyseiseen prosessiin päädyttiin verkkokyselyn tulosten esittämisen 



   62 

 

yhteydessä pidetyssä keskustelutilaisuudessa, koska tilaisuuteen osallistuneilla henkilöillä oli 

käsitys, että nykyinen toiminta ei ole prosessikuvauksen mukaista. Big Project Management 

prosessi on hyvin laaja prosessi, joka sisältää useita erilaisia vaiheita. Tämän kaltaisille 

projekteille on ominaista, että ne ovat ajallisesti verrattain pitkiä projekteja ja ne saattavat olla 

hyvin suuria rahallisesti. Kokonaisratkaisussa projektit (Big Project Management) voivat 

sisältää ”rungon suunnittelun, kaikki liittorunkoon kuuluvat teräspalkit, liittopilarit, muut 

rungossa tarvittavat teräsrakenteet, komponentit, sekä tarvittaessa myös rungon asennuksen” 

(Yrityksen verkkosivut, 2018).  

 

Kuva 15  Big Project Management prosessikartta.  

Big Project Management -prosessin analysointia varten haastateltiin kyseisissä tehtävissä 

työskentelevää projekti-insinööriä. Haastattelun haastattelukysymykset on esitetty liitteessä 4. 

Haastattelu vahvisti ennakkoajatuksia siitä, että kuvassa 15 olevaa prosessikarttaa ei hyödynnetä 

oikeastaan ollenkaan, vaikka prosessikartta olikin haastateltavalle tuttu. Syy, miksi 

prosessikaaviota ei tällaisenaan käytetä ainakaan projektinhallinnan osalta, on se, että 

käytännössä samat asiat ovat esitetty projektinhallinnan osalta heidän omissa järjestelmissään 

(Haastateltava B, 2018). Haastattelu vahvistaa verkkokyselyn pohjalta muodostettua kuvaa, 

jossa prosessikuvausten hyödyntäminen on melko olematonta nykytilanteessa. Toisaalta 

haastatteluissa nousi esille, että prosessikuvaukselle olisi tarvetta, mikäli se olisi tehty 

perusteellisesti ja se sisältäisi kaikki tarvittavat asiat. Tärkeimmät asiat, jotka prosessikuvauksen 

tulisi sisältää, ovat vastuut eri prosessin vaiheissa ja tavoiteaikataulut (Haastateltava B, 2018). 
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Lisäksi prosessikuvausten asiat tulisi olla mahdollisimman selkeitä ja helppoja, jotta ne voidaan 

myös kiireessä toteuttaa. Mikäli prosessi on liian raskas, johtaa se siihen, että jossain kohtaa 

todennäköisesti oikaistaan ja jätetään tekemättä oleellisia tehtäviä (Haastateltava B, 2018). 

Tässä vaiheessa on tärkeää muistaa prosessin ja projektien erot, koska tässä tapauksessa 

puhutaan projektiliiketoiminnan prosessikuvauksesta. Näin ollen esimerkiksi 

prosessikuvauksen tulisi ottaa kantaa projektin tavoiteaikataulun muodostamiseen, eli mitä 

kautta siihen aikatauluun päädytään, eikä siihen mikä on projektin aikataulu. 

Yksi merkittävä osatekijä, joka vaikuttaa koko prosessiin ja sitä kautta organisaation eri 

toimintoihin, on asiakkaille joustaminen. Toisaalta joustaminen on osa organisaation 

asiakasystävällisyyttä, mutta toisaalta se on myös suuri ongelma, joka aiheuttaa vaikeuksia 

monessa kohtaa prosesseja (Haastateltava B, 2018). Prosessiajattelun mukaisesti yrityksen tulisi 

organisaationa kyetä joustamaan asiakkaalle ennalta asetettujen pelisääntöjen mukaisesti. 

Tärkeintä on, että organisaatio toimisi yhteisiä tavoitteita kohti, jolloin esimerkiksi myynnissä 

tai projektinhallinnassa tulee ymmärtää asiakkaalle joustamisesta aiheutuneet vaikutukset 

esimerkiksi tuotannolle. Joustamista etenkin tuotannon näkökulmasta käsitellään tarkemmin 

luvussa 7.2.2. Haastattelussa nousi esille myös se, että palautteen tulisi kulkea kumpaankin 

suuntaan avoimesti, rehellisesti ja rakentavasti, mikä ei nykytilanteessa aina toteudu 

(Haastateltava B, 2018). Avointen keskustelujen ja palautteiden avulla voitaisiin päästä pois niin 

sanotusta ”siiloajattelusta”, jolloin jokainen pyrkisi varmistamaan oman tehtävänsä lisäksi, että 

myös seuraava prosessin vaihe kykenee suoriutumaan omasta tehtävästään mahdollisimman 

hyvin.  

6.4 Kehitysehdotukset 

Kuten prosessijohtamisen teoriaosasta on noussut esille, ei prosessijohtamista voida vaan ottaa 

käyttöön organisaatiossa, vaan se vaatii pitkäjänteistä kehittämistä. Toimintaa voidaan toki pieni 

pala kerrallaan kehittää enemmän prosessisuuntautuneisemmaksi. Tämän luvun tarkoituksena 

on tuoda esille niitä asioita ja kehitysehdotuksia, joita yrityksen tulisi organisaationa kehittää, 

jotta toiminta olisi enemmän prosessijohtamisen periaatteiden mukaista ja organisaation yleinen 

toiminta olisi tätä kautta tehokkaampaa ja parempaa.  
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Yksi selkeä kehityskohde on yleinen tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen organisaation 

henkilöstön keskuudessa. Organisaation toiminnan kannalta on äärimmäisen tärkeää, että 

jokainen ymmärtää omien työtehtäviensä lisäksi myös lähimpien kollegoiden tehtävät, ainakin 

jollain tasolla, sekä ymmärtää koko organisaation olemassaolon tarkoituksen ja toimintatavat. 

Organisaation yhteisten tavoitteiden eteen ponnistelu ei toimi optimaalisesti, jos työntekijät 

eivät ymmärrä muiden tehtäviä. Vaikka organisaatio nykytilanteessakin on avoin ja 

hierarkialtaan matala, on kommunikoinnissa ja ymmärryksessä kehitettävää. Asiat on pyrittävä 

tekemään kokonaisuuden kannalta mahdollisimman loogisesti ja tehokkaasti, ja tässä voidaan 

onnistua vain, jos prosessit tunnetaan paremmin. Prosesseilla tulisi myös olla 

prosessinomistajat, joiden vastuulla prosessin suorituskyky ja kehittäminen olisi. 

Verkkokyselyn pohjalta nousi esiin, että myös organisaation alimmilla tasoilla työskentelevillä 

työntekijöillä on kiinnostusta tietää yrityksen asioista tarkemmin kuin mitä he tällä hetkellä 

tietävät. On luonnollista, että työntekijä haluaa ymmärtää, miksi jotain tuotetta tehdään ja mitä 

vaatimuksia tuotteelle on asiakkaan puolelta. Tähän on panostettu jo osittain laatukoulutusten 

avulla. Laatukoulutuksissa työntekijöille on painotettu, miksi tuotteen on äärimmäisen tärkeää 

vastata asiakkaalle luvattua laatua ja täyttää tiukat laatukriteerit, jotka tulevat standardeista. 

Tietouden lisäämistä voidaan kehittää muutamalla eri tavalla. Uusien työntekijöiden osalta on 

tietenkin ensiarvoisen tärkeää, että perehdytys työtehtävään hoidetaan erinomaisesti. Toinen 

keskeinen tekijä on organisaation sisäisen kommunikoinnin jatkuva kehittäminen avoimempaan 

suuntaan. Tärkeä osa sisäistä kommunikointia on palautteen antaminen ja vastaanottaminen. 

Ongelmat on kyettävä tuomaan esiin välittömästi niiden ilmestyttyä ja palaute on annettava 

rehellisesti ja rakentavasti. Palautteen on toimittava jokaiseen suuntaan ja toisaalta palautetta on 

annettava myös onnistumisten kautta. Palautteen kautta ongelmiin päästään käsiksi 

mahdollisimman nopeasti ja niihin voidaan vaikuttaa.  

Asiakkaiden ominaispiirteet ja niiden vaikutukset organisaation liiketoimintaan muuttuvat 

jatkuvasti. Liiketoiminnan jakautuminen niin sanottuihin bulkkituotteisiin sekä räätälöitäviin 

projektiratkaisuihin muodostaa välillä hankalasti hallittavan kokonaisuuden. Erityisesti 

huomiota on kiinnitettävä projektiliiketoiminnan ratkaisuihin ja tuotteisiin. Esimerkiksi 

teräspalkit ovat luonteeltaan massatuotantoa, mutta palkit myös kehittyvät tuotteena jatkuvasti 

monimutkaisemmiksi johtuen erilaisista asiakkaiden vaatimuksista ja toiveista. Tämä kuvaa 
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aikaisemmin mainittua asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä, mikä on hyvä. Toisaalta se luo 

myös haasteita tuotteen tilaus-toimitusprosessille. Haastattelussa esille nousi, että vaikka 

teräspalkit tuotteina monimutkaistuvatkin, tulisi prosessi itsessään pyrkiä pitämään 

bulkkituotannonomaisena (Haastateltava B, 2018). Tällä tarkoitetaan sitä, että prosessi tulee 

suunnitella siten, että se huomioi tuotteiden räätälöitävyyden ilman, että prosessia tarvitsee 

muuttaa jatkuvasti tai toimia eri tavalla kuin prosessi on kuvattu. Yksi keino asiakkaan tarpeiden 

ymmärtämisen kehittämiseksi on asiakaspalautteen kehittäminen. Kyselytutkimuksesta kävi 

ilmi, että nykyinen asiakkaiden ymmärtäminen perustuu ulkoisiin valituksiin eli reklamaatiohin 

tai kyselyihin. Asiakastyytyväisyystiedon paremmalla keräämisellä ja sen avulla johtamisella 

voidaan saavuttaa huomattavia etuja.  

Projektiliiketoiminnan osalta on erityistä huomiota kiinnitettävä myös projektinhoitoon ja sitä 

kautta koko projektiin sisältyvien ratkaisuiden ja tuotteiden tilaus-toimitusprosessiin. 

Projektinhoidossa on äärimmäisen tärkeää ymmärtää, mitä projekti vaatii ja kuinka haastava se 

on, ketkä kaikki projektiin osallistuu ja mikä on kenenkin vastuulla (Haastateltava B, 2018). 

Jokainen projekti on yritykselle tärkeä, mutta erityisesti isoista projekteista huolehtiminen on 

erityisen merkittävää. Suuremmat projektit ovat luonnollisesti monesti vaativampia kuin pienet 

ja näin ollen ne sitovat myös enemmän resursseja. Pieniä projekteja ei voida vähätellä, mutta 

käytännössä näiden tulisi hoitua huomattavasti helpommin ja vapauttaa resursseja isoihin 

projekteihin. Pienempien asiakkaiden hyvä palveleminen on tunnistettu myös tärkeäksi 

ostouskollisuutta kasvattavaksi tekijäksi. Tällä hetkellä pieniä projekteja tekevät urakoitsijat 

saattavat tulevaisuudessa tehdä keskisuuria ja suuria urakoita, jolloin on tärkeää, että heille on 

jäänyt hyvä vaikutelma yrityksen tuotteista ja palveluista (Haastateltava F, 2018). Koko 

projektinhoidon kannalta on tärkeää, että rerurssit ovat riittävät, jolloin jokaiseen projektiin 

pystytään panostamaan täysipainoisesti ja mahdollisimman hyvin.   
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7 VALITUN YDINPROSESSIN KEHITTÄMINEN  

Organisaation prosessijohtamisen nykytilan määrittelyn jälkeen siirrytään työssä 

tarkastelemaan yksittäisen ydinprosessin rajattua osakokonaisuutta. Rajauksia tehdään 

huomattavasti, jotta kokonaisuus ei muodostu liian laajaksi. Luvun tavoitteena on prosessin 

esittelyn jälkeen tunnistaa prosessin ongelmakohdat haastatteluiden avulla. Haastatteluja 

tehdään laajasti tuotannon, suunnittelun ja mallinnuksen sekä liiketoimintaryhmän johdon 

tehtävistä. Haastatteluiden avulla pyritään saamaan laaja kokonaiskuva prosessista ja syvällinen 

ymmärrys prosessin ongelmakohdista. Näiden pohjalta prosessille luodaan kehitysehdotuksia 

prosessijohtamisen ja tilaus-toimitusprosessin viitekehyksessä ongelmien poistamiseksi ja 

toiminnan kehittämiseksi.  

7.1 Ydinprosessin esittely 

Käsiteltäväksi ydinprosessiksi valittiin teräspalkkien tilaus-toimitusprosessi. 

Teräspalkkituotannon ominaispiirteitä käsiteltiin jo osittain aiemmassa luvussa 6.3 Big Project 

Management prosessin osalta. Teräspalkin tilaus-toimitusprosessi vaikuttaa pintapuolisesti 

yksinkertaiselta, mutta todellisuudessa kyseessä on monimutkainen kokonaisuus, johon liittyy 

monia haasteita. Tähän tilaus-toimitusprosessiin liittyviä erityispiirteitä ja haasteita on listattu 

alla olevaan listaan.  

- Yleiset projektiliiketoiminnan luomat haasteet. 

- Teknisesti varsin herkkä tuote ja osittainen siirtymä bulkkituotteesta special-tuotteisiin. 

- Siirtyminen putkimaisesta prosessista verkostomaiseen toimintaan, jossa suunnittelua, 

mallinnusta ja valmistusta tehdään useassa maassa ja tehtaassa ja osittain myös ristiin. 

- Rakennusalan ominaispiirteistä johtuvat vaatimukset ja haasteet. 

- Tietojärjestelmien sekä suunnittelu- ja mallinnusohjelmien tarjoamat mahdollisuudet ja 

haasteet. 

Laajan asiakokonaisuuden vuoksi tarkastelu rajataan ydinprosessin sisällä koskemaan 

tuotannon rajapintaa niin myynnin kuin suunnittelun ja mallinnuksen osalta. Vaikka käsittely 

on rajattu tuotannon rajapintaan, suoritetaan haastatteluita silti laajemmassa kentässä paremman 
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kokonaiskuvan tunnistamiseksi. Kuvassa 16 on esitetty teräspalkkituotannon ylätason 

prosessikuvaus. Kuvaan on myös merkattu aikajana, joka alkaa, kun mallinnus saa tilauksen 

lähtötiedot ja päättyy kun tilaus on toimitettu asiakkaalle. Tämän aikajanan tulisi olla neljä 

viikkoa. Lähtötietojen saamiseen on yleisesti varattu kaksi viikkoa, jolloin teräspalkin tilaus-

toimitusprosessin läpimenoaikana voidaan pitää kuutta viikkoa. Tapauskohtaisesti tilauksen 

läpimenoaika voidaan kuitenkin sopia asiakkaan kanssa, esimerkiksi isojen projektien osalta 

seitsemäksi tai kahdeksaksi viikoksi. Prosessissa mallinnukseen on varattu aikaa kaksi viikkoa, 

jolloin tuotannonsuunnittelulle ja tuotannolle jää myös kaksi viikkoa.  

