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Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää erään yrityksen projektiliiketoimintojen 

prosesseja. Tässä työssä tarkemman tarkastelun kohteena ovat tarvesuunnittelun ja pro-

jektitoimitusten läpiviennin prosessit, joissa on havaittu nykyisellään haasteita. 

  

Työ on laadullinen tutkimus. Työn teoreettinen osuus muodostuu projektiliiketoimin-

tojen sekä prosessien kehittämisen ympärille. Nykytilan kartoittaminen toteutettiin tee-

mahaastattelun avulla. Haastattelujen kautta selvitettiin se, että yhteisten toimintamal-

lien puuttuminen on yhtenä syynä projektitoimitusten läpiviennin ja tarvesuunnittelun 

haasteisiin. Ratkaisuja nykytilan haasteisiin haettiin hyödyntämällä kirjallisuutta sekä 

haastateltujen esittämiä huomioita ja kehitysehdotuksia.  

 

Työn tuloksena esitetään toimintamalli projektitoimitusten läpivientiä varten, jonka so-

veltuvuutta voidaan ryhtyä testaamaan pilottiprojektien avulla. Tämän kehitetyn toi-

mintamallin avulla on tarkoituksena luoda mahdollisimman selkeä kuvaus projektitoi-

mituksen läpiviennin sisällöstä ja sen eri vaiheista, unohtamatta tarvesuunnittelua. Tä-

män kuvatun mallin kautta pyritään myös selkeyttämään eri toimintojen vastuita ja roo-

leja kyseisen prosessin aikana. Tutkimuksessa tuodaan esille myös se, kuinka merki-

tyksellisiä yhtenäiset toimintatavat sekä yhteistyö toimintojen välillä ovat tavoitelta-

essa asiakastyytyväisyyttä. 
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ABSTRACT 

Author: Joni Haarala 

Subject: Developing demand planning in project business company 

Year: 2019                                                               Place: Lapinjärvi, Finland 

Master’s thesis. Lappeenranta-Lahti University of Technology. Industrial Engineering 

and Management. 

80 pages, 26 figures, 4 tables and 2 appendices. 

Examiner: Associate Professor Petri Niemi 

Keywords: Process development, Project business, Demand planning 

The aim of this Master’s Thesis is to develop the processes of project business in the 

case company. The study is focused on demand planning and project delivery pro-

cesses, where the challenges are recognised. 

 

The study follows qualitative methods and its theoretical part focuses on project busi-

ness and process development. The information of the present state of the project busi-

ness environment was gathered by interviews. Based on the interviews, defective mod-

els are causing challenges in the execution of project delivery and demand planning. 

The solutions to the current issues were sought by utilizing literature, as well as remarks 

and development suggestions from the interviewees. 

 

As a result of the research, a procedure of project delivery is created, which is ready to 

be tested in a pilot project. The presented procedure is used to give a general view of 

project delivery process and its main steps – without forgetting demand planning. The 

procedure can be used to describe and clarify the roles and responsibilities of the func-

tions during the process. The study also highlights, how important common models and 

cooperation between functions are to achieve a higher customer satisfaction level. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 

Sysäyksen tälle diplomityölle antoi eräs anonyymiksi jäävä yritys, jonka yhdellä sen toimi-

aloista haasteita ovat aiheuttaneet eroavaisuudet toimintatavoissa sekä haasteet ja puutteet 

sisäisissä prosesseissa.  

Yrityksen menestyminen on riippuvainen asiakkailta saadusta tulovirrasta, joka muodostuu 

tuotteiden ja palveluiden myymisestä. Tuotteiden tai palveluiden on täytettävä asiakkaan 

tarpeet ja sille asetetut odotukset, jotta asiakas on valmis maksamaan tarpeidensa täyttämi-

sestä jopa useampaankin otteeseen. (Pitkämäki 2000, s.5) Toimitusketjun hallinta kasvattaa 

merkitystään asiakaskokemuksen laadun edistämisessä toimijoiden lisääntyessä, liiketoi-

mintojen levittäydyttäessä sekä yritystoiminnan globalisoituessa. Yrityksen sisäisten proses-

sien toimivuuden lisäksi merkittäviksi kilpailutekijöiksi ovat muodostuneet yritysten väliset 

sidokset ja useamman yrityksen muodostamat toimitusketjut. 

Kun asiakaskunnan tarpeet on muuttuneet vaativammiksi, on se johtanut myös kohdeyrityk-

sessä tarpeeseen ryhtyä arvioimaan ja kehittämään sen omia sisäisiä prosesseja sekä lisää-

mään yritysten välistä yhteistyötä. Tämän rakentamisen kaupan alalla toimivan yrityksen 

pyrkiessä pitämään kiinni vanhoista asiakkaistaan, luomalla uusia asiakassuhteita ja tarjo-

takseen laadukasta palvelua, on toimintatapojen oltava mahdollisimman yhtenäisiä ja sen-

kaltaisia, että niitä toteuttamalla saavutetaan mahdollisimman laadukas lopputulos. Kun ote-

taan huomioon toimittajien jakautuminen ympäri maailmaa, tuo se mukanaan omat haas-

teensa tarjota asiakaskunnalle nopeaa ja joustavaa palvelua.  

Tämä diplomityö on osa projektiliiketoimintoihin kohdistuvaa kehittämistyötä, jossa tämän 

työn tarkoituksena on olla osana laajempaa kehittämiskokonaisuutta. Projektiliiketoiminnan 

toimintaympäristössä haasteita tuovat jokaisen projektin yksilöllisyys, mikä pitää sisällään 

muun muassa erilaiset asiakastarpeet ja erilaiset sidosryhmäyhteistyöt (Artto et al. 2006, 

s.17-19). Mikäli näihin asiakkaan asettamiin vaatimuksiin ei pystytä vastaamaan, on vaa-

rana, että asiakas menetetään kilpailevalle tuotteiden sekä palveluiden tarjoajalle, jolta löy-

tyvät keinot vastata asiakkaan tarpeisiin. 
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1.2 Tavoite ja rajaukset 

Tässä diplomityössä on tarkoituksena kehittää erään yrityksen projektiliiketoiminnan pro-

sesseja vastaten materiaalihankinnan sekä tarvesuunnittelun asettamiin vaatimuksiin niin, 

että asiakastoimitusten toimituskykyä voidaan parantaa. Työssä keskitytään asiakkaan ja yri-

tyksen väliseen tiedonsiirtoon sekä yrityksen sisäiseen toimitusketjuun ja etenkin sisäisessä 

toimitusketjussa kulkevaan informaatioon.  

Työn ensisijaisena lopputuloksena tulisi olla esitettynä päivitetty toimintamalli tai prosessi 

projektitoimitusten läpiviemiseksi niin, että siinä huomioidaan tarvesuunnittelun asettamat 

vaatimukset. Pääpaino prosessin kehittämisessä on materiaalivirtaan vaikuttavan tiedon 

hankkimisessa ja tämän tiedon liikkumisesta toimintojen välillä, kyseisen kohdeyrityksen 

organisaation sisällä. Toimintamallin tai prosessin tulisi kyetä vastaamaan laadukkaaseen 

asiakastarpeen täydentämiseen, etenkin haastavaksi osoittautuneen keskusvarastotoimitus-

ten osalta. Tämän lisäksi kehitettävän mallin tulisi pystyä selkeästi esittämään toiminnoille, 

kuten myynnille ja toimitusketjun hallinnalle (SCM) asetetut roolit ja vastuut. Haettaessa 

ratkaisua diplomityössä ratkaistavaan ongelmaan, käytetään apuna pääkysymystä:  

 

Millainen on organisaation sisäisen prosessin oltava tukeakseen materiaalihankintaa pro-

jektiliiketoiminnan toimintaympäristössä? 

