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This thesis began with a literature review, which clarifies the themes of process-based 

thinking, process management and the benefits of process-based organizations. It also 

went deeper into the themes of creating process architecture and modeling processes. 

Based on this comprehensive literature review a present state mapping of processes was 

created. The operative performance of these processes was then examined with the help 

of data from the company’s database and supplemented with interviews. Based on the 
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The most significant root causes for the problems in the analysis were the transferring of 
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1. JOHDANTO 

Dynaamisesti muuttuva toimintaympäristö on luonut haasteita yritysten suorituskyvylle. 

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden arvonmuodostus on vähentynyt huomattavasti viime 

vuosien aikoina. (Ernst & Young, 2015) Kilpailun käydessä kovemmaksi uusien 

pienpanimoiden saapuessa markkinoille, vaikeutuu myös asiakasarvon luonti. (Hildebrandt, 

2012) Muuttuvat taloudelliset, poliittiset, sosiaaliset, ympäristölliset ja teknologiset 

viitekehykset nousevat esiin jokapäiväisessä toiminnassa. Globaalit markkinat ovat tehneet 

asiakkaista tietoisempia ja vaativampia. Lisäksi globalisaatio yhdessä 

informaatioteknologian kehityksen, tiedon digitalisoinnin ja kuljetusjärjestelmien 

parantumisen myötä on kasvattanut toimitusketjujen vaatimuksia mahdollistamalla 

tuotekirjon laajentumisen ja vasteaikojen pienenemisen, samalla monimutkaistaen 

järjestelmiä. (Wadhwa et al., 2007; Auramo, J., Kauremaa, J. & Tanskanen, K., 2005) 

Tietotekniset ratkaisut tukevat lähes kaikkia yrityksen toimintoja, joten niiden käyttöönotto 

pitää olla sujuvaa ja nopeaa. (Weber, I. M., 2009, s.4) 

Markkinoiden monimutkaisuus siis lisääntyy ja yrityksiltä vaaditaan ketteryyttä reagoida 

muutoksiin ja poikkeamiin. (Laamanen & Tinnilä, 2009, s.6)   Tämä on tehnyt 

toimitusketjujen hallinnasta haasteellista erityisesti perinteisen tuotannon ja johtamisen 

näkökulmasta yhdessä yhä kiristyvien tuottavuusvaatimuksien kanssa. Seurauksena onkin 

syntynyt suuren mittaluokan epävarmuutta toimitusketjuihin, joka on johtanut uudenlaisiin 

päätöksenteon ongelmatilanteisiin. Johtamisjärjestelmät ovat ajautuneet ongelmiin, joiden 

voidaan katsoa johtuvan sekä sisäisen että ulkoisen informaation riittämättömyydestä, 

jolloin päätöstä ei osata tehdä oikein tai ollenkaan. (Magruk, A., 2018) 

Menestys riippuu yhä vähemmän tuotannon kapasiteetista, organisaation koosta tai käytössä 

olevista taloudellisista resursseista. (Laamanen & Tinnilä, 2009, s.6) On löydettävä 

kilpailuetua myös perinteisten toimintojen, kuten markkinoinnin ja myynnin ulkopuolelta. 

Yksi asiakasarvoa lisäävä tekijä on tehokas ja ketterä toimitusketju, jossa kiinnitetään 

huomiota logistiikan tehokkuuteen sekä lähtö-, että paluuvirroissa. Tehokas paluulogistiikka 

voi parhaimmillaan parantaa asiakaskokemusta ja alentaa asiakkaan kynnystä ostaa tuotteita. 

Tähän syynä on asiakkaan sopimattomasta hankinnasta kokeman taloudellisen riskin 
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pieneneminen. Hyvin toimivat palautusprosessit voivat parhaimmillaan toimia jopa 

erottautuvana markkinointistrategiana yritykselle. (Mark, 2016)  

1.1 Työn tausta 

Kolmannen osapuolen logistiikkatoimijoiden hyödyntäminen jakelu- ja paluulogistiikassa 

on yleistynyt. Logistiikan ulkoistamisella yritykset pyrkivät parantamaan asiakkaan 

kokemaa palvelua sekä ennen kaikkea alentamaan omia kustannuksia. Tärkeimmät 

ulkoistamiselta odotettavat parannukset liittyvät alentuneiden kustannusten lisäksi 

luotettavaan suorituskykyyn ja tasaisesti riittävään kapasiteettiin. Yritykset pitävät tärkeänä 

myös asiakasrajapinnassa toimimista ja tehokasta asiakaspalautustoimintaa. (Anderson et 

al., 2011)  

Paluulogistiikasta on tullut tärkeä osa toimitusketjun hallintaa. Kasvava kiinnostus 

kestävämpiä logistiikkatoimintoja kohtaan on luonut paineita kehittää myös paluuvirtojen 

toimintaa. (Ilgin ja Gupta, 2009) Lisääntynyt paluulogistiikan määrä on aiheuttanut 

ongelmia nykyisiin toimintamalleihin. Erityisen isoina ongelmina pidetään tiedon ja 

tavaravirtojen koordinointia. Erityisesti tieto palautuvien tavaroiden kunnosta tai määristä ei 

ole luotettavaa, joka synnyttää ongelmia paluulogistiikan optimoinnissa. (Niknejad & 

Petrovic, 2014) 

Useat valmistavan teollisuuden yritykset käyttävät funktionaalisiin rakenteisiin perustuvaa 

johtamisjärjestelmää, joissa on yleensä tulospalkkausjärjestelmä käytössä. Tavoitteen 

asetanta on tällöin toimintokohtainen, joka ajautuu huonosti johdettuna tai vaikeassa 

taloudellisessa tilanteessa useimmiten vastuun rajautumiseen ja osaoptimointiin. Vastuun 

rajautumista syntyy osastojen alkaessa suojelemaan omia toimintoaan, usein muiden 

osastojen kustannuksella, mikä taas aiheuttaa koko toimitusketjun toiminnan ja asiakasarvon 

luonnin heikkenemisen. Informaatio ei useinkaan tällaisessa tilanteessa kulje eri osastojen 

välillä jouhevasti vaan pysähtyy yleensä toimintojen rajapintaan. Mittaristot ovat myös usein 

rakennettu monitoroimaan yksittäisen osaston toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta eikä 

johtajat tällöin aina ymmärrä oman osaston toiminnan vaikutusta muihin osastoihin tai 

loppuasiakkaan kokemaan arvoon. 
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Tämä tutkimus on tehty globaalin panimokonsernin Suomen organisaatiolle. Herätteenä 

tutkimukselle toimi yrityksen palautuvien valmistuotteiden varastossa havaittujen 

inventointierojen aiheuttama varastonpitokustannusten lisääntyminen. Syyksi epäiltiin 

paluulogistiikan toimintamalleissa esiintyviä ongelmia. Lisäksi yrityksessä on huomattu 

kasvava tarve tehdä saldokorjauksia puutteellisen kommunikoinnin ja informaationkulun 

seurauksena. Tällaiseen selvitystyöhön on sitoutunut paljon yrityksen resursseja ja 

valistuneimmatkin arvaukset ovat vain intuition pohjalta syntyneitä, jolloin todellista 

juurisyytä ongelmaan ei välttämättä koskaan selvitetä. Organisaation logistiikkatoiminnassa, 

erityisesti kuljetus- ja jakelutoiminnassa, on monta ulkoistettua osapuolta, jotka ovat omiaan 

lisäämään kommunikoinnin ja it-järjestelmien monimutkaisuutta. Yritys on myös 

tiedostanut uuden konsernissa yhteiskäyttöön otetun toiminnanohjausjärjestelmän 

aiheuttamat ongelmat, joihin on tunnistettu yhdeksi syyksi käyttäjien osaamisen puute. 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa yrityksen nykyisten paluulogistiikkaprosessien 

toimintamallit ja niiden toiminnassa esiintyvät ristiriidat sekä heikkoudet. Tästä saatujen 

tulosten perusteella luodaan uudenlaiset paluulogistiikkaprosessit, joiden tarkoituksena on 

tehostaa sekä asiakkaan kokemaa arvoa että yritykselle prosesseista aiheutuvia ajallisia ja 

rahallisia kustannuksia. Tutkimus käsittelee toimituspoikkeamia eli epäonnistuneita 

asiakastoimituksia osana paluulogistiikkaa, koska ne palaavat logistiikkakeskukseen 

käsiteltäviksi. Työn on tarkoitus vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

1. Miksi tuotteiden järjestelmäkirjaukset eivät vastaa fyysisten tuotteiden siirtymistä? 

2. Miten voidaan parantaa yrityksen varastonhallinnan tarkkuutta prosesseja 

uudistamalla? 

Työ rajataan käsittelemään prosessiuudistuksia vain kohdeyrityksen sekä suorassa 

yhteistyössä sen kanssa olevien alihankkijoiden näkökulmasta paluulogistiikassa. Tutkimus 

rajoittuu tarkastelemaan vain palautuvia valmistuotteita ja jättää huomiotta palautuvan 

kierrätysmateriaalin ja pantilliset päällysteet, joita käytetään valmistuotteiden pakkaamiseen 

ja säilyttämiseen. 
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Tutkimus ottaa huomioon paluulogistiikkaan liittyvät verotuskäytännöt, jotka muodostavat 

ison osan paluulogistiikkaan liittyvistä kustannuksista. Kuitenkaan kuljetusjärjestelyihin 

tutkielma ei ota kantaa eikä suuriin liiketoiminnallisiin muutoksiin vaan ratkaisut pyritään 

löytämään uudelleenorganisoimalla yrityksen palautusprosessien toimintaa paremmin 

toimiviksi loogisiksi prosesseiksi. Tutkimuksessa ei tehdä kattavaa suorituskyvyn 

mittaristoa, mutta huomioidaan kuitenkin se jatkokehitystoimenpiteenä ja tärkeänä osana 

onnistunutta prosessikehittämistä.  

1.3 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa käytettiin apuna määrällistä dataa ja 

tieteellistä kirjallisuutta sekä haastatteluja. Yritykselle tuleva empiirinen osuus aloitettiin 

huhtikuussa 2019 data-analyysillä ja yleishaastatteluilla paluulogistiikkaan liittyvillä 

osastoilla. Lopuksi tarkennettiin prosessivaiheita käymällä yksityiskohtaisia haastatteluja. 

Valmis parannettu prosessimalli luovutettiin yritykselle elokuun 2019 alussa.  

Aluksi keskityttiin luomaan monipuolinen ymmärrys prosessiajattelusta, prosessien 

määrittämisestä sekä prosessijohtamisesta kirjallisuuden avulla. Tätä pohjatietoa 

täydennettiin vielä jatkuvan kehittämisen teorialla sekä siihen liittyvien työkalujen 

kirjallisuuskatsauksella. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli luoda alustava 

prosessiarkkitehtuuri kohdeyrityksen paluulogistiikkatoiminnoista yhdessä yrityksen 

toimitusketjun tutustumiskierrokselta saatujen tietojen kanssa. Toimitusketjun 

tutustumiskierros toteutettiin osittain kävelemällä osastoilla ja seuraamalla päivittäistä 

tekemistä, jota täydennettiin kuuntelemalla osastojen johtajien sekä ohjaajan kertomaa 

osastojen toiminnasta ja tavoitteista. Tässä yhteydessä suoritettiin yleishaastattelu, joka 

keskittyi löytämään vastaukset toimitusketjukierroksella heränneisiin kysymyksiin sekä 

ristiriitoihin kirjallisuuden kanssa. 

Tämän jälkeen analysoitiin kohdeyrityksen tietokantaa, jotta voitiin määrittää tarkemmin 

prosessikokonaisuuden vaiheet sekä tutkia erilaisten tapausten käsittelyä. Tietokannasta 

saadun määrällisen datan avulla pyrittiin rakentamaan syy-seuraussuhteita yrityksen 

varastossa esiintyville saldoeroille ja arvioimaan niiden vaikuttavuutta. Tämän vaiheen 

avulla saatiin alustavia syitä palautuvien valmistuotteiden varaston saldoeroihin. Jotta saatiin 
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täydellinen vastaus datasta saataville syille, tarvittiin tarkentavia haastatteluja osastoilla, 

jotka näihin syihin vaikuttivat.  

Tarkentavissa haastatteluissa keskityttiin yksittäisten, data-analyysissä havaittujen, 

tapausten käsittelyyn. Näiden haastattelujen pohjalta saatiin vastaus ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen, joka samalla toimi syötteenä toiselle tutkimuskysymykselle. 

Haastatteluja jatkettiin kysymällä osastojen työntekijöiltä ja johtajilta prosessien puutteista 

tai viivästyksiä aiheuttavista toimenpiteistä prosessin suorittamisessa. Haastatteluja 

toteutettiin myös työryhmissä ja kokouksissa, joiden aiheena oli eri palautusprosessien 

toiminnan analysointi. Haastattelujen ja data-analyysin avulla muodostuneen käsityksen 

pohjalta rakennettiin nykytilan kuvaus, joka vahvistettiin paikkansapitäväksi osastojen 

kanssa. 

Tämän jälkeen pyrittiin selvittämään, oliko prosessin suorittamiseen tarvittava informaatio 

saatavilla ja kuinka helposti. Tässä vaiheessa suoritettujen haastattelujen tarkoitus oli 

kartoittaa, millaisia työkaluja osastot käyttivät keskinäiseen tiedonvälitykseen. Haastattelut 

jatkuivat epävirallisina keskusteluina osastojen kanssa. Tavoitteena tällä kertaa oli kartoittaa 

uuden prosessimallin toimintatapojen mahdollisuutta sekä helppokäyttöisyyttä. Lopulliset 

prosessikuvaukset ja -kaaviot saatiin valmiiksi usean haastattelukierroksen jälkeen niin, että 

ensin kartoitettiin mahdolliset toimintatavat ja sen jälkeen valittiin niistä toimivimmat tai 

parhaimmat lopulliseen prosessimalliin sovellettaviksi. 

1.4 Raportin rakenne 

Tämä tutkimustyön raportti koostuu seitsemästä kappaleesta. Ensimmäinen kappale on 

johdanto, jossa käsitellään yleisesti tutkimukseen johtaneita tekijöitä, mitä tutkimuksella 

tavoiteltiin ja mitä siinä jätettiin käsittelemättä sekä se, miten ja millaisella aikataululla 

tutkimus toteutettiin. Tämän jälkeen syvennytään kirjallisuuskatsauksen avulla 

prosessiajattelun tavoitteisiin ja prosessilähtöiseen yritysrakenteeseen selventämällä 

lukijalle mitä prosessit ovat. Lisäksi pureudutaan prosessien määrittämiseen ja 

tunnistamiseen liittyviin erityiskysymyksiin sekä yleisesti prosessilähtöisen liiketoiminnan 

kehittämiseen ja hallinnointiin. Toisen luvun tavoitteena on selkeyttää prosessikäsitettä niin, 

että ollaan valmiita mallintamaan yrityksen prosesseja tarkemmin. 
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Kolmannessa kappaleessa tutustutaan yksityiskohtaisemmin prosessiarkkitehtuurin 

luomiseen ja prosessien mallintamiseen liittyvään teoriaan. Kappaleessa tarjotaan yleismalli 

prosessiarkkitehtuurin luomiseen ja kerrotaan prosessikuvauksen luomiseen liittyviä 

työvaiheita ja näkökulmia. Lisäksi kappaleessa kuvaillaan prosessikaavioiden tekemiseen 

käytettyjä mallinnuskieliä ja niiden soveltuvuutta erityyppisiin mallinnuskohteisiin. 

Tavoitteena kolmannessa kappaleessa on selventää, millaisia toimenpiteitä 

prosessiarkkitehtuurin luomisessa tarvitaan.  

Neljännessä kappaleessa tutustutaan kohdeyrityksen paluulogistiikan toimintaan ja luodaan 

sen perusteella nykyisen toimintamallin mukaiset prosessikuvaukset. Näiden avulla saadaan 

selkeä käsitys siitä, miten prosessit toimivat eri tilanteissa. Viides kappale tarjoaa 

tapahtumalokista kerätyn datan avulla ongelmiin johtaneita toimenpiteitä, joita 

täsmennetään syvällisten haastattelujen avulla. Näiden tietojen avulla luodaan kokonaiskuva 

ongelmia aiheuttaneista juurisyistä. Tämä analyysi antaa tavoitteet uudelle 

prosessiarkkitehtuurille. 

Kuudennessa kappaleessa luodaan uudet prosessikuvaukset ja yksityiskohtaiset 

prosessikaaviot kohdeyrityksen paluulogistiikkaprosesseille. Näiden tarkoituksena on 

ehkäistä ongelmien syntyminen minimoimalla juurisyiden vaikutus. Lisäksi uusissa 

prosessikuvauksissa ja kaavioissa on panostettu käytettävyyteen ja ymmärrettävyyteen 

jaottelemalla prosesseja aliprosesseiksi sekä tekemällä roolikohtaiset prosessikaaviot. 

Kuudennessa kappaleessa tarjotaan myös jatkokehityskohteita, joiden avulla pureudutaan 

prosessin suorituskyvyn parantamiseen ja juurisyiden ehkäisyyn. Seitsemännessä 

kappaleessa on lyhyt yhteenveto tutkimuksen toteuttamisesta sekä tärkeimmistä tuloksista. 
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 2. PROSESSIAJATTELUN PERUSTEET 

Tässä kappaleessa tarkastellaan prosessiajattelun perusperiaatteita, kehityskulkua kohti 

prosessiorganisaatiota, prosessien rakennetta sekä yleisiä prosessien organisointia ja 

hallinnointia tukevia työkaluja ja malleja tieteellisen kirjallisuuden pohjalta. Työkaluista 

tarkastellaan tarkemmin jatkuvan parantamisen ideologian mukaisia sekä prosessien että 

niiden hallinnoinnin kehittämisessä käytettyjä työkaluja. Kappaleen tarkoituksena on luoda 

lukijalle yleiskuva siitä, mitä prosessilla tarkoitetaan, miten prosesseja muodostetaan ja mitä 

mahdollisuuksia prosessiperusteinen toiminta tarjoaa sekä työntekijä- että johtotasolla 

yrityksessä. 

2.1 Prosessiajattelun tavoitteet 

Prosessiajattelun soveltaminen on yleistynyt yritysmaailmassa laajamittaisesti. Suurimpana 

syynä tälle liikehdinnälle voidaan nähdä lisääntynyt kiinnostus laadunhallinnan roolista 

kustannussäästöjen luojana. Toiminnan laatua parantavien tahojen on ollut pakko tarkastella 

koko prosessia yksittäisen tehtävän tai toiminnon sijaan. Prosessiajattelu on pyrkinyt 

ratkaisemaan funktionaalisen johtamisen aiheuttamia ongelmia erityisesti tietämykseen 

perustuvien prosessien suorittamisessa. Osastojen väliset rajapinnat johtavat tilanteeseen, 

jossa kokonaisprosessin vastuu, kuormitus ja virtaus jakautuu liian monelle toisistaan 

eristyksissä toimivalle yksikölle. Tällöin myös tiedonkulku heikkenee, informaatiovirtojen 

kontrollointi vaikeutuu ja erityisesti hiljainen tieto jää usein siirtymättä osastojen välillä. 

(Davenport, T. & Short, J., 1990; Pitkänen, 2000, s.69) 

Laamasen ja Tinnilän (2008) mukaan prosessiajattelun perususkomuksena voidaan pitää 

tilannetta, jossa organisaatiolla on tietty toimintojen ketju, jonka avulla se luo asiakkaalle 

arvoa. Tätä arvon luontia täytyy johtaa organisaatiossa, jotta saadaan aikaan operatiivista 

tulosta. Pitää siis tunnistaa tämä tapahtumien ketju, mallintaa se ja asettaa sen toteutumiselle 

ja kehittämiselle tavoitteita. Prosessit täytyy siis kuvata, jotta saadaan tietoa arvonluontiin 

liittyvästä toiminnasta. Organisaation kannalta kiinnostavia prosesseja ovat ne, jotka ovat 

kriittisiä yrityksen menestykselle.   
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Näin ollen liiketoimintaprosesseista syntyy yksi yrityksen tärkeimmistä voimavaroista. 

Niillä on suora vaikutus tuotteiden ja palveluiden houkuttelevuuteen, asiakaskokemuksiin ja 

sitä kautta lopulta yrityksen tulokseen. Prosessien tehtävä on järjestellä yrityksen resurssit 

niin että ne kohtaavat ulkoisten vaatimusten kanssa, jotta lopulta saavutettaisiin 

toiminnallinen tehokkuus. Ne määrittelevät tehtävät, työt ja vastuut sekä organisaation 

sisällä että niiden välisissä toimitusverkoissa, joten yksikin häiriö prosessissa voi pysäyttää 

koko yrityksen tai prosessien verkon. Lopulta on täysin prosessien ominaisuuksista 

riippuvaa, mitkä ovat yrityksen mahdollisuudet reagoida nopeasti uusiin olosuhteisiin ja 

vastata jatkuvasti kasvaviin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin. (Dumas et al., 2013, s. 1-2; 

Weske, 2012, s. 4-5) 

Erityisesti teknologiayritysten pörssiarvo ylittää usein sen tuotantovälineiden ja muun 

omaisuuden arvon, koska sijoittajat odottavat yritykseltä tulosta tulevaisuudessa. Kyse on 

brändistä, maineesta ja sellaisen asiantuntijaosaamisen arvosta, jota ei ole helppo ostaa, 

dokumentoida tai kopioida. Jokaisessa organisaation prosessissa on tekijöitä, jotka tekevät 

sen siirtämisen uuteen ympäristöön vaikeaksi ilman osaavaa ihmistä. Itse prosessi voi olla 

hyvinkin yksinkertainen, vaikka siinä syntyy tai käsitellään monimutkaisia asioita. Tämän 

mahdollistaa ihmisten osaamisen hyödyntäminen. (Pitkänen, 2000, s. 66) 

2.2 Prosessin määritelmä ja jaottelu 

Pitkänen (2000) kuvaa prosessia vaiheista muodostuvaksi tapahtumasarjaksi, kuten tilaus-

toimitusprosessi; ilmiöksi tai tapahtumainkuluksi, kuten kemiallinen prosessi tai 

kehityskuluksi, kuten esimerkiksi evoluutioprosessi. Prosessi voi olla jatkuvasti toimiva, 

kuten useimmat teollisuuden prosessit ovat. Toinen mahdollisuus on herätteen käynnistämä 

prosessi, kuten esimerkiksi asiakkaan tilaus tai valitus. Prosessin toimiessa oikein syntyy 

haluttu tuotos tai suorite. Prosessikäsitteen käyttö ja ymmärtäminen on liikemaailmassa 

monimuotoista, joka johtuu jokaisen yrityksen liiketoiminnan luonteesta ja 

organisaatiorakenteesta. Prosessi voi tarkoittaa pelkkää menettelytapaa, mutta yleensä 

mukaan lasketaan myös työ- ja tuotantovälineet.  

 

Laamanen ja Tinnilä (2009) taasen määrittelevät prosessin joukoksi toisiinsa liittyviä 

toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavia resursseja, joiden avulla syötteet muutetaan 
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tuotoksiksi. Mikä tahansa kehityskulku tai toiminta voidaan kuvata prosessina, joka kulkee 

parhaimmillaan asiakkaalta asiakkaalle. Prosessin asiakkaina voivat toimia joko 

organisaation ulkoiset asiakkaat sekä osastojen tai toimintojen välillä toimivissa prosesseissa 

olevat sisäiset asiakkaat. Davenport ja James (1990) taas ajattelevat prosessit joukkona 

peräkkäin suoritettavia tehtäviä, joilla saavutetaan tavoiteltu lopputulos 

 

Prosessin voidaan ajatella olevan suoritettavien aktiviteettien ja tapahtumien kokonaisuus, 

jossa ihmiset tekevät haluttua tulosta. Tapahtumiksi kutsutaan hetkiä, joiden kestoa ei voida 

ajallisesti määritellä niiden ollessa olemattoman lyhyitä. Tapahtuman voidaan ajatella 

käynnistävän sarjan aktiviteettejä, jotka päättyvät asiakkaan saadessa tarpeensa täytettyä 

esimerkiksi asiakkaan kokiessa tarpeen jollekin tuotteelle tai palvelulle. Prosessissa voi olla 

useita tapahtumia, jotka käynnistävät aina aktiviteettien sarjan, kunnes alkuperäisen 

tapahtuman antama vaatimus täyttyy. Aktiviteetit voidaan jakaa joko yksinkertaisiin 

tehtäviin, joita suorittaa yleensä yksittäinen prosessin suorittaja tai monimutkaisempiin 

useista vaiheista koostuviin aktiviteetteihin. Lisäksi prosessiin kuuluu olennaisesti 

päätöksentekopisteet, joiden perusteella määritellään, miten prosessi suoritetaan siitä 

eteenpäin. (Dumas et al., 2013, s.3-6; Ould, 2005, s. 30) 

 

Fleischmann et al. (2012) määrittelee prosessin sarjaksi toisiinsa sidoksissa olevia tekemisiä, 

joita suorittaa työtehtäviä tekevät ihmiset tai järjestelmät liiketoimintaa ajatellen loogisessa 

ja ajallisessa järjestyksessä. Siinä käytetään resursseina materiaalia ja tietoa ja sen 

lopullisena liiketoiminnallisena tavoitteena on asiakastarpeen tyydyttäminen ja sitä kautta 

lisäarvon luominen. Sillä on määritelty alkupiste ja syöte sekä selkeä loppupiste ja tuotos. 

Prosessit voidaan jakaa karkeasti ottaen kahteen keskeisimpään prosessilajiin. Näitä ovat 

ydinprosessi ja tukiprosessi. Ydinprosesseihin kuuluvat yrityksen toiminnallisten osastojen 

rajat ylittävät syötteiden ja tuotosten sarjat, jotka luovat asiakkaalle arvoa tuotteen, palvelun 

tai asiakastuen muodossa. Näiden prosessien tuotokset suuntautuvat organisaation ulkoisille 

asiakkaille. Tällaisia prosesseja ovat muun muassa tilaus-toimitusprosessi, tuotteiden tai 

palveluiden kehittäminen ja tyytyväisyyden ylläpitäminen. Yleensä asiakkaalta asiakkaalle 

menevä ydinprosessi on laaja kokonaisuus, jolloin se on järkevää jakaa pienempiin osiin eli 

osaprosesseihin tai aliprosesseihin. Näiden avulla yhden prosessinomistajan organisoitava 



20 

 

kokonaisuus ei käy liian suureksi. Alun perin prosessiajattelussa jaottelu ydin- ja 

tukiprosesseihin lähti liikkeelle Porterin arvoketjun kuvaamisesta toimintojen jonona, kuten 

kuvassa 1 näkyy.  (Ould M., 2005, s. 150-167; Dent & Hughes, 1998; Gandellini et al., 2012, 

s.72) 

 

Kuva 1. Porterin yleinen arvoketjun malli (mukailtu Gandellini et al., 2012, s. 72) 

Tukiprosessit luovat edellytyksiä ydinprosesseille ja niiden asiakkaina ovatkin yleisesti 

organisaation sisäiset asiakkaat, kuten esimerkiksi työntekijät tai tuotantoprosessi. 

Johtamisprosessi itsessään on tukiprosessi, jonka voidaan ajatella koostuvan kahdesta 

prosessityypistä. Näitä ovat suorittavan ydinprosessin johtamisprosessi ja strateginen 

johtamisprosessi, joista operatiivisella prosessin johtamisella pyritään ylläpitämään ja 

strategisella suunnittelulla parantamaan organisaation suorituskykyä. (Ould M., 2005, s. 

150-167)  

Useat ydinprosesseista on niin sanottuja avainprosesseja eli ne ovat keskeisiä menestyksen 

saavuttamiseksi. Toisaalta avainprosessiksi voidaan lukea myös tukiprosesseja, kuten 

esimerkiksi johtamisprosessi, strategiaprosessi tai markkinointi ja asiakasyhteistyö. Nämä 

prosessit vaativat yleensä osaamista, jonka avulla erotutaan kilpailijoista. Avainprosessien 

määrittämisessä tärkeintä on painottaa pakottavaa tarvetta keskittyä määriteltyyn 

avainprosessien joukkoon, jotka löytyvät pohtimalla mitkä prosessit ovat merkittävimpiä 
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arvonluojia tai aiheuttavat suurimpia ongelmia organisaatiolle tai molempia. (Pitkänen, 

2000, s.69-71, Dumas et al., 2013, s.33) 

2.3 Prosessien tunnistaminen ja määrittäminen 

Pitkäsen (2000) mukaan prosessien tunnistaminen on mielekkäiden, arvoa tuottavien 

kokonaisuuksien löytämistä kehittämisen kohteiksi. Prosessin määrittämisessä on tärkeää 

ottaa huomioon asiakasnäkökulma ja prosessin tuottama arvo tai hyöty. Tuottavimmat ja 

kiireellisimmät kehityskohteet yrityksessä voivat olla sellaiset prosessit, joita 

organisaatiossa ei ole lainkaan. Prosessien tunnistamisessa ei siis kannata aina tuijottaa vaan 

olemassa olevaan, sillä merkittävin kilpailuvaltti voi löytyä prosessista, jota ei markkinoilla 

vielä ole olemassa.  

Prosessien tunnistaminen on joukko toimintoja, jotka tähtäävät määrittelemään 

järjestelmällisesti organisaation liiketoimintaprosessit ja luomaan kriteerit, joiden avulla ne 

saadaan priorisoitua. Tuloksena saadaan selkeä kuva prosesseista ja niiden keskinäisistä 

suhteista. Tämä niin kutsuttu prosessiarkkitehtuuri toimii viitekehyksenä prosessien 

mallintamisen ja uudelleensuunnittelun tärkeysjärjestyksen sekä laajuuden määrittämiseen. 