 

Kuva 16  Teräspalkkituotannon ylätason prosessikuvaus ja käsittelyä koskeva rajaus. 

4 viikkoa 
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Käytännössä on kuitenkin huomattu, että tämä ei aina toteudu, vaan jotkut toiminnot saattavat 

venyä ajallisesti. Tämä aiheuttaa painetta ketjun viimeiselle lenkille, eli tuotannolle, jotta 

asiakkaalle sovitusta toimituspäivästä voidaan pitää kiinni. Hankalimpaan asemaan monesti 

joutuu nimenomaan tuotanto, koska se joutuu sopeutumaan siihen aikaan, joka toimitusajasta 

jää sille jäljelle. Esimerkkinä voidaan mainita tilanne, jossa tuotanto saa tuotantokuvat 

mallinnukselta perjantaina ja jo seuraavana keskiviikkona palkin pitäisi olla matkalla 

asiakkaalle. Tässä ajassa tuotannonsuunnittelun tulisi tehdä tuotannonsuunnittelu kaikille 

tuotteen osille ja kokoonpanolle, sekä palkki tulisi valmistaa. Haastetta lisää se, että tuotanto 

käy jo nykyhetkellä hyvin lähellä maksimikapasiteettiaan, jolloin esimerkkitapauksen kaltaisten 

kiiretoimitusten valmistus todennäköisesti siirtää jonkin muun toimituksen valmistusta. On 

kuitenkin todettava, että lähtökohtaisesti kaikki henkilöt tekevät jokaisessa toiminnossa 

parhaansa, eikä kukaan viivyttele tarkoituksella prosessin etenemistä. Ongelmakohtien esiin 

nostamisella ei ole tarkoitus kohdistaa syytöksiä yksittäisiin työntekijöihin, vaan tarkoitus on 

löytää parempia tapoja hallita prosessia, jotta kokonaisuuden kannalta päästään parempaan 

lopputulokseen.  

Saatujen ennakkotietojen perusteella prosessin aikataulutukseen vaikuttaa lähtötietojen saanti, 

jotta mallintajat voivat piirtää palkit. Tähän taas vaikuttaa asiakkailta tulevat mahdolliset 

muutokset palkkiin vielä hyvinkin lähellä toimitusajankohdan loppua. Lähtökohtaisesti 

organisaation on asiakastyytyväisyyden nimissä joustettava aina jossain määrin asiakkaan 

toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Tällaisille tilanteille olisi hyvä olla selkeät, ennalta-asetetut 

pelisäännöt, joissa todetaan aikamääre, mihin asti asiakas saa tehdä muutoksia tilaukseensa, ja 

kenelle muutoksista aiheutuvat mahdolliset kustannukset kohdistetaan. Käytännössä viimeisin 

toimituspäivä tulisi aina olla selvillä kaksi viikkoa ennen toimitusta, jolloin tuotannolle jäisi 

suunniteltu kahden viikon aika valmistaa palkki. Kun prosessin suurimmat ongelmat on 

tunnistettu, palataan myös pelisääntöasiaan, jotta mahdollistetaan prosessin parempi toiminta 

jokaisen toimijan osalta. 
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7.2 Ydinprosessin ongelmakohtien tunnistaminen ja analysointi  

Ensimmäisenä haastatteluissa nousi esille, että vaikka teräspalkkituotanto onkin hyvin 

projektiliiketoimintamaista, niin tuotannolle se näyttäytyy käytännössä aina yksittäisinä 

tuotantotilauksina, joita hallitaan toimituspäivämäärien mukaan (Haastateltava C, 2018). 

Tuotannonkin on ymmärrettävä kokonaisprojektien tärkeys, mutta tuotanto perustuu aina 

yksittäisiin tuotantotilauksiin, eli palkkeihin. Tämä johtuu siitä, että isoissa projekteissa osat 

toimitetaan usein monessa erässä asiakkaille, mikä tarkoittaa, että oikeiden palkkien tulee olla 

oikeaan aikaan valmiita. Ydinprosessin ongelmakohdat on pyritty tunnistamaan ja 

analysoimaan haastatteluteemoittain luvuissa 7.2.1-7.4. Tunnistetut ongelmat liittyvät 

kommunikaatioon, joustamiseen, resursseihin, kapasiteetin hallintaan, valmistettavuuteen ja 

muihin luokittelemattomiin aiheisiin. Lisäksi ongelmia tunnistetaan mittaamisen ja 

tietojärjestelmien osalta.  

Haastattelujen perusteella nousi esille, että emoyhtiön rooli on hieman erilainen kuin muiden 

vastaavien konsernien emoyhtiöt. Perinteisesti emoyhtiöt koordinoivat hyvin vahvasti 

tytäryhtiöiden toimintaa ja antavat toiminnalle selkeät säännöt, rajat ja toimintaohjeet. 

Kohdeorganisaatiossa emoyhtiön rooli on puolestaan hyvin vahvasti tukifunktiomainen, eli he 

ohjeistavat ja auttavat tytäryhtiöitä tarvittaessa (Haastateltava K, 2018). Tämä luo haasteita, 

koska omistajat antavat emoyhtiölle tavoitteet joihin sen tulisi päästä, mutta tytäryhtiöt voivat 

toimia melko vapaasti emoyhtiön alla, eikä kaikkia konsernitason prosesseja aina haluta 

noudattaa (Haastateltava L, 2018). Tämä tarkoittaa sitä, että emoyhtiön voi olla hankala päästä 

omiin tavotteisiinsa, jos tytäryhtiöt saavat toimia haluamallaan tavalla sen alaisuudessa. 

Yhteisen ja vahvan koordinoinnin puute johtaa siihen, että monissa tuotantolaitoksissa saatetaan 

ratkaista samoja ongelmia itsenäisesti samaan aikaan. Kokonaisuuden kannalta olisi 

järkevämpää, että tieto liikkuisi emoyhtiön kautta tytäryhtiöltä toiselle, jotta hyvät toimintatavat 

saadaan yhtenäistettyä ja samaan ongelmaan ei kehitetä useaa erilaista ratkaisua. Jatkossa 

tulisikin täsmentää, mikä on emoyhtiön rooli yhteisenä kehittäjänä. (Haastateltava K, 2018)  
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7.2.1 Kommunikaatio 

Kommunikaation osalta on tärkeää, että oikea tieto kulkeutuu oikeaan paikkaan 

mahdollisimman nopeasti. Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että yleisesti 

kommunikaatio toimii koko organisaatiossa kohtuullisen hyvin. Kommunikaatiota voidaan 

kuitenkin aina kehittää ja sen osalta on löydetty muutamia asioita, joihin tulee jatkossa kiinnittää 

erityistä huomiota. Haastatteluiden perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että koko prosessissa 

ja organisaatiossa yleisesti, tavoitteet ovat yhteiset ja niitä tavoitellaan yhteistyössä kaikkien 

kanssa. Tämä on ehdottomasti hyvä asia ja osa toimivan kommunikaation perustaa.  

Erityisesti aikoina, jolloin yritys kasvaa, toiminta laajenee ja toimitaan yleisesti 

tuotantokapasiteetin maksimirajoilla, on kommunikaatioon kiinnitettävä erityishuomiota. Kun 

ylikuormaa on paljon, tulisi pystyä kommunikoimaan entistä enemmän ja paremmin 

(Haastateltava E, 2018). Organisaation ja kyseisen ydinprosessin osalta viimevuosina 

kommunikaatio on parantunut huomattavasti (Haastateltava D, 2018; Haastateltava H, 2018; 

Haastateltava I, 2018). Erityisesti tuotannon rajapinnassa koettiin, että kehitystä on tapahtunut 

merkittävästi ja toivottiin, että jatkossa kommunikaatiota käytäisiin mahdollisimman aikaisin 

liittyen esimerkiksi valmistettavuutta koskeviin asioihin. Kommunikaation osalta eri 

toimintojen rajapinnat luovat haasteita (Haastateltava J, 2018; Haastateltava K, 2018). Haasteet 

voivat johtua esimerkiksi fyysisestä ja maantieteellisestä sijainnista, kulttuurillisista eroista tai 

puhtaasti henkilökemioista. Näitä haasteita voidaan pienentää varmistamalla, että sähköiset 

viestintätavat ovat toimivia, ja toiminta on kaikin puolin avointa, rehellistä ja tasavertaista. Yksi 

yleinen ongelma on myös hiljaisen tiedon levittäminen (Haastateltava G, 2018). Moni asia ei 

kulkeudu helposti muiden tietouteen, ellei sitä osata itse kysyä. Hiljaisen tiedon ongelma 

koskettaa koko organisaatiota, ei vain kyseistä ydinprosessia. Hiljaisen tiedon osalta on 

huomattava, että tietoa ei pimitetä tarkoituksella, vaan sitä ei ymmärretä jakaa automaattisesti, 

mikä on joissakin tilanteissa hyvin luonnollista (Haastateltava K, 2018). Toisaalta esimerkiksi 

teknisessä tuessa nousi esille, että asioista tehdään paljon ohjeita, mutta niitä pitäisi myös 

päivittää, jotta varmistetaan ohjeiden ajantasaisuus (Haastateltava I, 2018). Laadukkaat ohjeet 

ovat yksi osa toimivaa kommunikaatiota ja tiedon siirtämistä. Ongelmalliseksi koettiin myös 

kehitysprojekteihin jatkuvasti osallistuvat samat henkilöt, jolloin tieto ja osaaminen ei leviä niin 
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laajalle kuin mahdollista (Haastateltava J, 2018). Mikäli jokaiseen kehityshankkeeseen 

pyrittäisiin ottamaan aina yksi uusi henkilö mukaan oppimaan ja kehittymään, helpottaisi se 

varmasti myös tiedonkulkua läpi organisaation.  

Jotta kommunikaatio on nykyaikaista ja tehokasta, vaatii se oikeanlaiset välineet ja tavat 

keskustella toisten kanssa. Perinteiset ratkaisut kuten sähköposti, puhelin ja palaverit eivät ole 

välttämättä jokaisessa tilanteessa paras tapa hoitaa kommunikointia. Haastatteluissa esille nousi, 

että kommunikointia tehdään pääasiassa sähköpostitse (Haastateltava D, 2018). Ongelmaksi 

sähköpostin kanssa nousee se, että keskustelua käydään useimmiten useamman henkilön 

kesken, jolloin sähköpostijakelussa saattaa olla useita tai jopa kymmeniä henkilöitä. Jos 

keskustelua tai käsiteltävää asiaa ei ole tarpeeksi tarkkaan kohdennettu esimerkiksi jonkun 

tietyn henkilön vastuulle, voi seurauksena olla se, että kukaan ei ota vastuuta asian hoitamisesta. 

Pahimmassa tapauksessa sähköpostijakelusta voi myös puuttua juuri ne oikeat henkilöt, jotka 

asiaan pystyisivät todella vaikuttamaan.  

Palaverit mahdollistavat keskustelun täysin eri tavalla kuin esimerkiksi puhelinkeskustelut. 

Palaverin etuina on, että ihmiset ovat fyysisesti läsnä keskusteluissa ja kaikilla on mahdollisuus 

päästä kertomaan asiansa siten, että häntä kuunnellaan. Toisaalta taas liian suuri määrä 

palavereita ei hyödytä, koska työaikaa kuluu vain palavereissa istumiseen, eikä varsinaisen 

tuottavan työn tekemiseen. Uudet sähköiset työkalut mahdollistavat nykyään verkkopalaverit, 

jotka koetaan yleisesti hyviksi ratkaisuiksi. Ydinprosessiin liittyen erilaisia viikoittaisia ja 

kuukausittaisia palavereita on ollut aikaisemminkin olemassa, mutta osa näistä on lopetettu. 

Haastatteluissa nousi esille, että ydinprosessia koskevassa Suomen tuotantoyksikössä on 

aiemmin pidetty viikoittaista aamupalaveria, joka sitten on kopioitu yrityksen muihin 

tuotantoyksikköihin sen toimivuuden perusteella (Haastateltava L, 2018). Palaverissa oli 

mukana henkilöitä tuotannosta, myynnistä ja projektinhoidosta, ja heidän tarkoituksena oli 

käydä läpi tulevia viikkoja, keskustella avoimesti mahdollisista tulevista tai tämänhetkisistä 

muutoksista ja sopia tulevien viikkojen asioista (Haastateltava L, 2018). Palaverista on 

kuitenkin jossain vaiheessa luovuttu ja myöhemmin tilalle on noussut viikoittainen palaveri, 

jossa käsitellään siirtyneiden tilausten syitä. Haastatteluiden pohjalta alkuperäisen kaltaiselle 

palaverille olisi halukkuutta, koska sen koettiin aidosti auttavan suunnittelussa, kun taas 
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nykyinen palaveri katsoo enemmän menneisyyteen. Asioista etukäteen keskustelu ja tiedonjako 

nähtäisiin huomattavasti parempana vaihtoehtona ja aidosti toimintaa kehittävänä asiana 

(Haastateltava J, 2018).  

Ydinprosessin osalta ongelmalliseksi koettiin myös se, että annettu palaute hukkuu 

sähköposteihin, eikä näin ollen saa tarvitsemaansa huomiota (Haastateltava D, 2018). Myöskin 

suullisesti kulkeutuva tieto on hankalaa, koska se on ainoastaan muistinvaraista. Yksi 

haastatteluissa esille noussut ratkaisu kyseiseen ongelmaan oli, että otettaisiin käyttöön 

jonkunlainen portaali, johon palautteet voitaisiin kirjata ja käydä keskustelua niihin liittyen. 

Tämä mahdollistaisi, että tieto on aina tallessa, sille on määritelty vastuuhenkilö ja asia pitäisi 

kuitata valmiiksi. Jos asia vaatii välitöntä ja kiireellistä toimenpidettä, on asia järkevämpää 

hoitaa mahdollisesti puhelimitse, mutta kiireettömimmissä asioissa tällainen portaali koettiin 

hyväksi ideaksi (Haastateltava I, 2018). Järjestelmä myös tukisi antamaan tietoa 

mahdollisimman nopeasti, priorisoimaan tärkeimmät tehtävät ja lisäisi kommunikoinnin 

läpinäkyvyyttä (Haastateltava J, 2018; Haastateltava K, 2018). Myös se, että kasvavassa 

yrityksessä osaa ottaa oikeaan henkilöön yhteyttä, muuttuu jatkuvasti hankalammaksi 

(Haastateltava I, 2018). Tästä syystä on tärkeää pyrkiä löytämään ne keinot, joilla 

kommunikaatiota parannetaan.  