 

Apuna pääkysymyksen ratkaisemiksi käytetään muutamaa alakysymystä, jotka ovat: 

 

Toimintojen vastuut prosessin aikana? 

Laadukasta tarvesuunnittelua tukevat tietovirrat?  

Tietoteknisten järjestelmien kyvykkyys ja hyödynnettävyys nykyisessä prosessissa? 

 

Työn ulkopuolelle rajataan projektimyyntiin vaikuttavat sekä prosessissa mukana olevat ul-

kopuoliset toimijat, kuten varastoinnista ja lopullisista asiakkaalle toimituksista vastaavat 
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toimijat sekä tavarantoimittajat. Nämä toimijat tullaan rajaamaan ulos tästä työstä, koska 

tällä työllä pyritään kartoittamaan ja ratkaisemaan yrityksen sisäisiä haasteita sekä asiakkaan 

ja yrityksen välistä tietovirtaa. Vasta näiden haasteiden selvittämisen jälkeen on järkevää 

laajentaa kehittämistä laaja-alaisemmaksi. Työssä ei tulla myöskään paneutumaan organi-

saation eri toimintojen muuhun toimintaan ja toimintatapoihin, ainoastaan projektimyynnin 

vaatimiin käytäntöihin. Lisäksi työ tulee keskittymään ainoastaan yritysten väliseen B2B-

tavarakauppaan (Business-to-business), eikä yksittäisiä kuluttaja-asiakkaita tulla työssä huo-

mioimaan. Asiakaskunnan rajaus siitä syystä, että myynti esimerkiksi kuluttaja-asiakkaalle 

on hyvin eriluontoista verrattuna yritysten väliseen B2B-kauppaan. 

1.3 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena, missä perehdytään määriteltyyn tutkimus-

alueeseen. Laadullinen tutkimus koostuu Hirsjärvi et al. (2019, s.164) mukaan kokonaisval-

taisesta tiedon hankinnasta, jossa tiedonkeruun lähteinä ovat ihmiset, jotka ovat tulleet vali-

tuksi tarkoituksenmukaisesti. Teemahaastattelu on yksi tutkimushaastattelun muodoista, 

jossa Hirsjärvi et Hurme (2008, s.43) mukaan ominaista on se, että jokin haastattelun näkö-

kohdista on lyöty lukkoon. Kaikki ennalta valikoidut teema-alueet tulee käydä haastatelta-

vien kanssa läpi, mutta niiden laajuus ja järjestys voi vaihdella haastateltavien kesken. (Es-

kola et Suoranta, 1998, s.86) 

Osallistuvaa havainnointia tullaan hyväksikäyttämään seuraamalla toimintatapoja. Osallis-

tuvan havainnoin kautta on mahdollista päästä osaksi todellisen elämän tilanteita ja saada 

välitöntä tietoa prosessissa mukana olevien toimijoiden toiminnasta sekä käyttäytymisestä 

(Hirsjärvi et al. 2009, s.213). Osallistuvuus on Eskola et Suoranta (1998, s.16.) mukaan kes-

keistä merkittävälle osalle kvalitatiivista tutkimusta, mutta osallistuvuutta ei nähdä ehdotto-

mana edellytyksenä laadulliselle tutkimukselle. 

Tutkimuksen suorittamiselle tullaan varaamaan aikaa puoli vuotta. Tutkimustyö etenee työn 

tavoitteiden asettamisen jälkeen perehtymisellä teoreettisen viitekehykseen, jonka jälkeen 

teoriaa hyödyntäen selvitetään kohdeyrityksen projektiliiketoimintojen prosessien nykytilaa. 

Nykytila-analyysi tullaan toteuttamaan teemahaastattelun avulla, joka suunnataan vali-
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koidulle joukolle projektiliiketoimintojen parissa työskenteleviä henkilöitä. Nykytila-ana-

lyysin jälkeen teoriaa sekä kohdeyrityksen henkilöstön huomioita hyödyntäen ehdotetaan 

kehitysideoita nykyiseen toimintamalliin. Lisäksi teorian kautta ilmenneiden huomioiden 

kautta toiminnalle ehdotetaan myös pidemmän aikavälin kehittämissuuntauksia.  

1.4 Raportin rakenne 

Diplomityö rakentuu kuudesta pääluvusta, jotka ovat esiteltynä kuvassa 1. Työn teoreettinen 

viitekehys muodostuu pääluvusta 2. Työn empiirinen kehittämisosuus koostuu luvuista 3 ja 

4.  

 

 

Kuva 1. Diplomityön rakenne. 

 

Ensimmäisessä luvussa esitetään tutkimusympäristö, työn tavoitteet sekä työlle asetetut ra-

jaukset. Lisäksi ensimmäinen luku sisältää tutkimuskysymykset, jotka määrittelevät työn 

teoreettisen viitekehyksen. Työn toisessa luvussa käydään läpi aihealueen teoriaa, joka tässä 

tutkimuksessa muodostuu muun muassa projektiliiketoiminnasta, toimitusketjun hallinnasta 

sekä prosessien mallintamisesta ja kehittämisestä. 
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Luvut kolme ja neljä muodostavat diplomityön empiirisen osion. Kolmannessa luvussa käy-

dään läpi tutkimusalueen nykytila, esitetään nykytilan haasteet ja esitetään tavoitteet kehit-

tämiselle. Luvussa neljä kuvataan päivitetty toimintamalli, jolla tuodaan ratkaisuja tutki-

muksen alussa esitettyihin sekä nykytila-analyysissä esiin tulleisiin tarvesuunnittelun haas-

teisiin. Luvussa viisi on esitetty työn johtopäätökset, jossa käydään läpi työn lopputuloksen 

vastaaminen työn alussa sille asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi tässä luvussa käydään läpi 

kohdeyrityksen tulevaisuutta koskevat jatkotoimenpide-ehdotukset. Tutkimuksen päättää 

luku kuusi, joka sisältää yhteenvedon diplomityöstä. 



 

 

8 

 

2 PROSESSIEN KEHITTÄMINEN PROJEKTILIIKETOIMIN-

NASSA 

 

Tässä teorialuvussa perehdytään liiketoimintaan ja sen prosesseihin sekä toimitusketjun hal-

lintaan ja organisaation sisäiseen toimitusketjuun. Liiketoimintamalleista tarkemmin syven-

nytään projektiliiketoiminnan ympäristöön, johtuen tutkimuksen kohdistuvan projektiliike-

toimintoihin. Liiketoimintaprosessien teorian kautta syvennytään prosessien mallintami-

seen, kehittämiseen ja niiden seurantaan. Toimitusketjun hallinta ja organisaation sisäinen 

toiminta on tärkeässä osassa toteutettaessa ainutlaatuisia projekteja. Lisäksi tässä toisessa 

pääluvussa perehdytään tarvesuunnitteluun tärkeyteen ja sen toteuttamiseen. 

2.1 Liiketoimintamallin määrittely 

Liiketoimintamalli käsitteenä on hyvin laaja ja hajanainen eikä sille ole luotu yleisesti hy-

väksyttyä määritelmää. Käsitteen laajaa ja hajanaista käyttöä kuvaa hyvin liiketoiminta-ter-

min laaja-alainen käyttö operatiivisesta toiminnasta aina strategiseen kuvaamiseen saakka. 