Prosessien tunnistamisen tärkeys on ymmärrettävä ja tunnistamistyö onkin suoritettava 

huolella. Ongelmaksi muodostuu useimmiten resurssit, sillä harvalla organisaatiolla on niitä 

tarpeeksi, jotta voidaan mallintaa, analysoida perinpohjaisesti, suunnitella uudelleen ja 

lisäksi vielä jatkuvasti tarkkailla prosessien suorituskykyä yksityiskohtaisesti. Vaikka 

yrityksellä olisikin niin hyvä tilanne, että resurssit tähän löytyisivät, ei se todennäköisesti 

olisi kustannustehokasta sitoa niitä tällaiseen toimintaan. Prosessien tunnistaminen voidaan 

nähdä pitkän aikavälin sijoituksena ja yrityksen on aina ajateltava investoinnillensa tuottoa. 

(Dumas et al., 2013, s. 33-34)  

Prosessin tunnistamisen voidaan katsoa koostuvan kahdesta peräkkäisestä vaiheesta, 

määrittämisestä ja arvioinnista. Prosessien määrittäminen on luonnoltaan jatkuvaa, sillä 

prosessit tulevat muuttumaan ajan kuluessa oli se tarkoituksellista tai ei. Määrittäminen tulee 

siis aina olemaan koeluontoista ja toistuvaa, sillä muuten jumiudutaan pelkkään prosessin 

määrittämiseen eikä saada muutosta käytäntöön. (Dumas et al., 2013, s.33-38) 
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Määrittämisvaihe alkaa yrityksen olemassa olevien prosessien listaamisesta. Prosessin 

laajuuden määrittelemisessä hankaluuksia aiheuttavat hierarkkiset rajat operaatioiden välillä 

eli on vaikeaa selkeästi määrittää rajat prosesseille. Mikäli prosessi on liian laaja toimintojen 

kokonaisuus, aiheutuu siitä ongelmia prosessin johtamiselle erillisenä kokonaisuutena sekä 

suunnan määrittämisen että ketteryyden näkökulmista. Prosesseja määriteltäessä olisikin 

hyvä pohtia vaikutuksen ja hallittavuuden välistä tasapainoa. Mitä vähemmän prosesseja 

halutaan tunnistaa, sitä suuremmaksi yksittäisen prosessin ulottuvuus kasvaa, jolloin 

vahvuudeksi tulee prosessin vaikuttavuus, mikäli sitä johdetaan aktiivisesti. Yhden prosessin 

sisältäessä enemmän työvaiheita on siitä helpompi huomata mahdollisuuksia tehostamiseen 

esimerkiksi tarpeetonta työtä poistamalla. Toisaalta laajat prosessit tuovat mukanaan paljon 

ongelmia, jotka tekevät niistä vaikeammin hallittavia. (Dumas et al., 2013, s. 33-36) 

• Suuren työntekijämäärän osallistuminen prosessiin tekee tehokkaasta 

kommunikoinnista ongelmallista 

• Prosessimallien pitäminen ajan tasalla vaikeutuu ja 

• parannusprojektit muuttuvat monimutkaisemmiksi 

Prosessia määritettäessä on pyrittävä muodostamaan prosessista selkeä kokonaisuus. Kun 

listataan prosesseja, on se pyrittävä aina yhdistämään organisaation johtamisen tavoitteisiin. 

Seuraavat kysymykset on hyvä pitää mielessä prosesseja kartoitettaessa. (Pitkänen, 2000, 

s.73) 

• Miksi prosessi on olemassa; mikä on sen tarkoitus? 

• Onko muodostunut hyötyä ja arvoa tuottava kokonaisuus? 

• Kenelle tätä arvoa tuotetaan? Ketkä ovat asiakkaita? 

• Alkaako prosessi asiakkaasta ja päättyykö se asiakkaaseen? 

Määritystyössä on tärkeää kiinnittää huomiota eri prosessien välisiin vaikutussuhteisiin. 

Mikäli organisaatiossa määritellään sekä kapea-alaisia eli niin sanottuja aliprosesseja että 

laaja-alaisia prosesseja, on tärkeää selvittää niiden väliset yhteydet. Tällöin selvitetään, 

ovatko määritellyt prosessit siis hierarkkisia vai peräkkäisiä prosesseja. Hierarkkisessa 

suhteessa laajemmalla pääprosessilla on kapea-alaisempia aliprosesseja, jotka peräkkäin 
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suoritettuna toteuttaa pääprosessin tavoitteen. Vaikutussuhteiden ymmärtämisen tärkeys 

nousee esiin erityisesti prosessin suorituskykyä tarkkaillessa, sillä johdolla on oltava selkeä 

käsitys, mitkä prosessit vaikuttavat tarkasteltavan prosessin tehokkuuteen. (Dumas et al., 

2013, s.36-38) 

Koska kaikki prosessit eivät ole yrityksen tavoitteiden kannalta yhtä tärkeitä, on ne 

arvioitava perusteellisesti. Tällöin vältetään yrityksen resurssien sitoutumista sellaisiin 

prosesseihin, jotka pahimmillaan aiheuttavat tappiota yritykselle. Jokainen prosessi on 

arvioitava tarkastellen haluttuja kriteerejä. Yleisimmät tarkasteltavat kriteerit ovat prosessin 

tärkeys, toimimattomuus ja käyttökelpoisuus. Prosessin tärkeydellä tarkoitetaan sen 

liittymistä yrityksen strategisten tavoitteiden toteutumiseen, kuten esimerkiksi tuottavuuden 

lisäämiseen. Tällöin pitää siis olla käsitys organisaation strategisista tavoitteista ennen kuin 

arviointia voidaan suorittaa. Toimimattomuus on kriteerinä vaikea arvioitava varsinkin 

organisaatioissa, joilla ei ole kokemusta prosessikeskeisestä toimintatavasta, sillä heillä ei 

ole määrällistä dataa, jonka avulla arvioida. Yritys joutuu siis käyttämään laadullista tietoa 

päätelläkseen, toimiiko prosessi hyvin vai ei. Tällaista tietoa voi saada esimerkiksi johdon 

tai prosessin osallisten käsityksistä prosessista. Käyttökelpoisuudella viitataan prosessin 

herkkyyteen toimia sille suunnitellussa toimintaympäristössä esimerkiksi, kuinka se 

soveltuu lainsäädännön ja kulttuurin kanssa yhteen. (Dumas et al., 2013, s.38-39) 

Yksittäisen prosessin määrittämisen tai löytämisen voidaan ajatella olevan oma prosessinsa, 

joka vaatii monen tyyppistä asiantuntemusta. Sen tarkoituksena on kerätä riittävä määrä 

tietoa organisaation nykyisestä toimintamallista, jotta siitä voidaan luoda sen hetkistä 

toimintaa kuvaava prosessimalli. Tiedon kerääminen on yleensä prosessin määrittämisessä 

työläin ja usein myös eniten aikaa kuluttava vaihe, joten sen suunnittelemiseen kannattaa 

keskittyä huolellisesti. Tehokkaan prosessimäärittämisen voidaan katsoa koostuvan neljästä 

vaiheesta: 

1. Kokoonpanon määrittäminen: Tässä vaiheessa valitaan kehitystiimi, joka on 

vastuussa prosessin työstämisestä.  

2. Tiedon kerääminen: Tämä vaihe sisältää tiedonkeruun, jonka tavoitteena on 

muodostaa ymmärrys prosessin toiminnasta. Tiedon keräämiseen voidaan käyttää 
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erilaisia menetelmiä, kuten haastatteluja, tapahtumalokien analysointia tai 

transaktioiden tutkimista. 

3. Mallintamistehtävän suorittaminen: Tässä vaiheessa organisoidaan prosessimallin 

luonti ja valitaan mallinnustapa, joka antaa järjestelmällisen ja informatiivisen kuvan 

prosessin kulusta. 

4. Prosessimallin laaduntarkastus: Tämän vaiheen tavoitteena on varmistaa, että 

prosessimallit vastaavat tavoitteita. Tämä vaihe on tärkeää, jotta prosessimallille 

syntyy luottamus ja johto on valmis tukemaan sen käyttöä. (Dumas et al., 2013, s. 

156; van der Aalst, 2011, s. 11-19) 

Prosessin määrittämiseen tarvitaan useita sidosryhmiä, joiden keskinäinen kommunikointi 

takaa oikean kuvan saamisen prosessista. Näitä sidosryhmiä voidaan tunnistaa ainakin neljä. 

Hallinnoijien rooli prosessin määrittämisessä on asettaa tavoitteet ja viitekehys. He 

varmistavat, että yrityksen johtoryhmä ja operatiivinen johto ymmärtävät toisiaan sekä 

varmistaa että prosessin määritelmä vastaa haluttua lopputulosta. Hallinnoija vastaa siis 

lopputuloksesta. (Fleischmann et al., 2012, s. 27) 

Toimijat ovat se sidosryhmä, joka suorittaa työtehtäviä, joista prosessi koostuu. He 

osallistuvat aktiivisesti työtehtäviensä kehittämiseen ja järkeistämiseen ja uusien 

liiketoimintaprosessien käyttöönottoon. Jotta toimija voi kehittää työtehtäväänsä 

vaadittavalla sitoumuksella, tarvitsee hän aikaa, taitoa, itseluottamusta ja etäisyyttä arkiseen 

työhönsä. (Fleischmann et al., 2012, s. 27-28) 

Toimijoilla on usein kapea-alainen näkemys yrityksen kokonaistoiminnasta, joten he 

tarvitsevat myös tukea kehittämishankkeisiinsa. Tällöin heitä tukee asiantuntijat, jotka ovat 

yleensä yhden alueen osaajia. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi organisaation kehittäjät 

tai prosessikonsultit. Asiantuntijoita tarvitaan sekä antamaan tietoa tietynlaisten työtehtävien 

tai järjestelmien selkeyttämiseen että itse kokonaisprosessin ja sen osien mallintamiseen. 

(Fleischmann et al., 2012, s. 28; Dumas et al., 2013, s. 156) 

Jotta valmis malli saadaan otettua käyttöön mahdollisimman jouhevasti, täytyy se ensin 

hyväksyttää toimijoilla. Mikäli heillä on jotain lisättävää, täytyy se ottaa huomioon mallin 
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jatkokehittämisessä ennen kuin valmis malli mennään esittelemään hallinnoijalle. 

Mahdollistajan rooli hoitaa kommunikaatiota toimijoiden ja asiantuntijoiden välillä sekä 

varmistaa tiedonkulun ja pitää heitä ajan tasalla. Useimmiten vastarinta uudistuksille johtuu 

puutteellisesta kommunikaatiosta. Mahdollistajan tehtävä on siis havainnoida tarvetta 

uusille kommunikointirakenteille ja tukea sidosryhmiä kanssakäymiseen. (Fleischmann et 

al., 2012, s. 28-29) 

Prosessien määrittämisessä tulee usein eteen haasteita, jotka voivat liittyä tiedonkeruuseen 

prosessin toiminnasta, tiedonlähteiden ajattelumallin tarkoituksenmukaisuuteen sekä 

puutteeseen prosessimallinnuskielien tuntemuksessa. Tiedonkeruuseen liittyvät ongelmat 

ilmenevät useimmiten hajautuneena tietona kokonaisprosessista. Koska prosessi koostuu 

useasta peräkkäisestä toiminnosta, on näillä toiminnoilla useita eri suorittajia, jolloin 

asiantuntijoita tarvitaan useista eri toiminnoista ja vaiheista prosessia, jotta saadaan riittävä 

ymmärrys kokonaisprosessin toiminnasta. Näillä asiantuntijoilla on usein erilainen näkemys 

kokonaisprosessista, jolloin heiltä kerätyn informaation kokoaminen järkeväksi 

kokonaisuudeksi on haastavaa ja vaatii yleensä useita tarkentavia vaiheita, jotta 

epäjohdonmukaisuudet prosessissa saadaan korjattua. (Dumas et al., 2013, s. 158) 

Tiedonlähteiden ajattelumallin tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät ongelmat voidaan mieltää 

asiantuntijoiden tapauskohtaisen ajattelun aiheuttamiksi. Tällöin asiantuntija ei pysty 

kuvailemaan omien toimintojensa yleistä suorittamista vaan takertuu kuvailemaan tietyn 

tapauksen käsittelyn etenemistä. Tällöin prosessikonsultin rooli tiedonjyvästen 

yhdistelemisessä nousee tärkeäksi. Jotta prosessikonsultti voi saada aikaiseksi oikean 

prosessimallin, on asiantuntijoilta kysyttävät kysymykset muotoiltava niin että niiden avulla 

voidaan selvittää mitä tapahtuu, kun jokin tehtävä suoritetaan, mitä tapahtuu 

erikoistilanteissa, joissa olosuhteet eivät pysy samoina tai mitä tapahtuu, jos aikataulut eivät 

pidä. (Dumas et al., 2013, s. 158) 

Prosessimallinnuskielien tuntemukseen liittyvät ongelmat kohdataan yrityksissä, joissa ei 

ole järjestelmällistä prosessikehittämisen kulttuuria. Tähän liittyvät ongelmat ovat sekä 

prosessimallien laatimisessa että laadittujen prosessimallien aihioiden ymmärtämisessä. 

Erityisesti prosessien määrittämisvaiheessa ongelmaksi nousee prosessimallien 
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ymmärtäminen, joka johtaa tilanteeseen, missä asiantuntija ei ymmärrä mallin toimintaa eikä 

tällöin voi myöskään antaa kehitysehdotuksia. Tähän ratkaisuna on saman prosessimallin 

kirjoittaminen luonnollisella kielellä auki. (Dumas et al., 2013, s. 158-159) 

Prosesseja voidaan lähteä tunnistamaan haastattelemalla prosessin toimijoita eli eri 

työvaiheiden tekijöitä. Tässä mallissa edellä mainitut prosessien määrittämisen haasteet 

nousevat tärkeään rooliin, koska tieto kokonaisprosessin suorittamisesta on jakautunut 

useille eri osastoilla toimiville toimijoille ja asiantuntijoille. Haastattelut voidaan suunnitella 

kahdella tavalla, joko etenemällä prosessin alusta loppuun tai lopusta alkuun. Molemmissa 

tavoissa on omat vahvuutensa. Alusta loppuun edetessä saadaan hyvin selville, millaista 

päätöksentekoa eri työvaiheissa tarvitaan. Lopusta alkuun tullessa taas saadaan käsitys siitä 

mitä tietoa tarvitaan tai mitä tehtäviä pitää olla tehtynä ennen kuin tietyn vaiheen voi 

suorittaa. (Dumas et al., 2013, s. 162-163) 

Prosessin tunnistamisessa haastattelemalla käytetään yleensä iteroivaa menetelmää, jossa 

rakennetaan ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen hahmotelma prosessista, josta 

keskustellaan toimijoiden kanssa hahmotelman paikkansa pitävyydestä. Seuraava 

haastattelukierros keskittyy löytämään toimintatavan poikkeavissa tilanteissa. Tätä 

poikkeamien etsimistä jatketaan niin kauan, että voidaan todeta yhdessä tekijöiden kanssa 

hahmotelman olevan nyt valmis prosessi ja se siirtyy mallinnettavaksi. Täysin omana 

toimintamallinaan haastattelu on työvoimaintensiivistä, joten yleensä siihen yhdistetään 

prosessilouhimisen ja työryhmätyöskentelyn menetelmiä. (Dumas et al., 2013, s. 163) 

Työryhmätyöskentelyssä kasataan toimijoista ja asiantuntijoista työryhmä, jonka avulla 

aletaan tunnistamaan prosessia. Tällaisessa lähestymistavassa saadaan usein nopeasti 

kerättyä suuri määrä prosessiin liittyvää tietoa. Työryhmätyöskentelyssä tarvitaan myös 

mahdollistajaa, joka johtaa työryhmän keskustelua tavoitetta kohti. Tämäkin lähestymistapa 

vaatii oman aikansa sekä erillistä asiantuntijuutta myös mahdollistajalta, jotta ilmapiiristä 

saadaan mahdollisimman hyvään yhteistyöhön kannustava, joka ottaa huomioon 

tasaveroisesti puheliaat ja hiljaisemmat osallistujat. (Dumas et al., 2013, s. 164-165) 
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Prosessilouhiminen on yksi uusimmista menetelmistä prosessien määritystyössä. Se 

perustuu koneoppimisen ja tiedonlouhinnan yhdistelyyn. Toisaalta se voidaan myös ajatella 

prosessien mallintamis- tai arviointimenetelmäksi. Kuvassa 2 on koottu yhteen 

prosessilouhimisen perusideologia, jolla voidaan löytää prosesseja ja vahvistaa tai parantaa 

prosessimalleja.  

 

Kuva 2. Prosessilouhimisen perusideologia (mukailtu van der Aalst, s. 9) 

Prosessilouhiminen yhdistää reaaliprosessit ja IT-järjestelmien tuottamat lokitiedot 

prosessimalleiksi. Lokitietoja hyväksikäyttäen voidaan joko löytää prosesseja ilman 

aikaisempaa tietoa prosessista, jolloin lokitietojen pohjalta pyritään muodostamaan 

prosessimalli. Toinen prosessilouhimisen muoto on olemassa olevan prosessimallin 

vahvistaminen vertaamalla sitä tapahtumalokista saatavaan tietoon. Vahvistamismuotoa 

voidaan käyttää siis poikkeamien etsimiseen, paikantamiseen ja selittämiseen. Kolmas 

prosessilouhinnan muoto on parantaminen, jonka tavoitteena on jälleen tapahtumalokien 

avulla parantaa prosessimallia. Tämä eroaa vertaamismuodosta siten, että parantamisessa on 

tavoitteena muuttaa alkuperäistä mallia esimerkiksi vastaamaan paremmin todellista 

toimintaa. (van der Aalst, 2011, s. 9-10) 
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Prosessilouhiminen ei itsessään anna usein täydellistä kuvaa prosessin toiminnasta, koska 

tapahtumalokit eivät välttämättä ole kirjattu samassa järjestyksessä kuin ne prosessissa 

toimii. Tällainen on usein todennäköistä erityisesti funktionaalisissa yrityksissä. Avuksi 

tarvitaan siis tarkkailua, jossa prosessia analysoiva asiantuntija seuraa yksittäisen tapauksen 

käsittelyä eri osastoilla ymmärryksen lisäämiseksi. (Dumas et al., 2013, s. 162) 

2.4 Prosessipohjaiseen organisaatioon siirtyminen 

Prosessipohjaisen organisaatiorakenteen tavoitteena on yksinkertaistaa johtamisen 

rakenteita, hallita työntekijöiden keskinäistä kommunikointia sekä tietoa keskittymällä 

järjestelyissä ja johtamisessa prosesseihin. Lisäksi prosessipohjaisessa mallissa on tarkoitus 

saada työntekijä osallistumaan oman työnsä kehittämiseen ja kyvykkyyksiensä 

hyödyntämiseen. (Oktay & Onur, 2011; Pitkänen s.59-60) Prosessipohjaiseen 

organisaatiorakenteeseen siirtyminen on yleistynyt yritysmaailmassa, koska yhden ihmisen 

työnkuva ei teollisuuden aikakaudella luo valmista tuotetta asiakkaalle, vaan käsittää yleensä 

vain yhden työvaiheen. Työntekijästä on tullut oman työvaiheensa erityisosaaja, kun taas 

organisoinnin on keskityttävä kokonaisprosessin suorituskykyyn, jotta asiakasarvo saadaan 

maksimoitua. Prosessipohjaisen rakenteen tarkoitus on siis selkeyttää työvaiheiden 

hallinnointia ja tavoitteita yksittäisen osaston tai työvaiheen ylivertaisen toiminnan 

ohjauksesta kohti kokonaistavoitetta. (Dumas et al., 2013, s. 8-12) 

Prosessirakenteen käyttöönoton yleistymiseen on vaikuttanut sen teknisten 

toteuttamismahdollisuuksien parantuminen. Suurimpana yksittäisenä tekijänä on ollut 

toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto ja muunneltavuuden parantuminen. Toinen 

yksittäinen syy oli tutkimusten lisääntyminen aihepiiristä ja niiden tuloksena oli useimmiten 

toteamus prosessilähtöisen yrityksen paremmasta suorituskyvystä sekä 

asiakastyytyväisyyden että työtyytyväisyyden osa-alueilla. (Dumas et al., 2013, s. 13) 

Prosessirakenteen ytimenä toimivat liiketoimintaprosessit, jotka pitää kartoittaa 

yhteisymmärryksessä ja organisaation liiketoiminta huomioiden, jotta voidaan nähdä 

ratkaisevat asiakasarvoa tuovat tekijät. Massatuotannossa tärkeitä tekijöitä on erityisesti 

työvaiheiden laatu ja tehokkuus sekä mahdollisimman hyvä materiaalin virtautus, kun taas 

räätälöityjen tuotteiden tuotannossa korostuu erityisesti tekijöiden luovuus, jolloin prosessin 
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on oltava sellainen, jossa kaikki kyvykkyydet saadaan samanaikaisesti ja mahdollisimman 

hyvin esille. Tällainen prosessi on niin sanottu työpajamainen prosessi. (Pitkänen, 2000, s. 

70-71) 

Liiketoiminnan johtaminen prosessien avulla voidaan jakaa kahteen kokonaisuuteen, jotka 

ovat organisaation johtaminen ja prosessien hallinnoiminen. Johtaminen voidaan käsittää 

strategisen suunnittelun kaltaisena työnä, jonka tarkoitus on kartoittaa organisaation 

liiketoiminta, joka koostuu syntyneen asiakastarpeen täyttämiseen tarvittavan ketjun 

muodostamisesta sekä toimialan arvioinnista. Tämän lisäksi johtamiseen kuuluu niin sanottu 

operatiivinen prosessin hallinnointi, joka keskittyy asiakasarvoa tuovan avainprosessin 

kehittämiseen. Operatiivinen hallinnointi tavoittelee prosessin mahdollisimman tehokasta 

suorittamista eli suurinta mahdollista arvontuottoa suhteessa panoksiin, jolloin se käsittää 

määriteltyjen prosessien suorituskyvyn mittaamisen ja asteittaisen parantamisen samalla, 

kun huolehditaan jokapäiväisen liiketoiminnan pyörittämisestä. Sitä ohjaa strategisen 

johtamisen antamat tavoitteet, joiden pohjalta kehitetään operatiiviseen toimintaan sopivat 

tavoitteet. (Rohloff, 2010; Laamanen & Tinnilä, 2009, s. 12) 

Tieteellä ei ole antaa prosessipohjaiseen organisaatioon siirtymiseen valmista ratkaisua, joka 

sopisi kaikille organisaatioille vaan se on aina räätälöitävä toiminnan luonteen pohjalta. 

Vastuu-, valtuus- ja yhteistyökysymyksiin liittyvät ongelmat johtamisessa eivät poistu, 

mikäli liiketoiminnan tulosvastuu on edelleen toimintojen johtajilla. Tällaisessa tilanteessa 

syntyy vain uusia päälliköitä, jotka monimutkaistavat rakennetta entisestään tuomatta 

muutosta alkuperäiseen ongelmaan. Prosessien hallinnoinnissa on kyse uuden ajatusmallin 

omaksumisesta, systeemiajattelusta, jonka tavoitteena on ymmärtää osasten vaikutussuhteet 

kokonaisuuteen. (Pitkänen, 2000, s. 71) 

Vaikeuksia syntyy myös tilanteessa, jossa yritys ei ole kunnolla perehtynyt omaan tai 

asiakkaan toimintaan ja hankkinut riittävästi tietoa toiminnasta. Puuttuu siis 

kokonaisvaltainen ymmärrys organisaation toiminnasta markkinoilla. Prosessipohjaiseen 

toimintaan siirtyessä tärkein rooli on yrityksen johdolla, joka päättää yrityksen strategiasta 

ja painopistealueista sekä siitä mitkä toimenpiteet voidaan toteuttaa samalla tavalla ja missä 

tilanteissa saattaa syntyä joka kerta erilaisia ratkaisuja. Johtajan tehtävä on tukea 
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ongelmanratkaisua ja ennen kaikkea toimia esimerkkinä koko organisaatiolle, siitä mihin 

suuntaan ollaan menossa. (Pitkänen, 2000, s. 74-76) 

 

2.5 Prosessiorganisaation jatkuva kehittäminen 

Jatkuvan kehittämisen perustana voidaan nähdä yrityksen kyky tehdä tulosta. Lyhyen 

tähtäimen tulosodotusten lisäksi jatkuvalla kehittämisellä pyritään ylläpitämään nämä 

saavutetut tuotot ja tekemään yrityksestä kilpailukykyisempi. Johtamisen näkökulmasta on 

tärkeintä ajatella jatkuvan kehittämisen olevan sijoitus liiketoimintaan, joka joko tuottaa 

tulosta tai tappiota. Perinteinen johdon näkemys paremmasta lyhyen aikavälin tuotosta 

lisäämällä liikevaihtoa, vähentämällä kustannuksia ja maksimoimalla tuotto on johtanut 

tilanteeseen, jossa kaikki on jatkuvassa kiireessä sekä resurssipulassa ja asiakkaan 

palvelutaso laskee laskemistaan. Mikäli tavoitteita ei saavuteta, saavat johtajat moitteet 

huonosta työstä ja yksilöille annetaan lisätöitä. Tämä johtaa pitkällä aikavälillä tilanteeseen, 

jossa yksilöiden välisestä sisäisestä kilpailusta tulee tärkeämpi tavoite kuin asiakastarpeen 

tyydyttämisestä. (van Aartsengel, A. ja Kurtoglu, S., 2013, s. 7-9) 

Jatkuvan kehityksen saavuttamiseksi on kehitetty useita toisistaan poikkeavia ja toisiaan 

täydentäviä ideologioita. Kuitenkin usein ideologiat ovat kutistuneet vain muutamien kapea-

alaisten erityistyökalujen käyttöön. Tällaisia työkaluja on tiedejulkaisuissa monia, kuten 

PDCA eli Plan, Do, Check, Act, Toyota Production System ja siihen liittyvä kaizen tai 

DMAIC eli Six Sigman mukainen prosessien kehitystapa, mutta niiden käyttö 

kokonaisvaltaisessa yrityksen liiketoimintaprosessien johtamisessa keskittyy vain harvojen 

käsiin. (Shankar, 2009, xv-xvii) 

Sekä organisaation johtaminen että operatiivinen prosessien hallinta vaativat seurantaa, 

arviointia, uudelleensuunnittelua ja räätälöintiä. Näihin toimenpiteisiin on laadittu useita 

jatkuvaa kehitystä noudattavia malleja, joista operatiivisessa prosessinhallinnassa käytetty 

on nimeltään prosessin hallinnan elinkaarimalli, joka kuvaa prosessin kehityskulkua kuvassa 

3 esitetyllä tavalla. 



31 

 

 

 

Kuva 3. Prosessin hallinnan elinkaarimalli (mukailtu van der Aalst, s. 8) 

Yleisin syöte prosessinhallinnan elinkaaressa, varsinkin organisaation siirtyessä 

toimintopohjaisesta prosessirakenteeseen, on prosessien yksityiskohtainen mallintaminen, 

koska usein tällaista työtä ei ole näissä yrityksissä tehty. Valmis malli otetaan käyttöön 

implementointivaiheessa. Sen jälkeen sen toimintaa aletaan seuraamaan, jotta nähdään 

tarvetta mahdollisille muutoksille. Säätövaiheessa prosessia ei ole tarkoitus alkaa 

suunnittelemaan uudestaan vaan prosessia muokataan paremmin toimivaksi pienillä 

muutoksilla. Kun muutokset on otettu käyttöön, arvioidaan prosessia uudelleen 

mahdollisesti muuttuneen ympäristön ja prosessin suorituskyvyn näkökulmasta. Mikäli tässä 

vaiheessa havaitaan prosessin toimintaan vaikuttavia muutoksia, käynnistyy 

suunnitteluvaihe uudestaan.  (van der Aalst, 2011, s. 7-8) 

Prosessin toiminnasta kerätään koko ajan dataa. Tämä data auttaa prosessin arvioinnissa ja 

on sen avulla syntyvän muutosnäkemyksen tukena suunnitteluvaiheessa. Dataa kertyy 

kaikesta prosessin toiminnasta ja sen avulla voidaan tutkia poikkeamia paremmin, jotta 

pystytään tarkentamaan mallia. Prosessimalliin lisätään suunnitteluvaiheessa vahvistetut 

muutokset, jotta malli pysyy ajan tasalla ja kykenee määrittelemään käytännön 

implementointiin vaadittavat prosessivaiheet. (van der Aalst, 2011, s. 8)  
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Prosesseista kerättävän datan avulla prosessien toimintaa pystytään seuraamaan. Yleisin 

keino seuraamiseen ovat mittarit, joiden tavoitteena on seurata ja arvioida prosessien sekä 

niihin tehtyjen säätötoimenpiteiden vaikutusta prosessin suorituskykyyn. Suorituskyvyn 

mittaristo ei voi olla funktionaalinen, jos halutaan maksimoida kokonaisprosessin 

tehokkuutta. Yleisin operatiivisen prosessijohtamisen mittari on reaaliaikainen, joka seuraa 

nykyisen toteuman ja asetetun tavoitetason poikkeamista toisistaan eri kategorioissa. 

Yleisimmät mitattavat kategoriat ovat aika, kustannus ja laatu sekä joustavuus 

poikkeustilanteissa. Lisäksi operatiivisen johdon tehtävä on mitata prosessien kypsyyttä eli 

sitä, kuinka hyvin prosessit toimivat tavoitteen saavuttamiseksi nykyisellään ja onko niissä 

vielä parannusmahdollisuuksia. (Fleischmann et al., 2012, s. 208-209; Dumas et al., 2013, s. 