Sisäisen kommunikoinnin lisäksi myös ulkoinen kommunikaatio on hyvin tärkeää. Valittuun 

ydinprosessiin liittyen täytyy ymmärtää, että kyseessä on hyvin projektitoiminnan omaista 

liiketoimintaa, jolloin kommunikaatio asiakkaiden kanssa on entistä tärkeämpää. Aktiivinen 

yhteydenpito asiakkaisiin luo organisaatiosta ammattimaisen kuvan ja helpottaa mahdollisissa 

ongelmatilanteissa (Haastateltava K, 2018). Yksi esille nousseista ongelmista on se, että 

asiakkailta on ajoittain vaikeaa saada tietoa heidän aikatauluistaan, jotka taas vaikuttavan 

kohdeorganisaation aikatauluihin. Tämä saattaa johtua siitä, että asiakkaat eivät välttämättä 

tiedä aina itsekkään aikataulujaan tarkasti tai he eivät halua jakaa tietoa toimittajilleen, vaan 

haluavat pitää liikkumavaran itsellään (Haastateltava H, 2018). Yleisesti aikataulujen saaminen 

ja niiden muutokset ovat yksi pahimmista ongelmien aiheuttajista prosessissa (Haastateltava L, 

2018). Aikataulujen muutoksia/joustavuutta käsitellään tarkemmin luvussa 7.2.2. Yleinen 

projektimäärien kasvu ja projektien muuttuminen jatkuvasti haastavammiksi vaikuttavat 
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kommunikaatioon siten, että projektinhoitajien yhden projektin kommunikointiin käytettävä 

aika vähenee. Haastatteluissa yhtenä kehitysideana ehdotettiin, että projektinhoidossa olisi 

yhden henkilön vastuulla hoitaa ulkoista kommunikointia ja toimia yhteyshenkilönä eri tahoille 

(Haastateltava D, 2018; Haastateltava E, 2018; Haastateltava L, 2018). Asian negatiivisena 

puolena todettiin, että tällöin työtehtävät lomittuvat liiaksi, ja että yhteydenpito kuuluu selvästi 

myyjän/projektinhoitajan vastuulle (Haastateltava F, 2018; Haastateltava J, 2018). 

7.2.2 Joustaminen 

Kohdeorganisaation yksi liiketoiminnan kilpailueduista on joustavuus. Tarkoitusperältään 

joustaminen on erinomainen asia asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi, 

mutta todellisuudessa siitä aiheutuu myös monia hankaluuksia tilaus-toimitusprosessin eri 

vaiheissa. Asiakkaille joustaminen on haastavaa tasapainoilua ja sille on vaikea luoda selkeitä 

pelisääntöjä. Yksinkertainen ratkaisu olisi joustaa vain isojen ja tärkeiden projektien kohdalla, 

joissa on kiinni taloudellisesti suuret resurssit, mutta se ei olisi yrityksen arvojen mukaista. 

Yritys palvelee hyvin laajaa asiakaskuntaa, johon sisältyy hyvin erikokoisia toimijoita. 

Organisaatiolle on tärkeää palvella myös pieniä asiakkaita mahdollisimman hyvin, koska 

seuraavana vuonna pienet asiakkaat voivat tehdä jo keskisuuria projekteja, jolloin heille on 

mahdollisesti syntynyt jo jonkinlainen ostouskollisuus yrityksen ratkaisuihin ja tuotteisiin 

(Haastateltava F, 2018). Tilaus-toimitusprosessin kannalta olisi helpompaa, jos joustamiselle 

olisi jonkunlaiset pelisäännöt. Kuten haastatteluissa nousi esille, ei eri projekteille voida 

aloitusvaiheessa mitoittaa valmiita ja eripituisia joustoaikoja. Toinen esille noussut asia 

asiakkaisiin liittyen oli, että asiakkaita tulisi kouluttaa (Haastateltava K, 2018). 

Kommunikaation osalta todettiin jo, että asiakkailta on välillä vaikeaa saada luotettavaa tietoa 

aikataulujen osalta. Koulutuksen avulla asiakkaat ymmärtäisivät paremmin, miten esimerkiksi 

toimituksen lykkääminen tai aikataulutietojen panttaaminen vaikuttavat kohdeorganisaation 

prosesseihin. Joustamisesta aiheutuvat kustannukset loppujen lopuksi siirretään hintoihin, jotka 

asiakkaat maksavat. Pienemmillä joustoilla, tehokkaammalla toiminnalla ja sitä kautta 

pienemmillä kustannuksilla ratkaisuiden ja tuotteiden hinnat voidaan pitää alempina ja saada 

sitä kautta myös lisää kauppaa (Haastateltava L, 2018).  
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Joustamisesta ei tule pyrkiä kokonaan eroon, mutta sitä tulee hallita paremmin. Yksi keino on 

muuttaa prosessia enemmän lukittuun suuntaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että mikäli asiakas 

haluaa muuttaa toimituspäivää viimeisen kahden viikon aikana, eli aikana mikä on varattu 

tuotannolle viimeisimmän sovitun toimituspäivän mukaisesti, niin tuotanto ajetaan 

suunnitellusti loppuun muutoksesta huolimatta. Tällöin tuotantoon varattu kahden viikon aika 

olisi lukittu (Haastateltava F, 2018; Haastateltava J, 2018). Tuotannon jälkeen palkki joko 

varastoitaisiin tuotantoyksikössä tai vaihtoehtoisesti asiakas hoitaisi varastoinnin (Haastateltava 

J, 2018). Kyseinen järjestely olisi tuotannon tehokkuuden kannalta paljon nykyistä parempi ja 

selkeämpi ratkaisu, sillä tuotantosuunnitelmat voitaisiin tehdä etukäteen valmiiksi seuraaville 

viikoille. Nykyinen prosessi ei mahdollista todellista tuotannonsuunnittelua, esimerkiksi 

viikkosuunnittelua, koska muutoksia tulee niin paljon (Haastateltava D, 2018).  

Toisaalta aikataulujen muuttaminen vaikuttaa muuhunkin kuin tuotantoon. Mikäli siirtoja 

tehdään, tulisi tiedon kulkeutua nopeasti ja luotettavasti kaikille prosessin eri toimijoille. 

Heikoimmassa tilanteessa tieto ei saavuta esimerkiksi mallinnusta, jolloin he saattavat mallintaa 

prioriteettijärjestykseltään täysin vääriä kohteita (Haastateltava K, 2018). Tällöin koko 

prosessia pitäisi siirtää sen sijaan, että siirretään vaan yhtä osaprosessia. Prosessin varsin tiukka 

ja kiinteä aikataulu myös aiheuttaa sen, että jos yksi toiminto myöhästyy tai viivästyy niin se 

viivästyttää kaikkia muita vaiheita tämän jälkeen (Haastateltava G, 2018). Tästä johtuen 

aikatauluihin liittyvät ongelmat valuvat loppujen lopuksi tuotannolle, koska se on prosessin 

viimeinen vaihe.   

7.2.3 Resurssit 

Käytettävissä olevilla resursseilla tai niiden puutteilla on suuri vaikutus organisaation ja 

prosessin suoriutumiseen. Koko organisaatiota ajatellen, viimeiset vuodet on kasvettu reipasta 

ja tasaista vauhtia. Liiketoiminnan kasvattaminen luonnollisesti vaatii myös lisää resursseja. 

Resurssien lisäämisessä tässä tulee kuitenkin olla tarkkana, jotta esimerkiksi rekrytoinnit ovat 

fiksuja ja tarpeellisia pitkällä aikavälillä. On kuitenkin hyvin selvää, että kasvu vaatii lisää 

resursseja oikeisiin toimintoihin ja tehtäviin (Haastateltava J, 2018). Toisaalta on 
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ymmärrettävää, että kasvuyrityksessä resurssit eivät ole ikinä täysin riittävät, jolloin resurssein 

suhteen tullaan aina hieman perässä (Haastateltava K, 2018).  

Valitun ydinprosessin osalta haastateltavat oli hyvin yhtä mieltä siitä, että nykyiset resurssit 

eivät ole riittävät tai riittävät juuri ja juuri. Erityisesti kasvaneet tilausmäärät ja haastavammat 

projektit aiheuttavat ongelmia projektinhallintaan, jossa resurssien puute vaikuttaa olevan 

suurinta koko prosessin alueella (Haastateltava C, 2018; Haastateltava H, 2018). 

Projektinhallinta selkeästi vaatisi lisäresursseja, jotta esimerkiksi projektinhallinta ehtii 

varmistamaan asiakkaalta aikatauluja tarpeeksi aikaisin, eikä tästä syntyisi suuria ongelmia 

kohdeorganisaatiolle kuten joustamisen osalta on aikaisemmin esitetty. Toisaalta 

projektinhoidon haastatteluissa nousi esille, että paremmalla sisäisellä kommunikoinnilla ja 

vastuunjaolla voitaisiin saada sisäinen systeemi toimimaan paremmin, jolloin samoilla 

resursseilla saataisiin enemmän aikaan (Haastateltava H, 2018). 

Toinen kriittinen osa-alue valitussa ydinprosessissa on mallinnus. Nykyisellään mallinnuksen 

resurssit ovat vielä riittävät, kiirettä on kuitenkin koko ajan. Projektien tuottamaa kiirettä on 

jatkuvasti mutta toistaiseksi kaikesta on selvitty melko hyvin (Haastateltava G, 2018). 

Ongelmaksi muodostuu se, että mallintajat joutuvat välillä pomppimaan projektista toiseen aina 

kiireellisimmän projektin perässä, joka ei mallinnuksen tehokkuutta ajatellen ole järkevää. 

Haastatteluissa nousi esille, että mallinnus on kuitenkin niin tärkeä osa prosessia, että siellä tulisi 

olla todella hyvät resurssit, jolloin mallinnus ei olisi ikinä syy tuotantokuvien myöhästymiselle 

(Haastateltava L, 2018).  

7.2.4 Kapasiteetin hallinta 

Tilanteessa, jossa yrityksen tilauskanta on ennätysmäinen ja tuotanto on jatkuvasti 

maksimikapasiteettinsa rajoilla, on kapasiteetin hallinta äärimmäisen tärkeää. Haastatteluiden 

perusteella kapasiteetin hallinta tehtaiden välillä on tällä hetkellä hyvin ongelmallista, koska 

tilanteita ei pystytä juurikaan ennakoimaan (Haastateltava L, 2018). Haastattelussa kuvattiinkin, 

että kapasiteetin hallinta on tällä hetkelle lähempänä kaaoksesta selviytymistä ja asioiden 

perässä juoksemista, kuin suunnitelmallista toimintaa (Haastateltava L, 2018). Aktiivinen 

kapasiteetin jakaminen, esimerkiksi tuotantoyksikköjen välillä, auttaisi moneen asiaan. Tämä 
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luonnollisesti vaatisi jälleen aktiivista yhteydenpitoa asiakkaisiin, ja heiltä tulisi saada oikeaa 

informaatiota muun muassa päivämääriin liittyen. Aktiivinen kapasiteetin hallinta vaatisi myös 

reilusti nykyistä isomman työntekijätiimin hoitamaan sitä päätoimisesti (Haastateltava J, 2018).  

Tällä hetkellä kapasiteetin hallinta on käytännössä yhden henkilön vastuulla, jonka toimenkuva 

koostuu monesta muustakin asiasta.  

Toinen kapasiteetin osalta esille noussut asia on tuotannollisen alihankinnan käyttäminen oman 

tuotannon avustamiseksi. Haastatteluiden perusteella alihankinnan tulisi olla vasta aivan 

viimeinen hätävara, koska se on yleisesti ottaen tehottomampaa ja kalliimpaa kuin oma tuotanto 

(Haastateltava L, 2018). Nykyisestä kuormasta johtuen alihankintaa joudutaan käyttämään 

tiettyjen työvaiheiden teettämisessä, eli alihankinta ei hoida koko tuotteen valmistusprosessia, 

vaan ainoastaan tietyn osan siitä. Tämä tarkoittaa sitä, että puolivalmista tuotetta joudutaan 

siirtelemään yrityksen omalta tehtaalta alihankintaan ja takaisin ennen kuin se voidaan lähettää 

asiakkaalle. Tuotteiden turha siirtely ei ole järkevää jo pelkästään kuljetuskustannusten 

kasvaessa. Tällä hetkellä ongelmia kapasiteetin hallintaan on aiheuttanut myös muutama 

erikoisempi kohde, joita varten asiakkaat ovat auditoineet tietyn tehtaan valmistusta varten. 

Tästä syystä kyseisen kohteen tuotteita ei voida siirtää valmistettavaksi esimerkiksi toisen maan 

tuotantoyksikköön.  

7.2.5 Valmistettavuus 

Tuotantoprosessin sujuvan suorittamisen kannalta on tärkeää, että valmistettavuus on 

varmistettu riittävän aikaisessa vaiheessa. Ensinnäkin palkit tulee jaotella hyvissä ajoin 

pituuksiensa ja painojensa mukaan sellaisille tuotantoyksiköille, joissa valmistus on mahdollista 

(Haastateltava D, 2018). Jokaisessa yrityksen tuotantoyksikössä ei ole mahdollista tehdä yhtä 

suuria palkkeja esimerkiksi ulkomittojen tai painojen osalta. Haastattelujen pohjalta voidaan 

todeta, että palkkien jakaminen eri tuotantoyksiköille on onnistunut, eikä tilanteita jossa 

palkkeja ei pystyttäisi koon puolesta valmistamaan, ole tullut vastaan viime vuosina. Toisaalta 

myös erikoisempien palkkien osalta tuotannon ja suunnittelun/mallinnuksen tulisi keskustella 

riittävän aikaisessa vaiheessa, mitä ongelmia valmistuksessa voi syntyä ja miten palkki tulee 

ylipäätänsä valmistaa. 
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Yksi suhteellisen hyväksi ja toimivaksi todettu tapa käsitellä valmistettavuutta, on ollut isojen 

projektien alussa pidettävät aloituspalaverit. Erityisesti tuotannon kannalta aloituspalaverit 

antavat mahdollisuuden tiedustella, minkälaisia palkkeja on suunnilleen tulossa tuotantoon ja 

missä vaiheessa (Haastateltava E, 2018). Myös mallinnuksen mukaan aloituspalaverit ovat hyvä 

hetki käsitellä asiaa. Mikäli aloituspalaveria ei pidetä, tulisi valmistettavuus silti huomioida 

mahdollisimman aikaisin, esimerkiksi projektikorttia tehdessä, jolloin jokaisella toimijalla on 

mahdollisuus ennakoida asioita (Haastateltava, G, 2018). Yleisesti aloituspalaverit ovat siis 

hyvä paikka keskustella valmistettavuudesta ja lähtötiedot tulisi informoida tuotannolle 

mahdollisimman hyvin. Toisaalta jatkossa on myös pohdittava, onko aloituspalavereista 

konkreettista hyötyä, koska tuotantoon tulevat palkit ovat aina enemmän tai vähemmän 

alustavia vielä aloituspalaverin aikaan ja ne voivat muuttua hyvinkin paljon (Haastateltava J, 

2018; Haastateltava L, 2018).  