Liiketoimintamalli on yksinkertaistettu kuvaus siitä, mikä on yrityksen tarjooma, tarjooman 

kohderyhmä ja kuinka se käytännössä toteutetaan, eli lyhyesti todettuna se on yrityksen an-

saitsemismalli tietystä liiketoiminnasta. (Pulkkinen et al. 2005, s.10) 

Yritys, joka voi olla esimerkiksi yhtiö, konserni, yhdistys tai julkinen organisaatio, ei aina 

toteuta vain yhtä ja ainoaa liiketoiminnan muotoa, vaan voi samanaikaisesti toteuttaa use-

ampaakin näistä rinnakkain. Yritys voi tämän nojalla toimia samanaikaisesti esimerkiksi val-

mistus- ja asiakaspalveluliiketoiminnan parissa. (Artto et al. 2006, s.17) Muutokset yrityksen 

toteuttamassa liiketoimintamallissa ovat myös mahdollisia, johtuen yrityksen strategisista 

muutoksista (Pulkkinen et al. 2005, s.18). Liiketoimintamalli on sidoksissa yrityksen strate-

giaan, joka ohjaa liiketoimintamallin valinnassa. Yrityksen strategia on Näsi et Aunolan 

(2002, s.15) teoksessa määritelty seuraavasti: ”strategia tarkoittaa yrityksen toiminnan 

juonta, sen tapahtumisen punaista lankaa”. Syy strategisille muutoksille voi syntyä Kamens-

kyn (2015) mukaan muutoksista toimintaympäristön vaatimuksissa.  
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Kuten edellä mainittiin, on liiketoimintamalli sidoksissa yrityksen strategiaan. Liiketoimin-

tamallin suhdetta strategiaan ja liiketoimintaprosessiin kuvataan Pulkkisen et al. (2005, s.18-

19) mallin mukaan kuvassa 2. Strategia sisältää yritystason tavoitteiden ja suuntaviivojen 

määrittelyn, liiketoimintamalli sisältää toiminnan rakenteiden kuvauksen ja toimintatasolla 

liiketoimintaprosessit sisältävät prosessien yksityiskohtaiset kuvaukset, joita käydään läpi 

myöhemmin tässä teoriakappaleessa (Pulkkinen et al. 2005, s.18-19). Liiketoimintaprosessit 

vaihtelevat suuresti yritysten välillä ja ne voivatkin sisältää useita eri tasoja ja kullakin näistä 

tasoista voi olla vielä useita eri prosesseja (Morris et Brandon 1994, s.14-15). 

 

  

Kuva 2. Liiketoimintamallin suhde muihin käsitteisiin (Pulkkinen et al. 2005, s.18). 

 

2.2 Projektiliiketoiminnan määrittely ja rakenne 

Projektiliiketoiminta on yksi liiketoimintamuodoista, joka voidaan Artto et al. (2006, s.24-

25) mukaan määritellä ainutkertaisten toimeksiantojen suorittamiseksi tiettyjen vaatimusten 

suhteen, joihin voivat kuulua esimerkiksi aika tai kustannukset. Projektille on Project Ma-

nagement Instituten (2013, s.3) mukaan määritelty alku- ja loppupiste, eli aikajakso jolle 

projekti asettuu, ja jonka puitteissa ainutkertainen tuote, palvelu tai ratkaisu pyritään aikaan-

saamaan. Cova et al. (2002, s.13) lisää edellä olevien projektiliiketoiminnan kuvauksiin vielä 

kompleksisuuden, johon hän sisällyttää tekniset, rahoitukselliset, poliittisen ja yhteiskunnal-
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liset asiat. Projektiliiketoimintaan keskittyneitä yrityksiä, joita voidaan kutsua myös projek-

titoimittajayrityksiksi tai projektitoimittajiksi, löytyy niin mittakaavallisesti suurien projek-

tien parista, kuten rakennushankkeiden toteutuksista, että pienten mittakaavojen markki-

nointikampanjoiden suunnittelusta (Artto et al. 2006, s.18-20).  

Projektin elinkaari voi olla hyvin erinäköinen asiakkaan ja projektitoimittajan näkökulmasta, 

kuten kuvassa 3 esitetään. Projektin elinkaaresta puhuttaessa, tarkoitetaan eri vaiheita sisäl-

tävää prosessia, joka yksinkertaistettuna sisältää projektia edeltävät, projektin aikaiset ja pro-

jektia seuraavat työvaiheet. (Artto et al. 2006, s.47-51) 

 

  

Kuva 3. Projektin elinkaari asiakkaan ja toimittajan näkökulmasta (Artto et al. 2006, s.50). 

 

Kuten edellä mainittiin, alkaa projektiyrityksen projektin elinkaari jo markkinoinnin ja 

myynnin käynnistyessä. Projektiyrityksen näkökulmasta lähestyttäessä projektin läpivienti 

saattaa vaatia monen eri osaston yhteistyötä ja sisäisen prosessin laadullista toimivuutta. 

Projektiyrityksen tulee projekteja hankkiessaan ja toteuttaessaan kyetä hyödyntämään mah-

dollisimman hyvin omat resurssinsa ja kyvykkyytensä, joihin luetellaan muun muassa tieto-

taito, fyysis-institutionaaliset omistukset, kuten työvälineet ja varastot sekä prosessit ja raha. 

(Tikkanen et Aspara 2008, s.120-121; Artto et al. 2006, s.52-54) 
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Projekti voidaan esittää pelkistetyn jonokaaviomallin mukaisesti, joka etenee vaihe vaiheelta 

sitä mukaan, kun edellinen vaihe saadaan päätökseen. Tämänkaltainen projektin kuvaami-

nen soveltuu selkeisiin ja kokoluokaltaan pieniin projekteihin. Kokonaishankkeen valmistu-

minen osaprojektien kautta on kuvattuna kuvassa 4. (Kettunen 2003, s.43-44) 

 

 

Kuva 4. Kokonaishankkeen muodostuminen osaprojektien kautta (Kettunen 2003, s.43). 

 

Projektitoiminta on useasti hyvin globaalia, jonka tavaravirtojen ohjaamisen erikoisuutena 

on varastoinnin vähyys. Projektikohtaisia toimituksia on tapana toimittaa suoraan projekti-

kohteisiin, joka varsinkin agentuuritoimintaa muistuttavassa projektitoiminnassa on yleistä. 

Tämänkaltaisessa liiketoiminnassa yritys toimii välittäjänä asiakkaan ja alihankkijan välillä, 

missä yritys itse toteuttaa suunnittelun ja myyntityön. (Sakki 2014, s.38) 

 

2.2.1 Projektiorganisaatiomallit 

Projektiorganisaatiomalleja on olemassa useita ja niiden soveltuvuus vaihtelee sen mukaan, 

millaisesta projektista on kysymys. Valittaessa projektiin organisaatiomallia, on huomioi-

tava projektin koko, projektiin osallistuvien henkilöiden lukumäärä sekä mahdollisten osa-

projektien lukumäärä. Mitoiltaan pienissä projekteissa organisaatio tulisi pitää mahdollisim-

man kevyenä ja siirryttäessä suuremman mittakaavan projekteihin, organisaation kasvatta-

misella voidaan saavuttaa hyötyjä. Pienissä projekteissa vastuuhenkilöiden määrän pysymi-

nen mahdollisimman vähäisenä edesauttaa tehtävien päällekkäisyyksiltä välttymiseltä. (Ket-

tunen, 2003, s.132) 
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Ruuska (2007, s.58) listaa sekä julkisessa hallinnossa että yksityisellä sektorilla käytössä 

olevien organisaatiomallien perusteina olevan toiminnot, työprosessit, maantieteelliset si-

jainnit tai asiakaskunta. Mantel et al. (2001, s.39-45) luettelevat organisaatiomalleiksi puh-

taan projektiorganisaation, toimintokohtaisen projektiorganisaation ja matriisiorganisaation. 