213-214) 

Operatiivisen prosessin hallinnan tehtäviin kuuluu mahdollistaa prosessin toimijoiden 

tehokas työskentely pienillä säädöillä. Tämä käsittää toimijoiden välisen kommunikoinnin 

riittävyyden sekä omistautumisen varmistaminen sekä prosessissa tarvittavan datan 

käsittelyn tehostaminen. Toimijoiden välinen kommunikointi on tärkeä osa onnistunutta 

kokonaisprosessia. Prosessin hallinnoijan tehtävänä on seurata ja helpottaa toimijoiden 

välistä kommunikointia. Vääränlainen informaatio johtaa usein tilanteeseen, jossa toimijan 

käsittelynopeus sekä laatu laskevat aiheuttaen todennäköisesti ylimääräisiä kustannuksia. 

Yleensä kommunikoinnin helpottamisessa auttaa turhien välivaiheiden poistaminen sekä 

teknologisten ratkaisujen lisääminen. Erityisesti tietoteknisten sovellusten hyödyntäminen 

parantaa tiedon saatavuutta ja käsittelyä. (Fleischmann et al., 2012, s. 169) 

Toimijoiden omistautumisen parantamiseen voidaan käyttää ideologiaa, jossa toimija itse 

pystyy kehittämään omaa toimintaansa esittämällä kehitysehdotuksia, joiden avulla 

kokonaisprosessin, jossa hän työskentelee, suorituskyky tehostuu. Tämä vaatii toimijalta 

ymmärryksen siitä, mitä kokonaisprosessilla tavoitellaan, eikä hän voi vain toimia sen 

perusteella mikä hänen mielestään oikealta kehityssuunnalta. (Fleischmann et al., 2012, s. 

168-169) 
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2.5.1 Prosessin jatkuva kehittäminen 

Prosessiorganisaation haasteeksi voidaan nähdä toimimattomat prosessit ja niiden 

kehittäminen. Six Sigman mukainen DMAIC on prosessinkehittämistapa, jossa prosessi 

määritellään ensin johdon toimesta sellaiseksi, joka kaipaa kehitystä. Kehitystarvetta ei 

välttämättä laukaise ongelmat prosessissa vaan syynä voi olla esimerkiksi strategian muutos. 

Johdon kiinnostus liittyy yleensä strategisiin tavoitteisiin, joihin prosessilla on huomattu 

olevan vaikutusta. Johdon tuki prosessikehittämiselle on välttämätöntä, koska ilman johdon 

intressejä luodaan vain prosessimalleja, jotka eivät välttämättä koskaan tule käyttöön. 

Prosessin määrittäminen kehityskohteeksi ei aina vaadi ongelmaa prosessissa vaan voi olla 

myös osa pyrkimystä kohti jatkuvaa kehitystä yrityksessä. (Shankar, 2009, s. 1-2) 

Mittaamisvaiheessa käytössä olevan prosessin toimivuutta seurataan erilaisilla menetelmillä, 

jotta saadaan kuva siitä, miten prosessi käytännössä toimii ja toteuttaa sille asetetut 

vaatimukset, niin strategiset kuin asiakasvaatimuksetkin. Tavoitteena on muuttaa prosessista 

saatava tieto analysoitaviksi luvuiksi tulevia vaiheita varten sekä tehdä prosessikartta 

ymmärryksen varmistamiseksi. Lisäksi on hyvä varmistaa mitattavan datan riittävä 

luotettavuus ja tarkkuus prosessin kuvaamiseksi. (Shankar, 2009, s. 12-13) 

Voidaan siirtyä analysoimaan mittaamisvaiheessa kerättyä dataa ja etsimään niiden avulla 

syy-seuraussuhteita parannettavassa prosessissa. Luodaan hypoteesit syille oman 

tietämyksen tai olettamuksen perusteella. Suuresta näytejoukosta tämä on helpointa 

tilastollisen analyysin menetelmien avulla, joista tärkeimmät syy-seuraussuhteen etsimiseen 

ovat korrelaatio- ja regressioanalyysit. (Shankar, 2009, s. 41)  

Analyysin pohjalta ollaan saatu hypoteeseille todisteet. Mikäli vaikutusta ei ollut hypoteesi 

ei pitänyt paikkaansa, jos taas vaikutusta oli, piti hypoteesi paikkansa. Analyysin tuloksen 

perusteella pitäisi syntyä kysymyksiä, joille kehittämisvaihe pyrkii löytämään ratkaisun. 

Kysymykset tarkentavat hypoteesien toteutumista tai toteutumattomuutta. Analysointi on 

tärkeää, jotta löydetään prosessin suorituskykyyn vaikuttavat merkittävät syyt. (Shankar, 

2009, s. 41-42) Analyysi koostuu sekä määrällisestä että laadullisesta analysoinnista. 

Laadullinen analyysi pyrkii löytämään prosessista mahdolliset arvoa tuottamattomat vaiheet 

ja poistamaan ne. Toisaalta se pyrkii myös etsimään juurisyitä prosessin suorituskykyä 
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heikentäville tapahtumille. Määrällinen analyysi taas keskittyy määrällisten mittareiden 

seurantaan, joiden vaikutukset mitataan usein menetetyssä ajassa tai rahassa. (Dumas et al., 

2013, s. 185-215) 

Parannusvaiheen ideana on hyödyntää aiemmissa vaiheissa kerättyä tietoa prosessista ja 

mallintaa uusi prosessi, jossa otetaan huomioon tiedon perusteella tehdyt ongelmakohdat. 

Ongelmakohtia aiheuttavat tietynlaiset prosessin syötteet, jotka vaikuttavat merkittävästi 

lopputulokseen. Etsimällä ratkaisut ongelmia aiheuttaville syötteille, saadaan 

parannusehdotuksia. Parannukset dokumentoidaan uusiksi prosessikuvauksiksi yrityksen 

käyttöön. (Shankar, 2009, s. 67-92) Yleisimmät parannustavoitteet liittyvät kustannusten ja 

läpimenoaikojen vähentämiseen sekä virheiden ehkäisyyn. (Dumas et al., 2013, s. 1) 

Seurantavaiheessa parannetun prosessin tuotosta seurataan erilaisilla suorituskyvyn 

mittareilla. Tavoitteena seurannassa on reaaliaikainen prosessin toiminnan mittaaminen, 

jonka avulla pystytään havainnoimaan prosessin toimivuutta. (Shankar, 2009, s. 95-96) 

Mitattavat prosessin toimivuutta kuvaavat ominaisuudet liittyvät prosessin läpimenoaikoihin 

normaalitilanteissa, prosessista aiheutuviin kustannuksiin sekä prosessin asiakkaan 

tyytyväisyyden arviointiin. Tämän lisäksi on hyvä mitata prosessin toimivuutta 

erikoistilanteissa, jotta voidaan arvioida sen joustavuutta. (Dumas et al., 2013, s. 213-214) 

2.5.2 Johtamisen jatkuva kehittäminen 

Yrityksen pätevyys jatkuvan kehityksen saralla voidaan määrittää viisitasoisella yrityksen 

kypsyysmittarilla, jonka tarkoitus on arvioida, millä tavalla yritys reagoi muutoksiin. 

Yrityksessä tapahtuu kehitystä oppimisen ja kokemuksen kasvamisen muodossa. Mikäli 

halutaan pärjätä muuttuvilla markkinoilla, on kehityksen oltava järjestelmällistä, jotta 

voidaan saavuttaa jatkuvan parantamisen taso ja saada yrityksen täysi potentiaali käyttöön. 

Kuvassa 4 on esitelty yrityksen liiketoiminnan kehittymisen kypsyysasteet pysähtyneen 

kehityksen tasolta kohti jatkuvaa parantamista. Taso 1 voidaan ajatella olevan 

katastrofaalinen yrityksen olemassaololle ja siitä on pyrittävä mahdollisimman nopeasti 

korkeammalle tasolle, jotta saavutetaan kasvavaa rahallista hyötyä ja asiakastyytyväisyyttä. 

(van Aartsengel & Kurtoglu, 2013, s. 17) 
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Kuva 4. Yrityksen liiketoiminnan kehittymisen kypsyysmittari (mukailtu van Aartsengel & Kurtoglu, 2013, s.18) 

Tämän mittarin tarkoituksena on parantaa yritysten ymmärrystä omasta kehityksen tilastaan, 

jotta voidaan nähdä todellinen tarve kehittymiselle ja ymmärrys siitä mitä todellinen jatkuva 

parantaminen tarkoittaa yrityksen kehitystoiminnassa. Tason 1 kypsyysasteella oleva yritys 

tekee kehitystyötä vain tilanteen niin vaatiessa. Tällaisen yrityksen tunnuspiirteitä on 

ylemmän johdon hallitsemattomasti tekemät suunnitelmat, jotka ovat vailla pitkän tähtäimen 

strategiaa. Myös mittaaminen on lähinnä lain pakottamien mittareiden varassa. Kenelläkään 

ei ole aikaa tai kiinnostusta alkaa kehittämään tuottavuutta parantavia aloitteita, vaikka sille 

on tunnistettu tarvetta, koska se ei ole sillä hetkellä ajankohtaisin toimenpide. (van 

Aartsengel & Kurtoglu, 2013, s. 17-18) 

Toisella kypsyysasteella on yrityksiä, jotka ovat kehittäneet joitakin tehokkaasti toimivan 

suunnittelun osasia ja ottaneet käyttöön strategista tehokkuuden mittaamista, kuitenkin 

epäjohdonmukaisesti ja huonoin tuloksin. Tällaisen yrityksen tunnuspiirteisiin voidaan 

lukea suunnittelemisen aloittaminen vasta seurauksena jollekin tapahtumalle tai jonkun 

yrityksessä toimivan yksilön miellyttämiseksi. Yleisesti toisella tasolla kypsyysmittarilla 

olevat yritykset mittaavat suorituskykyä vain palkitakseen tai rangaistakseen, mikäli 

mittaavat ollenkaan. Ongelmiksi tällä tasolla syntyy usein vaikeus saada sovitettua 

kehitysprojekteja liiketoimintasuunnitelmaan ja saamaan niistä hyötyä irti. Johto haluaisi 
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saada nämä aloitteet toimimaan, mutta ei sitoudu itse niiden läpivientiin. Lopulta yritykseen 

jää kehityksen saarekkeita, jotka heikkenevät ajan myötä. (van Aartsengel & Kurtoglu, 2013, 

s. 18-19) 

Yleinen kehitystapahtumien kulku tällä tasolla lähtee jonkun vaikutusvaltaisen yrityksen 

jäsenen huomatessa tarvetta parantamiselle tai johtajan löydettyä uuden kehitysmenetelmän. 

Kehitysehdotus siirtyy parannuksesta vastaavalle henkilölle, joka johtaa uuden 

kehitysmenetelmän ja -työkalujen opettamisesta ja käyttämisestä. Kun henkilöstöä on 

koulutettu tarpeeksi, ryhtyy yritys soveltamaan niitä käytäntöön omalla toimialallaan. 

Kehitystä tapahtuu tälläkin tasolla mutta se on hitaampaa kuin toimialan parhaimmilla 

suoriutujilla, joten kilpailuetua menetetään jatkuvasti. (van Aartsengel & Kurtoglu, 2013, s. 

18-19) 

Kolmannella tasolla yritys on luonut toimintaansa säännönmukaisia rakenteita 

kehittyneeseen ja ennakoivaan strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen vaikuttamiseen. 

Näitä rakenteita ja prosesseja noudatetaan säännöllisesti ja niillä saadaan aikaan kehitystä. 

Suorituskyvyn mittarit ovat siirtyneet tukemaan yrityksen strategista linjausta. Tähän tasoon 

kuuluva ominaispiirre ovat työkaluosaajat, jotka osaavat käyttää parannustyökaluja hyvin. 

Nämä työkaluosaajat päätyvätkin siksi usein viemään läpi parannuksia joko projektien 

johtajina tai mahdollistajina. Toinen merkittävä kehitysaskel edelliseen tasoon on 

kehitysjohtajan olemassaolo organisaatiossa. Suurimmaksi ongelmaksi tässä tasossa 

muodostuu kehitysaskeleiden ristiriita suhteessa organisaatiorakenteeseen, joten kehitys ei 

tapahdu johtamismallissa vaan itse operatiivisessa toiminnassa. Tällöin niin sanotut 

hallinnolliset toimenpiteet, kuten markkinointi tai myynti eivät ole sitoutuneita muutokseen. 

Tällainen ristiriita johtaa tilanteeseen, jossa kehitys keskittyy vain tekemään nykyisen työn 

paremmin sen sijaan että voitaisiin saada aikaiseksi uusia osastojen välisiä 

liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. (van Aartsengel & Kurtoglu, 2013, s. 19-20) 

Kun vastuu kehittämisestä siirretään erilliselle kehitysryhmälle, heillä ei ole johdon tukea, 

mutta he silti yrittävät kehittää oikeita kehityskohteita. Lisäksi operatiivisella johdolla ei ole 

aikaa keskittyä kehitykseen, koska heidän aikansa kuluu oikean toiminnan pyörittämiseen, 

jolloin vastuu jää kehitysryhmälle. Tämä estää kehittämisvastuun sisäistämistä oikeille 
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tahoille ja joudutaan noidankehään, joka estää yrityksen mahdollisuuden muuttua. Tällä 

tasolla olevat yritykset suoriutuvat toimialalla keskimääräistä paremmin, koska heidän 

ajamansa kehitys on kuitenkin saanut aikaan merkityksellisiä muutoksia. Tämä voi kuitenkin 

saada aikaan tunteen siitä, että ollaan jo saavutettu seuraava kypsyystaso, mikä voikin 

oikeastaan aiheuttaa esteen sille pääsyyn ja pysäyttää oikean muutoksen kohti jatkuvaa 

parantamista. (van Aartsengel & Kurtoglu, 2013, s. 20-21) 

Neljännellä kypsyystasolla yrityksen strategia ohjaa keskittymistä ja päätöksentekoa 

yrityksen sisällä. Koko organisaation kattavat menetelmät ja standardit on otettu käyttöön 

strategian hallinnassa. Johtoporras pyrkii osallistamaan työntekijöitä kriittisissä 

toimenpiteissä sekä ohjaa toimintaa suorituskyvyn mittareilla ja vastuuttamisella saavuttaen 

strategisen menestyksen. Neljäs taso on ajanut yrityksen muuttamaan liiketoimintaansa, 

luomaan uusia arvovirtoja ja palvelemaan asiakasta paremmin järjestelmällisesti. Lisäksi 

kaikilla liiketoimintaosastoilla on tietotaitoa parannustyökalujen käytöstä, jolloin koko 

yritys on sitoutunut palvelemaan asiakasta paremmin, ei vain kehitystiimi ja sen 

työkaluosaajat. (van Aartsengel & Kurtoglu, 2013, s. 21-22) 

Viidennellä tasolla eli jatkuvan kehittämisen tasolla yritys suunnittelee ja hallinnoi 

strategiaansa päivittäisenä rutiinina ja pyrkii kehittämään sitä jatkuvasti. Tämä näkyy 

suorituskyvyn jatkuvana arviointina, jonka tavoitteena on nähdä yrityksen suoriutuminen 

suhteessa strategisiin tavoitteisiinsa ja arvioida myös strategisen suunnittelun ja johtamisen 

tehokkuutta. Tällaiset yritykset keskittyvät pääosin siihen missä he eivät ole hyviä ja johtajat 

ovat kiinnittävät huomiota läheltä piti tilanteisiin aivan kuin ne olisivat virhetilanteita. 

Tällaisten yritysten ominaispiirteisiin kuuluu prosessiohjautuvuus ja keskittyminen 

lopputulokseen, jolloin myös mittaaminen keskittyy siihen, kuinka kaukana olemme 

optimaalisesta tilanteesta. (van Aartsengel & Kurtoglu, 2013, s. 22)  
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3. PROSESSIEN MALLINTAMINEN  

Tässä kappaleessa käydään läpi yksityiskohtaisesti prosessiarkkitehtuurin rakentamisen 

vaiheet. Kappaleessa keskitytään prosessirakenteen luomiseen organisaatiolle, jossa ei ole 

alun perin prosessiajattelua sovellettu. Lisäksi perehdytään syvällisemmin 

prosessimallintamiseen liittyviin erityiskysymyksiin sekä prosessikaavioiden luomiseen 

käytettyihin erilaisiin mallinnustyökaluihin. Kappaleen tavoitteena on luoda selkeä kuva 

toiminnasta, jonka avulla toimintopohjaisen organisaation liiketoimintaprosessit saadaan 

rakennettua ja mallinnettua erilaisia käyttötarkoituksia ja kohdeyleisöjä varten.  

3.1 Prosessiarkkitehtuurin rakentaminen 

Ennen kuin prosesseja voidaan lähteä mallintamaan, on ymmärrettävä yrityksen toimintaa 

isossa mittakaavassa, esimerkiksi strategisen suuntauksen tai tavoitteiden osalta. Prosessien 

suhtautumista organisaation toimintaan kutsutaan prosessiarkkitehtuuriksi. (Dumas et al., 

2013, s.42) Prosessien mallintamisen tavoitteena on antaa suuntaa antava kuvaus 

organisaation liiketoimintaprosesseista. Yhtä oikeaa tapaa ei ole, mutta laaja valikoima 

erilaisia työkaluja on saatavilla mallintamisen avuksi. Ne voivat toteuttaa graafisen tai yhtä 

lailla sanallisen kuvauksen liiketoimintaprosessista. (Wei et al., 2006) Prosessiarkkitehtuuri 

luodaan vain sen ymmärryksen perusteella, mitä vaaditaan organisaation toimialalla 

selviytymisen ja taloudelliseen menestymiseen. Ydinprosessit eivät muutu, mikäli 

organisaatio ei vaihda toimialaa. (Ould, M. A., 2005, s.170) 

Prosessiarkkitehtuurin suunnittelemisen voidaan ajatella koostuvan kolmesta eri tasosta, 

kuten kuvasta 5 nähdään. (Dumas et al., 2013, s.42) Ensimmäiseksi suunnitellaan 

prosessiarkkitehtuurin karkea malli. Karkeaa mallia voidaan kutsua myös prosessikartaksi. 

Sen tärkein tehtävä on löytää kaikki syötteet, joita yritykseen tulee ja tehdä niiden avulla 

malli, jossa näkyy tapahtumien ketju. (Quality, 2018) Karkea mallin kuvaa pääprosessit 

hyvin yleisellä tasolla, mutta kuitenkin määrittelemällä täsmällisesti prosessien väliset 

vaikutussuhteet. (Dumas et al., 2013, s. 42) 

Suurin haaste prosessiarkkitehtuurin määrittelyssä on yleensä karkean mallin oikeellisuuden 

todentaminen ja sitä kautta riittävän ymmärryksen luominen yrityksen toiminnasta. Heikko 
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jaottelu yrityksen toiminnoissa johtaa ennen pitkää tarpeettoman monimutkaisiin 

luonnoksiin ja malleihin. Mikäli karkea malli ei vastaa yrityksen todellista toimintaa eli ei 

vastaa yrityksen olennaisia liiketoimintakokonaisuuksia, on sitä turha alkaa tarkentamaan 

muille tasoille. Tärkeää on pyrkiä estämään hierarkkisen rakenteen syntyminen, sillä 

organisaatio harvoin toimii sisäkkäisinä yksikköinä vaan pikemminkin aina verkostona. 

(Ould, M. A., 2005, s. 169-172) 

Kun yrityksen karkea malli on saatu suunniteltua, siirrytään tasoon 2 eli aletaan 

tarkentamaan prosessikuvauksia. Prosessikuvauksien tarkentaminen vaatii prosessien 

tarkastelua useista näkökulmista erilaisten hahmottamismenetelmien avulla. 

Prosessikuvauksien tärkein tehtävä on tuoda esille prosessin suorittavien tekijöiden välinen 

viestien vaihto. (Wei et al., 2006) Tämän jälkeen siirrytään tasolle 3, jossa tarkastellaan 

yksityiskohtaisesti prosessikaavioita ja pyritään tekemään ohjeet, joissa on selitetty tarkasti, 

miten kunkin prosessin tehtävien suorittaminen tapahtuu ja tarkennetaan osallistujien 

roolijako. Prosesseja voidaan lähteä analysoimaan myös alhaalta ylös periaatteella eli 

pureutumalla ensin tason 3 yksityiskohtaisiin työvaiheisiin, mutta sen heikkoutena on usein 

prosessin tavoitteen hukkuminen ja yksityiskohtiin takertuminen. (Dumas et al., 2013, s. 42; 

Fleischmann et al., 2012) Tason 3 yksityiskohtiin pureutumisen tarkkuuden määrittelee 

haluttu tavoite. On tärkeää miettiä auttaako prosessikaavion tarkentaminen välttämätön 

tavoitteen saavuttamiseen. (Ould, M. A., 2005, s. 249 -250) 



40 

 

 

Kuva 5.  Prosessiarkkitehtuurin eri tasot (Mukailtu Dumas et al., 2013, s.42) 

 

3.2 Organisaation toiminnan hahmottaminen 

Karkea hahmottelu lähtee liikkeelle kokonaisuuden hahmottamisella. Tärkein osuus on 

selvittää minkä organisaation osan toiminnasta ollaan kiinnostuneita. Kokonaisuus saattaa 

käsittää yhden tai useamman prosessin, jotka halutaan luoda, suunnitella, arvioida tai 

kehittää. Karkean hahmottelun tavoitteena on saada rajat kehitettävälle prosessille tai 

prosessikokonaisuudelle. Se voi olla suorittava prosessi, johtamisprosessi, strategian 

kehittämisprosessi tai kaikkia näitä. Tällaisen karkean hahmottelun pohjalla voidaan käyttää 

tapaus-funktio-matriisia, jossa kartoitetaan organisaatiossa osana prosessia toimivan 

henkilön avulla prosessin kokonaiskuva. (Ould M. A., 2005, s.233-241) 

Tapaustyypit voidaan ajatella organisaation tai sen osan asiakkaalleen tuottamaksi tuotteeksi 

tai palveluksi eli niin sanotuiksi olennaiseksi liiketoimintakokonaisuudeksi. Tämä siis voi 

olla esimerkiksi päivittäistavarakaupan asiakkaalle myymä hyödyke tai vaihtoehtoisesti 

valmistavan teollisuuden tuotanto-osaston varastoitavaksi tuottama tuote, jolloin varastointi 

ikään kuin toimii tuotannon asiakkaana. Yritys voi valita vapaasti haluamansa määrän 

ominaisuuksia, joiden perusteella luokitella, mutta tärkeintä on pitää mielessä, että 

luokittelun lähtökohtana on tapausten erilainen käsittely organisaatiossa. (Dumas et al., 

2013, s.42-45, Ould, M. A., 2005, s.171-175) 
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Tapaustyyppien lisäksi täytyy selvittää liiketoimintafunktiot, jotka käytännössä tarkoittavat 

yrityksen jokapäiväisiä suoritteita, kuten ostoa, tuotantoa, logistiikkaa, eli osastoja, jotka 

tekevät vain yhdenlaisia toimenpiteitä. Ennen kuin liiketoimintafunktioita voidaan alkaa 

tunnistamaan, on selvitettävä perinpohjaisesti jokaisen tapaustyypin toiminta. Tämä vaihe 

vaatii haastatteluja organisaation toimijoiden kanssa, jotta voidaan tunnistaa funktioita. 

Haastatteluja pitää suorittaa sekä suorittavan portaan eli työntekijöiden että johtajien kanssa. 

Ongelmaksi saattaa muodostua erilaiset termit samalle toiminnolle eri puolilla 

organisaatiota. Myös liiketoimintafunktiot voidaan luokitella tai jakaa pienempiin osiin, 

mutta usein tässä on haasteena tunnistaa, millainen erittely on puhtaasti funktioihin liittyvää 

ja mikä taasen on tapaustyyppeihin liittyvää. Tähän on kuitenkin olemassa muutamia 

nyrkkisääntöjä, jotka ehkäisevät prosessiarkkitehtuurin kannalta tarpeettoman 

yksityiskohtaisen erittelyn: 

• Liiketoimintafunktioiden erittely pitäisi tehdä vähintään sille tasolle, jossa ne 

vastaavat organisaation osastoja eli molemmilla on eri johtaja. 

• Liiketoimintafunktioiden erittelyn pitäisi olla roolikohtainen eli eri roolilla olisi aina 

oma funktionsa. Vaikka osastolla olisi vain johtaja voi sillä olla useita eri tehtäviä, 

jotka kaikki pitäisi eritellä omiksi funktioikseen, esimerkiksi hankintaosastolla on 

tarveharkinta, toimittajan valinta, toimittajasuhteiden hallinta sekä sopimusten 

hallinta. (Dumas et al., 2013, s.46-48) 

Kun on saatu hahmoteltua tapaustyypit ja liiketoimintafunktiot, on aika siirtyä matriisin 

rakentamiseen. Tämän tarkoituksena on tehdä visuaalinen hahmotelma siitä, miten 

tapaustyypit sijoittuvat eri liiketoimintafunktioihin. Tätä matriisia voidaan kutsua vaikka 

tapaus-funktiomatriisiksi. Kuvassa 6 on luonnos matriisista, jossa sarakkeisiin on kerätty 

yrityksessä esiintyviä tapaustyyppejä ja riveillä taas yrityksessä olevia 

liiketoimintafunktioita. Jokaiseen matriisin ruutuun, jossa tapaustyyppiä käsittelee jokin 

yrityksen liiketoimintafunktioista, tulee rasti. Esimerkkinä kuvan 6 matriisissa tapaustyypit 

on eritelty kolmeksi eri asiakastyypiksi: yksityiset asiakkaat, yritysasiakkaat ja sisäiset 

asiakkaat. Liiketoimintafunktiot on eritelty kolmeen pääfunktioon, jotka ovat edelleen jaettu 

alifunktioihin. 
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Kuva 6. Tapaus-funktiomatriisi (mukailtu Dumas et al., 2013, s. 49) 

Tapaus-funktiomatriisin avulla lähdetään selvittämään tapaustyyppien ja 

liiketoimintafunktioiden yhdistelmien muodostamia prosesseja. Lähtökohtana pidetään 

tilannetta, jossa koko matriisi muodostaa vain yhden prosessin. Tätä prosessia lähdetään 

jakamaan useammaksi prosessiksi erilaisten ehtojen täyttyessä joko pystysuorassa tai 

vaakasuorassa suunnassa. Ehdot määräytyvät yleensä organisaation rakenteen ja tavoitteiden 

mukaisesti. On kuitenkin olemassa yleisesti sovellettavia ohjesääntöjä, mutta ne eivät 

välttämättä kaikissa tilanteissa ole pätevimpiä mahdollisia. Kahdeksan yleistä ohjesääntöä 

on tunnistettavissa prosessien muodostamiseksi: 

1. Mikäli prosessilla on useampi käsiteltävä erilainen kohde, voidaan se jakaa 

pystysuunnassa useammaksi prosessiksi, esimerkiksi kuvan 6 matriisissa talletukset 

ja shekit ovat samankaltaisia toimintoja, kun taas lainan myöntäminen vaatii erilaista 

työtä 

2. Mikäli prosessissa käsiteltävän kohteen yksikkömäärä vaihtelee, voidaan se jakaa 

pystysuunnassa useampaan prosessiin. Kuvan 6 esimerkissä projektijohto käsittelee 

yhtä projektia, kun taas linjajohto voi hallita useampaa tuotetta tai kohdetta 

3. Mikäli prosessissa on useita vuorovaikutteisia tapahtumia, niin se voidaan jakaa 

pystysuunnassa useammaksi prosessiksi. Tyypillisiä vuorovaikutustapahtumia 

voivat olla heräte, neuvottelu, toteuttaminen ja hyväksyminen. Esimerkiksi 

lainatoiminto vaatii neuvottelua ja lainanvalintaa, joten se voidaan erottaa muista 

toiminnoista omaksi prosessikseen.  

Yksityiset 

asiakkaat

Yritysasiakka

at

Sisäiset 

asiakkaat

Prosessi X

Linja X

Projekti X

Talletukset X X

Lainat X X

Shekit X X

HR X

IT X

Rahoitus X

Markkinointi X

Johto

Toiminnot

Tuki
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4. Mikäli prosessissa on huomattavissa selkeitä loogisia eroja aikataulutuksen suhteen, 

ovat nämä selvästi erilaisen aikataulun omaavia. Esimerkkinä loogisesti eroavan 

aikataulutuksen tapahtumista on tilanne, jossa toiset tapahtumat käsitellään kerran 

kuukaudessa, kun taas toiset käsitellään aina herätteen tullessa asiakkaalta. Tällaiset 

prosessit voidaan jakaa pystysuunnassa. Esimerkiksi projektijohtoa tarvitaan silloin 

kun käynnistetään ja suoritetaan projektia, mutta linjajohtoa tarvitaan jatkuvasti 

yrityksen arjen pyörittämiseen.  

5. Mikäli prosessin voi erottaa loogisesti useampaan eri tilaan tai paikkaan, voidaan se 

jakaa vaakasuunnassa kahdeksi eri prosessiksi. Looginen erottaminen tilojen välillä 

syntyy silloin, kun kahdessa eri paikassa toteutetaan prosessi eri tavalla olosuhteista 

johtuvan pakon takia eikä vain sen perusteella, että paikat ovat fyysisesti erillään 

toisistaan ja tieto yhteisestä toimintamallista ei ole siirtynyt paikasta toiseen. 

Mahdollisuus erottaa prosessi loogisesti useampaan paikkaan ei ole yksistään riittävä 

peruste jakaa prosessia. 

6. Mikäli prosessi on jaettu viitemallissa, voidaan se jakaa. Viitemalli on olemassa 

oleva prosessiarkkitehtuuri, joka on määritelty parhaaksi mahdolliseksi ratkaisuksi. 