Valmistettavuuteen liittyvät asiat ovat kehittyneet kommunikaation parantuessa. Suunnittelulle 

ongelmia aiheuttaa kuitenkin säännöllisesti huonot lähtötiedot asiakkailta (Haastateltava I, 

2018). Toisaalta aikaisemmin mainitut aloituspalaveritkaan eivät tee prosessia täysin 

ongelmattomaksi, koska palkit saattavat muuttua vielä hyvinkin paljon alustavista 

suunnitelmista. Esimerkiksi lopulliset levyvahvuudet ja sitä kautta tuotantoajat selviävät vasta 

kun palkki on mallinnettu, ja nämä saattavat erota hyvin paljon projektinhoitajan alkuperäisestä 

arviosta (Haastateltava I, 2018). Tuotannolle aiheuttaa myös jonkun verran ongelmia se, että 

suunnitellut tuotantoajat eivät ole aina kovin luotettavia, jolloin toteutuneet tuotantoajat 

saattavat heitellä paljonkin suunniteltujen aikojen kummallakin puolella. Palkkien 

mitoituksessa voitaisiinkin jatkossa pyrkiä merkitsemään palkkiin tulleet lisäykset ERP-

järjestelmään siten, että tuotantoajat päivittyisivät vastaamaan paremmin todellisuutta 

(Haastateltava I, 2018). Aikojen oikeellisuudella voidaan vaikuttaa tuotannon tuotoksen 

luotettavuuteen, jota sitten voidaan käyttää paremmin apuna suunnittelussa.  

7.2.6 Muuta yleistä 

Yksi merkittävä asia johon kohdeorganisaatiossa on viime aikoina panostettu, on 

työturvallisuus. Työturvallisuus on koko organisaation harteilla ja siksi onkin tärkeää ymmärtää 
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mahdolliset riskit ja miten niihin voi itse pyrkiä vaikuttamaan. Haastatteluiden pohjalta 

konttoritoiminnoissa työskentelevätkin ymmärtävät työturvallisuusriskejä, esimerkiksi kiireen 

vaikutusta turvallisuusteen (Haastateltava F, 2018).  Yleensä, kun tuotanto käy kiireen vuoksi 

täysillä, on lattioilla paljon osia ja komponentteja, jotka lisäävät tapaturmien riskejä 

(Haastateltava J, 2018). On ymmärrettävä, että konttorihenkilöstön vaikutusmahdollisuudet 

työturvallisuuteen ovat rajalliset. Esimerkiksi kuormatasojen avulla vaikuttaminen vaatisi, että 

jossain muualla olisi tilaa ja tasapainotusta voitaisiin tehdä esimerkiksi tehtaiden välillä 

(Haastateltava L, 2018). Se, miten jokainen työntekijä voi kuitenkin vaikuttaa 

työturvallisuuteen, on vaikuttaminen oman toiminnan esimerkin avulla, eli esimerkiksi 

kiinnittämällä huomiota suojavarustukseen niin itsensä kuin esimerkiksi tehdasvierailijoiden 

osalta, sekä tekemällä aktiivisesti turvallisuushavaintoja tuotantotiloissa liikkuessa. 

Johtotehtävissä työskentelevien on myöskin mahdollistettava turvallisuutta koskevat 

kehitysideat, eli antaa resursseja toteuttaa niitä. Haastatteluissa nousi esille, että organisaatiossa 

voitaisiin panostaa vielä nykyistäkin enemmän työturvallisuuden näkyvyyteen tehtailla, kuten 

esimerkiksi joissakin metsäteollisuuden yrityksissä on tehty. (Haastateltava K, 2018) 

7.3 Prosessin mittarointi 

Valittua ydinprosessia mitataan hyvin monella tapaa käyttäen apuna erilaisia mittaristoja ja 

mittareita. Mittaaminen kuitenkin perustuu hyvin pitkälti yksittäisten toimintojen mittaamiseen, 

eikä niinkään koko prosessin kokonaisuuden mittaamiseen (Haastateltava B, 2018). Taulukossa 

17 on listattu joitakin tämänhetkisiä mittareita eri toiminnoissa. Eri toimintojen mittaristot ovat 

hyvin erikokoisia. Esimerkiksi tuotannon osalta taulukkoon on valittu vain muutamia mittareita, 

mutta mallinnuksen osalta siinä on esitetty lähestulkoon kaikki mittarit, joita kyseisen toiminnon 

osalta seurataan. Tuotannon mittarit ovat myös keskenään hyvin erilaisia ja kun taas 

mallinnuksessa ne ovat hyvin toistensa kaltaisia, mitaten eri aikoja ja kuormia. Myynnissä ja 

projektinhallinnassa tärkeimmät mittarit puolestaan liittyivät rahallisiin asioihin. Esimerkiksi 

käyttökatteen todettiin olevan rehellinen mittari myynnin ja projektinhallinnan osalta siten, että 

mitä paremmin työntekijä hoitaa omat työtehtävänsä ja auttaa koko prosessia, niin sitä 

paremmalta näyttää myös taloudellinen tulos (Haastateltava F, 2018).  
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Taulukko 17  Muutamia nykytilanteen mittareita eri toiminnoissa. 

Tuotanto Myynti / projektinhallinta Mallinnus 

Työturvallisuus Käyttökate 
Toteutunut aika vs. 

suunniteltu aika 

Laatukustannukset 
Tilausten siirtymisten 

päivämäärämuutokset 
Tuotoksen määrä (output) 

Tehokkuus Mahdolliset kaupat Tehokkuus (aika / palkki) 

Vikailmoitukset ja kehitystyöt 

Osumatarkkuus 

(asiakaskäynti / tarjous ja 

tarjous / tilaus) 

Kapasiteetti vs. kuorma 

Nykytilanteessa yksittäisten toimintojen mittaamisen taso vaihtelee, joitakin toimintoja 

mitataan hyvin laajalla mittaristolla, kun taas joitakin toimintoja mitataan vain yhdellä tai 

kahdella mittarilla. Lisäksi koko tilaus-toimitusprosessin mittaaminen on hyvin alkeellista. 

Haastatteluiden perusteella voitiin havaita, että prosessin kriittisiä asioita onnistuttiin 

tunnistamaan, mutta ei mittareita niille. Tällä hetkellä seurataan tarkasti joustamisesta 

aiheutuneita päivämäärämuutoksia. Seurannassa käytännössä katsotaan, kuinka paljon siirtoja 

on tullut ja kuinka pitkälle siirtoja on tehty. Siirtojen seuraaminen on hyvä asia, koska se tuo 

esille siirtojen todellisen määrän. Tämä ei kuitenkaan varsinaisesti auta tulevan suunnittelussa, 

vaan päivämäärämuutosten seuraaminen on aina menneisyyteen katsomista (Haastateltava L, 

2018). Haastavaa päivämäärämuutosten seurannassa on se, että se ei ota kantaa niihin syihin 

miksi tilausta on siirretty. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että siirtojen raporttia katsottaessa 

tiedetään, että jotain on siirretty, mutta ei tiedetä, onko siirto ollut asiakkaasta johtuvaa vai eikö 

projektinhoito ole muistanut varmistaa lopullista toimituspäivää riittävän ajoissa (Haastateltava 

J, 2018). Lisäksi, jos muutoksia katsotaan, esimerkiksi eri projektinhoitajien osalta, niin se 

kertoo siirtojen absoluuttisen määrän, mutta ei suhteuta sitä esimerkiksi kyseisen 

projektinhoitajan asiakasmäärään (Haastateltava H, 2018). Yleisesti päivämäärämuutosten 

seuraaminen koettiin hyvänä asiana lähes jokaisen haastateltavan osalta, koska selvästi 

tiedostetaan, että prosessin suurimmat ongelmat aiheutuvat juuri näistä muutoksista.  
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Tulevaisuudessa tärkeää on kuitenkin ymmärtää syyt, miksi jotain tilausta on siirretty ja pyrkiä 

tarttumaan niihin syihin.    

Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että mittaaminen koetaan usein varsin hankalaksi ja 

monimutkaiseksi asiaksi. Useampi haastateltava toi esille, ettei juurikaan tiedä mittaamisesta 

mitään ja siksi kokonaisprosessin mittaamista käsittelevään kysymykseen oli haastavaa vastata. 

Myös mittaaminen itsessään koettiin hankalaksi asiaksi, koska kokonaisprosessissa on niin 

paljon eri osatekijöitä ja jotkut osatekijöistä ovat varsin muuttuvia ja kokemuksen tuomaa 

perehtyneisyyttä vaativia asioita (Haastateltava F, 2018).  

Mittaamisen osalta on myös pohdittava tiedon luotettavuutta. Jos tieto ei ole luotettavaa, ei 

siihen pohjautuvat mittaritkaan näytä oikeaa tulosta. Eri prosessin vaiheista saadaan paljon 

dataa, joten datan puute ei ole ongelma (Haastateltava L, 2018). Esimerkkinä tiedon 

oikeellisuuteen voidaan ottaa esimerkiksi tuotannon työntekijöiden tuntikirjaukset. 

Tuotantoprosessissa jokaisen palkin työaika kirjataan jokaisella kuormituspisteellä. Näin ollen 

työntekijöiden kirjaamat ajat työvuoron ajalta tauot lisättynä, tulisi olla kahdeksan (8) tuntia. 

Tästä aiheutuu pientä epätarkkuutta, koska työntekijät merkkaavat tunnit siten, että kyseinen 

kahdeksan tuntia täyttyy, jolloin on vaikeaa todellisuudessa tietää, paljonko aikaa on kulunut 

mihinkin työvaiheeseen. (Haastateltava K, 2018) Kirjaukset eivät siis ole täysin oikeita johtuen 

pyöristyksistä, eivätkä myöskään reaaliaikaisia. Ratkaisuksi tähän ehdotettiin, että kirjaukset 

tehtäisiin reaaliaikaisesti, jolloin edellisestä kuormituspisteestä tieto siirtyisi suoraan 

seuraavalle siten, että ”nimike XX” on valmiina seuraavaan vaiheeseen (Haastateltava K, 2018). 

Tällöin tuntien kirjaaminen ja ajankäytön seuranta helpottuisi ja esimerkiksi pullonkaulat 

löydettäisiin paremmin. Nykytilanteen mittaamiseen liittyy myös se, että tällä hetkellä on 

olemassa mittareita, joista työntekijät eivät esimerkiksi tiedä mitä ne tarkoittavat, jos ne 

muuttuvat punaisiksi, ja kuinka he voi omalla toiminnallaan vaikuttaa niihin (Haastateltava K, 

2018). Mittareiden tulisi aina olla selkeästi ymmärrettäviä ja työntekijöiden tulisi tietää, kuinka 

hän voi itse vaikuttaa kyseiseen mittariin vaikuttaa.  
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7.4 Tietojärjestelmät toimintaa tukevana tekijänä 

Yleisesti tietojärjestelmien osalta voidaan todeta, että yrityksessä on paljon erilaisia ohjelmistoja 

ja järjestelmiä, jotka mahdollistavat nykyaikaisen liiketoiminnan pyörittämisen. Haastattelujen 

osalta esille nousi, että pääasiallisesti järjestelmät ovat hyviä ja toimivia, ja ne tukevat 

liiketoimintaa ja prosesseja. Kokonaisuuden kannalta haasteita luo se, että organisaatiolla on 

niin monenlaista liiketoimintaa. Helpoimpana järjestelmien kannalta voidaan pitää tuotteiden 

valmistusta varastoon (MTS, Make to Stock), kun taas esimerkiksi tuulivoimalaperustusten 

liiketoiminta on luonteeltaan kokonaisprojektitoimituksia (Haastateltava K, 2018). 

Teräspalkkien osalta liiketoiminta on jotain näiden kahden edellämainitun väliltä.  

Tietojärjestelmäpuolella on ollut viime vuosina ja on tälläkin hetkellä työn alla monenlaisia 

kehityshankkeita ja -projekteja. Esimerkiksi mallinnuksessa on pyritty siirtymään viimeisen 

kuuden kuukauden aikana SolidWorks pohjaisesta mallinnuksesta Teklaan. Tavoitteena on, että 

vuoden 2018 loppuun mennessä kaikki mallinnukset hoidettaisiin ensisijaisesti Teklaa 

käyttämällä, mutta SolidWorks jäisi taustalle mahdollisia erikoistarpeita varten. Siirtymä on 

luonnollisesti aiheuttanut ongelmia käyttöönottovaiheessa ja pienempiä ongelmia löytyy 

vieläkin viikoittain, mitkä sitten vaikuttavat koko prosessiin (Haastateltava F, 2018). Tässäkin 

asiassa on kehitytty ja ongelmat on pystytty korjaamaan varsin nopealla aikataululla 

(Haastateltava G, 2018). Uuden mallinnusohjelman käyttöönotto on ehdottomasti 

kohdeorganisaatiolle positiivinen asia, koska sen avulla mallinnus nopeutuu ja helpottuu. 

Lisäksi tästä hyötyvät myös yrityksen asiakkaat. Nykyaikaisten suunnitteluohjelmistojen käyttö 

hyödyttää muun muassa suunnittelutoimistoja heidän omassa työssään (Haastateltava F, 2018). 