Puhdas projektiorganisaatio, joka on esitettynä kuvassa 5, toimii omana itsenäisenä toimin-

tona, missä projektin eri toimijat kerätään yhteen projektin ajaksi ja irrotetaan tehtävistä, kun 

projekti saadaan päätökseen. Puhdas projektiorganisaatio soveltuu hyvin suuria projekteja 

varten, sillä kyseisen mallin aiheuttamat kustannukset ovat pienille projekteille kohdistet-

tuna turhan suuria. Lisäksi suurissa projekteissa projektihenkilöstön sitoutuminen on koko-

aikaista, kun taas pienissä projekteissa henkilöstön osallistuminen on osa-aikaista. (Mantel 

et al. 2001, s.40) 

 

 

Kuva 5. Puhdas projektiorganisaatio (Mantel et al. 2001, s.40) 

 

Toimintokohtainen projektiorganisaatio, joka on esitettynä kuvassa 6, on yleinen malli pro-

jekteissa, missä projekti koskee tietyn toiminnon sisäistä investointia, kuten tuotantolaitok-

sen tuotantolinjan vaihdos. Tämänkaltaiseen projektiin sisältyy vanhan tuotantolinjan poisto 

ja uuden linjan asentaminen. Toimintokohtainen projektiorganisaatio on kustannuksiltaan 

edullisempi verrattuna puhtaaseen projektiorganisaatio, koska kyseisessä organisaatiomal-

lissa kyetään sitouttamaan henkilöstöä osa-aikaisesti eikä kokoaikaisia projektityösopimuk-

sia vaadita. Tämän organisaatiomallin heikkoudeksi luetaan kuitenkin organisaation kyky 
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kommunikoida ulkopuolisten tahojen kanssa, kun taas puhtaan projektiorganisaation kom-

munikointi ulkoisten tahojen kanssa tapahtuu ripeämmin. (Mantel et al. 2001, s.41) 

 

 

Kuva 6. Toimintokohtainen projektiorganisaatio (Mantel et al. 2001, s.41) 

 

Kolmantena organisaatiomallina, kuvassa 7 esitetään matriisimallinen projektiorganisaatio, 

mikä rakentuu kahdesta edellä mainitusta organisaatiomallista. Matriisimalli saattaa yhteen 

toteuttavan yrityksen sisällä projektin läpivientiä varten kahden tai useamman toiminnon 

henkilöstöä.  Matriisimallisen projektiorganisaation merkittävimpiä hyötyjä ovat sen vahvat 

sidokset yrityksen sisällä eri toimintojen välillä, jolloin jokaisen toiminnon kyvykkyydet 

ovat parhaimmilla mahdollisella tavalla hyödynnettävissä. (Mantel et al. 2001, s.42-43) Les-

ter (2013, s.44) mainitsee tälle organisaatiomallille mahdollisiksi heikkouksiksi toisistaan 

kaukana olevien toimipaikkojen tiedonkululliset haasteet sekä kyvyn asettaa projektit tär-

keysjärjestykseen. 

 

 

Kuva 7. Matriisinen projektiorganisaatio (Mukaillen Mantel et al. 2001, s.42) 
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Perinteisiin organisaatiorakenteisiin perustuvat mallit ovat haasteellisia projektitoiminnan 

toimintaympäristössä. Hyvin usein perinteisiin organisaatiomalleihin liittyy byrokraattisia 

piirteitä, mikä aiheuttaa haasteita dynaamisessa ja vuorovaikutussuhteiltaan mutkaisessa toi-

mintaympäristössä. Pienen kokoluokan projekteissa perinteisiä malleja kyetään hyödyntä-

mään, mutta projektien volyymin kasvaessa perinteisistä malleista muodostuu toimintaa ra-

joittava ja heikentävä tekijä. Vakiintuneita organisaatiorajoja haastavaa ja näitä ylittävää 

projektityöskentelyä on hyvin haasteellista ottaa käyttöön hierarkkisessa organisaatiossa, 

jossa rakenteet ja työprosessit eivät suoranaisesti sovellu projektityöskentelyyn. (Ruuska 

2007, s.62) 

 

2.2.2 Projektiliiketoiminnan sidosryhmät 

Yrityksen menestyminen markkinoilla vaatii yrityksen kykyä toimia osana suurempaa liike-

toimintaverkostoa, jossa useampi yritys tuottaa yhdessä lopputuotteen loppukäyttäjälle. Jo-

kainen yksittäinen yritys liiketoimintaverkostossa tuo oman osaamisensa, ja yhdessä tämän 

osaavan joukon kautta kyetään tuottamaan kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita. (Nieminen 

2016) 

Projektiliiketoiminnan parissa operoivat yritykset ovat projekteja toteuttaessaan yhteistyössä 

usean eri sidosryhmän kanssa. Sidosryhmät voivat olla niin yksilöitä, ryhmiä tai suuria or-

ganisaatioita. Sidosryhmiksi luetellaan niin projektia toteuttavan yrityksen organisaatio, 

kuin projektiin liittyvät toimijat yrityksen ulkopuolelta. Sidosryhmillä on projektia kohtaan 

toisistaan poikkeavia tarpeita ja odotuksia, joiden yksilöllistä tunnistamista vaaditaan pro-

jektin onnistuneeseen läpivientiin. (Artto et al. 2006, s.41-42) Sidosryhmien hallinta on pro-

jektiliiketoiminnan kannalta avainasemassa, joten tämä osio kuuluu yhtenä merkittävistä osi-

oista projektihallintaa (Aaltonen et Kujala 2016, s. 1538). 

Projektien ainutkertaisuuksien takia, projektit harvoin toteutuvat minkään yrityksen näkö-

kulmasta samankaltaisin sidosryhmäyhteisöin. Muuttuvia osia projektien kesken voi olla itse 

toteuttavan organisaation sisällä, kuin ulkopuolisen organisaation taholla, joksi voidaan lue-

tella toteuttavan organisaation näkökulmasta esimerkiksi asiakas tai toimittaja. Projektiin 
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liittyvät sidosryhmät, joilla on tyypillisesti suora yhteys projektiin, on listattuna taulukkoon 

1. (Pheng, 2018, s.21-23) 

 

Taulukko 1. Projektiin liittyvät sidosryhmät (Mukaillen Artto et al. 2006, s.41-43; Pheng, 

2018, s. 21-22). 

Sidosryhmä Selite 

Projektipäällikkö Projektista vastaava henkilö, jonka vas-

tuulla tavoitteiden saavuttaminen ja toteu-

tuksen johtaminen. 

Projektiorganisaatio Projektin toteuttava organisaatio. Koostuu 

yleensä projekti- ja johtoryhmästä sekä asi-

akkaasta ja mahdollisesti myös alihankki-

joista. 

Projektin toteuttavan yrityksen organi-

saatioyksikkö 

Yritys tai liiketoiminta, jonka osana pro-

jekti toteutetaan, ja jonka henkilöstöä osal-

listuu projektin toteutukseen. 

Asiakas / Tilaaja Projektin tilannut yksilö tai organisaatio. 

Voi olla yrityksen sisäinen tai ulkopuolinen 

taho. 

Toimittaja Tähän kuuluu alihankkija. 

Viranomaiset Julkishallinnon tahot, jotka säätelevät pro-

jektiin liittyviä asioita, esimerkiksi lainsää-

dännön kautta. 