7. Mikäli prosessissa on edellisten ohjesääntöjen perusteella tehtyjen jakojen jälkeen 

useita liiketoimintafunktioita yhdessä tapaustyypissä, voidaan se jakaa vielä 

vaakasuunnassa. Eli mikäli prosessissa on vielä sarake, jossa on paljon enemmän 

rasteja kuin toisessa, on tämä selvä merkki siitä, että prosessi voidaan jakaa kahtia. 

(Dumas et al., 2013, s.49-54) 

Tason yksi prosessiarkkitehtuuri eli karkea suunnitelma antaa kokonaiskuvan organisaation 

toiminnasta ja sen pohjalta saadaan varmuus siitä, että mallinnettava kokonaisuus on 

prosessi. (Ould, M., 2005, s.55)  

3.3 Prosessikuvausten mallintaminen 

Luo ja Tung (1999) esittävät että todenmukaisen kokonaiskuvan luomiseen saatetaan tarvita 

useita toisiaan täydentäviä mallintamislähtökohtia. Haasteeksi nouseekin juuri organisaation 

mallintamisen tarpeisiin sopivan mallintamistapojen yhdistelmän löytäminen. Vertailtaessa 

mallintamistapoja on hyvä ottaa huomioon niihin liittyviä erityispiirteitä, kuten 
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kaavamaisuus, sopivuus mallinnettavan prosessin mittakaavaan, säädettävyys ja joustavuus 

sekä käytettävyys 

Prosessikuvausten mallintamiseen tarvitaan useita näkökulmia, jotta saadaan täydellinen 

kuva prosessista, sillä yksi mallintamistapa suosii vain tiettyä näkökulmaa (Luo & Tung, 

1999) Prosessimallintamiseen onkin tunnistettu monia lähtökohtia, joista kirjallisuudessa on 

listattu ainakin kuusi kappaletta: 

1. Tavoite-perusteisessa lähestymisessä ajatellaan organisaation tavoitteiden 

muodostavan liiketoimintaprosessien kokonaisuuden 

2. Toimintaperusteisessa lähestymisessä tarkastellaan asiakkaan ja toimittajan välistä 

kanssakäymistä, joka koostuu lukuisista tehtävistä 

3. Kohdeperusteinen lähestyminen kartoittaa liiketoiminnan kohteet, jonka avulla 

muodostetaan hahmotelma niistä toimenpiteistä, joita kohteille tai tapaustyypeille 

tehdään 

4. Viitekehykseen perustuvassa lähestymisessä käytetään aikaisemmin kartoitettua 

prosessiarkkitehtuuria ohjenuorana omalle prosessimallintamiselle 

5. Toimintoperusteisessa lähestymisessä organisaation liiketoimintafunktiot ohjaavat 

arkkitehtuurin luomista  

6. Tekijäperusteisessa lähestymisessä selvitetään normaalin lauserakenteen avulla 

subjektit, predikaatit ja objektit, joiden avulla aletaan kartoittamaan millaisia 

toimintoja ja kanssakäymistä subjektin on suoritettava, jotta se saa prosessin 

valmiiksi (Tbaishat, 2018; Fleischmann et al., 2011, s. 18-19)  

Näkökulman valintaan liittyy vahvasti se mille kohderyhmälle mallia ollaan tekemässä. 

Tärkein tekijä näkökulman valinnassa on siis informatiivisuuden maksimoiminen 

kohderyhmän näkökulmasta. 

Koska lähestymistapoja prosessien mallintamiseen on monia, täytyy ensin kartoittaa, mitä 

organisaatio tavoittelee prosessimalleilla. (Fleischmann et al., 2012, s.52) Nämä tavoitteet 

voidaan luokitella kolmeen kategoriaan, jotka ovat kommunikointi, analysointi ja 

kontrollointi. Kommunikointitarkoituksessa tehtyjen mallien tarkoitus on luoda ymmärrys 



45 

 

prosesseista ja pyrkiä jakamaan se mahdollisimman ymmärrettävästi sidosryhmille. 

Analysointitarkoitukseen tehty prosessimalli pyrkii löytämään tehokkaimman 

prosessivaihtoehdon useiden joukosta, simuloimaan käyttäytymistä ja mittaamaan 

suorituskykyä. Prosessimallintamisen tähtäimen ollessa johtamisessa ja seurannassa, on 

tärkeää ottaa huomioon kontrollointinäkökulma. Prosessien mallintamisessa pitäisi tällöin 

huomioida prosessien toiminta, suhde toisiin prosesseihin ja tarkastaa prosessin tehokkuus. 

(Luo & Tung, 1999) 

Prosesseja voidaan mallintaa ylhäältä alaspäin keskitetysti, jolloin mallinnusta organisoi 

asiantuntijaryhmä, joka koostuu prosessikehittämisen asiantuntijoista. Tämä ryhmä toimii 

yhteistyössä eri rooleissa toimivien käyttäjien kanssa muodostaakseen kokonaiskuvan 

liiketoimintaprosesseista. Keskitetysti organisoidun prosessimallintamisen suurimmat 

haasteet ovat aikataulujen venyminen sekä hidas läpimenoaika sekä lisäksi usein huono 

joustavuus ja muutosnopeus, jotka kuitenkin ovat juuri markkinoiden useimmin vaatimia 

ominaisuuksia. Keskitetty prosessimallintaminen aiheuttaa ongelmia tietotaitoon 

perustuvissa yrityksissä, sillä prosessin käyttäjien on vaikea sopeutua käyttämään ja 

ylläpitämään mallia, jota he eivät ole itse päässeet kehittämään. (Turetken & Demirors, 

2011) 

Hajautetulla prosessimallintamisella tarkoitetaan tapaa, jossa jokainen yksilö voi määritellä 

ja ylläpitää omia tekemisiään, millä saavutetaan parempi mahdollisuus tunnistaa ja ratkaista 

epäjohdonmukaisuudet heidän omissa prosessimääritelmissään paremmin. Kun jokainen 

toiminto määrittelee oman toimintansa ja nämä toimintamallit yhdistetään prosessiksi. Tämä 

prosessi usein sisältää ristiriitoja, koska eri osastot ovat ymmärtäneet kokonaiskuvan eri 

tavalla. Tämä voidaan nähdä kuitenkin voimavarana, sillä näiden ristiriitojen avulla voidaan 

helposti paljastaa prosessissa tarvittavat parannukset. Vastuun siirtäminen tietotyön 

tekijöille parantaa heidän välistä kommunikaatiota ja paljastaa oletuksia, joita prosessin 

kulusta on kullekin osalliselle muodostunut. (Turetken & Demirors, 2011) 

Hajautetun prosessimallintamisen etuna nähdään myös sen nopea muuntautumiskyky. 

Tähän selittävänä tekijänä on yksittäisten toimijoiden mahdollisuus muuttaa prosessia 

omalta osaltaan. Tällainen vaikuttamisen mahdollisuus sitouttaa työntekijöitä, mikä osaltaan 
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tukee parantunutta ongelmanratkaisua ja prosessin parantumista. Kehitys johtaa siis 

uudenlaiseen kulttuuriin, jossa koordinoidaan, kannustetaan ja arvostetaan ihmisiä ja 

päätäntävaltaa. (Turetken & Demirors, 2011) 

3.4 Prosessikaavioiden mallintamistyökalut 

Liiketoimintaprosessien mallintamiseen on kehitetty useita eri työkaluja, joista monet on 

jalostettu muilta tieteenaloilta, kuten tietotekniikasta ohjelmiston kehittämisprosesseista ja 

kemian prosessiteollisuuden malleista. Yritykset käyttävät usein monia eri mallinnustapoja 

jopa yhtäaikaisesti ymmärtämättä mallien ja mallinnustapojen tarkoitusperää sen tarkemmin 

(Becker, Niehaves ja Thome, 2010) Prosessijohtamisen alalla ei ole onnistuttu 

standardoimaan yhtä ainoaa mallinnustapaa vaan erilaiset järjestöt ovat luoneet omia 

järjestelmiään ja suositelleet niitä standardeiksi. Monet mallinnustavoista muistuttavat 

paljon toisiaan. (Wei et al., 2006) Yksinkertaisimmillaan mallinnustapa voi olla eräänlainen 

muutoskuvaaja, joka koostuu asiantiloista ja muutoksista. Muutokset kuvataan kaarilla, jotka 

yhdistyvät asiantilasta toiseen. Tällaisella mallinnustavalla voi kuvata prosesseja, joiden 

voidaan ajatella olevan päättyviä. Heikkoutena muutoskuvaajissa on, ettei niiden avulla voi 

kuvata prosesseissa usein esiintyvää samanaikaisuutta. (van der Aalst, 2011, s. 32-33) 

Mallinnustavoista yleisimmin käytössä ovat suurten teknologiayritysten yhteistyössä luomat 

BPEL4AWS sekä erilaisten prosessien hallinnointiin keskittyneiden organisaatioiden 

esittelemät BPMN, UML, IDEF ja EPC. BPEL4AWS on suunniteltu määrittelemään 

liiketoimintaprosesseja yhdistelemällä organisaation eri aktiviteetteja. Sen avulla on myös 

mahdollista luoda yhteistyössä toimivista verkkosovelluksista monimutkaisia 

prosessikokonaisuuksia. Tämän takia se onkin hankala soveltaa sellaisenaan 

prosessimallintamiseen. (Wei et al., 2006) 

BPMN on uusin prosessien mallintamiseen luotu mallinnustapa ja työkalu. Sen 

toimintatapaan kuuluu määrittää prosesseille graafinen esitys, joka perustuu 

vuokaaviomaiseen esittelytapaan. BPMN:ää luodessa on vertailtu ja käytetty hyödyksi 

monia aikaisempia esitystapoja ja sen uskotaankin vakiintuvan tulevaisuudessa 

yleisimmäksi tavaksi esittää prosesseja. BPMN painottaa peräkkäistä virtausta eli vaiheiden 

peräkkäistä suorittamista. Datan, tekstin ja muiden tuotosten yhdistyminen toiminnan kanssa 
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on myös tärkeä osa mallinnusta. Lisäksi mallissa käytetään yhdyskäytäviä kuvaamaan 

leviämistä tai lähenemistä prosessissa. (Wei et al., 2006) 

UML on Object Management Groupin kehittämä mallinnuskieli. Sitä käytetään yleisesti 

sovellusrakenteen, käyttäytymisen ja arkkitehtuurin mallintamiseen, mutta on myös 

yleistynyt prosessien ja tietorakenteiden mallintamisessa. UML koostuu 13 kaaviosta, joista 

suurin osa on suunniteltu kohdelähtöisen sovellusmallintamisen käyttöön.  

Toimenpidekaaviot kuitenkin sopivat erityisen hyvin liiketoimintaprosessien 

mallintamiseen. Ne koostuvat solmuista ja virtauksista. Solmut ovat pisteitä, joissa prosessi 

alkaa, loppuu, vaatii toimenpiteen, jakautuu tai yhdistyy tai vaatii päätöksen tekoa 

jatkuakseen. Yleensä alkusolmu tulee edellisen prosessin tai aliprosessin herätteestä.  

Virtaukset kertovat lähinnä, mitä osaa henkilöstöstä kyseinen prosessin tapahtumasta toiseen 

siirtyminen koskee ja missä järjestyksessä prosessi etenee. (Wei et al., 2006) 

Petri net eli paikka/muutos kuvaaja on matemaattisgraafinen malli epäjatkuvien 

peräkkäisistä tapahtumista koostuvien järjestelmien kuvaamiseen. Se soveltuu parhaiten 

satunnaisesti, samanaikaisesti tapahtuvien prosessivaiheiden ja epäsäännönmukaisten 

järjestelmien selittämiseen ja tutkimiseen. Petri net koostuu paikoista ja muutoksista sekä 

kaarista, jotka kuvaavat liikettä paikkojen ja muutosten välillä. Graafisena mallina petri net 

sopii parhaiten apuvälineeksi kommunikoinnin ja toimenpiteiden virtojen ymmärtämiseen 

prosesseissa. (Wei et al., 2006) Prosessin etenemistä petri net- kuvaajassa voidaan seurata 

merkin avulla, joka käynnistää muutoksen siirtyessään muutoksen syötteeksi. Muutos ei 

kuitenkaan voi käynnistyä ennen kuin kaikissa sen syötteissä on merkki. (van der Aalst, 

2011, s. 33) 

IDEF on toimintojen mallintamiseen suunniteltu työkalu, joka yhdistelee graafisia 

elementtejä ja tekstiä. Näiden avulla työkalu pyrkii järjestelmällisellä tavalla saavuttamaan 

ymmärryksen kuvattavasta prosessista, tukemaan analyysia, tukemaan systeemisuunnittelua 

ja integrointipyrkimyksiä. Lisäksi se pystyy kuvaamaan roolien välisiä suhteita ja syy-

seuraus suhteita tilanteiden ja tapahtumien välillä sekä luomaan niiden pohjalta 

rakenteellisen kuvauksen prosessin tai järjestelmän toiminnasta. (Wei et al., 2006) 
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Tapahtumalähtöiset prosessiketjut eli EPC:t on perinteinen prosessien kuvaamiseen käytetty 

tapa. Sitä käytetään muun muassa toiminnanohjausjärjestelmissä ja muissa prosessien 

kuvaamiseen soveltuvissa järjestelmissä. Käytännössä EPC on BPMN pohjalta tehty 

rajoitettu esittämistapa, jolla on omanlaisensa graafinen tyyli. Toiminnot EPC:ssä ovat 

yhden syötteen aikaansaamia, eikä toiminnosta myöskään voi tulla kahta tuotosta ilman 

liitinosaa. Liitinosat voivat jakaa tai yhdistää kahdeksi ehdolliseksi tuotokseksi tai kahdeksi 

samanaikaiseksi tuotokseksi. Tapahtumia tässä kuvaamistavassa on kolmenlaisia: alku, väli 

ja loppu. (van der Aalst, 2011, s. 44-45) 

Nämä työkalut itsessään pystyvät mallintamaan prosessissa tapahtuvat tapahtumat tarkasti, 

mutta mikäli ajatellaan työkalun antamaa informatiivista arvoa eri sidosryhmille voi erilaiset 

täydennykset malliin olla tarpeen. Yksi tärkeä seikka on ottaa huomioon sidosryhmien roolit 

prosessissa. Tähän tarpeeseen vastaa Role activity diagram eli RAD. Se on täydentävä 

graafinen malli, jonka tarkoituksena on osoittaa prosessiin osallistuvien ihmisten roolit, 

toimenpiteet, keskinäinen kanssakäyminen ja päätökset. Tällainen mallinnustapa on 

erityisen hyvä kartoittamaan roolien välistä yhteistyötä vaativat prosessit, kun taas BPMN 

kartoittaa enemmänkin vain osastojen välisen kommunikoinnin prosessissa. (Nagesh et al., 

2014) 

RAD:n luomisessa auttaa tekijäperusteisen prosessimallintamisen käyttäminen 

lähestymistapana. Tekijäperusteisen prosessimallintamisen pohjana käytetään selkokielellä 

kirjoitettuja lauseita siitä, mitä organisaatiossa tapahtuu. Näistä lauseista etsitään 

lauseenjäsenistä subjektit, predikaatit ja objektit. Aktiivinen subjekti eli tekijä otetaan 

tarkempaan analyysiin ja aletaan hahmottelemaan prosessin kokonaisuutta ylhäältä alaspäin, 

alhaalta ylöspäin tai yhdistelemällä näitä molempia menetelmiä riippuen tavoitteesta. 

(Fleischmann et al., 2012, s.50-51)  
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4. PALUULOGISTIIKAN NYKYTILAN KARTOITUS 

Tässä kappaleessa keskitytään kartoittamaan juomatuoteteollisuudessa esiintyvien 

erityispiirteiden, lainsäädännöllisten rajoitteiden sekä erilaisten velvollisuuksien vaikutusta 

paluulogistiikan prosesseihin. Lisäksi kartoitetaan kohdeyrityksen jakelukanavien vaikutus 

palautuvien valmistuotteiden käsittelyssä. Nämä seikat huomioon ottaen luodaan tapaus-

funktiomatriisi, jonka avulla kartoitetaan nykytilassa esiintyvät valmistuotteiden 

palautusprosessit. Näille prosesseille luodaan tarkentavat prosessikuvaukset 

toimitusketjukierrokselta ja tapahtumalokeista saatujen tietojen avulla. Tämän kappaleen 

tarkoituksena on kartoittaa prosessien nykytila, jotta voidaan analysoida sen toimivuutta. 

4.1 Juomatuoteteollisuuden erityispiirteet ja rajoitteet 

Juomatuoteteollisuus on jo pitkään luettu prosessiteollisuudeksi. Oluen ja virvoitusjuomien 

valmistaminen vaatii ammattitaitoista henkilökuntaa, joka tuntee kemialliset ja biologiset 

prosessit, joiden avulla saavutetaan tasainen korkealaatuinen lopputulos. Myös täyttö ja 

pakkaaminen vaativat prosessiosaamista, sillä erityisesti suuren kokoluokan 

juomatuotevalmistus vaatii monimutkaiset, mutta tehokkaat tuotantolinjat, joilla saavutetaan 

nopeat läpimenoajat. Tuotanto on prosessiperustaista ja prosessin vastuu ja tavoitteet ovat 

selkeät, päämääränä tehokkaampi ja tuottavampi prosessi.  

Juomatuoteteollisuus on pyrkinyt pitkään tehostamaan tuotantoprosessejaan saavuttaen 

pienemmät yksikkökustannukset. Tämän lisäksi Suomen panimomarkkinat ovat keskittyneet 

kolmelle suurelle toimijalle, jotka pyrkivät käyttämään mittakaavaetuja hyväkseen 

tuotannon kustannusten hallitsemisessa. Oluen osuus panimoiden arvonmuodostuksesta on 

lähes 90 prosentin luokkaa. Toiseksi suurin arvoa tuottava tuoteryhmä on virvoitusjuomat ja 

kivennäisvedet noin 10 prosentilla, siidereiden ja lonkeroiden ollessa vain marginaalisessa 

asemassa. (Ernst & Young, 2015) Tämä asetelma yhdessä suomalaisen alkoholin kulutuksen 

laskevan trendin kanssa on johtanut pienentyneisiin tuottoihin panimoalalla. (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos, 2019) 

Koska oluen valmistusprosessi on luonteeltaan erävalmistusta, käyttävät panimot sen takia 

usein varastotuotantoa tuotantomallina, sillä asiakkaat kuitenkin haluavat tuotteensa usein 
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lyhyellä varoitusajalla. Varastotuotannossa erityisen tärkeää on kysyntäennusteiden 

paikkansa pitävyys. Tämä on kuitenkin haastavaa erityisesti juomatuoteteollisuudessa, jossa 

on selvä sesonkivaihtelu. Erityisesti sesonkiaikana asiakastilausten määrä ja koko kasvavat, 

jolloin logistiikalta vaaditaan lyhyitä läpimenoaikoja ja joustavuutta. Paluulogistiikkaan 

sesongit tulevat viiveellä, mutta vaikutukset ovat samanlaiset kuin lähtölogistiikassakin eli 

rajallisen kapasiteetin aiheuttamat ongelmat nousevat isoon rooliin. 

Kolmannen osapuolen logistiikkatoimijoiden tulo markkinoille on mahdollistanut 

kustannusten vähentymisen, niin varastotasojen kuin toiminnallisten kustannustenkin osalta. 

Valmistava teollisuus on huomannut, että kysynnän hajonnan ja tuotekirjon lisääntyminen 

sekä vähentyneen kokonaisvolyymin aiheuttama muutos on vaikeuttanut 

logistiikkatoimintojen hallintaa. Tämä on johtanut näiden palveluiden siirtämisen alan 

osaajille, joille logistiikka on ydinliiketoimintaa. (Bolten, E. F., 1997) 

Juomatuoteteollisuudessa yleiset kolmannen osapuolen logistiikkatoimijat hoitavat 

runkokuljetukset terminaaleihin, välivarastoinnin, jossa tapahtuu lajittelutoimintaa sekä 

kuljetuksen asiakkaalle. Tämän lisäksi ne huolehtivat paluulogistiikasta omalla toiminta-

alueellaan. Eräs suomalaisessa juomatuoteteollisuudessa oleva erityispiirre, jota kaikki 

suuret panimoyritykset toteuttavat, on tuotteiden hyllytys asiakkaan tiloissa. Tämänkin 

toiminnan hoitavat useimmiten kolmannen osapuolen toimijat.  

Juomatuoteteollisuutta ohjaa tiukasti lainsäädäntö. Lainsäädäntö ohjaa muun muassa 

valmisteverotuksen, alkoholin valmistuksen ja myynnin sekä elintarviketurvallisuuden 

näkökulmista. Valmisteverotus määrittelee erityisesti logistiikan toimintamalleja, sillä 

lainsäädäntö on tiukka ja valmisteveron osuus tuotteiden hinnasta on yleensä suuri. 

Valmisteveron alaisten tuotteiden valmistaminen, varastointi, lähettäminen ja 

vastaanottaminen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä on luvanvaraista toimintaa. 

Valmisteveroa kannetaan sekä alkoholijuomista että virvoitusjuomista.  

Valmistevero maksetaan tuotteesta, kun se luovutetaan kulutukseen. Tällainen tilanne 

syntyy normaalisti, kun tuote poistuu juomatuotevalmistajan väliaikaisen verottomuuden 

järjestelmästä eli käytännössä varastosta. Muita kulutukseen luovutukseksi luettavia 

tapahtumia ovat esimerkiksi tuotteiden hallussapito tai valmistaminen väliaikaisen 
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verottomuuden järjestelmän ulkopuolella, valmisteveron alaisten tuotteiden ottaminen 

omaan käyttöön tai tuotteiden selvittämätön kulutus verottomassa varastossa.  

Kuitenkin tilanteessa, jossa pystytään selvittämään kulutus, ei valmisteveroa tarvitse 

maksaa. Tällaisia tilanteita syntyy, mikäli tuote tuhoutuu tai menetetään lopullisesti eli ne 

eivät yrityksen näkökulmasta ole enää myyntikelpoisia. Nämä tuotteet voidaan hävittää 

ilman verovelvollisuutta veroviranomaisen valvonnassa tai sen luvalla. Verottomaan 

varastoon palautetuista tuotteista saadaan vähentää valmistevero, mikäli ne eivät ole 

kuitenkaan palautuneet tuotteiden luonteesta johtuvasta syystä, kuten vanhentumisesta. 

Vähennys voidaan tehdä myös tuotteista, jotka ovat tuhoutuneet tai lopullisesti menetetty 

ennalta arvaamattoman tapahtuman, kuten kuljetuksessa rikkoutumisen takia. Tämä 

tapahtuma pitää voida näyttää toteen viranomaiselle. (Valmisteverotuslaki, 2010) 

Elintarviketeollisuudessa on lainsäädännöllinen vastuu pystyä jäljittämään tuotteen ja sen 

raaka-aineiden alkuperä. Käytännössä se tarkoittaa tilannetta, jossa elintarvikealan toimijan 

on pystyttävä osoittamaan mistä raaka-aine tai tuote-erä on tullut ja minne erä on toimitettu 

sekä todennettava toimitusten hankinta- ja luovutusajankohdat. Yleisenä jäljittämisen 

periaatteena pidetäänkin ”yksi taakse, yksi eteen” – jäljitettävyyttä. Jäljitettävyyden 

toteamiseksi yrityksissä tehdään sekä sisäisiä että ulkoisia auditointeja, joissa yrityksen 

järjestelmiä ja pakkausmerkintöjä hyväksikäyttäen jäljitetään tuotteen raaka-aineiden 

alkuperä, prosessissa käytettävien tuotteiden alkuperä sekä, mille asiakkaalle tuote on 

myyty. (Yleinen elintarvikeasetus, 2002) 

4.2 Paluulogistiikan toiminta case-yrityksessä 

Paluulogistiikka on tärkeä osa asiakastyytyväisyyttä ja joustavuutta toimitusketjussa. 

Toimivan paluulogistiikan avulla yritys voi saavuttaa merkittävän kilpailuedun muihin 

nähden. Se voidaan nähdä ikään kuin lisäarvopalveluna. Juomatuoteteollisuudessa 

suurimmat paluulogistiikan virrat syntyvät palautuvista päällysteistä. Päällysteet ovat 

juomien kuljetukseen ja pakkaamiseen käytettäviä pantillisia apuvälineitä, kuten lavoja, 

kennolevyjä, pullokoreja, dolly-rullakoita ja oluttynnyreitä. Tämän lisäksi paluulogistiikassa 

käsitellään pantillisia kuluttajapakkauksia, kuten lasi- ja muovipulloja sekä alumiinitölkkejä. 

Näiden lisäksi asiakkaalta palautuu valmistuotteita, jotka voivat olla sekä myyntikelpoisia 
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että myyntikelvottomia. Koska päällysteet kuljetetaan panimoille, voidaan myös 

asiakaspalautukset käsitellä ikään kuin sivuvirtana panimolla ilman suuria lisäkustannuksia 

ja ylimääräisiä kuljetusjärjestelyjä.  

Palautuville valmistuotteille on useita syitä, jotka voidaan jakaa kahteen pääryhmään. 

Sisäisiin ja ulkoisiin palautuksiin. Sisäiset palautukset käsittävät panimon väliaikaisen 

verottomuuden varaston sisäpuolella tapahtuvat palautukset, kun taas ulkoisiin palautuksiin 

luetaan kaikki väliaikaisen verottomuuden tilasta poistuneet valmistuotteet, jotka palaavat 

panimolle. Tällaiset palautukset jaetaan kahteen erilaiseen tapaustyyppiin, jotka ovat 

toimituspoikkeamat ja asiakaspalautukset. Toimituspoikkeamiin luetaan palautuvat 

valmistuotteet, jotka on jäänyt toimittamatta asiakkaalle. Syynä voi olla esimerkiksi, ettei 

asiakas ollut paikalla, kun toimitusta yritettiin tai tuote on hajonnut kuljetuksessa matkalla 

asiakkaalle. Järjestelmän näkökulmasta nämä tuotteet siirtyvät palautuessaan panimolle 

palautuvien valmistuotteiden varastoon. Fyysisesti tuotteita palautuu sekä 

vastaanottopuolelle että lähetyspuolelle.  

Suurin osa asiakaspalautuksista on väärin toimitettuja tuotteita, joihin syinä ovat jakovirheet 

ja keräilyvirheet, sekä myynnin tilausvirheet. Asiakaspalautuksissa on usein myös 

sesonkiluonteisia asiakaspalautuksia, jotka johtuvat kertaluonteisista tapahtumista, kuten 

asiakkaan kauden lopettamisesta, asiakkaan toiminnan lopettamisesta tai 

festivaalitapahtumista. Näistä kertaluonteisista tapahtumista palautuvat määrät ovat yleensä 

suurempia kuin yksittäiset jokapäiväisessä toiminnassa syntyneet asiakaspalautukset ja ne 

kattavatkin vuotuisesta palautusvolyymista noin puolet.  

Sekä sisäisten että ulkoisten palautusvirtojen hallinta aiheuttaa saldovaikutuksia palautuvien 

valmistuotteiden varastoon. Näiden kirjausten oikeellisuus ja oikea-aikaisuus eivät ole 

tärkeitä ainoastaan saldoerojen välttämiseksi vaan myös palautuvien tuotteiden varaston 

kiertonopeuden parantamiseksi mikä taas osaltaan kertoo, kuinka nopeasti tuotteet saadaan 

takaisin myytäviksi. Toinen tärkeä seikka, johon kirjausten oikeellisuus vaikuttaa on 

verotus. Mikäli tuotteita on hävinnyt varastosta, eikä saldoerolle löydy selitystä, joudutaan 

tällaisista tapauksista maksamaan valmistevero, koska verotusnäkökulmasta tällainen tuote 

katsotaan kulutetuksi. Mikäli inventoinnissa löytyy enemmän tuotteita kuin 
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järjestelmäsaldoilla, ei tätä veroa saada takaisin, eikä sitä voida netota varastosta 

hävinneiden tuotteiden kanssa, mikäli ne eivät ole ominaisuuksiltaan samanlaisia ja 

samanarvoisia.  

Alkuhaastattelujen ja toimitusketjukierroksen perusteella saadun informaation mukaan case-

yrityksen tuotekuljetuksissa on useita toimintamalleja. Tähän on syynä erilaiset 

jakelukanavat sekä asiakasvaatimukset. Kuvaan 7 on kerätty erilaiset asiakkaalle menevien 

kuljetustapojen toimintamallit. Jakelukanavat koostuvat Etelä-Suomen alueella tapahtuvasta 

paikallisjakelusta, muun Suomen terminaalijakelusta ja terminaalitoimituksista asiakkaille. 

Paikallisjakelu toimii suorajakeluna yrityksen logistiikkakeskuksesta asiakkaalle. Kuljettaja 

vastaanottaa samalla kertaa asiakkaalta panimolle palautuvat valmistuotteet ja päällysteet. 

Terminaalijakelu kattaa sen alueen asiakkaat, jotka eivät kuulu Etelä-Suomen 

suorajakelualueelle. Terminaalijakelua operoi kolmannen osapuolen logistiikkatoimija, joka 

hoitaa runkokuljetukset maakunnissa sijaitseviin terminaaleihin, lajittelun siellä sekä jakelun 

asiakkaalle. Lisäksi case-yrityksellä on sopimus runkokuljetusten hoitamisesta asiakkaan 

terminaaleihin.  

 

Kuva 7. Asiakaskuljetusten toimintamallit case-yrityksessä 
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Paikallisjakelua operoidaan suoraan logistiikkakeskuksesta käsin ja kaikki kuljettajan 

luovuttamat ja vastaanottamat valmistuotteet siirtyvät yrityksen 

toiminnanohjausjärjestelmään, kun kuorma kirjataan vastaanotetuksi. Kuljettajat kirjaavat 

asiakkaalle luovuttamansa ja asiakkaalta vastaanottamansa tuotteet ja päällysteet 

käsipäätteelle, joka rekisteröi nämä siirrot. Kun kuljettaja on saapunut 

logistiikkakeskukseen, tulostaa hän kuormakirjan, jonka perusteella kuorma tarkastetaan 

silmämääräisesti päällysteiden osalta ja täydellisesti palautuvien valmistuotteiden osalta. 