Eräs konkreettinen haitta Teklan käytössä on ollut tuotantokuvien haastavampi käsittely 

tuotannossa. Tällä tarkoitetaan sitä, että jos tuotekuvasta puuttuu esimerkiksi jokin mitta, niin 

sitä ei pysty työntekijä tai edes työnjohtaja mittaamaan kuvaan itse, vaan tästä täytyy laittaa 

toimeksianto takaisin mallinnukselle (Haastateltava D, 2018). Aiemmassa järjestelmässä 

työntekijä tai työnjohtaja pystyi itse ottamaan kuvasta tarpeellisen mitan. Nykyinen toimintapa 

on siis hitaampaa kuin aiempi, mutta toki mallinnuskin pyrkii siihen, että kaikki tarvittavat mitat 

löytyvät aina valmiiksi kuvista, jolloin myöhemmässä vaiheessa ei enää tarvitse edes ottaa 

mittoja.  
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Nykytilassa yrityksessä käytetään paljon erilaisia ja erillisiä ohjelmia tukemaan päivittäistä 

toimintaa ja prosessia. Käytettävät järjestelmät ja ohjelmat riippuvat tehtävistä, eivätkä siis 

kaikki työntekijät käytä kaikkia. Kuvassa 17 on esitetty projektinhoidon käyttämiä järjestelmiä 

ja ohjelmia. Kuten kuvasta voidaan huomata, tietoa liikkuu useiden järjestelmien kautta ja 

rakenne on hyvin verkkomainen. Tiedolla ei ole selkeää putkea, jota pitkin kulkea, jolloin 

ongelmaksi muodostuu se, että samaa tietoa saatetaan joutua syöttämään moneen eri paikkaan 

(Haastateltava H, 2018). Optimaalisessa tilanteessa tietoa ei tarvitse syöttää kuin kerran, jonka 

jälkeen sama tieto liikkuu järjestelmien välillä aina oikeisiin ja tarvittaviin paikkoihin, jolloin 

olemassa olevaa tietoa ainoastaan jalostetaan. Tiedon liikkumisen virtaviivaistamisen suhteen 

on tällä hetkellä menossa kehityshankkeita, joilla parannetaan muun muassa kuvassa 17 olevan 

projektinhallinnan tiedonkulkua ja toisaalta joidenkin yksittäisten tuotteiden kuten 

laattakannakeen osaltakin on tehty. Laattakannakeen osalta, prosessin alkuvaiheessa onnistuttiin 

poistamaan hyvin paljon ”ylimääräistä” työtä selkeyttämällä toimintatapoja ja vähentämällä 

tiedon syöttämistä eri järjestelmiin ja ohjelmiin (Haastateltava I, 2018).   

 

Kuva 17  Nykytilanteen informaatiovirrat projektinhallinnan näkökulmasta (Yrityksen sisäinen 

esitysmateriaali, 2018b). 
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Suurimpana ja tärkeimpänä järjestelmänä liiketoiminnan johtamisessa ja hallitsemissa voidaan 

pitää tuotannonohjausjärjestelmää. Tällä hetkellä organisaatiossa on käytössä Microsoft 

Dynamics AX, joka on hyvin vahvasti räätälöity juuri kohdeorganisaation tarpeita varten. 

Haastatteluissa esille nousi, että järjestelmä alkaa olemaan jo hieman vanhanaikainen, mutta 

vielä käyttökelpoinen. Käytännössä sitä ei ole suunniteltu nykyisten massojen käsittelyyn, 

jolloin itse järjestelmän rautapuolelta käyttötehot alkavat loppumaan kesken esimerkiksi suuria 

projekteja pyöritettäessä (Haastateltava F, 2018). Järjestelmän vahva räätälöinti on luonut etuja, 

mutta myös ongelmia. Suomen tytäryhtiölle vahvasti räätälöity järjestelmä on ollut hyvä, koska 

se on vahvasti ollut mukana kehittämässä sitä, mutta toiminnan laajentuessa ja uusien 

tuotantoyksiköiden lisääntyessä, ei sama räätälöity järjestelmä ole muille välttämättä paras 

mahdollinen ratkaisu (Haastateltava K, 2018). Haastatteluissa esille nousi myös se, että AX:n 

ja M-Files:n välinen tiedonkulku on välillä erittäin hidasta (Haastateltava I, 2018).  

Kuten jo mainittu, on tietojärjestelmiin liittyen menossa useita erilaisia kehityshankkeita. Uusi 

toiminnanohjaus järjestelmä on suunnitteilla ja siinä ollaan menossa POC-vaiheessa (Proof Of 

Consept). Tulevaisuudessa käyttöönotettava uusi toiminnanohjausjärjestelmä on Microsoft 

Dynamics 365. Siirtyminen uuteen järjestelmään on yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeää, 

jotta liiketoiminnan ohjaamista voidaan kehittää. Uusiin järjestelmiin siirtymiset eivät koskaan 

ole helppoja projekteja, vaan projektien suunnitteluun ja toteutukseen täytyy varata riittävästi 

aikaa ja resursseja. Siirtymä vanhasta uuteen on helpompaa, kun pohjalla on jo saman 

toimittajan tarjoama vanhempi versio, eikä täten lähdetä liikkeelle täysin nolla-tilanteesta 

(Haastateltava K, 2018). Haastatteluiden perusteella voidaan sanoa, että muutos ei kuitenkaan 

tule olemaan helppo, koska vanha AX oli niin vahvasti räätälöity juuri kohdeorganisaatiolle. 

Haasteen luo se, että uutta D365-järjestelmää ei ole tarkoitus muokata organisaation tarpeisiin, 

vaan D365 tarjoaa perus rungon, jota tarvittaessa täydennetään lisämoduuleilla tai muilla 

tarvittavilla ohjelmistoilla (Haastateltava K, 2018; Haastateltava L, 2018).  

Toiminnanohjausjärjestelmän kehityshankkeen lisäksi työn alla on muita pienempiä projekteja. 

Näistä esille voitaisiin nostaa PM-Tool:n (Project Management Tool) kehitys. Kyseinen 

sovellus on täysin organisaation sisällä kehitetty ja sen tarkoituksena on auttaa projektinhoitajia 

heidän työssään. Lähtökohtaisesti se on tehty teräspalkkiprojekteille, mutta on periaatteessa 
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kopioitavissa myös muille projekteille (Haastateltava J, 2018). Työkalun tarkoituksena on tuoda 

esille projektin vaiheet ja lisätä täten läpinäkyvyyttä projekteihin helposti ymmärrettävin 

”liikennevaloin”. Tällöin projektien seuranta helpottuu ja työkalusta voidaan yksiselitteisesti 

nähdä, mitkä vaiheet on tehty, mitkä ovat myöhässä tai mitkä tulisi tehdä mahdollisimman 

nopeasti. (Haastateltava J, 2018). PM-Tool:n koetaan hyödyttävän erityisesti ulkomaan myynti- 

ja tuotantoyksiköiden projektinhoitoa, koska heillä on esimerkiksi lähtötietojen saannissa 

asiakkailta ollut vielä suurempia ongelmia kuin mitä Suomessa on ollut.  

7.5 Ydinprosessin kehitysehdotukset 

Tämän luvun alla on esitetty ydinprosessia koskevat kehitysehdotukset. Kehitysehdotukset eivät 

ole järjestettynä vielä millään tavalla, vaan ne on kirjattu siinä järjestyksessä kuin ne ovat 

nousseet esille. Kehitysehdotukset järjestetään toteuttamisjärjestykseen luvussa 8.1. 

Emoyhtiön sisäisen roolin vahvistaminen 

Tämän luvun tarkoituksena on vastata tutkimuskysymykseen, ”miten tilaustoimitusprosessia 

voidaan kehittää”. Aikaisemmassa luvussa tuotiin esille useita erilaisia asioita, jotka prosessissa 

tällä hetkellä eivät toimi tai vaatisivat kehitystä. Jos kehitysehdotuksia käydään läpi organisaatio 

ylätasolta alaspäin, tulee ensimmäisenä emoyhtiön roolin vahvistaminen tai muuttaminen. 

Emoyhtiön rooli on tällä hetkellä hyvin vahvasti tukifunktiomainen, eli se auttaa tytäryhtiöitä 

tarvittaessa. Organisaation laajentuessa ja kasvaessa olisi kuitenkin tärkeää, että emoyhtiö 

pitäisi kaikki langat tiukasti käsissään, vaikka alkuun tytäryhtiöitä kohtaan näyttäytyvä niiden 

toimintaa rajoittavana ja ohjailevana tekijänä. On kuitenkin selvää, että mitä isommaksi yritys 

kasvaa, sitä vahvemmin johtamiseen tulee kiinnittää huomiota ja toimintaa tulee koordinoida 

järjestelmällisesti, loogisesti ja tehokkaasti. Vahva koordinoiminen ei kuitenkaan suoraan 

tarkoita sitä, että emoyhtiö päättäisi kaikesta. Tiukankin kontrollin alla emoyhtiön tulisi 

mahdollistaa erilaiset kehityshankkeet ja toisaalta jakaa onnistumiset ja epäonnistumiset myös 

muihin yksiköihin. Tällöin päästäisiin pois myös siitä, että samoja asioita kehitetään eri 

yksiköissä eri tavoin.  
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Sisäisen kommunikaation kehittäminen  

Toimiva kommunikaatio on yksi organisaation kulmakivistä riippumatta organisaation 

johtamistavasta. Jo aikaisemmassa luvussa organisaation prosessijohtamisen määrittämisen 

kehitysehdotuksissa (luku 6.4) nostettiin esille yleisen tietoisuuden ja ymmärryksen 

kasvattaminen henkilöstön keskuudessa. Tämä oli sekä perehdyttämiseen että 

kommunikaatioon liittyvä asia. Yleisesti kommunikaatiota tulisi parantaa organisaation sisällä. 

Ongelmakohdaksi todettiin muun muassa suuret sähköpostijakelut, joita tulisi pyrkiä 

vähentämään. Tähän liittyen vaihtoehtoiseksi tavaksi ehdotettiin jonkunlaista portaalia, jossa 

keskustelua voitasiin käydä avoimesti ja siten, että siinä on oikeat henkilöt mukana. Portaalia 

koskeva kehitys on jo laitettu tämän työn pohjalta eteenpäin käymällä keskusteluja viestinnästä 

vastaavan henkilön kanssa. Tässä vaiheessa selvityksen alla on, että mahdollistaako uusi intra-

järjestelmä tämän kaltaisen kommunikoinnin vai tarvitseeko se esimerkiksi oman lisäosan 

intraan. Paremmalla kommunikaatiolla voidaan parantaa tiedonkulkua prosessissa 

merkittävästi. Jos yksikin ongelma voidaan välttää paremmalla kommunikaatiolla tai tieto 

siirtyneistä tilauksista nopeammin kaikille prosessin osapuolille, on kehitysprojekti näiden 

osalta kannattava.  

Aikaisemmin Suomessakin käytössä olleet viikkopalaverit tulisi palauttaa ainakin jollain 

tasolla. Kuten aiemmin on todettu, on tämänkaltainen malli ollut Suomessakin käytössä ja sen 

toimivuuden kannalta se on kopioitu käyttöön myös muiden maiden tuotantoyksikköihin. Laaja 

ja avoin keskustelu varmistaisi sen, että kaikki prosessin osapuolet olisivat samalla viivalla. 

Palaverin toteutusta voidaan pohtia, mutta lähtökohtaisesti sen ei tarvitse olla välttämättä edes 

fyysinen. Haastattelujen perusteella esimerkiksi skype-palaveri olisi riittävä ja suhteellisen 

helppo ratkaisu tähän.  

Ulkoisen kommunikaation kehittäminen ja asiakkaiden kouluttaminen 

Sisäisen kommunikaation lisäksi ulkoisen kommunikaation parantamisella voidaan saavuttaa 

merkittävää hyötyä prosessijohtamisen kannalta. Ensinnäkin paremmalla kommunikaatiolla 

voidaan ymmärtää asiakkaiden tarpeita paremmin ja sitä kautta tarjota parempia ratkaisuja. 

Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen on yksi prosessijohtamisen perusperiaatteista. 
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Toisekseen paremmalla kommunikoinnilla voidaan pyrkiä pienentämään joustamisesta 

aiheutuneita ongelmia. Kuten aikaisemmin on mainittu, on tärkeää, että asiakas ymmärtää mitä 

toimitusten siirtäminen ja tiedon panttaaminen aiheuttaa valmistusta tekevälle 

kohdeorganisaatiolle. Parempi jatkuva kommunikointi yhdistettynä asiakkaiden 

”kouluttamiseen” helpottaisi projektinhallintaa ja sitä kautta myös muille toiminnoille aiheutuisi 

vähemmän ongelmia. Paremmalla kommunikaatiolla prosessi saadaan tehokkaammaksi ja siten 

pienennettyä kustannuksia.  

Joustamisen pelisääntöjen kehittäminen ja tuotantoajan lukitseminen 

Joustaminen, kuten aikaisemmin on todettu, on yksi prosessin suurimmista ongelmien 

aiheuttajista. Asiakkaalle joustaminen tulee säilyttää jossain määrin, mutta jonkinlaiset 

pelisäännöt tulisi kehittää myös joustamisen suhteen. Kuten työn teoriaosuudessa tuotiin esille, 

syntyy korkea asiakastyytyväisyys joustamisen kautta lyhyestä läpäisyajasta, 

kustannustehokkuudesta ja korkeasta laadusta (Jahnukainen et al. 1996, 243). Toisaalta todettiin 

myös, että tavoitteet ovat ristiriitaisia keskenään, koska asiakkaalle pitäisi pystyä joustamaan 

mahdollisimman paljon, mutta samalla pitää toimitusajat mahdollisimman lyhyinä, pitää 

sovitusta toimituspäivästä kiinni ja antaa asiakkaan tehdä muutoksia mahdollisimman pitkään 

(Stautner, 2001, s. 31). Haastattelujen perusteella voidaan sanoa, että ongelma/ristiriita on juuri 

niin haastava kuin teoria antoi olettaa. Yksi keino pienentää joustamisesta aiheutuvia ongelmia 

on se, että kahden viikon tuotantoaika lukitaan, kun toimituspäivä viimeisen kerran 

varmistetaan. Jos muutoksia aikatauluihin tämän jälkeen vielä tulee, niiden ei enää anneta 

vaikuttaa tuotantoon, vaan tuotano valmistaa palkit suunnitelman mukaan, jonka jälkeen palkit 

varastoidaan joko tuotantoyksikkössä tai toimitetaan asiakkaalle varastoitavaksi. Kahden viikon 

tuotantoajan lukitseminen mahdollistaisi sen, että suunniteltuu maksimikapasiteettiin voitaisiin 

päästä. Nyt tähän on mahdoton päästä, koska muutoksia tulee niin paljon jatkuvasti, ettei 

tuotanto pysty toimimaan suunnitelmallisesti. Lisäksi tilanteen hallintaa helpottaisi, jos 

tuotannon tulevien 2-4 viikon suunnitelmat käsiteltäisiin suhteellisen laajan työryhmän kesken 

ja projekteihin liittyen käytäisiin avointa keskustelua. Koska siirtoja kuitenkin tapahtuu, niin 

yksi kehitysaskel olisi, että siirroille merkittäisiin syykoodit. Näiden avulla voitaisiin päästä 

selville niistä syistä, jonka takia siirtoja tehdään. Kodin perusteella voitaisiin sanoa, onko syynä 
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ollut esimerkiksi asiakkaan omien aikataulujen muutos vai esimerkiksi se, että projektinhoitaja 

ei ole muistanut varmistaa päivämääriä oikeaan aikaan.  