 

Projektiin liittyvien hyvinkin erilaisten sidosryhmien odotusten ja vaatimusten toteuttaminen 

ja hallinta voi osoittautua hyvinkin haasteelliseksi. Suhteita sidosryhmiin tulisi vaalia niin 

yksittäisen projektin läpiviennin kannalta kuin laajempaa yritystoimintaakin ajatellen. Useat 
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sidosryhmät ovat mukana projekteissa useampaankin otteeseen, joten luottamuksen ja koke-

muksen tuomat hyödyt edesauttavat seuraavien projektien läpivientiä. Negatiiviset koke-

mukset projektityöskentelystä tai sidosryhmien kanssa toimimisesta saattavat vaikuttaa hei-

kentävästi yrityksen imagoon markkinoilla. (Artto et al. 2006, s.43,46) Yrityksen vali-

koidessa projektiin samankaltaisesti toimivia sekä järjestelmin varustettuja sidosryhmiä, hel-

pottaa se sidosryhmäyhteistyötä projektin aikana (Aaltonen et Kujala 2016, s.1543).   

 

2.3 Toimitusketjun hallinta ja organisaation sisäinen toimitusketju 

Toimitusketjun hallinta tai johtaminen (Supply Chain Management, SCM) on 1980-luvun 

alkupuolella alkunsa saanut käsite materiaali-, informaatio- ja rahavirtojen hallinnoinnista 

sekä organisaatioiden yhteistyöverkostojen edistämisestä läpi toimitusketjun (Standler, H. 

& Kilger, C. 2008, s.11; Alfalla-Luque & Medina-Lopez 2009). Toimitusketju rakentuu Sak-

kin (2014, s.11-12) mukaan muutaman toimijan ketjusta (tavarantoimittaja, kohdeyritys ja 

asiakas) usean toimijan ketjuun. Monczkan et al. (2005, s.8-10) määritelmässä korostuu tuot-

teiden, palveluiden, informaation ja rahan kulku toimitusketjussa kumpaankin suuntaan eli 

asiakkaalta toimittajalle ja päinvastoin.  

Sakki (2014, s.12) korostaa informaation kulun tärkeydestä ketjun sisällä ja varsinkin sen 

kulusta ketjussa molempiin suuntiin, loppujen virroista kulkien pääsääntöisesti ketjun sisällä 

yhteen suuntaan. Toimitusketju on yksinkertaistettuna kuvattuna toimijoiden ja ketjun sisällä 

liikkuvien materiaali-, informaatio- ja rahavirtojen mukaan kuvassa 8.  
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Kuva 8. Toimitusketju (Mukaillen Sakki 2014, s.11; Monczka et al. 2005, s.9). 

 

Informaatiovirta sisältää hankinta- ja asiakastiedon lisäksi tärkeää tietoa toiminnan suunnit-

teluun ja tuotteiden sekä palveluiden kulutuksen ennustamiseen. Oikean ja laadukkaan tie-

don avulla kyetään välttymään turhalta varastoimiselta, vääriltä tai epäonnistuneilta hankin-

noilta sekä näihin sidoksissa olevalta ostotyöltä ja materiaalien kuljettamiselta. Tavaravirta 

sisältää tuotteiden fyysisen kuljettamisen ja varastoinnin, minkä lisäksi tavarantoimituksiin 

kohdistuvia vaatimuksia ovat muun muassa täsmällisyys, oikea-aikaiset toimitukset, virheet-

tömyys ja luotettavuus. Rahavirtaan sisältyy tuotteiden tai palveluiden maksuliikenne. 

(Sakki 2014, s.12) 

Jespersen & Skjott-Larsen (2015) määrittelevät toimitusketjun hallinnan muodostuvan asi-

akkaan arvoa kasvattavien tuotteiden valmistajien tai palveluita tarjoavien toimijoiden sekä 

toimitusketjuun informaatiota tuottavien yritysten välisten suhteiden hallinnoinnista. Toimi-

tusketjun hallinnan määrittely kostuu kolmesta pääkohdasta, jotka ovat vuorovaikutus, in-

tegraatio ja liiketoimintaprosessit. Vuorovaikutus rakentuu toimitusketjussa toimivien taho-

jen välille. Integraatio rakentuu toimijoiden välille yli valtiollisten ja toiminnallisten rajojen, 

joka koostuu esimerkiksi tietojärjestelmien yhteensovittamisella. Integraation avulla pyri-

tään edesauttamaan muun muassa kysyntäennusteen laadintaa sekä varastotasojen seurantaa. 

Viimeisenä pääkohtana mainittu liiketoimintaprosessit sisältävät tuotantoon, palveluun ja 

informaatioon liittyvät prosessit, joista esimerkkeinä ovat täydentämisen, asiakaspalvelun 

sekä materiaalitoimitusten prosessit. (Jespersen & Skjott-Larsen 2015, s.11-13) 
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Laajemman kuvauksen toimitusketjun hallinnalle antaa kansainvälinen järjestö CSCMP 

(Council of Supply Chain Management Professionals). Järjestön määrittelyn mukaan toimi-

tusketjun hallinta käsittää kaikki hankintaan ja logistiikkaan liittyvien toimintojen suunnit-

telun ja johtamisen, yhteistyön eri toimijoiden kanssa, kuten toimittajat, jälleenmyyjät ja asi-

akkaat sekä se yhdistää yritysten sisäiset ja yritysten välisen kysynnät sekä tarjonnat. Lisäksi 

toimitusketjun hallinta ohjaa markkinoinnin, myynnin, suunnittelun, talouden ja IT-proses-

sien koordinointia. (CSCMP 2013, s.187) 

Toimitusketjun hallinta on kehittynyt yksittäisten toimintojen tarkasti rajatusta toimitusket-

jun yksittäisen vaiheen vastuusta kohti kokonaisvaltaisempaa toimitusketjun hallintaa. Ai-

kaisemmin esimerkiksi logistiikan vastuulla oli materiaalin toimittaminen tehtaalle, jossa 

vastuu materiaalista ja sen jalostuksesta vaihtui toiselle toimelle. Tämän jälkeen myynnin 

vastuulla oli toimitusten järjestäminen asiakkaille, mikä johti organisaation sisällä hyvin mo-

ninaisiin toimintatapoihin. Nykyisellä mallilla toimitusketjun hallinta vastaa materiaalin ku-

lusta koko yrityksen sisäisen toimitusketjun ja tämän lisäksi vielä yhteistyöstä ulkoisten toi-

mijoiden kanssa. (Parente et al. 2008, s.523) 

 

2.3.1 Organisaation sisäinen toimitusketju 

Yrityksen sisäisen toimitusketjun rakenne ja toimivuus ovat avainasemassa integroidessa 

toimintoja toimitusketjussa laajemmin eli lisättäessä ja syventäessä yhteistyötä toimitusket-

jussa toimittajien ja asiakkaiden kanssa. Sisäinen toimitusketju muodostuu neljästä toimin-

nosta, jotka ovat kuvan 9 mukaisesti myynti, logistiikka, tuotanto ja hankinta. Onnistuneesti 

integroidun toimitusketjun tulokset näkyvät Basnetin (2013, s.153) mukaan kiitettävänä 

asiakaspalveluna sekä yrityksen tehokkuutena. Sisäisten toimintojen yhteistyön heikkoudet 

vaikuttavat niin strategisen aloitekyvyn, että päivittäisten päätösten tekemiseen. (Fawcett et 

Magnan 2004, s.71) 
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Kuva 9. Organisaation sisäinen toimitusketju (Mukaillen Fawcett et Magnan 2004, s.71). 