Terminaalijakelusta vastaa kolmannen osapuolen logistiikkatoimija, jonka omistukseen 

tuotteet siirtyvät niiden lähtiessä runkokuljetukseen kohti terminaaleja. Terminaalit ovat 

myös logistiikkatoimijan omistuksessa ja niissä hoidetaan kuormien lajittelu ja lastaus 

jakeluautoihin ja sitä kautta asiakkaalle. Terminaalien jakelu tapahtuu samalla periaatteella 

kuin paikallisjakelussa eli käsipäätteelle kirjataan luovutetut ja vastaanotetut tuotteet sekä 

päällysteet. Tieto näistä tapahtumista siirtyy EDI-liikenteen avulla logistiikkatoimijan 

tietojärjestelmästä panimon tietojärjestelmään. EDI tarkoittaa yritysten välistä 

liiketoimintaan liittyvän tiedon välitystä sähköisesti eri tietokantojen välillä. (Iacovou et al. 

1995) 

Asiakasjakelu toimii myös terminaalijakelussa kaksisuuntaisesti eli samalla kun asiakkaalle 

viedään tuotteita, voidaan siltä ottaa vastaan palautuksia. Palautukset kerätään 

terminaaleissa isommiksi volyymeiksi, kirjataan koontilomakkeelle ja toimitetaan panimon 

logistiikkakeskukseen runkokuljetuksina. Logistiikkakeskuksessa vastaanotettaessa 

tarkastetaan koontilomakkeiden ja fyysisten tuotteiden määrien täsmäävyys. 

Kolmas asiakaskuljetusten toimintamalli on asiakkaan terminaaleihin ajettavat 

runkokuljetukset. Tästä eteenpäin asiakas jakelee tuotteet itse. Tämä toimintamalli on 

käytössä vain asiakkaan kanssa, joka jakelee omiin toimipisteisiinsä tuotteita, joten nämä 

eivät ole suoria asiakkaita panimolle. Runkokuljetusmallissa asiakaspalautukset ja 

toimituspoikkeamat kerätään terminaaleissa isommiksi volyymeiksi toimipisteistä ja 

lähetetään logistiikkakeskukseen.  
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Näiden asiakaskuljetusten toimintamallien perusteella voidaan kartoittaa kolme erilaista 

palautustapausta. Näistä palautustapauksista voidaan vielä eritellä toimituspoikkeamat ja 

asiakaspalautukset omiksi tapauksikseen. Toimituspoikkeamat eivät sinänsä kuulu 

paluulogistiikkaan vaan ovat epäonnistuneita toimitusprosesseja, mutta käsitellään osana 

palautusprosesseja, koska niillä on vaikutus palautuvien valmistuotteiden varastoon. Tämän 

lisäksi sesonkiluonteiset palautukset luetaan omaksi tapauksekseen niiden poikkeuksellisen 

esiintymistiheyden takia. Näiden ulkoisten palautusten lisäksi sisäiset palautukset luovat 

vielä yhden oman tapauksensa. Kuvassa 8 on tehty tapaus-funktiomatriisi yrityksen 

paluulogistiikasta. Siinä on kuvattu eri funktionaalisten osastojen osallistuminen tapausten 

käsittelyyn. 

 

Kuva 8. Tapaus-funktiomatriisi palautusvirroille 

Tämän tapaus-funktiomatriisin avulla pystytään hahmottelemaan karkeasti millaiset 

tapahtumat aiheuttavat valmistuotteiden palautusvirtoja ja mitkä niistä muodostavat 

järkevän yhtenäisen prosessin. Karkean hahmottelun pohjalta nykytilassa kuvattaviksi 

prosesseiksi muodostui seitsemän kokonaisuutta, joista kuusi on ydinprosesseja ja IT- 

prosessi on tukiprosessi, jota ei käsitellä tässä työssä tarkemmin. Toimituksen 

selvitysprosessi on erotettu omaksi prosessikseen tilanteissa, joissa tuotteita ei fyysisesti 

palaudu vaan korjataan pelkkää asiakkaan laskutusta kuljettajan tekemän jakovirheen 

vuoksi.  

Kun karkea prosessihahmotelma saatiin valmiiksi, tarkennettiin prosessien vaiheita 

tapahtumalokista ja toimitusketjukierrokselta saatujen tietojen avulla. Yrityksen 

toiminnanohjausjärjestelmästä seurattiin palautuvien valmistuotteiden varastoon 
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kohdistuvien transaktioiden listaa. Tämän avulla saatiin selville eri osastojen tekemät 

kirjaukset ja mihin aikaan ne oli rekisteröityneet järjestelmään. Lisäksi seurattiin palautuvien 

tuotteiden varastosta lähtevien ja sinne saapuvien tuotteiden varastonsiirtoja 

varastonohjausjärjestelmästä. Näiden avulla saatiin selville prosessivaiheet ja niiden 

kronologinen järjestys. Syntyi kuvaukset yhteensä kahdeksalle tuotepalautusvarastoon 

vaikuttavalle prosessille. Toimituksen selvittämisprosessia ei pystynyt tapahtumalokien 

avulla erottamaan varmasti normaalissa palautusprosessissa esiintyneestä hyvitys- tai 

velotuskirjauksesta kaikissa tapauksissa. Jakovirheiden osalta tällainen pystyttiin 

todentamaan.  

Tuotepalautusten käsittelyssä on nykytilanteessa seitsemän toisistaan poikkeavaa prosessia. 

Prosessit eroavat toisistaan palautusasiakkaan verotuksellisen aseman, erilaisen 

asiakaskuljetusten toimintamallien, sekä erilaisen laskutustavan takia. Jokaiselle 

toimintamallille on omanlaisensa palautusprosessi. Toimituspoikkeamat käsitellään 

palautusprosesseina siinä tilanteessa, kun tuotetta fyysisesti palautuu panimon 

logistiikkakeskukseen. Tilanteissa, joissa on epäselvyyksiä asiakastoimituksissa, mutta 

tuotteita ei ole palautunut käynnistyy toimituksen selvitysprosessi. 

4.2.1 Paikallisjakelun palautusprosessit 

Paikallisjakelun asiakaspalautusprosessi lähtee asiakkaan herätteestä ja päättyy 

jälkiselvityksen tekemään asiakkaan laskutuksen korjaamiseen, kuten kuvassa 9 on esitetty. 

Ensimmäiset kaksi prosessivaihetta esiintyvät vain siinä tilanteessa, kun tuote on kertaalleen 

asiakkaalle luovutettu ja hän haluaa sen palauttaa. 
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Kuva 9. Paikallisjakelun asiakaspalautusprosessin nykyinen toimintamalli 
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Kun asiakas haluaa palauttaa tuotteen, hän soittaa panimon myyntiin. Myynti selvittää syyn 

palautukselle asiakkaan kanssa. Tämän jälkeen myynti tekee palautuksesta 

palautuslähetteen, johon kirjoitetaan lyhyesti ohje kuljettajalle, jotta hän tietää mikä tuote 

palautuu ja miksi. Asiakas luovuttaa palautettavan tuotteen kuljettajalle, joka kuittaa sen 

käsipäätteellensä kuljetettavaksi. Asiakaspalautuksessa syykoodi on myynnin valmiiksi 

asettamana.  

Kuljettajan saavuttua panimon logistiikkakeskukseen ilmoittaa hän palautuvat 

valmistuotteet vastaanoton henkilökunnalle. Mikäli palautusta ei näy kuormakirjassa tai 

siihen on merkitty väärä määrä, täyttää kuljettaja toimituspoikkeamalomakkeen, johon 

selvitetään syy palautuvalle tuotteelle, sekä palautuvan tuotteen tiedot. Koska 

palautuslähetteet tehdään alkuperäisen lähetteen pohjalta, ovat keräilyvirheet automaattisesti 

toimituspoikkeamia, vaikka ne tulisivat asiakaspalautuksena, sillä palautuva tuote ei ole 

kuormakirjassa lukeva tuote vaan se, joka asiakkaalle on fyysisesti mennyt. 

Vastaanoton työntekijä tarkastaa yhdessä kuljettajan kanssa tuotepalautusten täsmäävyyden 

kuormakirjan ja lomakkeen kirjauksiin ja tekee mahdolliset korjaukset. Tämän jälkeen 

kuormakirjat ja lomakkeet viedään vastaanoton operaattorille, joka kirjaa tuotteet 

saapuneiksi panimon logistiikkakeskukseen.  

Mikäli tarkastettujen palautuvien tuotteiden määrä on lähetteestä eroava, näkyvät ne 

järjestelmässä korjattavina poikkeamina laskutuksessa. Jälkiselvityksen tehtäväksi jää 

kuljettajan käsipäätteelle merkattujen ja fyysisesti palautuvien tuotteiden erojen korjaus, 

jotta laskutus asiakkaalle menee sen mukaan mitä hän on palauttanut fyysisesti.  

Toinen paikallisjakelun palautusvirroista koostuu toimituspoikkeamaprosessista, jonka 

herätteenä toimii asiakkaan hylkäämä toimitus. Tästä käynnistyy kuvan 10 mukainen 

palautusprosessi.   
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Kuva 10. Paikallisjakelun toimituspoikkeamaprosessi 
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Asiakkaan toimituksen hylkäys voi johtua monista syistä, joista yleisimmät ovat epäkurantti 

tuote, väärä tuote, väärä määrä tai se, ettei asiakas ole paikalla siihen aikaan, kun toimitusta 

on yritetty toimittaa. Tällaisessa tapauksessa kuljettaja kuittaa käsipäätteelle, ettei ole 

toimittanut asiakkaalle tuotetta ja valitsee eniten tilannetta vastaavan syyn palautukselle. 

Näitä syykoodeja on yhteensä yhdeksän. Kuljettaja ottaa tuotteen kuljetettavakseen ja 

saapuessaan logistiikkakeskukselle tulostaa kuormassa palautuvien tuotteiden raportin, 

päivänpäätösraportin. Kuljettaja palauttaa tuotteen panimon logistiikkakeskuksen lähetys- 

tai vastaanottoalueelle ja ilmoittaa palautuksesta lähettämön tai vastaanoton työntekijälle. 

Yleisesti ottaen silloin kun asiakas ei ole paikalla, palautuvat tuotteet lähetysalueelle ja 

muista syistä vastaanottoalueelle. Tälle toiminnalle ei kuitenkaan ole selkeää sääntöä, 

milloin näin tehdään.  

Vastaanoton työntekijä tarkastaa kuljettajan tuoman palautuksen tuotetietojen ja määrän 

raportilta tai poikkeamalomakkeelta ja vertaa fyysisiin tuotteisiin sekä tarkastaa sen 

myyntikelpoisuuden. Tämän jälkeen työntekijä käsittelee tuotteen sen myyntikelpoisuuden 

mukaan joko myyntikunnostettavaksi tai hävitykseen. Kun tuote on käsitelty, vie työntekijä 

kuorman mukana tulleen raportin ja mahdollisen lomakkeen korjattuine määrineen 

varastoinnin operaattorille. Lähetysalueelle palautuneiden tuotteiden osalta lähettämö 

täyttää siirtosaatteen ja tämän jälkeen tuotteet siirtyvät sisäiseen palautusprosessiin.  

Varastoinnin operaattorin tehtäviin kuuluu vastaanottaa kuorman palautukset järjestelmään 

raportilta ja lomakkeesta saamiensa tietojen perusteella. Sekä kirjaa mahdollisesti hävitetyt 

tuotteet hävitettyjen tuotteiden varastopaikalle. Tämä toimenpide siirtää tiedot 

toiminnanohjausjärjestelmään, jolloin laskutuksen korjaus avautuu jälkiselvitykselle. 

Jälkiselvitys korjaa poikkeamat toimituksessa vastaamaan asiakkaan saamia määriä ja 

samalla laskutus korjaantuu vastaamaan fyysisiä määriä. Saldonhallinta hävittää tuotteet 

järjestelmästä, mikäli ne ovat olleet myyntikelvottomia ja ne on jouduttu hävittämään. 

Näiden pohjalta tehdään myös verottajalle tarvittavat dokumentit hävitetyistä tuotteista. 

4.2.2 Terminaalijakelun palautusprosessit 

Terminaalijakelun asiakaspalautusprosessi toimii eri tavalla kuin paikallisjakelussa, kuten 

kuvassa 11 on kerrottu. Tässä prosessissa on enemmän vaiheita, koska kuljetuksesta vastaa 
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kolmannen osapuolen logistiikkatoimija, jolloin palautuvien tuotteiden kulku 

monimutkaistuu ja kulun seuranta hankaloituu. 
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Kuva 11. Terminaalijakelun asiakaspalautusprosessin nykyinen toimintamalli 
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Jakelun osalta prosessi muistuttaa paikallisjakelun asiakaspalautusprosessia eli asiakas 

ilmoittaa palautuvasta tuotteesta myyntiin, joka tekee palautuslähetteen asiakasilmoituksen 

pohjalta. Jakelukuljettaja noutaa asiakkaalta palautuslähetteen perusteella palautuvat tuotteet 

ja kuittaa ne käsipäätteelle eniten myynnin antamaa syykuvailua vastaavalla syykoodilla. 

Kun kuljettaja saapuu terminaaliin, ilmoittaa hän terminaalinhoitajalle palautuksista. Tämän 

jälkeen panimo huolehtii kuormien vastaanotosta terminaaleihin eli kirjaa ne järjestelmässä 

saapuneiksi terminaaliin. Terminaalinhoitaja kirjaa palautuneet tuotteet koontilähetteelle, 

joka lähtee tuotteiden kanssa runkokuljetukseen kohti panimon logistiikkakeskusta. Tässä 

vaiheessa palautusten syyt sekä palautusasiakkaan että kuorman tiedot katoavat. 

Palautuksista tulee vain tuotteita. 

Logistiikkakeskuksessa vastaanoton työntekijä tarkastaa koontilomakkeella olevien 

kirjausten täsmäävyyden fyysisten tuotteiden määriin. Mikäli kirjauksissa on poikkeamia, 

kirjoittaa vastaanoton työntekijä ne koontilomakkeelle. Koontilomake palautetaan 

varastoinnin operaattorille, joka siirtää lomakkeelle tehtyjen kirjausten perusteella tuotteet 

logistiikkakeskuksen varastosaldoille. Mikäli kaikki saldosiirrot eivät onnistu, merkitsee 

operaattori epäonnistuneet siirrot lomakkeelle ja luovuttaa lomakkeen saldonhallinnalle.  

Jälkiselvitys tekee korjauksia asiakaspalautuksiin myynnin välittämien asiakaspalautteiden 

perusteella. Lisäksi jälkiselvitys korjaa jakelukuljettajien virheellisesti käsipäätteelle 

tekemiä kirjauksia, jotka terminaalinhoitaja ilmoittaa sähköpostitse, mikäli kuljettaja on 

kertonut terminaalissa tehneensä tällaisen. Saldonhallinta selvittää epäonnistuneita 

saldosiirtoja ja pyrkii yhdessä jälkiselvityksen kanssa löytämään niille syitä.  

Lisäksi terminaalijakelussa tapahtuu toimituspoikkeamia. Tämä prosessi on lähellä 

paikallisjakelun vastaavaa, kuten kuvassa 12 näkyy. Kuitenkin kolmannen osapuolen 

logistiikkatoimijan terminaalitoiminta lisää muutamia vaiheita tähänkin prosessiin. 
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Kuva 12. Terminaalijakelun toimituspoikkeamaprosessi 
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Prosessin syötteenä toimii jälleen asiakkaan hylkäämä toimitus. Terminaalijakelun 

tapauksessa asiakas ilmoittaa myyntiin toimituspoikkeamasta. Kuljettaja kuittaa 

käsipäätteellensä tuotteen palautuvaksi ja ilmoittaa palautukselle tilannetta vastaavan 

syykoodin. Tämän jälkeen kuljettaja vie tuotteen terminaaliin ja ilmoittaa 

terminaalinhoitajalle palautuvasta tuotteesta. Terminaalinhoitaja täyttää palautuvan tuotteen 

tiedot ja palautuvan määrän koontilomakkeelle ja lastaa palautuksen runkokuljetukseen, joka 

lähtee panimon logistiikkakeskukselle. Tässä vaiheessa saldonhallinta tekee tuotteelle 

vastaanottokirjauksen järjestelmään kuljettajan päätteelle kuittaamien tietojen perusteella, 

jotta runkokuormalle voidaan tehdä saldonsiirrot sen saapuessa logistiikkakeskukseen 

Vastaanoton työntekijä opastaa runkokuljetuksen kuljettajan purkamaan palautuvan 

tuotteen, jotta hän voi tarkistaa sen tuotetietojen sekä määrien täsmäävyyden lomakkeella 

oleviin. Tämän jälkeen kuljettaja tarkistaa tuotteen myyntikelpoisuuden ja merkitsee sen 

lomakkeelle. Nyt vastaanoton työntekijä on valmis käsittelemään tuotteen ohjeistuksen 

mukaisesti joko myyntikunnostukseen tai hävitykseen. Tehtyään tämän työntekijä palauttaa 

lomakkeen varastoinnin operaattorille.   

Varastoinnin operaattori tekee toiminnanohjausjärjestelmään saldonsiirrot terminaalista 

logistiikkakeskukseen koontilomakkeen tietojen perusteella. Mikäli saldonsiirto 

epäonnistuu tuotteen kohdalla, merkitsee operaattori sen lomakkeelle ja toimittaa tämän 

jälkeen lomakkeen saldonhallintaan. Lisäksi operaattori tekee mahdollisesti hävitetylle 

tuotteelle hävityskirjauksen järjestelmään. Jälkiselvitys korjaa asiakkaan laskutuksen 

myynnistä saatavien tietojen tai kuljettajan käsipäätteelle merkkaamien tietojen perusteella. 

Saldonhallinta tekee lopullisen hävityskirjauksen järjestelmästä hävitetylle tuotteelle sekä 

laatii verottajalle tarvittavat dokumentit hävityksestä. 

4.2.3 Runkokuljetusten palautusprosessi 

Seuraava toimintamalli on käytössä asiakkaan kanssa, jolle toimitetaan runkokuljetuksia 

terminaaleihin. Kuvassa 13 kerrotaan, miten tämä tapa eroaa kahdesta edellisestä 

palautusprosessista. 
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Kuva 13. Runkokuljetusmallin palautusprosessi 

Tässä toimintamallissa asiakas tarkastaa hänelle saapuneen kuorman välittömästi kuljettajan 

kanssa sen saapuessa asiakkaan terminaaliin. Asiakas ilmoittaa mahdollisista poikkeamista 

lomakkeella, josta hän lähettää sähköisen kopion panimon jälkiselvitykseen. Kun 

poikkeamat saapuvat panimon logistiikkakeskukseen, ne tarkastetaan täydellisesti. Tässä 

kuljetusmallissa ei tule asiakaspalautuksia vaan pelkästään toimituspoikkeamista johtuvia 

palautuksia. 

Logistiikkakeskuksen vastaanoton työntekijä tarkastaa palautuneet tuotteet ja kirjaa 

lomakkeelle ylös mahdolliset poikkeamat fyysisten tuotteiden lukumäärän ja lomakkeella 

olevan lukumäärän välillä. Tämän jälkeen vastaanottaja arvioi tuotteiden kunnon ja 

käsittelee ne sen mukaan, onko tuote kurantti eli myyntikelpoinen vai epäkurantti eli 

myyntikelvoton. Lopuksi työntekijä suorittaa hävityksen epäkuranteille tuotteille ja 

palauttaa kurantit tuotteet takaisin keruuseen. Käsiteltyään tuotteet työntekijä palauttaa 

poikkeamalomakkeen varastoinnin operaattorille. Varastoinnin operaattori siirtää 

mahdolliset epäkurantit tuotteet oikeaan varastopaikkaan järjestelmässä. Lopuksi 

jälkiselvitys hyvittää asiakkaalle tuotteet lomakkeeseen kirjattujen tietojen perusteella. 
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4.2.4 Sesonkiluonteisen tapahtuman palautusprosessi 

Seuraava toimintamalli on käytössä tilanteissa, joissa asiakaspalautus on sesonkiluonteista 

esimerkiksi kauden päättymisen, liiketoiminnan päättymisen tai festivaalitapahtuman takia. 

Kuvassa 14 näkyy tällaisen toiminnan prosessikuvaus.  

 

Kuva 14. Sesonkiluonteisen tapahtuman palautusprosessi 

Sesonkiluonteisten tapahtumien kuljetuksesta voi vastata sekä paikallisjakelu että 

terminaalijakelu. Prosessi on samanlainen molemmissa tapauksissa lukuun ottamatta yhtä 

ylimääräistä laskemista terminaalijakelun osalta terminaalissa. Asiakkaan halutessa 

palauttaa sesonkiluonteisen palautuksen on hän sopinut siitä etukäteen jo toimitusvaiheessa 

panimon myyntiosaston kanssa. Asiakas laskee palautettavan määrän yhdessä 

jakelukuljettajan kanssa ja he vahvistavat määrät allekirjoittamalla lähetteen.  

Kuljettaja ottaa palautuksen kuljetettavakseen ja vie sen määränpäähänsä, joka on joko 

terminaali tai paikallisjakelukuljettajan osalta panimon logistiikkakeskus. Määränpäässä 

tuotteet lasketaan läpikotaisin ja erot lähetteelle kirjatussa määrässä ja fyysisessä määrässä 

kirjataan ylös. Logistiikkakeskukseen saapuessaan tuotteet lasketaan viimeisen kerran ja 

verrataan kirjattuihin määriin. Tarkastusvaiheita on monta, jotta pystytään osoittamaan 

hyvitykset ja veloitukset oikeille tahoille. Tämän työn hoitaa jälkiselvitys vastaanoton 

työntekijältä saamiensa tietojen perusteella, mutta tilanteessa, jossa vastaanotettujen 
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tuotteiden ja lähetteen määrät heittävät, laskutetaan lähetteen mukaan. Kolmannen 

osapuolen logistiikkatoimijan hajottamien tai hävittämien tuotteiden laskutuksen hoitaa 

jakeluosasto. 

4.2.5 Sisäisten palautusten prosessi 

Tämä toimintamalli käsittelee vain väliaikaisen verottomuuden tilassa olevia palautuksia, 

joita syntyy panimon sisäisessä toiminnassa. Tällaiset tapaukset käsitellään kuvan 15 

mukaisesti sisäisinä palautuksina. Sisäisistä palautuksista suurimmat virrat tulevat tuotannon 

myyntikunnostettavista lavoista sekä lähetysalueelle palautuneista toimituspoikkeamista.  
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Kuva 15. Sisäisten palautusten prosessikuvaus 
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Sisäisissä palautuksissa asiakkaana käsitellään sitä osastoa tai työntekijää, joka ilmoittaa 

tarpeesta palauttaa tuote myyntikunnostukseen. Syyt sisäisille palautuksille ovat hajonneet 

tai huonosti pinotut lavat, jotka tulevat tuotannosta, lähetysalueelle hajonneet, jääneet tai 

palautuneet lavat, trukinkuljettajan hajottamat lavat sekä tuontituotteiden vastaanotossa 

havaitut epäkurantit tai kunnostettavat tuotteet.  

Sisäisissä palautuksissa ei nykytilanteessa ole yhtä toimintamallia vaan jokainen osasto 

tekee palautuspyynnön hieman omalla tavallaan. Useimmiten siirtosaatteen täyttää 

trukinkuljettaja, palautuksen tekevän osaston työntekijä tai operaattori. Tuotanto ei täytä 

siirtosaatetta vaan tuotannosta tulevan palautuksen siirtosaatteen täyttää trukinkuljettaja. 

Trukinkuljettaja täyttää siirtosaatteeseen myös jättöpisteen varastopaikan. 

Kun lava on siirretty jättöpisteelle, huomaa vastaanoton operaattori tai työnjohtaja sen ja 

antaa työntekijälle tehtäväksi käsitellä tuotteet asianmukaisella tavalla. Työntekijä siis arvioi 

niiden myyntikelpoisuuden, siirtää myyntikelpoiset omalle lavalleen ja hävittää epäkurantit 

tuotteet. Operaattori kirjaa myyntikelpoiset tuotteet takaisin keruuseen 

varastonhallintajärjestelmän kautta ja siirtää hävitetyt tuotteet omalle varastopaikalleen. 

Siirtosaate kulkee koko ajan siirrettävän lavan mukana, kunnes se on lajiteltu 

myyntikelpoisiin ja myyntikelvottomiin. Trukinkuljettaja saa tehtävän keräilyyn 

palautettavista tuotteista ja siirtää ne varastonhallintajärjestelmän osoittamalle jättöpisteelle. 

Saldonhallinta tekee lopulliset poistokirjaukset järjestelmästä hävitetyille tuotteille ja laatii 

verotusta varten tarvittavat asiakirjat. 

4.2.6 Toimituksen selvitysprosessi 

Toimituksen selvitysprosessi käynnistyy, kun asiakas ilmoittaa poikkeamasta 

toimituksessaan kuvan 16 mukaisesti ja päättyy siihen, että asiakkaan laskutus on korjattu 

asiakaspalautteen mukaiseksi. Prosessi on ainoastaan kuljettajan ja jälkiselvityksen välinen 

ja sen tarkoituksena on korjata kuljettajan mahdollisesti tekemä kirjausvirhe käsipäätteelle. 
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Kuva 16. Toimituksen selvitysprosessi nykyisessä toimintamallissa 

Poikkeama voi olla esimerkiksi väärä määrä tuotteita, vääriä tuotteita tai tilanne, jossa 

asiakas ei ole saanut ollenkaan tuotteita. Tällaisesta herätteestä jälkiselvitys tarkistaa 

kuorman tilan. Mikäli kuorma on ajettu jo loppuun ja kirjattu vastaanotetuksi, tarkistaa 

jälkiselvittäjä poikkeamat kuorman kirjauksissa eli onko laskutus avoinna. Jos tällaista 

poikkeamaa ei löydy, on jälkiselvittäjän soitettava paikallisjakelun tapauksessa kuljettajalle 

ja kysyttävä tapahtuneesta. Terminaalijakelun osalta jälkiselvitys on yhteydessä 

terminaaliin. Mikäli tuotetta ei asiakkaalle ole tullut, se hyvitetään asiakkaalle ja veloitetaan 

kuljettajalta järjestelmässä kuljettajan ollessa kykenemätön selvittämään mitä tuotteille on 

tapahtunut. Useimmiten kyse on jakovirheestä, jolloin toinen asiakas ilmoittaa ylimääräisistä 

tuotteista toimituksessaan ja laskutus voidaan näin korjata. Toisinaan kyse on myös 

keräilyvirheestä tai muusta poikkeamasta, jonka kuljettaja on jättänyt ilmoittamatta 

lomakkeella saapuessaan logistiikkakeskukseen tai terminaaliin. 

4.2.7 Tukiprosessit 

IT-tukiprosessiin kuuluu varastonohjausjärjestelmän, kuljetusten seurantajärjestelmän sekä 

toiminnanohjausjärjestelmän ylläpito sekä mahdollisista vikatiloista ilmoittaminen. Siihen 

kuuluu myös automatisointimahdollisuuksien etsiminen ja sitä kautta mekaanisen työn 

vähentäminen. Lisäksi IT-prosessin tarkoituksena on antaa raamit, sille millainen toiminta 
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järjestelmämielessä on mahdollista ja järkevää toteuttaa mahdollisimman yksinkertaisilla 

työvaiheilla. 

4.3 Organisaation toiminta palautusprosesseissa 

Johtaminen kuuluu osaksi kaikkia viittä palautusprosessia. Yrityksessä on käytössä 

funktionaalinen organisaatiorakenne, joka on jaettu osastoihin, joilla kaikilla on oma 

johtajansa sekä tavoitteet. Palautusprosesseista kuljetusmallien mukaan kartoitetut 

paikallisjakelun palautusprosessi sekä terminaalijakelun palautusprosessi kuuluvat 

myynnin, jakelun, varastoinnin ja tarkastuksen osastojen johtajille. Yhteensä 

palautusprosessien vastuu jakautuu neljälle eri päällikölle. 

Myyntiosaston alaisuudessa toimivat myyntiedustajat, jotka vastaavat asiakaspalautteisiin ja 

tekevät asiakastiedon pohjalta tarvittaessa palautuslähetteen. Myyntiosasto ei halua ottaa 

vastuuta toimituspoikkeamien korjaamisesta, koska ne ovat logistiikkatoiminnoissa 

aiheutettuja. Jakeluosasto toimii kuljettajien ohjaajana sekä neuvonantajana. 

Varastointiosaston alaisuudessa toimivat vastaanoton työntekijät sekä varastoinnin 

operaattorit, jotka ovat kuljettajien lisäksi ainoat, joilla on fyysinen kontakti palautuviin 

tuotteisiin. Tarkastusosasto koostuu jälkiselvityksestä ja saldonhallinnasta. Jälkiselvityksen 

tehtävänä on korjata asiakaslaskutusta toimituspoikkeamien osalta. Saldonhallinnan 

tehtäviin kuuluu terminaalijakelussa ajettavien jakelukuormien kirjaus saapuneeksi 

terminaaliin sekä tuotteiden hävittäminen järjestelmästä. Lisäksi se kommunikoi verottajan 

suuntaan ja toimittaa verottajalle tarpeelliset dokumentit valmisteveron alaisten tuotteiden 

käsittelystä.  

Varastointi ja tarkastus ovat ainoat osastot, joiden tavoitteisiin on kirjattu palautuvien 

valmistuotteiden varaston saldoerojen vähentäminen. Tämän tavoitteen seuraamiseen ei ole 

kehitetty kuitenkaan minkäänlaista suorituskykymittaristoa vaan ainoa käytössä oleva 

seurantamenetelmä on inventaariossa havaittu saldoero ja sen aiheuttama veroseuraamus. 