Kokonaisprosessien mittaaminen ja työntekijöiden mittauskoulutus 

Mittaamisen osalta kehitysehdotukset ovat kaksijakoiset. Toisaalta mittaamisen taso on melko 

hyvällä tasolla, mutta prosessijohtamisen näkökulmasta huomiota tulisi kiinnittää enemmän 

kokonaisprosessien mittaamiseen, eikä niinkään sen osatekijöiden. Mittaaminen on 

kokonaisuudessaan monimutkainen ja haastava asia. Strategisen fokuksen tulisi toki aina olla 

hyvin kirkkaana tiedossa, mutta erityisesti mittaamisen osalta on tärkeää ymmärtää strategiset 

tavoitteet ja annettava oikeat painoarvot oikeille asioille. Asiat saattavat monesti olla 

ristiriitaisia, jolloin jokaisella mittarilla mitattuna ei voida olla hyvä, vaan täytyy valita, mitkä 

ovat ne kriittisimmät osa-alueet juuri oman organisaation ja sen tavoitteiden kannalta. Koska 

mittaaminen ei ole mikään uusia asia niin organisaation ei kannata lähteä keksimään pyörää 

uudelleen sen suhteen. Kuten haastatteluistakin nousi esille, niin mittariston kehittämisessä 

liikkeelle kannattaa lähteä niin sanotuista standardin mukaisista mittareista, jotka ovat kehitetty 

myös muunlaiseen liiketoimintaan/muun teollisuudenalan käyttöön (Haastateltava K, 2018). Ei 

ole perusteltua luoda ensimmäisenä täysin uusia mittareita omaan käyttötarkoitukseen, vaan 

aluksi kannattaa tarkastella muiden jo hyväksi todettuja ja toimivia mittareita ja pohtia, että 

sopisivatko ne myös oman organisaation käyttöön (Haastateltava K, 2018).  Mittareiden osalta 

tuleekin siis tarkastella nykyisiä mittareita, pohtia niiden sopivuutta ja pyrkiä löytämään oikeat 

mittarit, jotka tukevat prosessien johtamista ja kehittämistä. Yksi lähtökohtaisesti hyvä mittari 

on esimerkiksi toimitusvarmuus. Sitä voidaan hyödyntää sekä lähetettävän tavaran 

toimitusvarmuutena että esimerkiksi sisäisen suunnittelun toimitusvarmuutena. 

Toimitusvarmuus on mittareista sellainen, minkä optimointi ei ole niin sanotusti osaoptimointia, 

vaan se on koko prosessin ja siinä toimivien yhteinen tavoite, että asiakas saa tuotteensa silloin 

kun ne on suunniteltu lähetettäväksi.  

Kehitettävää löytyy myös työntekijöiden ymmärryksestä mittaamista kohtaan. Työntekijöitä 

tulisi kouluttaa mittaamiseen liittyen siten, että he ymmärtävät kuinka heidän työtänsä mitataan 

ja kuinka he voivat vaikuttaa mittareihin. Organisaatiossa ollaan hankkimassa esimerkiksi 
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tuotantoon erilaisia info-näyttöjä, joilla on tarkoitus näyttää muun muassa erilaisia työntekijöitä 

koskevia suorituskyvyn mittareita. Näin ollen tieto saadaan esille, ja kun työntekijät osaavat 

lukea mittareita, he myöskin pystyvät omalla tai tiimin toiminnalla niihin vaikuttamaan.  

Tuotantotilausten kuittausten kehittäminen 

Kuten aikaisemmin on kerrottu, tuotannossa jokainen työvaihe kuitataan tuotannossa olevilla 

tietokoneilla ERP-järjestelmään. Haastatteluissa nousi esille, että kuittaukset ovat melko hitaita 

ja kuittaamiselle todettiin olevan kehitystarpeita. Ratkaisuna tälle esitettiin, että jokaisella 

kuormituspisteellä olisi tablettitietokoneet, joilla työntekijä voisi kuittauksen tehdä. Jos yhteen 

kuittaukseen kuluvaa aikaa voidaan lyhentää 1-2 minuutilla, on tämä jo merkittävä ajansäästö, 

kun asian skaalaa laajempaan kuvaan. Kuittauksia tulee kuitenkin useita päivässä jokaisella 

kuormituspisteellä. Kuittausten nopeuttaminen osaltaan lyhentäisi prosessin läpimenoaikaa, 

joka oli yksi teoriassa esitetyistä vaatimuksista. Myös QR-koodien todettiin mahdollistavan 

paremman osien ja tuotteiden seurannan. QR-koodien ja niiden lukijoiden avulla voitaisiin 

vähentää paperin käyttöä. Papereiden käytössä ongelmana on, että ne saattavat hävitä helposti, 

jolloin osan tiedon häviää sen mukana. Tämä taas aiheuttaa ongelmia jatkossa, koska jokaisen 

osan tunnistetietojen tulee olla tiedossa, jotta tuotannon jäljitettävyystieto pysyy ehjänä.  

Yleiset trendit maailmalla myös osoittaa, että virtuaalitodellisuutta, 3D-malleja ja erilaisia 

kuvaamismenetelmiä voidaan hyödyntää jatkuvasti enemmän ja enemmän. Esimerkiksi tällä 

hetkellä kaikista teräspalkeista on olemassa 3D-mallit, mutta näitä ei prosessin loppupäässä 

hyödynnetä juuri mitenkään. Tätä ja virtuaalitodellisuuden mahdollistamia kehityskohteita on 

hyvä kartoittaa, vaikkakin ne eivät ole ehkä täysin ajankohtaisia vielä tällä hetkellä. 

Työturvallisuuden kehittäminen 

Työturvallisuus on ollut vahvasti esillä organisaatiossa viime vuosina ja sen kehittämiseksi on 

tehty paljon töitä. Tulokset ovat kuitenkin olleet hieman kaksijakoiset. Toisaalta kehitystä on 

tapahtunut, mutta toisaalta myös huonoja ajanjaksoja on ollut, jolloin tapaturmia on sattunut 

paljon. Näiden osalta tulisikin pyrkiä tunnistamaan syyt ja löytää näille ratkaisuja. 

Haastatteluissakin nousi esille, että organisaatio voisi panostaa vieläkin enemmän 
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turvallisuuteen ja sen näkyvyyteen tehtaalla. Myös esimerkiksi joustamiseen vaikuttaminen 

tulee vaikuttamaan välillisesti myös työturvallisuuteen. Suoria kehitysehdotuksia 

työturvallisuuden parantamiseksi ei tämän työn osalta voida antaa, mutta tiedossa on, että 

aiheesta tullaan tekemään organisaation sisällä opinnäytetyö vielä vuoden 2018 aikana. 

Prosessin sekä organisaation yleisen toimivuuden kannalta on äärimmäisen tärkeää saada 

minimoitua työtapaturmat ja tavoitella tapaturmatonta organisaatiota.  

Tietojärjestelmien kehittäminen ja uuden ERP-järjestelmän käyttöönoton 

onnistuminen ja teräspalkkien tuotantokuvien kehitys 

Tietojärjestelmäprojektit ovat aina haastavia ja niihin liittyy useita riskejä. Kohdeorganisaation 

kannalta suurimpana riskinä tietojärjestelmiin liittyen voidaan pitää uuden ERP-järjestelmän 

D365:n käyttöönottoa. Käyttöönoton epäonnistuminen tai siihen liittyvät ongelmat saattavat 

pahimmillaan lamauttaa tilaus-toimitusprosessin täysin, koska kaikki prosessin tieto on 

nykyaikana kiinni tietojärjestelmissä. D365:n käyttöönoton osalta ei tässä työssä esitetä erityisiä 

kehitysehdotuksia, vaan ainoastaan siihen liittyvä riski halutaan nostaa esille.  

Uusien tietojärjestelmien ja nykyisten kehittämisen suhteen organisaation täytyy olla avoin 

kehitykselle. Organisaatiossa on tarkasti mietittävä, mitkä ovat ne tehtävät, joita voidaan 

kehittää uusien järjestelmien avulla ja miten järjestelmiä tulee kehittää, jotta ne tukevat 

päivittäistä työskentelyä. Vallitseva trendi tietojärjestelmien osalta on automaation/robotiikan 

hyödyntäminen ja erityisesti rakennus- ja rakennustuoteteollisuuden alalla erilaisten 

tietomallien (BIM) hyödyntäminen. Myös teknisten piirrustusten ja tietomallien osalta ollaan 

menossa yhä enemmän kohti 3D:tä virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden avulla, mikä 

mahdollistaa esimerkiksi pääsyn ”osien sisälle”. Tällaisten uusien teknologien hyödyntämisessä 

tulee kuitenkin huomioida tilaus-toimitusprosessin vaatimukset ja luoda omat aliprosessit myös 

uusien tietojärjestelmien käyttämisestä. Esimerkiksi BIM-projektien osalta työskentelyn vaiheet 

ovat varsin erilaiset kuin normaalissa tavassa ja siksi on tärkeää, että myös näiden osalta 

prosessit on mietitty tarkkaan.  

Myös tuotantokuviin liittyvät ongelmat olisi hyvä saada ratkaistua mahdollisimman pian, jotta 

se ei aiheuttaisi ongelmia tuotannossa. Kuvat tulisi olla saatavilla tuotannon työntekijöille myös 
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silloin kun työnjohto ei ole paikalla. Osittaiseksi ratkaisuksi ehdotettiinkin, että esimerkiksi 

yhdellä tuotannon tietokoneella olisi pääsy kuvien tietokantaan ja että koneella olisi riittävän 

suuri näyttö tarkastella kuvia. Tämä ei ole yhtä hyvä ratkaisu kuin paperiset kuvat, mutta on 

huomattavasti parempi, että työntekijä saa hätätapauksessa katsottua kuvan edes tietokoneen 

näytöltä kuin, että hän ei pystyisi työskentelemään lainkaan. Tässä tapauksessa yksi tietokone 

toimisi toissijaisena ratkaisuna, mikäli paperiselle kuvalle käy jotain tai se on hävinnyt. 

Ensisijaisesti käytettäisiin silti aina paperisia kuvia niiden helpon liikuteltavuuden ja 

luettavuuden takia.   

Yleinen resurssien riittävyyden varmistaminen 

Haastatteluissa nousi esille, että nykyiset resurssit organisaation toiminnassa ovat melko tiukat. 

Tämä johtaa siihen, että työntekijöiden on joustettava jonkin verran, jotta kaikki tarvittavat työt 

saadaan tehtyä varsinkin kiireaikoina. Joustaminen vaatii työntekijän ja työnantajan välistä 

luottamusta ja arvostusta. Kiireaikoina lisäresurssit olisivat hyvä asia, mutta hiljaisempina 

aikoina pärjätään hyvin nykyisilläkin resursseilla. On tärkeää, että työntekijäresursseja 

tarkasteltaisiin säännöllisesti kriittisesti, mutta myös avoimesti. Työntekijöiden palkkaamista ei 

saa nähdä pelkkänä kulueränä. Esimerkiksi projektinhallinta on tehtävä, jossa liian pienillä 

rerursseilla joudutaan aina tinkimään, kun esimerkiksi asiakkaaseen ei ehditä olla niin paljon 

yhteydessä kuin haluttaisiin. Haastatteluissa nousi esille muun muassa se, että mallinnuksessa 

olisi hyvä olla hieman enemmän resursseja kuin normaalisti olisi tarvetta, jotta mallinnuksen 

takia yksikään kuva ei olisi ikinä myöhässä. Tämä vaatii toki tarkkaa kannattavuusharkintaa ja 

kannattavuuslaskelmien tekoa, koska lähtökohtaisesti ylimääräisten työntekijöiden 

pitäminenkään ei ole järkevää. Resurssien osalta pätee sama asia kuin prosesseihin yleisestikkin, 

eli prosessi on aina yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Tämän tarkoituksena ei kuitenkaan ole 

se, että pyrittäsiin osoittamaan heikoin lenkki ja kohdistamaan syytökset tähän. 

Prosessijohtamisen oppien mukaisesti tulee keskittyä siihen, että pohditaan, mikä teki virheen 

mahdolliseksi, sen sijaan, että keskityttäisiin etsimään virheen tekijää (Laamanen, 2001, s. 49).   

Esille on myös noussut, että organisaatiossa on vaikeasti täytettäviä paikkoja, jotka vaativat 

tietynlaista koulutusta ja osaamista. Tähän liittyen on tärkeää, että yritys tekee aktiivisesti 
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yhteistyötä koulutuslaitosten kanssa. Lisäksi on tärkeää ylläpitää ja kehittää yrityksen mainetta 

työnantajana, jotta tarvittavia osaajia saadaan houkuteltua myös muista yrityksistä. Yleinen 

työnantajan kuvan parantaminen ja yrityksen tuominen esille laajemmalle yleisölle on varmasti 

hyödyksi rekrytoinneissa.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Johtopäätöksissä arvioidaan aiemmin esitettyjä kehitysehdotuksia kriittisesti. Ehdotukset 

pisteytetään, ja niille annetaan toteutusjärjestys. Samassa luodaan yhtymäkohtia tiedossa oleviin 

tuleviin opinnäytetöihin organisaatiossa. Luvussa vastataan lyhyesti tutkimuskysymyksiin. 

8.1 Kehitysehdotusten arviointi ja toteutusjärjestys 

Kehitysehdotuksia pohdittiin kahden tekijän kautta. Ensimmäinen kriteeri on kehitysehdotuksen 

kriittisyys. Kriittisyys kuvaa, kuinka tärkeäksi kehitysehdotuksen toteutus kohdeorgnisaatiossa 

koetaan. Toinen kriteeri on kehitysehdotuksen toteutuksen helppous. Tämä kuvaa 

kehitysehdotuksen toteutuksen helppoutta tai vaikeutta. Kehitysehdotukset arvioitiin sekä 

kriittisyyden että toteutuksen helppouden osalta viisi asteikkoisilla mittareilla, joissa 1 oli ”ei 

lainkaan kriittinen” ja ”erittäin vaikea toteuttaa” sekä 5 oli ”erittäin kriittinen” ja ”erittäin helppo 

toteuttaa”. Jokainen arvioija, antoi omat pisteet jokaiselle molempien tekijöiden osalta. Tällöin 

mitä suuremmat pisteet kehitysehdotus sai, sitä nopeammin se pitäisi toteuttaa. Arvioinnissa 

kriittisyydelle annettiin 75 % painotus ja toteutuksen helppoudelle 25 %. Loppupisteet 

muodostuivat kaikkien arvioitsijoiden pisteiden keskiarvosta. Arvioitsijoiksi valittiin 

tutkimuksen tekijä, tuotanjohtaja ja tuotepäällikkö, jolloin arviointiin saatiin näkemys 

kohdeorganisaation ulkopuolelta, tuotannon operatiiviselta puolelta sekä myynnin ja 

tuotehallinnan osalta.   