 

Sisäisen toimijoiden välisistä sidoksista kenties merkittävämmiksi liitokseksi Madhani 

(2011, s.75) mainitsee toimitusketjun hallinnan (SCM) ja markkinoinnin/myynnin välisen 

yhteyden. Toimitusketjun hallinnan tehtävä koostuu toimitusten optimoinnista, kun taas 

markkinointi/myynti vastaa kysynnän tehostamisesta. Markkinoinnin tehtäviä ovat tunnistaa 

ja vastata asiakkaan tarpeisiin sekä keskittyä yrityksen myyntituottoihin. Toimitusketjun hal-

linnan vastuulla on seurata kustannuksia, vastata mahdollisimman kustannustehokkaista toi-

mituksista ja pyrkiä täyttämään toimitusten osalta markkinoinnin/myynnin tekemiä lupauk-

sia. (Madhani 2011, s.75-76) 

Tuotannon vastuisiin ja tehtäviin ei paneuduta tämän tutkimuksen puitteissa, mutta sen vas-

tuulle kuuluvat tuotteiden laadullisuudesta ja tasalaatuisuudesta vastaaminen. Näiden lisäksi 

tuotannolle kuuluvat tuotannon suunnittelu ja tuotteiden yksikkökustannuksien sekä koko 

tuotannon toimien kustannusten minimoiminen. (Fawcett et Magnan 2004, s.71) 

 

Hankinta 

Hankintatoimen roolina yrityksessä on toimia häiriöttömän ja oikea-aikaisen, materiaalien 

ja palvelujen saatavuuden vastaajana. Hankinnan odotetaan toimissaan minivoivan hankin-

toihin liittyvät suorat ja välilliset kustannukset. (Nieminen 2016) Organisaation kilpailukyky 
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on sidoksissa yrityksen toimitusten tasoon, johon hankintatoimella on suuri vaikutus yhteis-

työssä logistiikan kanssa. Hankintatoimi asettuu yrityksessä vahvasti ulkoiselle rajapinnalle, 

jossa sen vastuulla on vastata yhteistyöstä toimittajiin. (Luzzini 2015, s.51,53) 

Hankinnan rooli nykyisissä yrityksissä on muuttunut suuresti operatiivisesta toiminnasta ja 

itsenäisestä sekä irrallisesta yksiköstä kohti yhtä edelläkävijäyrityksen liiketoiminnan mer-

kittävämpää osaa. Hankinta ei keskity ainoastaan tuotteiden ja palveluiden ostamiseen vaan 

on merkittävässä osassa kehitettäessä yrityksen liiketoimintaa. (Nieminen 2016) Yhteistyö 

hankinnan sekä muiden yrityksen toimintojen välillä on tiedon kulun kannalta tärkeää, jotta 

hankintatoimi kykenee oikeilla hankinnoilla vastaamaan yrityksen asettamiin strategisiin 

sekä liiketoiminnallisiin tavoitteisiin (Logistiikan Maailma). 

Hankintojen osuus yrityksen liikevaihdosta vaihtelee suuresti eri alojen välillä, ollen kuiten-

kin hyvin merkittävässä osassa kullakin toimialalla. Hankintojen osuus yrityksen koko lii-

kevaihdosta voi vaihdella muutamasta kymmenestä prosentista lähes 80-90 prosentin luok-

kaan. Hankintojen kattaessa merkittävimmän osan yrityksen liikevaihdosta, luo se hankinta-

toimelle suuren vastuun johtaa ulkoisia resursseja eli toimittajia. (Nieminen 2016) 

Riskit kuuluvat kaikkeen toimintaan, mutta riskienhallintaan hankintoihin liittyen on alettu 

kiinnittämään huomiota vahvemmin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Hankintatoimen 

tueksi onkin kehitetty useita työkaluja riskien tunnistamiseksi. (Pearson 2010, s.18)  

 

Logistiikka 

Logistiikalle on esittää useita eri määritelmiä suppeasta kuvaamisesta laajempiin ja yksityis-

kohtaisempiin kuvauksiin. Logistiikan aiemmat määritelmät ennen 90-luvun taitetta ovat ol-

leet varastointi ja materiaalihallinnointi, mutta kyseisen vuosikymmenen taitteen jälkeen lo-

gistiikalle on muodostunut tehtäväalueeksi yhdistää toimintoja läpi toimitusketjun. (Lange-

vin et Riopel 2005, s.2) Aikaa ennen tietokoneita ja laadukkaita teknisiä apuvälineitä ei 

kyetty kuvittelemaan logistiikkatoimintojen yhdistämistä yli yritysrajojen. Aikaisimmilla 

tietokonesovelluksilla pyrittiin kehittämään suorituskykyä tietyissä valituissa toimissa, ku-

ten tilausten käsittelyssä, kulutuksen ennustamisessa, varastohallinnassa ja kuljetuksissa. 

1950-luvun taitteessa eri toimintoja, kuten osto- ja kuljetustoimintaa alettiin yhdistelemään 

logistiikan prosesseihin. (Bowersox et Closs 1996, s.13) 
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Logistiikka on pysähtymätön toiminto kaikkialla ympäri maailmaa, jonka päämääränä on 

toimittaa tuotteita ja palveluja sinne missä niillä on kysyntää ja tarvetta. Ilman logistiikan 

tukea on hankala nähdä esimerkiksi teollisuuden kykyä pystyä toimimaan. (Bowersox et 

Closs 1996, s.3) Logistiikan tehtävänä on ohjata materiaalivirtaa ja siihen liittyvää varas-

tointia sekä palveluja ja tietoja mahdollisimman tehokkaasti ja lisäsi niin, että asiakkaan 

asettamat vaatimukset tulevat täytetyksi. Logistiikka sisältää useita eri toimintoja, joita ovat 

varastoinnin lisäksi muun muassa pakkaaminen, purkaminen, lastaaminen ja tavaravirran 

valvominen. (Sakki 2014, s.6) Rauhala (2011) luettelee logistisiksi toiminnoiksi ostotoimin-

nan, tilaamisen, fyysiset kuljetukset ja varastoinnin sekä lisääntyvissä määrin näiden lisäksi 

joukkoon ovat tulleet kierrätykseen, elinkaariarviointiin ja eettisesti kestäviin toimintatapoi-

hin liittyvät kysymykset.  

Logististen toimintojen on synnyttävä yrityksissä mahdollisimman alhaisin kustannuksin. 

Logististen arvojen kasvattaminen on kallista, jolloin toiminta on suunniteltava mahdolli-

simman tarkasti. Logistiikalla on mahdollisuus lisätä varastoinnin avulla arvoa toimitusket-

juun, tapahtuen varsinkin silloin, kun varastointi on suunniteltu oikein sekä kykenee vastaa-

maan myyntiin eikä synnytä ylisuuria varastotasoja. (Bowersox et Closs 1996, s.4-5) 

Varastojen ylläpitämiseen on useampia syitä, joista merkittävämmäksi syyksi nähdään ky-

vykkyys kyetä palvelemaan yrityksen omia asiakkaita mahdollisimman laadukkaasti. Tämän 

syyn takia, toimitusketjussa varastoja on useasti usealla eri toimijalla, eikä vain yhdellä ver-

kostossa toimivalla yrityksellä. Kun kysyntää oman yrityksen tuotteiden kohdalla ei kyetä 

laadukkaasti ennustamaan tai kysyntä on hyvin suuresti vaihtelevaa, on tuotteita varastoitava 

mahdollistaakseen asiakkaiden laadullinen palveleminen. (Gwynne 2011, s.7-8) 