Saldonhallinnan työtehtäviin kuuluu lähtevien kuormien tarkastaminen, mutta kaikkia 

kuormia ei ole tavoiteltu tarkastettaviksi. Jälkiselvitys ei fyysisesti käsittele palautuvia 

valmistuotteita, eikä näe niitä vaan toimii pelkästään asiakkailta, kuljettajilta ja 

varastointiosastolta saatavan informaation perusteella.  
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Nykyisessä toimintamallissa palautuvien valmistuotteiden varastoinnin seurantaan 

käytetään yhtä suorituskykymittaria, joka mittaa osuutta fyysisen saldon ja järjestelmäsaldon 

absoluuttisen eron välillä. Tämä mittari itsessään on huono tilanteissa, joissa joko fyysinen 

tai järjestelmän saldo on nolla, koska tämä vääristää osuuden laskemista, tilanteissa, joissa 

on jako nollalla. Nollasaldot ovat myös erikoistilanteita, joissa syystä tai toisesta prosessissa 

on tullut virhe, joten nämä pitäisi mitata omana kokonaisuutenaan ja huomioida fyysisen ja 

järjestelmäsaldon eron osuutta vain niillä tuotteilla, joilla saldoa on molemmissa tapauksissa.  

Nykyisen mittarin laskemiseen käytetään inventointivälejä, joita on kaksi kalenterivuoden 

aikana. Lisäksi on kokeiltu kahden viikon välein tapahtuvaa inventointia, jonka tiedot eivät 

osoittautuneet luotettaviksi, koska lukemassa ei oltu otettu huomioon inventointihetkellä 

keskeneräisiä käsittelyjä, jotka vaikuttavat merkittävästi saldoeroihin. Absoluuttisen eron 

mittari itsessään on huono tilanteissa, joissa joko fyysinen tai järjestelmän saldo on nolla, 

koska tämä vääristää osuuden laskennan tulosta. Mittarin tarkoituksena on saada parempi 

kuva palautusprosessien toiminnasta ja käyttää sitä osana kannustinpalkkausjärjestelmää 

varastointiosastolla.  
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5. DATA-ANALYYSIN JA HAASTATTELUJEN TULOKSET 

Tässä kappaleessa käydään läpi nykytilanteeseen kartoitettujen prosessimallien, data-

analyysin ja tukihaastattelujen perusteella yrityksen toiminnassa esiintyviä ongelmia ja 

pureudutaan saldoeroja aiheuttaviin juurisyihin. Data-analyysi suoritettiin käyttäen 

yrityksen tietokannasta inventointivälin aikana tallennettuja siirtotapahtumia. Juurisyiden 

arvioinnissa käytettiin apuvälineinä Ishikawa-diagrammia eli niin sanottua 

kalanruotokaaviota, vapaamuotoisia haastatteluja ja työtehtävien tarkkailua 

palautusprosessien toimintaan osallistuvilla osastoilla, sekä data-analyysistä saatuja 

tuloksia. Tulosten avulla on tarkoitus selvittää epäkohdat prosessin kulussa, jotta voidaan 

muuttaa toimintatapoja ottaen huomioon ongelmia aiheuttavat juurisyyt. 

5.1 Data-analyysin tulokset  

Nykytilan palautusprosessien arviointiin ja analysointiin käytettiin apuna 

toiminnanohjausjärjestelmään tallentuneita tapahtumalokeja, joista pystyi erottelemaan eri 

osastojen tekemät toimenpiteet palautusprosessien eri vaiheissa. Tapahtumalokeihin 

tallentuu kuormien sisäänkirjaukset, laskutuksen korjaamiseen ja saldojen korjaamiseen 

sekä tuotteiden varastointikäsittelyyn liittyvät toimenpiteet eli hävitys- ja 

keruupalautuskirjaukset. Näiden avulla pystyttiin tekemään alustavaa data-analyysiä 

mahdollisista saldoeroihin johtaneista tapahtumista.  

Data-analyysissä käytettiin kahta tilastollisen tutkimuksen menetelmää, korrelaatiota ja 

lineaariregressiota. Korrelaation laskennassa käytettiin Pearsonin korrelaatiokerrointa, joka 

on saatu laskemalla seuraavan kaavan mukaisesti kahden satunnaismuuttujan X ja Y:n 

joukosta: 

∑(𝑥 − �̅�)(𝑦 − �̅�)

√∑(𝑥 − �̅�)2∑(𝑦 − �̅�)2
 

      

Pearsonin korrelaatiokerrointa käytetään tutkimaan kahden satunnaismuuttujan välistä 

lineaarista riippuvuutta ja tutkittaessa joukkoa on korrelaatiokertoimen itseisarvo aina 0 ja 1 
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välillä. Mitä lähempänä korrelaatiokerroin on nollaa, sen pienempi on muuttujien välinen 

riippuvuus ja kertoimen ollessa nolla ei lineaarista riippuvuutta muuttujien välillä ole. 

Riippuvuus muuttujien välillä on sitä vahvempi, mitä lähempänä yhtä korrelaatiokertoimen 

itseisarvo on. Yleisesti riippuvuutta pidetään voimakkaana kertoimen itseisarvon ylittäessä 

0,7 ja kohtalaisena itseisarvon ollessa 0,3 ja 0,7 välillä. Voimakas positiivinen riippuvuus 

tarkoittaa sitä, että toisen muuttujan kasvaessa toinenkin kasvaa ja negatiivisen riippuvuuden 

tapauksessa taas toisen kasvaessa toinen pienenee. Korrelaatiokerroin on herkkä 

poikkeaville havaintoarvoille. Erityisesti pienissä tarkasteluaineistoissa on kiinnitettävä 

huomiota sellaisten vaikutusta kokonaisuuteen. (Karjalainen, 2010, s. 125-128; Holopainen 

& Pulkkinen, 2008, s. 233-235) 

Korrelaatio ei kerro syy-seuraussuhteesta vaan kertoo vain, onko muuttujilla lineaarista 

riippuvuutta. Syy-seuraussuhde on siis selvitettävä muilla keinoilla, mutta usein se käy ilmi 

asiayhteyttä tarkastelemalla. Korrelaatio ei myöskään kuvasta kuinka voimakasta selittävän 

muuttujan vaikutus selitettävästä muuttujasta on. Tällaisen matemaattisen mallin laadintaan 

sopii lineaariregressio. (Karjalainen, 2010, s. 125-128) 

Ensimmäisessä vaiheessa perehdyttiin tapahtumalokista saataviin tietoihin. Sinne tallentuu 

tapahtumasta se, mitä tuotetta on käsitelty, kuinka paljon sitä on käsitelty, milloin sitä on 

käsitelty, kuka sitä on käsitellyt ja mikä on ollut siirtotapahtuma. Lisäksi joissakin 

tapahtumissa on selventäviä lisätietoja. Taulukossa 1 on esimerkki tapahtumalokiin 

kirjautuneista tiedoista. Tapahtumalokeja analysoitiin kahdelta tarkkailuväliltä, joista toinen 

oli matalan sesongin ja toinen korkean ajalta. Näin saatiin selville sesonkiluonteisten 

palautusten vaikutus tapahtumien määrään ja inventointieroihin. 
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Taulukko 1. Otos tapahtumalokista 

Mat
erial 

Plant Move
ment 
Type 

Stor
age 
Loca
tion 

Materi
al 
Docu
ment 

Posting 
Date 

Qu
ant
ity 

Movement 
Type Text 

User 
name 

Docum
ent 
Header 
Text 

626
99 

E001 301 1210 49569
49887 

3.12.2018 1 TF trfr plnt 
to plnt 

USER
1 

 

627
00 

E001 653 1210 49569
99533 

4.12.2018 1 GD returns 
unrestr. 

USER
2 

 

627
00 

E001 601 1210 49572
24099 

11.12.2018 -2 GD goods 
issue:delvy 

USER
2 

 

627
00 

E001 602 1210 49572
24100 

11.12.2018 2 GD Goods 
deliv. rev. 

USER
2 

 

626
99 

E001 311 1210 49572
95314 

12.12.2018 -1 TF trfr 
within plant 

USER
1 

Shipme
nt 
494085
1 

626
99 

E001 301 1210 49573
15244 

13.12.2018 2 TF trfr plnt 
to plnt 

USER
3 

 

 

Taulukosta näkee siirtotapahtumien luonteen. Jokaisella luonteeltaan erilaisella 

siirtotapahtumalla on oma tyyppinumeronsa ja sitä vastaava kuvausteksti. Palautuksiin 

liittyviä siirtotapahtumatyyppejä on seitsemän erilaista sekä muutamalla siirtotapahtumalla 

on myös sen peruva tyyppinumero erikseen. Lisäksi tapahtumalokiin kirjautuu 

automaattisesti kuormannumero, mikäli siirtotapahtuma on paikallisjakelukuorman 

vastaanottokirjaus eli se hetki, jolloin tuotteet siirtyvät palautuvien valmistuotteiden 

varaston saldoihin. Alla olevassa taulukossa 2 on siirtotapahtumien tyyppinumerot ja 

selitteet siirtotapahtumille.  

 

 



77 

 

Taulukko 2. Siirtotapahtumien tyyppinumerot ja selitteet 

Siirtotapahtuman 
tyyppinumero 

Selite 

301 Siirto terminaalista panimon logistiikkakeskukseen 

309 Eränvaihto, siirto tuotantoerästä toiseen 

311 Siirto tehtaan sisällä mukaan lukien paikallisjakelukuormat 

601 Tuotteen veloitus asiakkaalta 

602 Peruu siirtotapahtuman 601 

653 Tuotteen hyvitys asiakkaalle 

654 Peruu siirtotapahtuman 653 

701 Inventointiero, tuotteita fyysisesti enemmän kuin järjestelmässä 

702 Inventointiero, tuotteita fyysisesti vähemmän kuin järjestelmässä 

 

Näiden tietojen pohjalta voitiin laskea korrelaatioita eri siirtotapahtumatyyppien ja 

inventointierojen välillä. Data-analyysissä käytetty nimikejoukko koostettiin niistä 

nimikkeistä, joilla oli sekä saldoeroja että tutkittavia siirtotapahtumia tutkitulla 

inventointivälillä. Korrelaatio laskettiin inventointivälillä tehtyjen siirrettyjen määrien 

yhteissumman avulla. Tämä yhteissumma laskettiin jokaiselle nimikkeelle erikseen, jolloin 

saatiin nimikekohtaiset siirtomäärät, joille etsittiin korrelaatiota saman nimikkeen 

inventointieron kanssa. Ongelman tässä tutkimusmenetelmässä aiheuttaa se, ettei 

inventointivälillä tapahtuvia siirtotapahtumia pystytä huomioimaan vaan keskitytään lähinnä 

inventointihetkellä oleviin saldoihin. Data-analyysin tarkoituksena oli löytää vahvimman 

korrelaation omaavat siirtotapahtumat, jotka todennäköisimmin aiheuttivat saldoeroja. 

Korrelaatiotutkimuksesta saatiin selville taulukon 3 mukaiset tulokset, joiden perusteella 

vahvimman korrelaation omaavia siirtotapahtumatyyppejä lähdettiin tutkimaan tarkemmin. 

Taulukko 3. Siirtotapahtumien korrelaatio saldoeroihin 

 Korrelaatio 
Siirtotapahtuman 

tyyppi/inventointiero 
matala sesonki korkea sesonki 

701 702 701 702 
301 0,90910623 -0,3629532 0,23650698 -0,8673111 
309 -0,9413612 -0,2769464 -0,3066251 0,27993449 
311 -0,8856588 -0,8840718 -0,3473868 0,84823693 
601 -0,1014427 0,08473658 -0,2737903 0,71620192 
653 -0,0839111 -0,0086965 0,22756016 -0,3245498 
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Matalan sesongin aikana vahvasti inventointierojen kanssa korreloivia 

siirtotapahtumatyyppejä löytyi kolme, joista terminaalipalautuksilla ja eränvaihtosiirroilla 

näytti olevan vahva lineaarinen riippuvuus positiivisen saldoeron kanssa. Sisäisillä siirroilla 

näytti olevan negatiivinen lineaarinen riippuvuus sekä positiivisen että negatiivisen 

saldoeron kanssa. Vaikka muille siirtotapahtumatyypeille ei olekaan havaittu vahvaa 

korrelaatiota inventointierojen kanssa voivat ne kuitenkin vaikuttaa muuten kuin 

lineaarisesti.  

Korkean sesongin aikaan siirtotapahtumakirjausten määrä kasvaa yli kolminkertaiseksi. 

Tämä aiheuttaakin selviä muutoksia siirtotapahtumatyyppien ja inventointierojen välisessä 

korrelaatiossa. Esimerkiksi terminaalisiirrot korreloivat korkean sesongin aikaan 

merkittävästi negatiivisen inventointieron kanssa, täysin päinvastoin kuin matalan sesongin 

aikana. Sisäiset siirrotkin käyttäytyvät eri tavalla korkean sesongin aikana, koska niissä 

havaitaan korrelaatiota vain suhteessa negatiiviseen saldoeroon. Vahva korrelaatio havaittiin 

myös asiakkaan laskutukseen tehdyillä korjauskirjauksilla veloitettujen tuotteiden osalta. 

Jotta voidaan osoittaa syy-seuraussuhteita näille siirtotapahtumille, täytyy tapahtumia tutkia 

tarkemmin ja suorittaa haastatteluja siirtotapahtumia tekevillä osastoilla. 

Korrelaatiotutkimuksen perusteella tehtiin neljä alkuhypoteesia vahvan korrelaation 

perusteella: 

H1: Palautusvolyymi terminaaleista aiheuttaa inventointieroja, koska tuotteita ei ole kirjattu 

oikein 

H2: Matalan sesongin aikana tehdyt eränvaihdot aiheuttavat järjestelmäsaldon vähenemisen 

eri tahdissa kuin fyysisen saldon 

H3: Sisäiset siirrot aiheuttavat sekä negatiivisia että positiivisia inventointieroja 

H4: Jälkiselvityksen asiakkaalta veloittamat tuotteet lisäävät negatiivista inventointieroa 

korkean sesongin aikaan 
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Aikaisemmista toimitusketjukierroksella suoritetuista haastatteluista kuitenkin tiedetään, 

että vastaanoton toimenpiteisiin kuuluu tuotepalautusten vastaanotto ja lajittelu 

myyntikuntoisiin ja hävitettäviin sekä näihin kuuluvat kirjaukset. Näiden toimenpiteiden 

kirjaukset voitiin erotella tapahtumalokista ja tarkastella erikseen niiden vaikutusta 

inventoinnissa havaittuihin saldoeroihin. Taulukossa 3 olevat korrelaatiokertoimet sisäisten 

siirtojen osalta tarkastelevat vain kaikkien siirtojen nettovaikutuksen riippuvuutta 

inventointieroihin, mikä selittääkin sen miksi riippuvuutta esiintyy sekä positiiviseen että 

negatiiviseen inventointieroon. Sisäiset siirrot vaikuttavat toistensa arvoon, joten niitä on 

tarkasteltava toimenpiteittäin. Taulukossa 4 on jaettu osiin vastaanoton palautusprosessin 

kirjaukset ja verrattu niiden korrelaatiota syntyneisiin inventointieroihin.  

 

Taulukko 4. Vastaanoton toimenpiteiden korrelaatiot saldoeroihin nähden 

 korrelaatio 

kirjaustapahtuma/inventointiero 

matala sesonki korkea sesonki 

701 702 701 702 

paikallisjakelu 0,877317 -0,60647 0,186225 -0,74244 

terminaali 0,909106 -0,36295 0,236507 -0,86731 

hävitys -0,5945 0,52489 -0,27451 0,754646 

keruupalautus -0,8836 -0,04706 -0,32946 0,843959 

netto -0,62237 0,148405 -0,59796 0,396725 

 

Tästä saatiin vahva yli 0,7 korrelaatio matalan sesongin aikana positiiviseen 

inventointieroon myös paikallisjakelun palautusten osalta. Näin ollen hypoteesi 1 muuttuu 

niin, että kaikista vastaanotetuista tuotepalautuksista tehdyt kirjausvirheet lisäävät 

inventointieroa. Lisäksi keruupalautuksilla ja hävityskirjauksilla havaittiin vastakkaista 

riippuvuutta suhteessa inventointieroihin eli ne aiheuttavat fyysisten tuotteiden määrän 

vähenemisen hitaampaa tahtia kuin järjestelmässä. Tämän voidaan olettaa olevan suoraa 

seurausta kirjausvirheistä paikallis- ja terminaalijakelun vastaanotossa. Matalan sesongin 

aikana myös vastaanoton kirjausten nettomäärällä havaittiin korrelaatiota negatiivisen 
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saldoeron kanssa, jolloin voidaan olettaa sisäisten siirtojen olevan suurimmaksi osaksi 

vastaanoton toimenpiteitä. Korkean sesongin aikana tällaista ei ole, joten voidaan olettaa 

sisäisten siirtojen sisältävän muitakin kirjauksia.   

Korkean sesongin aikana havaittiin täysin päinvastaista riippuvuutta vastaanoton 

toimenpiteiden ja inventointierojen välillä. Tällöin nimittäin vastaanotetut nimikkeet 

aiheuttivat fyysisen saldon vähentymisen suhteessa järjestelmäsaldoon. Kuitenkin 

varastoinnin osalta keruupalautuskirjaukset käyttäytyivät vastaavasti kuin matalan sesongin 

aikaan eli niihin heijastui suoraan vastaanoton kirjausvirheiden vaikutus. Uutena vahvana 

riippuvuutena havaittiin hävityskirjausten ja negatiivisen inventointieron välinen riippuvuus.  

Vastaanoton toimenpiteiden lisäksi myös jälkiselvityksen veloitustapahtumilla havaittiin 

riippuvuutta inventointieroihin, mutta vain korkean sesongin aikana. Tätä tarkemmin 

tutkiessa sekä yhdistäessä aikaisemmista haastatteluista ja toimitusketjukierrokselta saatujen 

tietojen perusteella tiedetään, että jälkiselvitys tekee laskutuksen korjausta palautuvien 

valmistuotteiden varastosta toimituksen selvitysprosessissa. Tärkeää on huomioida 

jakovirheiden korjausten vaikutus dataan. Jälkiselvityksen toimenpiteiden korrelaatiota 

tutkittiin tarkemmin nettoamalla jakovirheiden vaikutus ja saatiin taulukon 5 mukaiset 

tulokset.  

Taulukko 5. Jälkiselvityksen toimenpiteiden korrelaatio saldoeroihin nähden 

 

Nettoamalla veloitukset ja hävitykset pystyttiin erottelemaan jakovirheiden korjauksista 

aiheutuneet kirjaukset, sillä jakovirheiden korjaamisen nettovaikutus palautuvien 

valmistuotteiden varaston saldoon on nolla. Tämän korjauksen jälkeen huomattiin matalan 

sesongin aikana nettoveloituksissa merkittävät korrelaatiot sekä negatiiviseen että 

701 702 701 702

veloitukset -0,10144 0,084737 -0,27379 0,716202

hyvitykset -0,08391 -0,0087 0,22756 -0,32455

nettoveloitus -0,97325 1 -0,27164 0,548327

nettohyvitys 0,119084 0,023371 0,767731 -0,91344

korrelaatio

siirtotapahtumat/

vertailukohde

matala sesonki korkea sesonki
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positiiviseen inventointieroon. Korkean sesongin aikana korrelaatio löydettiin 

nettohyvitysten ja inventointierojen välillä. Otoskoot olivat kuitenkin näiden toimenpiteiden 

osalta alle 20 nimikkeen, joten korrelaatiota ei voitu pitää luotettavana varsinkin, kun 

otoksessa huomattiin poikkeavia havaintoja, joille korrelaatiokerroin on herkkä.  

Data-analyysissä käytettiin seuraavaksi lineaariregressiota, jotta hypoteesit voitaisiin joko 

hylätä tai vahvistaa siirtotapahtumien riippuvuudet inventointieroihin syy-seuraussuhteiksi. 

Lineaariregressiossa piirretään aineistosta ensin hajontakuvio, jotta voidaan tutkia 

pistejoukon säännönmukaisuutta ja kelpoisuutta kuvattavaksi matemaattisesti. Tämä 

matemaattinen malli pyrkii selittävien muuttujien avulla arvioimaan selitettävän muuttujan 

arvoja. Se siis kertoo kuinka voimakkaasti, selittävä muuttuja vaikuttaa selitettävään 

muuttujaan. Lineaariregression hyvyyden arvioimisessa käytetään monia testejä sekä 

tunnuslukuja, joista yleisimmin käytössä ovat selitysasteen laskeminen ja t-arvojen avulla 

tehty nollahypoteesitesti. Selitysaste kertoo, kuinka suuri osa selitettävän muuttujan arvojen 

vaihtelusta voidaan selittää selittävän muuttujan avulla. T-arvotestauksella taas pyritään 

tutkimaan mallin tilastollista luotettavuutta. (Holopainen & Pulkkinen, 2008, s. 278-279; 

Karjalainen, 2010, s.136-138)  

Hypoteesin 1 eli vastaanoton kirjausvirheiden syy-seuraussuhteen todentamiseksi tehtiin 

hajontakuvio niiden nimikkeiden osalta, jotka sisälsivät terminaalisiirtotapahtumia, 

paikallisjakelun palautuskirjauksia, sisäisiä siirtoja ja joilla oli havaittu inventointieroa. 

Näiden pohjalta luotiin kuvan 17 hajontakuvio, josta voitiin arvioida, aiheuttavatko väärin 

kirjatut nimikemäärät sen, että palautuvien valmistuotteiden varastoon saapuu enemmän 

tuotteita fyysisesti kuin lomakkeelle on merkitty. Kuvaaja käsittää 48 nimikkeen tarkkailun 

molemmilta sesongeilta, joilla esiintyi palautuskirjauksia ja inventointieroa.   
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Kuva 17. Vastaanotossa käsitelty nettomäärä ja havaittu inventointiero hajontakuviona 

Kuviosta voitiin nähdä sekä matalan että korkean sesongin osalta selvää lineaarista 

käyttäytymistä. Molemmilla tarkkailuväleillä esiintyi poikkeavia pisteitä, jotka ovat 

vaikuttaneet korrelaatiokertoimen arvoon, mutta valtaosa havaintopisteistä noudatti 

lineaarista käyttäytymistä. Mikäli näistä tehtäisiin lineaarinen regressiomalli, pystyisi se 

todennäköisesti ennustamaan sekä positiivisten että negatiivisten inventointierojen syntyä 

matalan sesongin tarkkailuväliltä sekä negatiivisen inventointieron syntyä korkean sesongin 

tarkkailuvälillä, koska hajontakuviossa on korkean sesongin osalta mukana vain negatiivista 

inventointieroa aiheuttaneet nimikkeet. Tälle syynä on se, ettei merkittävää korrelaatiota 

vastaanotossa käsiteltyjen määrien ja positiivisen inventointieron välille löytynyt 

aikaisemmassa korrelaatiotutkimuksessa. 

Seuraavaksi tarkasteltiin eränvaihtoon käytettyjä siirtotapahtumia ja niiden vaikutusta 

havaittuun inventointieroon matalan sesongin aikana. Tälle siirtotapahtumatyypille saatiin 

korrelaatiotutkimuksessa vahva riippuvuus positiivisten inventointierojen kanssa. Kun 

näistä tapahtumatyypeistä tehtiin kuvan 18 mukainen hajontakuvio, voitiin tarkastella 

lineaarista käyttäytymistä tarkemmin. Kuvio käsittää 12 nimikkeen tarkastelun.  
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Kuva 18. Eränvaihdot ja inventointiero hajontakuviona 

Hajontakuviosta oli havaittavissa selvää lineaarista käyttäytymistä, mutta tarkasteltavan 

otoksen ollessa pieni voi lineaariregressio olla epäluotettava. Yhteensä 21 havaintopisteellä, 

esiintyi eränvaihtosiirtoja ja inventointieroa, joten eränvaihdot itsessään eivät riitä 

selittämään kaikkia syntyneitä inventointieroja. 

Viimeinen korrelaatioiden pohjalta tehty hypoteesi väitti, että jälkiselvityksen 

veloituskirjaukset vaikuttavat negatiiviseen inventointieroon erityisesti korkean sesongin 

aikaan. Tästä tilanteesta tehtiin myös hajontakuvio, joka näytti selvästi lineaarista 

käyttäytymistä joidenkin pisteiden osalta, kuten kuvassa 19 näkyy.   
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Kuva 19. Jälkiselvityksen veloituskirjausten hajontakuvio korkean sesongin aikana 

Tämän perusteella näytti kuitenkin siltä, että samaisten nimikkeiden inventointieroihin ovat 

vaikuttaneet muutkin siirtotapahtumatyypit, koska selviä lineaarisesti käyttäytyviä 

pistelinjoja on kaksi. Havaintoarvoja oli yhteensä 19, joten jälkiselvityksen 

veloituskirjaukset eivät yksistään pysty selittämään kaikkia korkean sesongin aikana 

syntyneitä inventointieroja.  

Jotta lineaariregressiosta saadaan mahdollisimman hyvä syy-seurausmalli, täytyy siihen 

huomioida vähintään kaikki lineaarisesti käyttäytyvät kirjaustapahtumatyypit. Nämä 

muuttujat valittiin hajontakuvioiden perusteella siten, että yhteensä laadittiin kolme 

lineaariregressiomallia. Taulukossa 6 on esitetty nämä lineaariregressiomallit, joista kaksi 

ensimmäistä on muodostettu matalan sesongin tarkkailuväliltä ja kolmas korkean sesongin 

tarkkailuväliltä. 
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Taulukko 6. Yhteenveto lineaariregressiomalleista 

Mall

i 

Tarkkailuvä
li 

Selitettävä 
muuttuja 

Selittävä muuttuja Kerroi
n 

T-arvo Kriittine
n arvo 

1 

Matala 
sesonki 

701, positiivinen 
inventointiero 
eli tuotteita 
fyysisesti 
enemmän kuin 
järjestelmässä 

Vakiotermi -0,235 -0,298 2,920 

Vastaanoton 
kirjaukset, 
vastaanotetut kuormat 
netottuna hävitys- ja 
keruupalautuskirjauksil
la 

-1 -45,335 2,920 

309, eränvaihtosiirrot -0,997 -20,431 2,920 

2 

Matala 
sesonki 

702, 
negatiivinen 
inventointiero 
eli tuotteita 
fyysisesti 
vähemmän kuin 
järjestelmässä 

Vakiotermi -1,952 -2,877 6,314 

Vastaanoton 
kirjaukset, 
vastaanotetut kuormat 
netottuna hävitys- ja 
keruupalautuskirjauksil
la 

-0,96 -38,675 6,314 

3 

Korkea 
sesonki 

702, 
negatiivinen 
inventointiero 
eli tuotteita 
fyysisesti 
vähemmän kuin 
järjestelmässä 

Vakiotermi -3,329 -0,737 2,920 

Vastaanoton 
kirjaukset, 
vastaanotetut kuormat 
netottuna hävitys- ja 
keruupalautuskirjauksil
la 

-0,212 -2,285 2,920 

601, jälkiselvityksen 
asiakkaalta veloittamat 
tuotteet laskutuksen 
korjaamiseksi 

1,205 2,776 2,920 

Ensimmäisessä mallissa matalan sesongin positiivisen inventointieron selittämiseen on 

käytetty kahta selittävää muuttujaa, vastaanoton nettomääräisiä kirjauksia sekä 

eränvaihtosiirtoja. Vastaanoton nettomääräiset siirtokirjaukset käsittävät kaikki varastoinnin 

operaattorin tekemät palautuvien valmistuotteiden käsittelyyn liittyvät kirjaukset 

vastaanotosta keskusvarastoon siirtymiseen tai hävitykseen saakka. Mallissa molempien 

muuttujien kerroin on lähellä yhtä eli yhden yksikön siirto aiheuttaa mallin mukaan yhden 

yksikön positiivisen inventointieron, sekä eränvaihtosiirtojen että vastaanoton 

toimenpiteiden seurauksena.  

T-arvotarkastelussa tarkastellaan mallin hyvyyttä. T-arvo kertoo kuinka todennäköisesti 

saatu mallin parametri pitää paikkansa. Sen avulla tehdään nollahypoteesitesti, joka kertoo, 

eroaako saatu arvo tilastollisesti nollasta. Kriittinen arvo määräytyy mallin vapausasteiden 
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mukaan t-jakaumaan liittyvien kriittisten arvojen taulukosta (ks. Liite 1) ollen malleissa yksi 

ja kolme 2,920 ja mallissa kaksi 6,314 merkitsevyystason ollessa 5 prosenttia. T-

arvotarkastelun perusteella kaikkien mallien vakiotermit voivat olla nollia. Molempien 

matalan sesongin mallien selittävien muuttujien t-arvojen itseisarvot olivat huomattavasti 

suurempia kuin kriittinen arvo, joten näitä malleja voitiin pitää tilastollisesti luotettavina. 

Mallia 3, joka käsitteli ainoana mallina korkean sesongin tarkkailuväliä, ei voitu pitää 

tilastollisesti luotettavana, koska sen selittävien muuttujien t-arvojen itseisarvot jäivät alle 

kriittisen arvon. 

Seuraavaksi malleille laskettiin yleisimpiä regressiomallien tunnuslukuja. 

Yhteiskorrelaatiokerroin kertoo, kuinka vahva yhteys selitettävällä muuttujalla on kaikkien 

selittävien muuttujien kanssa. Selitysaste on laskettu yhteiskorrelaatiokertoimesta 

korottamalla se toiseen potenssiin. Tämän tunnusluvun heikkous on siinä, että se ei ota 

huomioon lisättyjen muuttujien mallia heikentävää vaikutusta. Se pystyttiin huomioimaan 

suhteutetussa selitysasteessa, jossa huomioitiin selittävien muuttujien lukumäärä. 