Kehitysehdotusten arviointitaulukko on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 6. 

Kehitysehdotukset on esitetty arvioinnin mukaisessa toteuttamisjärjestyksessä alla olevassa 

listauksessa. Kaikki kolme arvioitsijaa olivat hyvin yhtä mieltä kehitysehdotusten arvioinnin 

osalta. Arvioinnin perusteella voidaan todeta, että osa kehityshankkeista on varsin helppoja 

toteuttaa. Tätä vahvistaa myös se, että kehityshankkeisiin ei suoraan liity suuria investointeja tai 

muita paljon kustannuksia tuovia toimenpiteitä. Kehitysehdotukset ovat luonteeltaan enemmän 

toimintatapojen muuttamista, pelisääntöjen kehittämistä, kommunikaation parantamista sekä 

yleistä jatkuvaa kehittämistä. Kaikki kehitysehdotuksen koettiin myös melko kriittisinä, 
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kokonaiskeskiarvon ollessa 3,67 pistettä (kaikkien vastaajien ja kehityehdotusten keskiarvo). 

Toteutuksen helppouden osalta keskiarvo oli 2,81, eli melko vaikean ja neutraalin välissä.   

1. Sisäisen kommunikaation kehittäminen.  

2. Joustamisen pelisääntöjen kehittäminen ja tuotantoajan lukitseminen. 

3. Yleinen resurssien riittävyyden varmistaminen, erityisesti kriittisissä toiminnoissa. 

4. Tietojärjestelmien yleinen kehittäminen, uuden ERP:n käyttöönoton onnistuminen, 

teräspalkkien kuva-asian kehittäminen. 

5. Työturvallisuuden kehittäminen. 

6. Ulkoisen kommunikaation kehittäminen ja asiakkaiden kouluttaminen. 

7. Emoyhtiön sisäisen roolin vahvistaminen. 

8. Tuotantotilausten kuittausten kehittäminen. 

9. Kokonaisprosessien mittaaminen ja työntekijöiden mittauskoulutus. 

Koko kohdeorganisaation kannalta keskeisimpänä kehityskohteena voidaan pitää 

kommunikaation paratamista ja yleisen tietoisuuden lisäämistä. On koko organisaation etu, että 

kaikki työntekijät jokaisella organisaatiotasolla tietävät ja tuntevat organisaation olemassa olon 

perusteet ja tiedostavat, miksi asioita tehdään. Paremmalla kommunikaatiolla voidaan ehkäistä 

ongelmien syntyä ja toisaalta ongelmat tulevat esille nopeammin, kun tieto ei häviä. 

Kommunikaation kehittäminen ei todennäköisesti aiheuta myöskään suurta muutosvastarintaa, 

jolloin asioita on helpompi toteuttaa.  

Kohderganisaation yleisempään ongelmaan prosessijohtamisen näkökulmasta vaikuttaa se, että 

prosesseille ei ole systemaattisesti määritelty omistajia. Tällöin on vaikeaa tietää, kenen 

vastuulla mikäkin tehtävä on. Prosessinomistajat tulisi olla määritelty selkeästi, jolloin heillä on 

kokonaisvastuu prosessista ja sen kehittämisestä. Tämän kehittäminen helpottaa myöskin 

kommunikaatiota, koska vastuuhenkilöt (prosessinomistajat) ovat määritelty.  

Joustamisen pelisäännöt ja tuotantoajan lukitsemisella tähdätään siihen, että tuotantolle ei 

aiheutuisi niin paljon ongelmia joustamisesta johtuen. Pelisääntöjen avulla joustamisesta 

tehdään ikään kuin koko organisaation ”ongelma”, kun aikaisemmin asiakkaalle joustetaminen 

on aiheuttanut ongelmia pääasiassa vain tuotannolle. Joustamisen kehitysehdotuksen osalta on 
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kuitenkin huomattava, että toteutus ei tule olemaan yksinkertaista. Pelisääntöjen kehittäminen 

tulee olemaan vaikeaa, koska sääntöjen osalta on otettava huomioon kaikki prosessin sisällä 

olevat toiminnot ja tämä aiheuttaa varmasti ristiriitoja eri toimintojen välillä.  

Kolmanneksi tärkeimpänä kehitysehdotuksena nähtiin resurssien riittävyyden varmistaminen 

erityisesti kriittissä toiminnoissa. Kriittiset toiminnot aiheuttavat pullonkauloja, mikäli resurssit 

eivät ole niissä riittävät. Teräspalkkituotannon tilaus-toimitusprosessin osalta kriittisiä 

toimintoja ovat erityisesti mallinnus ja projektinhoito. Liian pienet resurssit aiheuttavat ajallisia 

viivästyksiä tai vaihtoehtoisesti vaativat ylitöiden tekemistä. Myös tuotannossa on oltava 

riittävät resurssit, jotta se toimii suunnitellusti. Tuotannossa on kuitenkin onnistuttu tähän 

mennesse resurssienhallinnassa suhteellisen hyvin. Arvioitsijat näkivät kehitysehdotuksen 

toteuksen helppouden osalta neutraaliksi.  

Yleisenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että kaikki kehitysehdotukset ovat suhteellisen 

helposti toteutettavia ja kriittisyyden osalta kaikki kehityehdotukset tulisi toteuttaa. Sisäisen 

kommunikaation osalta kehitystoimenpiteet on jo aloitettu. Tärkeimmät kehitysehdotukset tulisi 

toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Myös kohdeorganisaatiossa loppuvuoden aikana teetettävät 

opinnäytetyöt tukeavat tässä työssä esitettyjä kehityshankkeita. Tulevat opinnäytetyöt liittyvät 

työturvallisuuden kehittämiseen ja tuotannonsuunnitteluun.  

8.2 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

Työn tutkimuskysymykset koostuivat yhdestä päätutkimuskysymyksestä ja kahdesta 

alikysymyksestä, mitkä on esitetty alla.  

1. Mitä prosessijohtaminen on rakennustuoteteollisuuden yrityksessä ja kuinka sitä voidaan 

kehittää? 

1.1. Mikä on tilaus-toimitusprosessi rakennustuoteteollisuuden yrityksessä, miten sitä 

voidaan kehittää ja kuinka sitä tulisi mitata? 

1.2. Kuinka erilaisilla tietojärjestelmillä voidaan tukea prossessijohtamista? 
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Prosessijohtaminen on erilaisten ydin- ja tukiprosessien johtamista. Prosessi on toimintoketju, 

jossa resurssien avulla muutetaan syötteet tuotoksiksi. Prosessijohtamisessa pyritään johtamaan 

organisaatiota läpileikkaavia prosesseja yksittäisten toimintojen sijasta. Yleisimmällä tavalla 

prosessijohtamista voidaan pitää ajattelu- ja johtamistavan muutoksena, jossa pyritään 

pääsemään eroon muun muassa siiloutumisesta sekä yksilöiden mittaamisesta ja virheiden 

tekijän löytämisestä, ja siirtymään kokonaisvaltaiseen prosessiajatteluun, prosessien 

mittaamiseen ja löytämään virheiden mahdollistajat. Prosessijohtamisessa myös asiakas on 

hyvin keskeisessä roolissa, koska prosessien tulee aina alkaa ja päättyä asiakkaaseen. 

Rakennustuoteteollisuuden yritys ei varsinaisesti eroa muusta teollisuudesta. Ainoan eron 

muodostaa se, että rakennustuoteteollisuuden asiakkaana toimivat rakennusteollisuuden 

yritykset, joiden toiminta on ollut perinteisesti hyvin suhdanneriippuvaista ja toisaalta 

kehitykseltään hyvin hidasta. Tästä syystä niin sanottua vetoapua ei ole saatu asiakkaiden 

suunnasta, vaan nimenomaan rakennustuoteteollisuuden on täytynyt toimia innovaatioiden ja 

kehityksen edelläkävijöinä.  

Tilaus-toimitusprosessi on useimmiten yksi organisaation ydinprosesseista. Tällä tarkoitetaan 

prosessia, joka kattaa koko ketjun asiakkaan tilauksesta siihen, kun palvelu tai tuote on 

toimitettu asiakkaalle. Kohdeorganisaation tapauksessa tilaus-toimitusprosessina käsiteltiin 

teräspalkkituotannon tilaus-toimitusprosessia. Tämä sisältää muun muassa myyntiä, 

suunnittelua/mitoitusta, mallinnusta, tuotantoa ja projektinhallintaa. Prosessin kehittämisessä 

apuna käytettiin haastatteluja, joiden avulla pyrittiin selvittämään prosessin ongelmakohdat ja 

pullonkaulat. Prosessijohtamisen ja tilaus-toimitusprosessin teorioiden mukaisesti näille 

ongelmille esitettiin kehitysehdotukset siten, että koko prosessin toiminta parantuisi eikä 

ainoastaan yhden toiminnon. Mittaamisen osalta konkreettisia mittausehdotuksia ei annettu. 

Teorian mukaisesti työssä kuitenkin nostettiin esille, että kohdeorganisaation pitäisi pyrkiä 

mittaamaan enemmän kokonaisprosessia yksittäisten toimintojen mittaamisen lisäksi. Näin 

mittaamisella tavoitellaan kokonaisprosessin optimointia, eikä haitallista osaoptimointia 

syntyisi.  

Erilaiset tietojärjestelmät mahdollistavat työtehtävien tekemisen tehokkaammin ja paremmin. 

Esimerkiksi toimivien mallinnusohjelmien käyttö nopeuttaa mallinnusprosessia ja sitä kautta 
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kokonaisprosessia. Toimivat ja oikeat työkalut myös tuovat kilpailuetua muihin allalla toimiviin 

yrityksiin verrattuna, koska työkaluilla pyritään helpottamaan myös asiakkaan työtä. 

Esimerkiksi suunnittelutoimistot hyötyvät siitä, että kohdeorganisaatio käyttää moderneja ja 

hyviä suunnittelu- ja mallinnusohjelmistoja. Edellämainituista syistä johtuen on tärkeää, että 

kohdeorganisaatio panostaa digitaalisuuden hyödyntämiseen. Toiminnanohjausjärjestelmän 

osalta esiin nostettiin uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton riskit. 

Toiminnanohjausjärjestelmä yleisesti helpottaa prosessien johtamista sekä hallintaa, ja näin 

ollen tukee prosessijohtamista. Mikäli kohdeorganisaatio etenee prosessijohtamisen osalta 

prosessisuuntautuneemmaksi, voi jatkossa olla tarpeellista harkita erillisten prosessien 

hallintaohjelmistojen käyttöönottoa.  
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9 YHTEENVETO 

Työn aiheena oli prosessijohtamisen kehittäminen rakennustuoteteollisuudessa, koska 

kohdeorganisaatiossa haluttiin selvittää, kuinka prosessimaista oman organisaation toiminta on 

tällä hetkellä. Selvityksen ja prosessien kehittämisen taustalla kohdeorganisaatiossa vaikuttaa 

yrityksen merkittävä kasvu viime vuosina.  Kohdeorganisaatiossa tiedostetaan, että yrityksen on 

oltava jatkuvasti valmis muuttamaan omia toimintatapojaan sopeutuessaan globalisaation 

aiheuttamiin vaikutuksiin yrityselämässä. Rakennustuoteteollisuuden toimialalla kehitykseen 

vaikuttaa myös se, että rakennusteollisuuden asiakkaiden tuottavuuskehitys ja innovatiivisuus 

on ollut hyvin hidasta ja vähäistä. Tästä johtuen rakennustuoteteollisuuden on itse toimittava 

kehityksen edelläkävijöinä.   

Työn tavoitteena oli tunnistaa keinot, joilla prosessijohtamista voidaan kehittää 

rakennustuoteteollisuuden yrityksessä. Tähän liittyen kohdeorganisaatiossa haluttiin tunnistaa 

oman toiminnan prosessisuuntautuneisuus/prosessijohtamisen taso. Näiden lisäksi haluttiin 

löytää prosessijohtamisen viitekehyksen mukaiset kehitysehdotukset kohdeorganisaation 

yhdelle ydinprosessille, tilaus-toimitusprosessille. Työhön liittyen tehtiin paljon erilaisia 

rajauksia. Esimerkiksi toimitusketjun kokonaisuutta ei käsitelty enempää kuin oli tarpeen, jotta 

tilaus-toimitusprosessi voitiin käsitellä. Myöskään suorituskyvyn mittaamista ei käsitelty kuin 

prosessien mittaamisen oslta oli tarpeellista. Työn tuloksena tulee kehitysehdotuksia niin koko 

kohdeorganisaation kehittämistä kuin ydinprosessin kehittämistä varten.  

Tutkimusmenetelmältään työ on pääasiassa laadullinen tutkimus, sisältäen pienissä määrin 

myös määrällisiä menetelmiä. Työn  kirjallisuusosassa perehdyttiin laajasti prosessijohtamisen 

teoriaan ja syvennyttiin tarkemmin erityisesti tilaus-toimitusprosessin ja prosessien mittaamisen 

teorioihin. Lisäksi tuotiin esille tietojärjestelmien rooli prosessijohtamisessa. 

Kirjallisuuskatsauksessa käytettiin laajasti erilaisia materiaaleja, kuten oppikirjoja, tieteellisiä 

julkaisuja ja erilaisia muita lähteitä.  

Työn empiirinen osio jakautui kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa selvitettiin 

kohdeorganisaation prosessijohtamisen tasoa. Tätä varten organisaation sisällä teetettiin 
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verkkokysely. Verkkokyselyn pohjalta muodostettiin kokonaiskuva, jota täydennettiin 

avoimella keskustelutilaisuudelle. Lisäksi kohdeorganisaation prosessisuuntauneisuuteen 

liittyen haastateltiin yhtä työntekijää liittyen prosessikuvasten hyödyntämiseen. Verkkokysely 

koostui pääasiassa monivalintakysymyksistä, mutta sisälsi myös muutamia avoimia 

kysymyksiä. Näiden avulla pyrittiin saamaan mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva 

kohdeorganisaation prosessisuuntautuneisuudesta.  