Erilaisia varastoja on useita eikä varasto itsessään tarkoita ainoastaan tiettyä hallia tai varas-

tohuonetta. Varasto-termillä on laajempi merkitys kohdistua vaihto-omaisuuteen ja muihin-

kin, kuin ainoastaan varastotiloissa säilytettäviin tuotteisiin. Lisäksi varastotiloiksi luetaan 

muun muassa kaupan myymälätilat, tehdashallit ja eri kuljetusvälineet. Varastot voidaan te-

ollisuudessa lajitella vielä kolmeen eri varastotyyppiin, joita ovat raaka-aine-, puolivalmiste- 

ja valmistevarastot. Varasto jaotellaan vielä joko aktiivi- tai passiivivarastoksi, sen mukaan 

varastoidaanko tuotetta vain hetken aikaa vai onko varastoinnin syynä myynnin epävarmuu-

desta johtuva syy. (Sakki 2003, s.73-74) 
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Yritysten laajentuessa ja erikoistuessa, muuttuvat myös yrityksen tarpeet. Tarpeiden kasvun 

myötä lisääntyvät muun muassa tarvikkeiden ja raaka-aineiden määrät, mikä lisää logististen 

toimenpiteiden merkitystä. (Sakki 2014, s.7) 

 

Myynti 

Myynnin tehtävänä yrityksessä on luoda kysyntää sekä myydä yrityksen valmistamia tai vä-

littämiä tuotteita ja palveluita. Myynnin sijoittuessa yrityksen ulkoiselle rajapinnalle, mer-

kitsee se myös myynnin vastuulla olevien asiakkaiden ja kilpailijoiden seuraamista. (Arnett 

2014, s.324) 

Suhde myyjien ja asiakkaiden välillä on muuttunut suuresti viimeisen parinkymmenen vuo-

den aikana yksittäisten tuotteiden myynnistä kohti ratkaisukeskeisempää myyntityötä. Ny-

kypäivänä asiakkaiden vaatimukseksi ovat muodostuneet arvoa lisäävät tuotteet ja palvelut 

sekä asiakkaan tarpeisiin räätälöityjen ratkaisujen tarjoaminen ja myyminen. (Arnett 2014, 

s.325) 

Myynniltä vaaditaan laadullista toimintaa yrityksen ulkoisten rajapintojen lisäksi yrityksen 

sisäisilläkin rajapinnoilla. Myynnin toimilla on merkitystä yrityksen sisällä olevien muiden 

toimijoiden onnistumiseen, joilla on suoranainen vaikutus myös loppuasiakkaalle tarjottavan 

palvelukokemuksen onnistumiselle. Myynnille olennaisia tehtäviä myynnin lisäksi ovat 

koota ja laatia yrityksen muille toiminnoille, kuten logistiikalle ja hankinnalle ennusteita 

tulevaisuudessa tapahtuvasta tuotteiden ja palveluiden kysynnästä sekä mahdollisesta myyn-

nistä. (Artto et al. 2006 s.90-91; Gudehuz et Kotzab 2009, s.428) 

Projektiin liittyvien tietojen siirtäminen rajapinnoilla, kuten myynnistä johdettavien tietojen 

siirtäminen projektia toteuttavalle organisaatiolle on merkittävässä osassa projektin suju-

valle etenemiselle ja lopulliselle onnistumiselle. Myynnin keräämä tieto, kuten dokumentit 

ja hiljainen tieto tulisi saada kokonaisuudessaan siirrettyä prosessissa eteenpäin. Myös tie-

don nopealla siirtymisellä on merkitystä, jotta esimerkiksi hankinta kykenee varautumaan 

projektin vaatimiin hankintoihin. (Artto et al. 2006, s.90-91) 
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2.3.2 Tietotekniikka apuna toimintojen välisessä yhteistyössä 

Toimitusketjun hallinta on materiaalivirtojen lisäksi tietovirtojen hallintaa, joka nopeaksi 

muuttuneessa ympäristössä on suuresti kasvattanut merkitystään. Tietotekniikka mahdollis-

taa tietojen siirtämisen toimintojen välillä ilman paikkasidonnaisuuksia. Sekä yrityksen si-

säisiä että yritysten välisiä rajapintoja ylittävät järjestelmät ovat automatisoineet prosesseja, 

kuten dokumentointia ja täydennysten toteuttamista ilman ihmisen väliintuloa sekä mahdol-

listaneet tietojen jakamisen asiakkaiden ja toimittajien välillä. (Skjott-Larsen 2007, s.99-

100) 

Yhtenäistetyt IT-järjestelmät niin sisäisessä kuin ulkoisessakin toimitusketjussa ovat mer-

kittävässä osassa nykyistä toimitusketjua. Tiedon nopeasta kulusta läpi yrityksen toimintojen 

ja yritysten välillä on tullut tärkeä osa yritysten kilpailukykyä. Tehokkaan toimitusketjun 

toimimisen edellytyksenä on oikeanlaisen tiedon ja sitä hyödyntävän tahon oikea-aikainen 

kohtaaminen. (Kim 2017, s.1-9) 

Teknologian kehittyminen on tuonut mukanaan keinot toimia uudella tavalla, josta puhutta-

essa laajemmin käytetään termiä digitalisaatio. Digitalisaation tasoa voidaan kuvata kol-

mella eri tasolla, joihin kuuluvat yksittäinen yritys, markkinoiden ja toimialojen taso sekä 

laajemmin koko yhteiskunnan kattava taso. Yksittäisen yrityksen tasolla digitaalisuus voi 

olla passiivista tai aktiivista sen mukaan, kuinka sopeutuva tai aktiivinen yritys on muutta-

maan toimintojaan. Tämän lisäksi digitalisuus luo yksittäiselle yritykselle mahdollisuuden 

muuttaa muun muassa tuotteitaan, palveluitaan tai toimintamallejaan sekä tarjota laaduk-

kaampaa asiakaskokemusta, karsia toimintansa kuluja ja vauhdittaa yrityksen kasvua. (Ilma-

rinen et Koskela 2015, s.23-25,31) 

Toimitusketjun informaation hallinnan kannalta tärkeiksi järjestelmiksi ovat muodostuneet 

ERP-järjestelmät (Enterprise Resource Planning) eli toiminnanohjausjärjestelmät, joiden 

avulla pystytään hallitsemaan toimitusketjun lisäksi esimerkiksi taloudellisia asioita, henki-

löstöhallintoa sekä materiaaleja. Yrityksen sisäisten toimintojen ja tietovirtojen yhdistämi-

sessä on ERP-järjestelmän vahvuudet, ja mihin voidaan liittää organisaation ulkopuolisia 

toimintoja asiakkaiden tai toimittajien järjestelmistä. Tunnetuimpia ERP-järjestelmien toi-

mittajia ovat SAP, Oracle ja Microsoft. (Skjott-Larsen 2007, s.112-113) 
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SAP (2019) mainitsee palvelunsa automatisoivan asiakkaansa rutiininomaiset tehtävät, luo-

malla tiukemman sidoksen yrityksen ja sen asiakkaiden välille sekä luomalla mahdollisuu-

den saada aikaan enemmän vähemmillä panostuksilla. ERP-järjestelmät eivät tarjoa aina 

markkinoiden parasta mahdollista ohjelmaa tiettyihin toimintoihin, vaan yksittäisten ohjel-

mien valmistajilta saattavat löytyä edistyksellisemmät ja erikoistuneemmat ohjelmistot va-

littujen toimintojen hallintaan (Teittinen 2013, s.280).  