Keskivirheen suuruutta voidaan verrata käsiteltyjen nimikemäärien suuruuteen. Mikäli 

keskivirhe on hyvin lähellä käsiteltyjä nimikemääriä, on malli todennäköisemmin 

epäluotettava. Taulukkoon 7 on kerätty mallien tärkeimmät tunnusluvut. 

Taulukko 7. Regressiomallien tunnuslukuja 

Regressiotunnusluvut 

Malli 1 Malli 2 Malli 3 

Korrelaatiokerroin 0,990 0,979 0,751 

Selitysaste 0,981 0,958 0,564 

Suhteutettu selitysaste 0,980 0,958 0,544 

Keskivirhe 5,026 5,332 26,394 

Havainnot 48 67 47 

 

Taulukon luvuista nähtiin, että mallin 1 suhteutettu selitysaste on noin 98 prosenttia eli lähes 

kaikki matalan sesongin negatiivisista inventointieroista selittyy vastaanoton siirtojen ja 

eränvaihtosiirtojen yhteisvaikutuksesta. Malli 2 tunnusluvuista pääteltiin, että yli 95 

prosenttia positiivisista inventointieroista selittyi vastaanoton siirroilla. Malli 3 todettiin jo 
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t-arvotarkastelussa tilastollisesti epäluotettavaksi ja tähän voi olla syynä se, että korkean 

sesongin aikana malliin tarvittaisiin enemmän selittäviä muuttujia, sillä malliin valitut 

muuttujat pystyivät selittämään vain hieman yli 54 prosenttia negatiivisesta 

inventointierosta. Tämä johtui todennäköisesti kaikenlaisten kirjaustapahtumien 

lisääntymisestä korkean sesongin aikana. 

Lopuksi tutkittiin vielä tarkemmin selittävien muuttujien kirjaustapahtumia, jotta voitaisiin 

varmistaa mallien 1 ja 2 avulla saatujen syy-seuraussuhteiden todenperäisyys. Sisäisiä 

siirtoja pitäisi olla vain vastaanoton tapahtumissa, mutta tietokantaa tarkastellessa ja 

vastaanoton toimenpiteitä eritellessä huomattiin epätavallisen suuria 

keruupalautuskirjauksia sekä vastaanoton toimenpiteisiin liittymättömien käyttäjien tekemiä 

kirjauksia, joten ei voitu suoraan todeta, että vastaanoton toimenpiteet olisivat syynä 

inventointieroille. Jotta näitä syitä saataisiin paremmin selville, täytyi haastatteluja syventää 

osastoittain. Lisäksi haastattelujen tavoitteena oli löytää korkean sesongin inventointieroille 

luotettavia selittäjiä. 

5.2 Syvälliset haastattelut ja niiden tulokset 

Data-analyysin pohjalta esiin nousi esiin uusia kysymyksiä palautusprosessien toiminnasta. 

Näitä selvitettäviä seikkoja nousi yhteensä kolme: 

1. Miten vastaanotossa voi syntyä tilanne, jossa tuotteita palautuu fyysisesti eri määrä 

kuin mitä kirjataan palautuneeksi järjestelmään? 

2. Miksi jälkiselvityksen veloittamat tuotteet aiheuttavat inventointieroja? 

3. Miksi eränvaihtokirjaukset aiheuttavat inventointieroja? 

Näihin kysymyksiin lähdettiin etsimään vastausta syvällisemmällä haastattelulla, sekä 

tutustumalla asianomaisten osastojen toimintaan seuraamalla niiden jokapäiväisiä 

toimintoja.  

Ensimmäiseen kysymykseen vastausta lähdettiin etsimään palautusten vastaanotto-osastolta. 

Tutustuttiin sekä työntekijöiden että operaattorien toimintaan erilaisissa 

palautusprosesseissa. Terminaalipalautuksissa oli noussut ongelmia kolmannen osapuolen 
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logistiikkatoimijan kanssa tapahtuvassa yhteistyössä. Koontilomakkeeseen kirjatut tiedot, 

joista käy ilmi palautuvat yksikkömäärät ja nimikkeet, olivat usein puutteellisesti täytettyjä. 

Vastaanoton työntekijä ei myöskään aina tarkastanut määriä, jotka koontilomakkeessa olivat 

ja verrannut niitä fyysisesti palautuvien tuotteiden määriin ja nimikkeisiin, koska hän ei 

kokenut sitä vastuukseen, eikä sitä oltu otettu huomioon suoritepalkkauksessa työntekijöiden 

mielestä oikeudenmukaisella tavalla.  

Järjestelmämielessä kirjaaminen tapahtui nimenomaan lomakkeisiin kirjattujen tietojen 

perusteella. Operaattori, joka hoiti kirjaamisen, ei useinkaan ollut minkäänlaisessa 

kontaktissa fyysisten tuotteiden kanssa ja vain harvoin keskusteli lomakkeiden 

paikkansapitävyydestä vastaanoton työntekijän kanssa. Operaattorin tekemät 

terminaalisiirrot epäonnistuivat toisinaan, koska terminaalissa ei ollut saldoa kaikille 

siirrettäville tuotteille. Tämän virheen selvittämisen hoiti saldonhallinta. Syy näille 

epäonnistumisille johtui toisinaan siitä, että terminaaliin oli tullut tuotteita keräilyvirheinä 

eli järjestelmässä liikkui eri nimike kuin fyysisesti. Toisinaan taas syynä olivat 

virhelastaukset, jolloin terminaaliin menneeseen runkokuormaan päätyi toisen kuorman 

tuotteita, jotka eivät terminaalin saldoille ole koskaan siirtyneet. Tämä saldokirjausten 

epätotuudenmukaisuus tuotepalautuksissa, johtaa myös tilanteeseen, jossa keruuseen 

palautuu enemmän tuotteita kuin mitä järjestelmän saldoille on kirjattu palautuneeksi. 

Lisäksi vastaanoton toimintaan liittyy keruupalautusten tekeminen. Tämä voi aiheuttaa myös 

inventointieroja. Keruuseen palautuvien tuotteiden järjestelmäkirjauksiin käytetään 

saldolomaketta, jonka vastaanoton työntekijä täyttää viedessään myyntikunnostukseen tai 

keruuseen palautuvien noutopisteelle tuotteita. Saldolomakkeeseen kuuluu kirjata 

palautuvan nimikkeen tuotenumero, määrä sekä parasta ennen-päivämäärä. Näissä 

kirjauksissa voi tapahtua virheitä, jotka voivat aiheuttaa tilanteen, jossa keruuseen palautuu 

eri määrä tuotteita järjestelmässä ja fyysisesti. Kuitenkin erot olivat niin suuria, että voitiin 

epäillä niiden taustalla olevan muitakin syitä. 

Syitä lähdettiin selvittämään tarkkailemalla keruupalautuskirjausten tekijöitä 

varastonhallintajärjestelmässä. Huomattiin että kirjauksia tehdään myös keruuosastolta, 

joten seuraavaksi haastateltiin keruun operaattoreita. Kun heiltä kysyttiin syitä 
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keruupalautuskirjauksille, selvisi ettei kyse ole lainkaan sellaisista vaan saldonlainauksista. 

Näitä tehdään sen takia, että tuotteelle ei löydetä saldoa toiminnanohjausjärjestelmästä, 

jolloin esimerkiksi lähteville kuormille ei voida tehdä uloskirjausta. Tätä uloskirjausta 

tarvitaan laskunmuodostukseen ja rahavirran oikeellisuuden varmistamiseen, jotta kuorma 

voidaan lastata fyysisesti kuljetettavaksi. Yleisin syy tälle on epäonnistunut kirjaus 

tuotantojärjestelmästä varastonhallintajärjestelmään. Samalla selvisi vastaus myös 

kysymykseen kolme. Eränvaihtokirjaukset olivat myös saldonlainauksia, joita suoritettiin 

samasta syystä kuin varastonhallintajärjestelmän kautta tehtyjä lainauksia. Näitä 

saldonlainauksia korjattiin saldonhallinnassa, jolloin syntyi sisäisiä siirtoja tapahtumalokiin. 

Jotta toiseen kysymykseen saatiin vastaus, täytyi tutustua jälkiselvitysosaston toimintaan. 

Jälkiselvityksen tehtävä on korjata asiakaslaskutus vastaamaan asiakkaan vastaanottamia 

tuotteita. Tähän kuuluu sekä toimituspoikkeamien että asiakaspalautuksiin liittyvät 

kirjaukset. Jälkiselvitys tekee hyvitys- ja veloituskirjauksia palautuvien valmistuotteiden 

varaston saldoilta tapauksissa, joissa kuljettaja on merkannut väärin käsipäätteelle 

asiakkaalle jakamansa tai asiakkaalta noutamansa tuotteet. Kirjausvirhe voi olla joko 

määrällinen tai laadullinen. Määrällisessä kirjausvirheessä tuotteita kirjataan väärä määrä, 

jolloin fyysinen määrä poikkeaa lähetteellä olleesta määrästä. Laadullisessa kirjausvirheessä 

tuotenimikkeet ovat väärät verrattuna lähetteen kirjauksiin. Tällaisia tapahtumia ovat 

esimerkiksi jako- ja keräilyvirheet, jotka jälkiselvitys korjaa myynnin tai kuljettajan 

ilmoitusten mukaisesti.  

Määrällinen poikkeama ei aiheuta saldoeroja, mikäli vastaanotto kirjaa palautuneen fyysisen 

määrän oikein. Näin ei kuitenkaan aina tapahdu, sillä tuotteita palautuu kahteen eri paikkaan, 

sekä lähetysalueelle että vastaanottoalueelle. Näin kuljettaja voi jättää ilmoittamatta 

palautuneen tuotteen, eikä se välttämättä rekisteröidy järjestelmään tai palaudu fyysisesti. 

Tällöin jälkiselvitys toimii vain järjestelmästä sekä myynnistä saatavien tietojen perusteella 

ja tekee määrällisestä poikkeamasta hyvityksen tai veloituksen asiakkaan laskulle.  

Laadullisessa poikkeamassa on asiakkaalle jaettu tai yritetty jakaa eri nimikettä kuin 

lähetteellä. Tällaisessa tilanteessa asiakas voi joko ottaa vastaan eri nimikkeen ja ilmoittaa 

siitä myyntiin laskutuksen oikaisua varten tai jättää ottamatta sen vastaan, jolloin tuote 
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palautuu varastolle. Väärä tuote ei ole kuitenkaan lähtenyt järjestelmästä koskaan, mutta 

vastaanoton ottaessa sen vastaan kirjautuu se järjestelmään. Myös tilanteessa, jossa asiakas 

ottaa väärän tuotteen vastaan, pitää laskutus korjata. Tällöin jälkiselvitys veloittaa väärän 

tuotteen palautuvien valmistuotteiden saldoista aiheuttaen samalla negatiivisen 

saldovaikutuksen. Lähetteellä olleen tuotteen hyvittäminen riippuu siitä, miten kuljettaja on 

kuitannut tuotteet. Mikäli kuljettaja on kuitannut lähetteellä olleen tuotteen luovutetuksi, 

pitää sekin korjata laskutukseen palautuvien valmistuotteiden varaston kautta. Kuitenkaan 

tämä tuote ei fyysisesti palaudu valmistuotevarastoon, mikä selittääkin osittain kysymystä 

neljä.  

Yksi seikka mikä pitää ottaa huomioon jälkiselvityksen toimintaan liittyen on varkauksien 

mahdollisuus. Mikäli kuljettaja tai asiakas on tietoinen siitä, millä tavalla palautusprosessi 

toimii, voi hän mahdollisesti käyttää sitä hyväkseen anastamalla tuotteita itselleen tai 

pyytämällä perusteettomia hyvityksiä. Tämä on mahdollista, sillä jokainen osasto toimii 

omana yksikkönään ja vastaa vain omista tehtävistään. Lisäksi tiedonkulku osastojen välillä 

on heikkoa eikä kukaan pysty osoittamaan virheettömästi saatavilla olevan datan avulla, että 

tuotteita katoaa järjestelmästä. Myös terminaalin ja panimon logistiikkakeskuksen välisen 

informaationsiirron puutteellisuus johtaa tilanteeseen, jossa asiakasta uskotaan, vaikka 

tuotetta ei ole palautunut fyysisesti logistiikkakeskukseen, jolloin todellista kohtaloa 

tuotteelle ei voida selvittää. Osastot eivät myöskään toimi samaa tavoitetta kohti, eivätkä 

ymmärrä oman työnsä osuutta kokonaisprosessissa. 

Jotta näihin ongelmakohtiin löydetään ratkaisu, on etsittävä juurisyyt tapahtumille. Yksi 

yleisimmistä juurisyiden tunnistamiseen käytetyistä työkaluista on Ishikawa-diagrammi tai 

toiselta nimeltään kalanruotokaavio. Se on analyyttinen työkalu, joka auttaa kuvaamaan syy-

seuraussuhteita ongelman ja sen mahdollisten aiheuttajien välillä. Kalanruotokaavion 

tärkein tehtävä on kerätä yhteen tietoa ja esittää se asianosaisille helposti ymmärrettävässä 

muodossa. (Hibino & Sharifi, 2013) Tämän juurisyiden etsimistyökalun pääideana on, että 

asianomistajat eivät voi toimia ennen kuin juurisyyt ongelmalle on tiedossa. Toisaalta 

kalanruotokaavion on tarkoitus nostaa esille syyt, jotta voidaan ryhtyä toimenpiteisiin. 

(Doggett, 2005) 
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Kalanruotokaavion hahmottelu aloitetaan selkeällä ongelman määrittämisellä, joka on tässä 

tapauksessa saldoerot palautuvien valmistuotteiden varastossa. Seuraavaksi tälle pyritään 

tunnistamaan mahdollisia ryhmiä, jotka mahdollisesti aiheuttavat ongelman. Tämän jälkeen 

kartoitetaan mahdollisia syitä, jotka näissä ryhmissä vaikuttavat ongelmaan ja lisätään 

mahdollisesti muita nousseita ongelmaan vaikuttavia tekijöitä yhdessä asian parissa 

toimivien osastojen kanssa. (Hibino & Sharifi, 2013)  

Saldoerojen aiheutumiseen on jo aiemmin tunnistettu tapahtumalokin avulla selkeästi 

ryhmät, jotka vaikuttavat saldoeroihin. Näistä sidosryhmistä kootaan työryhmä, jonka 

tarkoituksena on esittää omat näkemyksensä saldoerojen syntymiseen. Tämä vaihe 

toteutettiin seuraamalla heidän jokapäiväistä toimintaansa sekä säännöllisin aikavälein 

keräännyttiin ideoimaan ja selvittämään inventointivälillä syntyneiden saldoerojen syitä. 

Ideoinnin ja toiminnan seuraamisen pohjalta saatiin kartoitettua kuvan 20 mukainen syy-

seuraussuhde, jossa suurimmiksi juurisyiksi saldoeroille nousivat jakelu, varastointi, 

jälkiselvitys, myynti, tuotanto ja johtamisjärjestelmän soveltumattomuus suhteessa muuhun 

toimintatapaan.  

 

Kuva 20. Juurisyyt saldoeroille esitettynä kalanruotokaaviossa 

Jakelussa suurimmat ongelmat syntyvät kommunikointipuutteiden, järjestelmärajapintojen 

ja kiireen takia. Kommunikoinnissa suurimmat ongelmat ovat informaation epätasainen 

jakautuminen toimijoiden välillä. Tällaisia tilanteita tulee kolmannen osapuolen 

logistiikkatoimijoiden kanssa niin, että osa tiedosta ei kulkeudu panimon 
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logistiikkakeskukseen asti tai se on virheellistä. Tällaista tapahtuu sekä sähköisessä 

toiminnanohjausjärjestelmien välisessä tiedonsiirrossa että paperille täytettyjen 

lomakkeiden kirjauksissa. Lisäksi kuljettajien kommunikointi logistiikkakeskuksen 

työntekijöiden kanssa on paikoin puutteellista, jolloin tarvittavaa informaatiota 

asiakaspalautuksista ei saada kerättyä. Osasyynä tähän on kiire, jolloin kuljettajalla ei ole 

aikaa keskustella palautuksista. Kiire aiheuttaa myös virhekirjauksia käsipäätteellä, jolloin 

jakelun toteutumisesta tai palautuksen syistä ei saada oikeaa kuvaa vastaanottohetkellä.  

Varastoinnissa suurimmat ongelmat ovat osaaminen ja motivaatio. Osaamisen puute näkyy 

erityisesti keräilyvirheinä, jotka aiheuttavat kuljetukseen päätyessään ongelmia 

jälkiselvityksessä ja sitä kautta saldoeroja. Motivaatio on toinen merkittävä juurisyy 

ongelmiin. Työntekijät kokevat, ettei heidän tekemänsä työ vastaa, sitä mitä heidän työstään 

mitataan ja maksetaan suoritepalkkauksessa. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa työtehtäviä ei 

tehdä kunnolla, koska silloin niistä ei voi saada maksimaalista suoritelisää. Toinen 

merkittävä motivaatiota heikentävä tekijä on omistajuuden puute ja alati muuttuvat eri 

tahoilta tulevat ohjeistukset ja määräykset. Työntekijä ei edes välttämättä tiedä täysin mitä 

hänen kuuluu tehdä ja miten hänen toimintansa vaikuttaa kokonaisprosessin lopputulokseen. 

Lisäksi tuotannon ja logistiikan välisen rajapinnan työnjako aiheuttaa motivaation 

heikkenemistä, koska työntekijät kokevat joutuvansa tekemään toisen osaston töitä. 

Jälkiselvityksen ongelmat ovat informaation epätasapaino ja järjestelmäosaamisen puute. 

Informaation epätasapaino syntyy tilanteessa, jossa jälkiselvitys saa tiedon poikkeamasta 

asiakkaan toimituksessa, mutta kuljettaja on kuitannut käsipäätteelle ja kertoo 

toimittaneensa kaiken. Toisaalta jälkiselvitys ei tarkasta onko tuotteita palautunut fyysisesti 

varastolle asiakkaan ilmoittaman poikkeaman mukaisia määriä, joita ei ole järjestelmään 

kirjattu vastaanotetuiksi. Toinen ongelma on järjestelmäosaamisen puute eli ei tiedetä 

tarkasti, mitä tapahtuu missäkin tilanteessa saldoille, kun asiakaslaskutusta korjataan. 

Lisäksi kokonaisprosessin toimintaa ole ymmärretty ja varsinkin erityistapauksissa toiminta 

on vaihtelevaa. 

Myynnin rooli palautusprosesseissa on pieni, mutta sen merkittävyys koko prosessin 

onnistumiselle on tärkeä. Myynnin ongelmat liittyvät osaamiseen ja kannustimiin. 
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Palautuslähetteen tärkeyden osoittaa se, että kuljettajalle palautuslähetteeseen kirjoitettava 

ohjeistus vaikuttaa koko palautusprosessin loppuun asti. Mikäli kuljettaja ei tiedä syytä 

asiakaspalautukselle, on hänen vaikea kertoa informaatiota eteenpäin saapuessaan 

logistiikkakeskukseen palautuksen kanssa. Lisäksi tämä informaatio on tärkeää 

jälkiselvitykselle, jotta se tietää korjata laskutuksen oikein.  

Tuotannon rooli palautuvien valmistuotteiden varaston saldoihin on merkittävä, koska 

tuotannosta varastoon siirtyvät volyymit ovat usein suuria, jolloin epäonnistunut tiedonsiirto 

varastonohjausjärjestelmään tuotannon tietojärjestelmästä voi johtaa merkittäviin ja 

pitkäkestoisiin seurauksiin varastoinnissa niin saldonlainausten kuin sisäisten palautustenkin 

osalta. Tuotannosta tuleva informaatio on toisinaan vajavaista, erityisesti tuotetuista 

määristä ja sisäisten palautusten syistä. Nämä syyt aiheuttavat varastoinnille tarpeetonta 

selvitystyötä, joka vie aikaa ja perustuu osittain oletuksille. 

Koko organisaatiorakenne voidaan nähdä yhtenä merkittävänä tekijänä saldoerojen 

syntymiseen. Tähän syynä ovat kommunikoinnin puute ja vastuun jakautuminen usean 

osaston kesken. Kommunikoinnin puute syntyy yleensä tilanteissa, joissa yhden osaston 

johtaja haluaa muutosta prosessin toimintatapaan, mutta ei koe tarpeelliseksi informoida 

toimintatavan muutoksesta toisten osastojen johtajille. Toinen kommunikointiin liittyvä 

ongelma tulee tilanteessa, jossa osaston johtaja ei koe tarpeelliseksi informoida alempia 

johtajia tai työntekijöitä toimintatavan muutoksesta. Vastuun jakautuminen usealle osastolle 

vaikuttaa erityisesti työntekijöiden motivaatioon tehdä työnsä niin että se hyödyntäisi 

kokonaisprosessia eikä vain omaa henkilökohtaista tai osastokohtaista tavoitetta. Koska 

osastoille on asetettu usein omat suorituskykytavoitteet, on ylemmän johdon tehtävä 

huolehtia, että nämä tavoitteet on ohjattu kokonaisprosessin parhaaksi.  
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6. RATKAISUMALLI 

Jotta edellisessä analyysiosiossa esille nousseet ongelmat saadaan korjattua, on nykyistä 

prosessia uudistettava ottaen huomioon juurisyiden välttäminen tai mahdollisesti 

poistaminen. Tässä osiossa luodaan yritykselle uusi kokonaisvaltainen 

prosessiarkkitehtuurimalli, joka koostuu päivitetyistä prosessikuvauksista, roolikohtaisista 

prosessikaavioista sekä uudistuksista organisaation koordinointi- ja 

kommunikointirakenteissa. Uusien prosessien tavoitteena on pyrkiä korjaamaan tai 

välttämään aiemmin tutkimuksessa havaittuja tehottomuuteen ja toimimattomuuteen 

johtaneita syitä. Lisäksi tässä kappaleessa tarjotaan uudenlaista mittaria palautuvien 

valmistuotteiden varaston tarkkuuden mittaamiseen.  Jatkokehitysehdotuksissa keskitytään 

muihin mahdollisuuksiin juurisyiden poistamiseksi sekä tiedostetaan tarve 

kokonaisvaltaiselle suorituskyvyn mittaristolle.  

6.1 Prosessikuvaukset ja -kaaviot 

Uusissa prosessikuvauksissa keskitytään tehostamaan nykyisissä prosesseissa esiintyviä 

monimutkaisia työvaiheita sekä vähentämään virheiden mahdollisuuksia prosessivaiheissa. 

Prosessikaavioiden tavoitteena on luoda prosessin etenemisjärjestyksestä selkeä kuva 

erilaisissa tilanteissa. Uuden toimintamallin mukaan palautusprosessit on jaettu 

tuotepalautusprosessiin, runkokuljetusten palautusprosessiin ja sisäiseen palautusprosessiin. 

Lisäksi palautuvien valmistuotteiden varastojen saldoihin vaikuttavat toimituksen 

selvitysprosessi sekä täysin uusi prosessi saldonlainauksille. Terminaalin ja paikallisjakelun 

asiakaspalautusprosesseja ei tarvitse enää eritellä, mikäli informaatiovirtaa saadaan 

tehostettua terminaalien kanssa niin että samat tiedot saadaan kulkemaan panimon 

logistiikkakeskukselle palautuksista, mitkä jo nyt tulee paikallisjakelusta. Runkokuljetuksen 

palautusprosessi taas säilyy samanlaisena asiakkaan toivomuksesta sekä siksi, että siinä ei 

ole epäselvyyksiä ja asiakashyvitykset tehdään täysin palautuvien valmistuotteiden pohjalta. 

Prosessikaavioissa käytettiin UML:n pohjalta laadittua mallinnuskieltä, johon on lisätty 

visuaalisia merkkejä muista mallinnuskielistä. Taulukossa 8 on esitelty prosessikaaviossa 

käytetyt merkit ja niiden selitykset. 
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Taulukko 8. Prosessikaavion merkkien selitykset 

Merkki Selite 

 

Aloitussolmu, tämä merkki kertoo, mistä 

prosessi alkaa. Merkin alla on selitetty 

syöte, josta prosessi alkaa. 

 

Toimenpide, tämän merkin sisällä on 

selitetty, mikä toimenpide kyseisessä 

kohdassa pitää suorittaa 

 

Päätössolmu/yhdistesolmu, toimiessaan 

päätössolmuna merkki jakaa prosessin 

kahdeksi ehdolliseksi vaiheeksi. Tehtävä 

päätös on kuvailtu prosessikaaviossa. 

Yhdistesolmu yhdistää kaksi ehdollista 

vaihetta 

 

Haarukkasolmu jakaa prosessin kahdeksi 

erilliseksi samaan aikaan suoritettavaksi 

toiminnaksi, toinen haarukkasolmu yhdistää 

toiminnan 

 

Loppusolmu lopettaa prosessin ja kertoo, 

mitä prosessilla saavutetaan 

Asiakkaan toimituksessa poikkeama

Onko toimitettu tuote eri kuin tilattu?

Asiakkaan laskutus korjattu vastaamaan saatuja tuotteita
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Dokumenttimerkki kertoo 

prosessivaiheeseen liittyvästä dokumentista, 

joka pitää täyttää 

 

6.1.1 Tuotepalautusprosessi 

Tuotepalautusprosessi toimii kuvan 21 mukaisesti, jossa syötteenä toimii asiakkaan halu 

palauttaa tuote, joka hänelle on toimitettu tai yritetty toimittaa. Prosessikuvauksessa on 

tarkoituksena korostaa työntekijöiden rooleja prosessin eri vaiheissa. Kokonaisprosessi on 

jaettu neljään aliprosessiin, jotka ovat palautuslähetteen luontiprosessi, kuljetusprosessi, 

tuotteen käsittelyprosessi logistiikkakeskuksessa sekä jälkiselvitysprosessi. 

Prosessikuvauksessa on kuvattu roolijako palautusprosessissa, jossa käsitellään asiakkaalta 

palautuvia tuotteita tai toimituspoikkeamia, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet 

toimittamatta asiakkaalle, mutta on kuitenkin merkattu oikein käsipäätteelle. 

Keräilyvirheiden käsittely palautusprosessissa käsitellään tarkemmin prosessikaavioissa. 

 

Kuva 21. Palautusprosessin uudistettu kuvaus 

Pimeästi 
saapuneet 

tuotepalautukset
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Palautuslähetteen luonti etenee kuvan 22 mukaisesti lähtien liikkeelle asiakkaan 

ilmoituksesta palauttaa tuote. Asiakas kertoo palautukselle syyn ja tuotetiedot, joiden 

perusteella myynti tekee palautuslähetteen. Tämä palautuslähete toimitetaan kuljettajan 

käsipäätteelle, jonka perusteella kuljettaja noutaa tuotteet. Mikäli nouto vaatii lisäohjeita, 

kirjoittaa myynti ne kuljettajalle tiedoksi. Keräilyvirheen tapauksessa myynti kirjoittaa 

kuljettajalle, mikä tuote fyysisesti palautuu, koska palautuslähete kohdistetaan aina 

alkuperäiselle lähetteelle, jossa ei ole fyysisesti asiakkaalle mennyttä tuotetta. 

Palautuslähetteen teko on ehdollinen prosessi, joka tarvitaan tilanteessa, jossa asiakas on 

vastaanottanut tuotteen, mutta haluaa sen palauttaa. Muissa tilanteissa prosessi lähtee 

liikkeelle kuljetusprosessista. 

 

Kuva 22. Palautuslähetteen teko prosessikaaviona 
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Kuljetusprosessi lähtee liikkeelle tuotteen palautuessa asiakkaalta ja etenee kuvan 23 

mukaisesti ja päättyy kun tuote on kuljetettu logistiikkakeskukseen. Kuljetusprosessissa 

jakokuljettaja noutaa palautuvan tuotteen asiakkaalta, merkitsee sen käsipäätteelle 

palautuvaksi ja toimittaa sen oman jakelualueensa palautuspisteeseen, joka voi olla 

terminaali tai panimon logistiikkakeskus. Paikallisjakelun tuotepalautuksessa kuljettajan on 

valittava syykoodi ainoastaan toimituspoikkeamassa, kun taas terminaalijakelussa on 

valittava aina tilanteeseen sopiva syykoodi. Terminaalissa palautuvien tuotteiden 

tuotetiedot, määrät ja palautuksen syy kirjataan koontilomakkeelle, joka seuraa tuotteita 

terminaalista aina panimolle saakka. Paikallisjakelussa palautuksen syy tulostuu 

päivänpäätösraportille, joka on kuormakirjaa vastaava kaikki palautuvat tuotteet sisältävä 

dokumentti. 
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Kuva 23. Tuotepalautuksen kuljetusprosessi prosessikaaviona 

Tuotteen käsittelyprosessi logistiikkakeskuksella käynnistyy, kun kuljetettava tuote saapuu 

vastaanotettavaksi ja etenee kuvan 24 mukaisesti päättyen siihen, että tuote on vastaanotettu 

ja käsitelty. Prosessikaaviossa on myös eritelty eri roolit prosessissa. Panimolla vastaanottaja 

tarkastaa saapuneen tuotepalautuksen tuotetiedot, määrän ja syyn palautukselle. Tämän 

jälkeen vastaanottaja kirjaa palautuneen tuotteen järjestelmään vastaanotetuksi ja ilmoittaa 

jälkiselvitykselle mahdollisista poikkeamista palautuneissa määrissä verrattuna lomakkeella 

ilmoitettuihin määriin. Tilanteessa, jossa tuotteita on vajaa määrä suhteessa lomakkeen 
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määrään, laskutetaan logistiikkatoimijaa. Jos tuotteita saapuu terminaalista enemmän kuin 

mitä lomakkeessa, kirjaa vastaanottaja nämä tuotteet ylös pimeiden myyntiyksiköiden 

poikkeamalomakkeelle ja siirtää tuotteet epäselvien tuotepalautusten varastopaikalle 

viitteellä ”epäselvä”. Mikäli terminaalipalautuksen saldonsiirto epäonnistuu kirjaa 

vastaanottaja epäonnistuneet saldot pimeiden myyntiyksiköiden poikkeamalomakkeelle. 