Työn empiirisen osion jälkimmäisessä osassa selvitettiin ydinprosessin, teräspalkkituotannon 

tilaus-toimitusprosessin, ongelmakohtia ja luotiin tälle kehitysehdotuksia. Ydinprosessin 

ongelmakohtien tunnistamista varten pidettiin kymmenen haastattelua prosessin eri vaiheista. 

Haastatteluiden avulla luotiin kehitysehdotukset prosessin parantamista varten. 

Haastattelumenetelmäksi valittiin teemahaastattelu, koska sen koettiin sopivan parhaiten tämän 

aiheen kartoittamiseen kohdeorganisaatiossa.   

Teoriassa esille nostettiin asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen. Lisäksi tuotiin esille, että 

prosessien kuvaaminen on yksi prosessijohtamisen keinoista, mikä ei yksinään ratkaise 

ongelmia. Tilaus-toimitusprosessin osalta huomattiin, että asiat ovat monesti ristiriitaisia 

keskenään. Asiakkaille pitäisi pystyä joustamaan, mutta samalla läpimenoajan tulisi pysyä 

lyhyenä ja sovituista toimituspäivistä tulisi pitää luotettavasti kiinni. Prosessien mittamisessa 

tärkeintä on mitata oikeita asioita sopivalla tarkkuudella. Ydinprosessin osalta 

suorityskykytekijät voitiin jaotella kolmeen ryhmään; asiakastyytyväisyyteen, reagointikykyyn 

ja joustavuuteen sekä tehokkuuteen.  

Kohdeorganisaation prosssisuuntauneisuuden osalta todettiin, että organisaatio ei ole 

prosessisuuntautunut. Prosessit on jossain määrin kuvattu, mutta kuvauksia ei hyödynnetä 

millään tavoin. Kehitysehdotuksina annettiin yleisen tietoisuuden lisääminen ja perehdytysten 

kehittäminen, asiakastarpeiden parempi tunteminen, prosessin suunnittelu siten, että prosessi 

huomioi tuotteiden räätälöitävyyden, sekä projektinhoidon yleinen kehittäminen.  

Ydinprosessista löydettiin haastatteluiden avuilla useita ongelmakohtia. Suurimpina ongelmina 

nähtiin kommunikaation heikkous, asiakkaalle joustamisesta aiheutuvat ongelmat ja resurssien 

puutteet. Haastattelun avulla luotiin yhdeksän kehitysehdotusta, jotka pisteytettiin 
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toteuttamisjärjestyksen saamiseksi. Kolme kriittisyyden ja toteutuksen helppouden perusteella 

ensimmäisiksi pisteytettyä kehitysehdotusta olivat seuraavat: 

1. Sisäisen kommunikaation kehittäminen 

2. Joustamisen pelisääntöjen kehittäminen ja tuotantoajan lukitseminen 

3. Yleinen resurssien riittävyyden varmistaminen  

Jo pelkästään edellä mainittujen tärkeimpien kehitysehdotusten toteuttamisella voidaan saavutta 

huomattavia hyötyjä kohdeorganisaation sisällä. Lisäksi todettiin, että digitaalisuuteen on 

panostettava jatkossakin, koska ne luovat myös kilpailuetua kohdeorganisaatiolle. Analyysissä 

ERP-projektin osalta esiin nostettiin lähinnä sen käyttöönottoon liittyvät riskit. 

Prosessijohtamisen näkökulmasta toiminnanohjausjärjestelmät ovat välttämättömyys, mutta 

myöhemmässä vaiheessa, mikäli organisaatio on muuten kehittynyt prosessijohtamisessa, 

voidaan harkita myöskin erillisten prosessien hallintaohjelmistoja.  

Kokonaisuudessaan työn tuloksena tulleita kehityehdotuksia voidaan pitää merkittävinä ja 

helposti toteutettavina. Osittain kehitysehdotukset linkittyvät kohdeorganisaatiossa 

myöhemmin tehtäviin opinnäytetöihin ja antavat sen puolesta hyvän pohjan syventyä 

tarkemmin tiettyihin kehityskohteisiin.  
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(jatkuu) 

LIITTEET 

LIITE 1. Verkkokyselyn kysymykset 

Prosessijohtaminen ja oman työtehtävän prosessikuvaus 

1. Kuvaile muutamalla sanalla tai lauseella, mitä prosessijohtaminen tuo sinulle mieleen. 

2. Oletko nähnyt koko organisaation prosessikarttaa? 

3. Onko sinua missään vaiheessa perehdytetty organisaation prosesseihin? 

4. Oletko nähnyt oman vastuualueesi prosessikuvausta? 

5. Jos olet nähnyt oman vastuualueesi prosessikuvauksen, niin vastaa tähän. Onko 

työskentelysi olemassa olevan kuvauksen mukaista? Perustele vastauksesi lyhyesti. 

6. Jos et ole nähnyt oman vastuualueesi prosessikuvausta, niin vastaa tähän. Koetko, että 

prosessikuvauksen näkemisestä voisi olla hyötyä omassa työskentelyssäsi? Perustele 

vastauksesi lyhyesti. 

 

Organisaation prosessisuuntautuneisuuden kartoitus (monivalintakysymykset) 

1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten sitä, kuinka organisaatio on 

organisoitu? 

a. Organisaatiolle on ominasta toimintoyksiköt (esim. myynti, tuotanto, jne.). 

b. Organisaatiossa on toimintoyksiköt. Joistain toimintorajoista ylittävistä 

toiminnoista vastaavat tiimit (esim. uuden tuotteen kehitys). 

c. Organisaatiolla on toimintoyksiköt, mutta organisaation jäsenet osallistuvat 

jatkuvasti toimintoyksikköjen rajoja ylittäviin monialaisiin tiimeihin. 

d. Lähes kaikki toiminnot suoritetaan toimintoyksikköjen rajoja ylittävissä 

monialaisissa tiimeissä, joihin työntekijät ovat osoitettu. 

e. Organisaatiorakennetta voidaan parhaiten kuvata useiden prosessien 

yhdistelmänä / kokoelmana. Toimintoihin perustuvat "osaamiskeskukset" 

tukevat prosesseja



   (liite 1 jatkoa) 

(jatkuu) 

LIITE 1. Verkkokyselyn kysymykset 

2. Mitä termejä organisaation jäsenet käyttävät heidän puhuessa omasta työstään tai 

kommunikoidessaan toistensa kanssa? 

a. Organisaation jäsenet puhuvat heidän omasta toimintoyksiköstään ja heidän 

omista tehtävistään. 

b. Organisaation jäsenet puhuvat toimintoyksiköistä ja oman yksikön toiminnoista. 

c. Termit kuten syötteen (input) tuominen ja tuotoksen (output) toimittaminen on 

yleisiä keskusteluissa. 

d. Organisaation jäsenet puhuvat olevansa osa prosessia, jotka ovat luomassa 

tuotteita yhdessä. 

e. Organisaation jäsenet kaikilla organisaatiotasoilla puhuvat prosesseista, 

asiakkaista, tiimeistä, prosessien suorituskyvystä, jne. 

3. Missä määrin prosessit ovat kuvattu ja missä määrin näitä kuvauksia hyödynnetään? 

a. Prosesseja ei ole tunnistettu. 

b. Pääprosessit on tunnistettu ja nimetty. 

c. Useat prosessit on dokumentoitu ainakin jonkunlaisella tarkkuustasolla. 

d. Prosessit on pääasiassa dokumentoitu usealla tarkkuustasolla käyttämällä 

tekstidokumentteja ja/tai graafisia kuvioita. Dokumentaatiota päivitetään silloin 

tällöin. 

e. Kaikki prosessit on täysin dokumentoitu käyttämällä tekstitiedostoja, graafisia 

malleja ja/tai erityisohjelmistoja. Dokumentaatiota päivitetään määräajoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   (liite 1 jatkoa) 

(jatkuu) 

LIITE 1. Verkkokyselyn kysymykset 

4. Missä määrin prosessien dokumentaatiota todellisuudessa hyödynnetään? 

a. Prosessit suoritetaan pääosin kiireellisinä (Ad hoc). 

b. Prosessit suoritetaan rutiininomaisesti. 

c. Työskentelytavat perustuvat prosessikuvauksiin, mutta usein tehtävät suoritetaan 

eri tavalla kuin prosessikuvauksessa on määritelty. 

d. Prosessit suoritetaan prosessikuvausten mukaisesti. 

e. Prosessit suoritetaan prosessikuvausten mukaisesti. Jos prosessia ei silloin tällöin 

voida suorittaa olemassa olevan kuvauksen mukaisesti, johtaa se 

prosessikuvauksen uudelleentarkasteluun. 

5. Missä määrin tietojärjestelmät tukevat tehtävien ja prosessien suorittamista ja 

valvontaa? 

a. Ei yksikään tai muutama tehtävä on erillisten tietojärjestelmien tukema. 

b. Moni tehtävä on erillisten tietojärjestelmien tukema. 

c. Kaikki tehtävät ovat tietojärjestelmien tukemia ja tietojärjestelmät on tai voivat 

olla integroitu toisiinsa. 

d. Suurin osa käytetyistä tietojärjestelmistä on integroitu toisiinsa. 

e. Integroitu tietojärjestelmä tukee kokonaisia prosesseja ja sitä kontrolloidaan 

keskusjärjestelmällä. 

6. Minkä tyyppisiä suorituskykymittareita käytetään yleisesti organisaation alimmilla 

tasoilla? 

a. Suorituskykymittarit liittyvät ainoastaan työntekijöihin. 

b. Tehtäväkohtaiset mittarit, kuten tehtävään liittyvät kustannukset tai 

käsittelyaika. 

c. Tuotekohtaiset mittarit kuten läpimenoaika tai tuotekustannukset. 

d. Kaikkia pääprosesseja mitataan säännöllisesti käyttämällä KPI-mittareita. 

e. KPI-mittareita käytetään jatkuvaan seurantaan ja kaikkien pääprosessien 

suorituskyvyn optimoimiseen.
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LIITE 1. Verkkokyselyn kysymykset 

7. Missä määrin johtaminen perustuu prosesseihin? 

a. Organisaatiossa ei ole määritelty prosessinomistajia. 

b. Pääprosesseille on määritelty prosessinomistajat. 

c. Useille prosesseille on määritelty prosessinomistajat, joilla on täysi vastuu 

prosessista. 

d. Kaikille pääprosesseille on määritelty prosessinomistajat, joilla on täysi vastuu 

ja valta prosessissa. 

e. Organisaation kaikilla tasoilla on selvät ja vahvat prosessien omistussuhteet. 

8. Missä määrin asiakkaiden vaatimukset on ymmärretty ja ne ohjaavat organisaatiota? 

a. Asiakkaiden vaatimusten ja asiakastyytyväisyyden käsittely perustuu ainoastaan 

ulkoisiin valituksiin. 

b. Asiakasvaatimusten ja -tyytyväisyyden arviot ovat saatavilla kyselyiden 

pohjalta. 

c. Organisaatiolla on laajasti julkaistu asiakaspalvelupolitiikka, joka ohjaa osittain 

toimintaa. 

d. Organisaatioon on sulautettu jatkuva tutkimustyö asiakastarpeiden 

tunnistamiseksi ja täyttämiseksi. 

e. Asiakastyytyväisyystieto johdetaan rakenteellisesti takaisin organisaation 

käytettäväksi ja johtamisen tueksi. 
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LIITE 2. Tarkistuslistan kysymykset, vastaukset ja niiden pisteytys 
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LIITE 2. Tarkistuslistan kysymykset, vastaukset ja niiden pisteytys 

 



 

 

LIITE 3. Haastattelujen tiedot 

 

 

 

Haastateltavan 

kirjaintunnus
Päivämäärä Haastattelun aihe

Haastateltavan 

työtehtävä

Haastattelu-

metodi

Haastattelun 

kesto

A 26.2.2018

Kyselytutkimuksen 

havaintojen ja tulosten 

läpikäynti

Toimitusjohtaja, 

tuotantojohtaja, 

liiketoimintapäällikkö

Keskustelutilaisuus / 

avoin haastattelu
75 minuuttia

B 5.3.2018

Big Project Management 

prosessikuvauksen 

hyödyntäminen

Projekti-insinööri Teemahaastattelu 45 minuuttia

C 12.3.2018 Teräspalkkiprosessi Tuotannonsuunnittelija Teemahaastattelu 25 minuuttia

D 14.3.2018 Teräspalkkiprosessi Työnjohtaja Teemahaastattelu 60 minuuttia

E 15.3.2018 Teräspalkkiprosessi Tuotantopäällikkö Teemahaastattelu 31 minuuttia

F 20.3.2018 Teräspalkkiprosessi Liiketoimintapäällikkö Teemahaastattelu 34 minuuttia

G 20.3.2018 Teräspalkkiprosessi Mallintaja Teemahaastattelu 26 minuuttia

H 22.3.2018 Teräspalkkiprosessi Projekti-insinööri Teemahaastattelu 28 minuuttia

I 23.3.2018 Teräspalkkiprosessi Teknisen tuen insinööri Teemahaastattelu 41 minuuttia

J 26.3.2018 Teräspalkkiprosessi Tuotepäällikkö Teemahaastattelu 80 minuuttia

K 4.4.2018 Teräspalkkiprosessi

Operatiivisten 

järjestelmien 

kehityspäällikkö

Teemahaastattelu 56 minuuttia

L 6.4.2018 Teräspalkkiprosessi
Teräspalkkituotannon 

toimitusketjun johtaja
Teemahaastattelu 54 minuuttia



 

 

LIITE 4. Big Project Management -prosessikuvauksen hyödyntäminen –

haastattelun teemat 

1. Onko prosessikartat/prossessikuvaukset yleisesti tuttuja? 

2. Millainen on mielestäsi hyvä prosessikuvaus? 

3. Onko Big project management -prosessin prosessikaavio tuttu? Miten sitä on 

hyödynnetty päivittäisessä toiminnassa? 

4. Onko prosessikuvaus mielestäsi oikein ja mitä muuttaisit siitä? 

5. Onko projektinhallinnalle mielestäsi mahdollista tehdä prosessikuvausta ja mitä 

kuvauksen tulisi ainakin kertoa? 

6. Yritys joustaa paljon asiakkaiden suuntaan. Onko joustamiselle olemassa 

pelisäännöt ja jos ei, niin tulisiko olla? 

7. Miten joustamisesta aiheutuneita ongelmia voitaisiin pienentää? 

 

 

 

 



 

 

LIITE 5. Haastatteluteemat ja haastateltavien roolit ydinprosessin kehittämisessä 

 

 

 



 

 

LIITE 6. Ydinprosessin kehitysehdotusten arviointi ja toteutusjärjestys 

 

 