Seuraavaksi vastaanottaja arvioi tuotteen myyntikelpoisuuden ja täyttää 

myyntikelvottomasta tuotteesta tarvittavat lomakkeet varastoinnin käsittelyä varten.  

 

Kuva 24. Tuotepalautuksen vastaanotto ja fyysinen käsittely prosessikaaviona 
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Palautuvan tuotteen ollessa keräilyvirhe, vastaanottaja kirjaa järjestelmään saapuneeksi 

alkuperäisellä lähetteellä olevan tuotteen ja fyysisesti saapuneen tuotteen eräviitteillä. 

Tämän jälkeen vastaanottaja siirtää dokumentille kirjatun alkuperäisellä lähetteellä olleen 

tuotteen epäselvien tuotteiden varastosaldoille viitteellä ”keräilyvirhe”. Vastaanottaja arvioi 

vielä tuotteen myyntikelpoisuuden ja tekee tarvittavan kirjauksen ennen kuin luovuttaa 

tuotteen varastoinnin työntekijän kuljetettavaksi. Hyväkuntoinen tuote kirjataan saldoerona 

ja huonokuntoinen hävityskirjauksena varastonhallintajärjestelmään. Muun 

tuotepalautuksen kohdalla vastaanottaja arvioi tuotteen kunnon ja jättää sen tämän jälkeen 

käsiteltäväksi työntekijälle.  

Kun vastaanottaja on tarkistanut ja kirjannut kaikki tuotteet, antaa hän luvan varaston 

työntekijälle siirtää tuotteet jatkokäsittelyyn eli varastointiprosessiin. Tässä vaiheessa 

tuotteet muuttuvat yksiköiksi eikä niiden alkuperällä ole enää merkitystä. Myyntikelpoiset 

tuotteet lajitellaan nimikkeittäin lavalle ja toimitetaan lavat joko puskurihyllyyn odottamaan 

lisää yksiköitä tai suoraan keruuseen, jos yksiköitä on tarpeeksi. Myyntikelpoiset käsin 

kerättävät tuotteet toimitetaan suoraan jättöpisteelle. Myyntikelvottomat tuotteet hävitetään 

ja ilmoitetaan hävityksestä varastoinnin operaattorille, joka tekee hävityskirjaukset 

tuotteille. Varastoinnin operaattori tekee myös keruupalautuspyynnöt 

varastonhallintajärjestelmään jättöpisteelle viedyistä tuotteista. Jälkiselvitys korjaa 

laskutuksen vain asiakkaalta palautuneiden tuotteiden osalta. Mikäli tuotteita ei palaudu 

siirtyy jälkiselvityksen käsittely toimituksen selvitysprosessiin. 

Sesonkiluonteinen asiakaspalautus on hyvin samanlainen kuin normaali 

tuotepalautusprosessi, mutta eroaa merkittävästi laskutuksen kannalta. Tämän takia se vaatii 

hieman erilaisen käsittelyn joissakin osaprosesseissa. Kuljetusprosessissa asiakas laskee 

yhdessä panimon edustajan kanssa palautuvat määrät ja molemmat osapuolet hyväksyvät 

määrät allekirjoittamalla lähetteen. Kuljettaja kuljettaa tuotteet terminaaliin tai 

logistiikkakeskukseen, jossa tarkastetaan tuotteiden määrät ja kolmannen osapuolen 

logistiikkatoimija voi tässä vaiheessa tarkastaa tuotteiden kunnon, jotta vastuu tuotteen 

hajoamisesta kohdistuu oikealle taholle. Tuotteen saapuessa panimon logistiikkakeskukseen 

se noudattaa samanlaista prosessia kuin normaalissa tuotepalautustapauksessa, mutta 

sesonkipalautuksen tilanteessa vastaanoton työntekijä lajittelee tuotteet epäkurantteihin ja 
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kurantteihin ja vertaa logistiikkatoimijalta saatuihin määriin, jotta laskutus saadaan 

kohdistettua kuljetusyhtiölle ja asiakkaalle. Vastaanottaja kirjaa palautuneeksi vain ne 

tuotteet, jotka fyysisesti palautuvat varastolle ja jotka eivät ole laskutettu asiakkaalta. Tämä 

järjestely varmistaa laskutuksen oikeellisuuden, eikä sitä tarvitse jälkikäteen alkaa 

korjaamaan.  

6.1.2 Sisäinen palautusprosessi 

Sisäisen palautusprosessin ongelmat liittyvät erityisesti oikeiden tuotetietojen ja määrien 

sekä syiden kirjaamiseen. Uuden prosessin mukaan näitä ongelmia on pyritty ehkäisemään, 

niin että osasto eli asiakas, joka sisäisen palautuksen aiheuttaa, on velvollinen täyttämään 

tuotteesta siirtosaatteen ja sisäinen palautusprosessi käynnistyy ja jatkuu kuvan 25 

mukaisesti.  

 

Kuva 25. Sisäisen palautuksen uusi prosessikuvaus 

Trukinkuljettaja ottaa siirtosaatteellisen lavan kuljetettavaksi ja siirtää sen palautusten 

vastaanotossa sijaitsevalle jättöpisteelle ja kirjaa jättöpisteen siirtosaatteeseen. Tämän lisäksi 

kuljettaja ilmoittaa vastaanottoon, että on tuonut alueelle lavan. Vastaanoton työntekijä ottaa 

lavan käsiteltäväksi. Hän tarkastaa siirtosaatteen ja fyysisen määrän täsmäävyyden ja tekee 

mahdolliset korjaukset. Tämän jälkeen työntekijä lajittelee tuotteet myyntikelpoisiin ja 

myyntikelvottomiin. Myyntikelpoiset tuotteet siirretään noutopisteelle ja niistä tehdään 
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keruupalautus. Myyntikelvottomat tuotteet vastaanottaja kirjaa hävitetyiksi järjestelmässä ja 

luovuttaa varastoinnin työntekijälle hävitettäviksi. Saldonhallinta tekee lopullisen 

hävityskirjauksen järjestelmästä ja laatii verotusta varten tarvittavat asiakirjat. 

6.1.3 Saldonlainausprosessi 

Toisinaan logistiikkakeskuksen sisäisessä liikenteessä esiintyy saldonvajausta joidenkin 

tuote-erien kohdalla, koska tuotannon ja keräilyn IT-järjestelmien ja 

toiminnanohjausjärjestelmän välinen tiedonsiirto on epäonnistunut. Tuote kuitenkin 

fyysisesti on saatavilla, joten sitä voidaan käsitellä. Tällaisissa tilanteissa tarvitaan kuitenkin 

saldoa, jotta toiminnanohjausjärjestelmään saadaan saldoa kuormien rekisteröintiä varten. 

Saldonlainausprosessin syötteenä toimii tarve saada tavara liikkumaan mahdollisimman 

nopeasti. Tämä käynnistää kuvan 26 mukaisen saldonlainausprosessin.  

 

Kuva 26. Saldonlainauksen prosessikuvaus 

Lähettämö epäonnistuu tekemään kuormalle uloskirjauksen, jolloin hän ilmoittaa asiasta 

keräilyn operaattorille. Ilmoituksen perusteella operaattori tekee saldonlainauksen 

tilanteeseen sopivalla tavalla. Kun saldo on lainattu, kirjaa operaattori tuotetiedot eli 

nimikkeen tuotenumeron ja tuotantoerän, lainatun määrän sekä varastopaikan, josta saldoa 

on lainattu erilliselle saldonlainauslomakkeelle. Saldonhallinta monitoroi seurantataulukkoa 

ja korjaa mahdollisesti syntyneet saldovaikutukset viitteellä. Se pyrkii myös kohdistamaan 
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saldovaikutukset oikeille erille päävarastossa ja valmistuotteiden palautusvarastossa, jotta 

vältetään inventointierot molemmissa varastoissa. Lisäksi saldonsiirtojen viitteet auttavat 

paremmin jäljittämään siirtoja. 

6.1.4 Toimituksen selvitysprosessi 

Toimituksen selvitysprosessi käynnistyy myynnin tai kuljettajan ilmoittaessa 

toimituspoikkeamasta asiakkaan toimituksessa. Poikkeama voi olla väärä määrä, tuote tai 

hajonnut pakkaus. Tuote voi olla luovutettu asiakkaalle ja merkitty virheellisesti 

käsipäätteelle, jolloin laskutus ei mene oikein. Toisaalta tuote voi olla myös jäänyt 

luovuttamatta asiakkaalle, vaikka käsipäätteelle niin on merkitty. Asiakaspalaute toimii 

syötteenä toimituksen selvitysprosessille, joka etenee kuvan 27 mukaisesti niin, että 

asiakkaan laskutus saadaan korjattua toimitettuja tuotteita vastaavaksi. Prosessikuvaus 

kertoo yleisen prosessin etenemisen ja roolijaon eri tapahtumissa. 

 

Kuva 27. Toimituksen selvitysprosessi 

Normaalissa tapauksessa jälkiselvitys ottaa asiakaspalautteen käsiteltäväkseen toimituksen 

selvittämiseksi. Se tarkastaa ensimmäiseksi onko kuorma saapunut logistiikkakeskukseen ja 

onko sen mukana palautunut tuotteita, joita ei oltu kirjattu luovutetuiksi asiakkaalle. Jos 

tapauksesta pitäisi palautua tuotteita, mutta niitä ei ole kuormaan kirjattu, tarkastaa 
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jälkiselvitys vielä löytyykö pimeästi saapuneiden tuotteiden lomakkeelta vastaava tuote. Jos 

tuotteita ei edelleenkään löydy, siirtyy selvitysvastuu kuljettajalle.  

Jälkiselvitys ottaa yhteyttä kuljettajaan ja pyytää häntä selvittämään tuotteiden kohtalon. 

Mikäli hän ei pysty sitä todistettavasti selittämään, on tuote veloitettava kuljetusyhtiöltä. 

Lopuksi jälkiselvitys korjaa laskutuksen vastaamaan toimitettuja tuotteita ja ilmoittaa 

kuljettajalta laskutettavat tuotteet jakelun esimiehelle. Jos samassa kuormassa on 

useammalle asiakkaalle tullut toimituspoikkeama, voidaan epäillä sattuneen jakovirheen. 

Tällaisista ilmoitetaan myös jakelun esimiehelle, joka järjestää kuljettajalle koulutuksen, 

jotta vastaava tilanne vältettäisiin seuraavalla kerralla. Kuvassa 28 on esitetty 

prosessikaaviona toimituksen selvitysprosessi, jossa kerrotaan tarkemmin myös 

keräilyvirheen käsittely.  
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Kuva 28. Toimituksen selvitys prosessikaaviona 

Mikäli selvitettävässä toimituksessa asiakas on vastaanottanut tuotteen, joka on keräilyvirhe, 

käsitellään se poikkeustapauksena, jolloin asiakkaalta tai kuljettajalta on saatava tuotetiedon 
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lisäksi myös tieto sen parasta ennen-päiväyksestä, jotta tuotteen jäljitettävyys säilyy. Parasta 

ennen- päivän perusteella pystytään myös kohdistamaan tuotteiden järjestelmäkirjaukset 

oikeille tuotantoerille. Kuljettaja on velvollinen ilmoittamaan jälkiselvitykseen, silloin kun 

hän on tietoisesti luovuttanut keräilyvirheen asiakkaalle. Laskutus on korjattava vastaamaan 

asiakkaan vastaanottamia tuotteita, jolloin joudutaan hyvittämään asiakkaalle lähetteellä 

ollut alkuperäinen tuote ja veloittamaan asiakkaan vastaanottama tuote. Hyvitys tehdään 

epäselvien tuotteiden varastopaikasta viitteellä ”keräilyvirhe” ja veloitus palautuvien 

valmistuotteiden varastosta. Molemmat kirjaukset tehdään erätunnuksella. Tällainen 

toimenpide on tarpeellinen tilanteissa, joissa kuljettaja on kirjannut käsipäätteelle väärin 

luovuttamansa tuotteet, mutta määrät ovat täsmänneet lähetteen määrien kanssa. Kaikista 

kuljettajan kanssa selvitetyistä toimituksista tehdään ilmoitus jakelun esimiehelle. 

Koska asiakaslaskutuksen korjaus toimituksen selvitystilanteessa aiheuttaa kahteen eri 

varastopaikkaan saldovaikutusta sekä hyvitetyn että veloitetun tuotteen osalta, vaatii nämä 

vielä korjaavia toimenpiteitä, jotta saldovaikutus vastaa fyysisesti siirtyneitä tuotteita. 

Veloitetun tuotteen saldo siirretään keskusvaraston saldoilta erätiedoilla palautuvien 

valmistuotteiden varastoon ja hyvitetty tuote palautetaan keskusvaraston saldoille. Näitä 

siirtoja tekee saldonhallinta ja ne tehdään aina viitteellisinä, jotta ne voidaan helposti 

jäljittää. Siirrot olisi hyvä ajoittaa inventointihetkien kanssa samanaikaisiksi, jotta voidaan 

saada fyysinen laskenta todisteeksi puuttuvista tai väärissä varastopaikoissa olevista 

saldoista. Osa toimituksen selvityksessä korjatuista tuotteista voi olla oikeasti hävinneitä, 

jolloin saldonsiirtojen teko ilman fyysistä todistetta voi aiheuttaa jälleen ongelmia. 

Jotta toimituksen selvitysprosessiin tarvittavat tiedot saadaan myös terminaalijakelusta, on 

runkokuljetusten tiedot saatava järjestelmään ja niiden käsittely vastaanottopisteessä 

vastaavanlaiseksi kuin paikallisjakelussa. Erityisen tärkeää on tietää runkokuljetuksessa 

rikkoontuneet tuotteet ja mahdollisesti vastaanotetut keräilyvirheet. Tämä voidaan toteuttaa 

tarkastamalla runkokuormat terminaalissa panimon edustajan toimesta tai velvoitettava 

logistiikkatoimija tarkastamaan saapuneet kuormat itse. 
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6.2 Organisaatiossa tarvittavat muutokset 

Informaation hallinta on tärkeää uuden prosessilähtöisen toimintamallin toimivuuden 

takaamiseksi, joten sen keräämiseen ja säilyttämiseen tarvitaan yhtenäinen tietokirjasto, jota 

kaikki prosessin osallistujat monitoroivat. Tällainen tietokirjasto voi olla esimerkiksi jaettu 

tiedostokansio tietokannassa, johon kaikki palautusprosesseihin liittyvä informaatio 

tallennetaan. Case-yrityksen tapauksessa käytettiin lähiverkossa toimivaa verkkoasemaa ja 

Excel-taulukoita. Excel-taulukot lajiteltiin tapaustyypeittäin niin, että saldonlainauksille oli 

oma taulukko ja pimeästi sekä ilman saldoa palautuville tuotteille omansa. Nämä molemmat 

taulukot toimivat osastoittain periaatteella, jossa osastot merkitsevät missä vaiheessa 

käsittely on, jotta seuraavaa prosessivaihetta ei aloiteta ennen kuin edellinen on saatu 

valmiiksi. 

Lisäksi terminaalien ja panimon logistiikkakeskuksen välisiin tiedonsiirtoihin laadittiin 

uudenlainen lomake, jossa palautuksen syy ja asiakkaan tiedot liikkuvat mukana. Lomaketta 

laatiessa otettiin huomioon helppokäyttöisyys ja selkeys, jotta virhekirjausten mahdollisuus 

voitiin minimoida. Lomake kulkee sekä fyysisesti tuotteiden mukana että sähköisesti 

järjestelmässä sitä tarvitseville tahoille. Paperinen lomake toimii tositteena järjestelmään 

tehdyille kirjauksille ja niitä verrataan toisiinsa prosessin aikana. 

Jotta prosessiajattelu voidaan jalkauttaa toimivasti, tarvitaan prosessille myös omistaja. 

Tämä tarkoittaa henkilöä, joka on vastuussa koko prosessin toimivuudesta ja pyrkii 

kehittämään sitä jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesti. Funktionaalinen 

johtamisrakenne ei toimi palautusprosessissa, koska se vaatii ketteryyttä ja nopeaa 

päätöksentekoa, koska tilanteet muuttuvat nopeasti erityisesti sesonkien aikana. Case-

yrityksen palautusprosessiin pitää siis määrittää prosessijohtaja, jonka tehtävänä on puuttua 

prosessissa ilmeneviin ongelmiin ja ratkaista niitä yhdessä prosessin toimijoiden kanssa. 

Lisäksi prosessijohtajan tehtäviin kuuluu mitata prosessin suorituskykyä eri kategorioihin 

jaetuilla mittareilla, jotka tähtäävät siihen, että asiakaslaskutus ja saldokirjaukset tulevat 

oikein mahdollisimman nopeasti. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti ohjeistukseen ja 

ongelmakohtien ehkäisemiseen ja sitä kautta parantuneeseen suorituskykyyn.   
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Suorituskyvyn mittaamisessa nykyinen mittari vääristää prosessin toimivuudesta saatavaa 

tietoa, koska se laskee eron itseisarvoa fyysisen ja järjestelmäsaldon välillä ja laskee sen 

avulla eron osuuden suhteessa fyysiseen saldoon. Tämä menetelmä ei kuitenkaan ota 

huomioon, että fyysinen tai järjestelmäsaldo voi eri nimikkeiden tilanteessa olla nolla, joka 

vääristää todellista osuuden laskentaa, koska jako nollalla ei ole mahdollinen ja eron osuus 

on käytännössä tällaisessa tapauksessa äärettömän suuri. Parempi mittari seuraamaan 

prosessin toimivuutta on varaston tarkkuutta mittaava mittari, joka vertaa varaston fyysisten 

tuotteiden hankinta-arvoa järjestelmään kirjattujen tuotteiden hankinta-arvoon. Tämän 

mittarin pitäisi olla ideaalitilanteessa 100 prosenttia, jolloin kaikkien tuotteiden fyysiset ja 

järjestelmäsaldot täsmäävät. Tämä mittari huomioi myös tuotteet, joiden fyysinen tai 

järjestelmäsaldo on nolla.   

Varaston tarkkuuden mittari ei yksistään kuitenkaan kerro esimerkiksi prosesseihin 

kulunutta aikaa tai joustavuutta vaan kertoo pelkästään inventointihetkellä havaitun 

saldoeron, joka kertoo lähinnä, kuinka toimiva prosessimalli on paluulogistiikan 

käsittelyssä. Suorituskyvyn mittariston tekeminen on kuitenkin pitkällinen prosessi ja vaatii 

monien näkökulmien huomioonottamisen. Tähän malliin kehitetyn mittarin tarkoitus on vain 

mitata uuden prosessimallin laatua. Jotta uusi prosessimalli voidaan ottaa käyttöön, on ennen 

sitä varaston saldot tasattava inventoimalla koko varasto. Tämän jälkeen jatketaan 

määrävälein tapahtuvalla inventoinnilla, kunnes saavutetaan johdon tavoittelema tarkkuus. 

Siitä eteenpäin seurataan vain prosessin toimivuutta esimerkiksi syklisellä laskennalla, ilman 

että logistiikkakeskuksen koko toimintaa tarvitsee keskeyttää.  

Organisaatiossa on myös tihennettävä inventointierojen mittausväliä nykyisestä kahdesta 

kerrasta vuodessa joka kuukausi suoritettavaksi tarkasteluksi. Tämä tarkastuspäivä on 

valittava aina edellisen jakson lopetuspäiväksi ja erojen tarkkailuun on otettava mukaan 

myös päävarastossa esiintyvät eroavaisuudet, koska keräilyvirheet vaikuttavat myös 

päävaraston saldoihin. Lisäksi asiakaslaskutukset on hoidettava jo nykyisessä 

toimintamallissa kuukauden loppuun mennessä valmiiksi, jolloin voidaan varmistua siitä, 

ettei prosessi ole minkään tuotteen osalta kesken, kun inventointia aletaan tekemään.  
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6.3 Jatkokehitystoimenpiteet 

Jatkokehitystoimenpiteet liittyvät suurimpiin saldoeroja aiheuttaviin ongelmakohtiin, jotka 

ovat palautuvien tuotteiden määrän sekä tuotetietojen oikeellisuus, keräilyvirheet sekä 

käyttäjäystävällisyyden lisääminen. Ensimmäiseen ongelmaan eli palautuvien tuotteiden 

määrään liittyy vahvasti sesonkiluonteisten palautusten prosessi, jonka kautta tulee yli 50 

prosenttia koko kalenterivuoden palautuksista. Tässä prosessissa liikkuvat tuotteet 

aiheuttavat myös keruupalautukseen paljon massaa, koska tuotteiden uudelleenmyynti vaatii 

tuotteiden palauttamisen päävarastoon, josta se kerätään uuteen kuormaan. Tällaista 

tarpeetonta liikettä voitaisiin vähentää perustamalla sesonkien ajaksi väliaikaisvarasto, josta 

voidaan myydä uudelleen tuotteita toisiin sesonkitapahtumiin. Lisäksi voitaisiin harkita 

yhteistyössä tapahtumanjärjestäjän kanssa ratkaisua kaupintavarastosta tai reaaliaikaisten 

kysyntätietojen jakamisesta ja panimon operoimasta varastontäydennyksestä 

tapahtumanjärjestäjien kanssa. 

Palautuvien tuotteiden tuotetietojen oikeellisuus on ongelmana erityisesti 

terminaalipalautuksissa, koska lomakkeet, joihin tuotetietoja kirjataan, on täytettävä 

manuaalisesti. Myös logistiikkakeskuksen vastaanottotarkastus tehdään manuaalisesti, joka 

tarkoittaa erityisesti isojen palautusmassojen osalta suurempaa mahdollisuutta 

virhekirjauksille ja aiheuttaa paljon mekaanista ja toistuvaa kirjaustyötä. Toinen samanlaisen 

ongelmakohdan prosessissa aiheuttaa ilman tuotetietoja saapuvat palautukset, joiden 

tuotetietojen selvittäminen on hidasta ja mekaanista työtä. Näihin ongelmiin ratkaisua 

voitaisiin etsiä viivakoodeista tai QR-koodeista. Näiden lisääminen tuotteiden 

tehdaspakkauksiin auttaisi vastaanottajaa tunnistamaan tuotteen nopeasti vastaanoton 

yhteydessä, eikä näin ollen syntyisi virhekirjauksia tuotetietojen osalta. Viivakoodin tai QR-

koodin avulla voidaan myös automatisoida IT-järjestelmien monimutkaista mekaanista 

kirjaustyötä ja helpottaa inventointia. (Bond, 2015; Modern Materials Handling, 1996) 

Toinen merkittävä ongelma palautusprosessissa ovat keräilyvirheet, joiden vähentäminen 

pitäisi yleisestikin olla logistiikkakeskuksessa prioriteettina korkealla, sillä kyse on 

asiakastyytyväisyydestä. Keräilyvirheiden vähentämiseen tai jopa poistamiseen on olemassa 

useita keinoja. Yksi keinoista on lähtevien kuormien täydellinen tarkastaminen, jotta 

virheelliset tuotteet eivät pääse etenemään toimitusprosessissa. Tämä toimintamalli vaatii 
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kuitenkin resursseja niin paljon, ettei sitä ole järkevä toteuttaa. On siis keskityttävä itse 

keräilyprosessin parantamiseen.  

Nykyisen listakeräilyn tilalle on kehitetty uudempia ja tarkempia menetelmiä, kuten 

äänikeräily, valokeräily tai radiotaajuuskeräily. Kaikkien näiden toimintamallien on todettu 

parantavan sekä keräilyn tarkkuutta että tehokkuutta. Niiden arvioinnissa on otettava 

huomioon hinta ja keruunopeuskysymykset. Uutta keruujärjestelmää voi hyödyntää myös 

paluulogistiikan prosesseissa hyllyn täydennyksissä palautuvien tuotteiden osalta. 

Äänikeräily on vaihtoehdoista työturvallisin, koska siinä molemmat kädet ja katse 

keskittyvät trukilla ajamiseen keräilylistan tuijottamisen sijaan. (Alexander, 2013; Battini et 

al., 2015; Napolitano, 2009)  

Lisäksi prosessijohtamiseen olennaisena osana kuuluu prosessien suorituskyvyn 

mittaaminen. Mittarointijärjestelmän rakentaminen yrityksen prosesseille on 

monimutkainen kokonaisuus, joka vaatii paljon aikaa ja paneutumista, mutta on kuitenkin 

elintärkeä osuus jatkuvan kehittämisen ideologiaa ja menestyvää organisaatiota. 

Suorituskyvyn mittaristoon kuuluu sekä strategisen että operatiivisen toiminnan 

seuraamiseen, analysointiin ja kehittämiseen rakennettuja mittareita, jotka eivät keskity vain 

taloudellisiin lukuihin vaan myös muihin myöhemmin mahdollisesti taloudellisiinkin 

mittareihin vaikuttaviin asioihin, kuten asiakastyytyväisyyteen, innovaatioiden 

toimivuuteen tai yrityksen sisäiseen kyvykkyyteen. (Biazzo & Garengo, 2011) 

Prosessien kehittämiseen kuuluu olennaisena osana myös automatisoinnin lisääminen. 

Automatisoinnilla pyritään erityisesti vähentämään prosessin kustannuksia sekä 

nopeuttamaan läpimenoaikoja. Erityisesti palveluprosessien automatisointi on haastavaa, 

koska jokainen asiakaskohtaaminen voi olla omanlaisensa. Tällaisissa tilanteissa on 

kuitenkin hyvä ottaa huomioon ihmisten tietotaidon merkitys prosessin toimivuudelle. 

Automatisoinnissa on tärkeintä valita sellaiset sovellukset, jotka toimivat parhaiten yrityksen 

kokoon, budjettiin ja vaatimuksiin nähden ja ottaa kehityskohteiksi todelliset pullonkaulat 

prosesseissa. (Mohapatra, 2013) Automatisoinnin perustana pitää olla mitattua aineistoa ja 

analysointia nykyisen järjestelmän hitaudesta ja monimutkaisuudesta. Lisäksi haasteita luo 
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automatisoidun prosessin toimintavarmuus häiriö- ja ongelmatilanteissa sekä yhteistoiminta 

muiden yrityksen järjestelmien kanssa. (Sheth, 1995) 
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7. YHTEENVETO 

Tutkimuksen kohdeyrityksen markkinoiden muuttuessa on nykyisten lisäarvoa tuottavien 

toimintojen suorituskykyä pystyttävä jatkuvasti parantamaan, jotta kilpailukyky ja 

markkina-asema pystytään säilyttämään. Asiakkaasta on tullut globalisaation ja 

tietotekniikan kehittymisen myötä tietoisempi ja vaativampi, joten on keksittävä uusia 

lisäarvopalveluja, joilla varmistetaan menestys myös tulevaisuudessa. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityksen paluulogistiikkaprosessien toiminnan 

tehokkuutta nykytilanteessa, koska yritys oli huomannut nykyisen toimintamallin 

aiheuttavan kasvavia kustannuksia. Tästä lähti liikkeelle tutkimus, jonka tarkoitus oli löytää 

juurisyyt erityisesti kasvaneille saldoeroille eli tilanteille, joissa fyysisten tuotteiden 

siirtyminen ei ole vastannut järjestelmäkirjauksia.  Suurimmat syyt paljastuivat erityisesti 

informaation liikkumisessa paluulogistiikkaprosessien eri vaiheissa. 

Kommunikointiongelmia syntyi erityisesti kolmannen osapuolen logistiikkatoimijoiden 

kanssa jakelutoiminnoissa, mutta niitä esiintyi myös sisäisten palautusten prosessissa. Muita 

isoja syitä saldoerojen syntymiseen olivat toimituksen selvityskäsittely ja keräilyvirheiden 

käsittely sekä saldonlainaukset. 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa pyrittiin löytämään ratkaisu nykytila-analyysissä 

havaittuihin varastonhallinnan tarkkuutta heikentäviin syihin uudistamalla yrityksen 

paluulogistiikan prosessiarkkitehtuuria. Uudessa toimintamallissa keskityttiin selkeän 

roolijaon avulla parantamaan prosessin osallisten välistä kommunikointia ja selkeyttämään 

vastuita. Lisäksi pyrittiin ehkäisemään informaatiokatkoksia siirtämällä tuotteiden 

vastaanotto sekä fyysisesti että järjestelmässä yhden roolin alaisuuteen. Tällä saatiin aikaan 

luotettava tieto jälkiselvitykselle palautuneista tuotteista, joka muutti toimituksen 

selvitysprosessin yksinkertaisemmaksi. Myös saldonlainauksille tehtiin kokonaan uusi 

prosessi, jonka tarkoituksena on parantaa jälleen roolien välistä informaationkulkua. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Taulukko t-jakaumaan liittyvistä kriittisistä arvoista (mukailtu Holopainen & 

Pulkkinen, 2008, s. 352) 

vapausaste 
f 

Merkitsevyystaso yksisuuntaisessa testissä 

10 % 5 % 2,5 % 1 % 0,5 % 0,1 % 0,05 % 0,01 % 

1 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 318,309 636,619 3183,099 

2 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 22,327 31,599 70,700 

3 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 10,215 12,924 22,204 

4 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 7,173 8,610 13,034 

5 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 5,893 6,869 9,678 

6 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,208 5,959 8,025 

7 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4,785 5,408 7,063 

8 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 4,501 5,041 6,442 

9 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,297 4,781 6,010 

10 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,144 4,587 5,694 

 