Tietotekniikan sekä yhteisesti käytettyjen järjestelmien tärkeys kasvaa toiminnan muuttu-

essa entistä yksilöllisemmäksi, kuten esimerkiksi projektiliiketoiminnan osalla on tapana 

olla. Toimintojen välisen tiedonkulun on oltava nopeaa ja tarkkaa, jotta ulkopuolisen asiak-

kaan asettamat vaatimukset ovat eri toiminnoilla nähtävissä. Tätä toimintojen välisten raja-

pintojen yhdistämistä ja tietojen kulkua toimintojen välillä edesauttavat yhtäläiset tai toi-

siinsa integroidut järjestelmät. (Ståhle et al. 2019, s.145-147, 155) 

Tietotekniikan tuomia hyötyjä tehokkaassa tietojen välityksessä ja hyödynnettävyydessä ei 

kuitenkaan voida saavuttaa pelkän tietoteknisen järjestelmän hankkimisen kautta. Mahdolli-

suuden tietojärjestelmien onnistuneelle hyödyntämiselle vaatii yritykseltä toimivat organi-

saatiolliset rakenteet, suhteet, kulttuurit ja työntekijät. (Huo et al. 2016, s.132) 

2.4 Liiketoimintaprosessit 

Liiketoimintaprosessit ovat sekä julkisen että yksityisen organisaation kannalta kriittisiä pro-

sesseja, jotka perinteisissä eli funktionaalisesti organisoituneissakin yrityksissä vaativat use-

asti useamman eri osaston yhteistyötä.  Nämä osastojen väliset liiketoimintaprosessit tunne-

taan myös nimillä pääprosessit tai avainprosessit. Liiketoimintaprosessiksi nimitetään yri-

tyksen ulkopuoliselle asiakkaalle arvoa tuottavia prosesseja, joita voivat olla tuotteiden tai 

palveluiden toimittaminen sekä asiakaspalvelu. Organisaation toimimisen takaamiseksi tar-

vitaan myös muitakin prosesseja tukemaan liiketoimintaprosesseja. Ydinprosesseja tukevia 

prosesseja kutsutaan tukiprosesseiksi, joita ovat muun muassa rahoituksen suunnittelu sekä 

toimittajan valinta. (Laamanen et Tinnilä 2009, s.121-122; Lecklin 2006, s.124)  

Liiketoimintaprosesseja voidaan Bask et al. (1996, s.9) mukaan luonnehtia siten, että pro-

sessilla on aina asiakas, joka vastaanottaa sille suunnitellun lopputuloksen, prosessit ylittävät 
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organisaatiorajoja sekä prosessien suorituskykyä arvioidaan asiakkaan näkökulmasta. Leck-

lin (2006, s.124) tiivistää liiketoimintaprosessin muodostuvan kuvan 10 mukaisesti sisäisen 

tai ulkoisen toimittajan syötteistä, yrityksen sisäisen prosessin läpikulusta, johon kuuluvat 

muun muassa ihmiset sekä koneet, päätyen lopulta asiakkaalle tuotteena tai palveluna. 

 

 

Kuva 10. Liiketoimintaprosessit (Lecklin 2006, s.124) 

 

2.4.1 Myynnin & operatiivisen toiminnan suunnittelu (S&OP) 

Sales & Operations Planning (S&OP), josta selkeää suomennosta ei ole esitettynä ja josta 

tässä työssä käytetään lyhennettä S&OP, on merkittävimpiä liiketoimintaprosesseja, jonka 

avulla pyritään saamaan kysyntä ja tarjonta tasapainoon kannattavaa liiketoimintaa tehden 

(Logistiikan maailma 2019; Tuomikangas et al. 2014, s.243). Noroozi et al. (2017) lisää 

S&OP:n olevan ennakoiva prosessi, jolla pyritään jatkuvasti kehittämään osastojen strate-

gista liiketoimintaa, ja joka on ihmisten, prosessin ja teknologian muodostama kokonaisuus. 

S&OP-prosessi toimii kuvan 11 esittämällä tavalla yhdistävänä tekijänä yrityksen strategi-

sen suunnittelun ja päivittäisen operatiivisen suunnittelun välillä. 
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Kuva 11. Sales & Operations Planning osioiden yhdistäjänä (Wallace 2004, s.11) 

 

S&OP-prosessin avulla tuodaan säännöllisin väliajoin yhteen eri osastojen suunnitelmat ja 

tiedot. Tämä eri osastojen muodostama ryhmä vaihtelee yritysten välillä, mutta voi koostua 

seuraavista toiminnoista, kuten myynnistä, markkinoinnista, kehityksestä, tuotannosta, han-

kintatoimesta ja talousosastosta. (Grimson & Pyke 2007, s.324)  

Toimitusketjun hallinnan tavoitteena on vastata asiakkaalle syntyneeseen tarpeeseen. Asiak-

kaan puolelta tapahtuvan todellisen tarpeen synnyttyä, on monen ratkaisun toimitusketjussa 

täytynyt jo tapahtua. Kysynnän ennustamisen (demand forecast) avulla pyritään varautu-

maan tulevaisuudessa tapahtuvaan kysyntään. Kysynnän ennustamisen prosessia kutsutaan 

tarvesuunnitteluksi (demand planning). (Standler et Kilger 2008, s.133) 

S&OP-prosessi rakentuu useammasta osasta, joita Grimson & Pyken (2007, s.324) mukaan 

on yhteensä viisi, ja jotka ovat 

1. Kysyntäennusteen laatiminen 

2. Kapasiteettisuunnitelmat (toimitus) 

3. S&OP keskustelu / tapaaminen 

4. Suunnitelman jakaminen ja toimeenpano 

5. Tulosten seuranta. 

Prosessin ensimmäinen vaihe sisältää myyntiennusteen luomisen yrityksessä työskentele-

vien myyjien toimesta. Myyjien yhteisesti luoma myyntiennuste pohjautuu markkinointi-

suunnitelmaan. Tehtäessä myyntiennustetta, on otettava huomioon ennustettava ajanjakso. 

Ennustuksen ajanjakso vaihtelee yrityksen mukaan 6-18 kuukauden välillä, joidenkin yritys-
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ten kohdalla venyen jopa muutaman vuoden pituiseksi. Myyntiennusteen laadinnassa hyö-

dynnetään aikaisempaa myyntihistoriaa ja apuna tilastollisten mallien luomisessa käytetään 

ennustamiseen suunniteltuja ohjelmistoja. (Grimson & Pyke 2007, s.324; Montague, R. 

2017, s.17) 

Kysyntäennuste tai myyntiennuste, kuten Council of Supply Chain Management Professi-

onals (2013, s.58) tämän ennusteen nimeksi määrittelee, toteaa myyntiennusteen koostuvan 

kolmesta pääkohdasta: 

1. ennusteen laajuus, koskeeko ennuste koko yhtiötä, ainoastaan yhtä yrityksen teh-

taista vai yhtä tuotantolinjaa tehtaan sisällä; 

2. tulevan ajanjakson pituus, jolle suunnitelma luodaan (viikko, kuukausi, vuosi); 

3. ennusteen päivitystiheys (päivittäin, viikoittain, kuukausittain). 

Tilastollinen ennuste pohjautuu täysin historiatietoihin, joten myynnin merkitys S&OP-pro-

sessissa ja ennusteen muokkaamisessa nousee erittäin merkittäväksi. Myynnin tulisi pystyä 

ennustamaan uudet asiakkaat ja tuotteet sekä tulevaisuudessa tapahtuva kilpailu. Mahdolli-

sesti aikaisemmissa ennusteissa olleet virheet tulisi analysoida ja ottaa huomioon ennen uutta 

kysyntäennustetta valmisteltaessa. (Wallace 2004, s.35-36 & 60-61) 

Toimitusten suunnittelemisen vaihe eli S&OP-prosessin toinen osio sisältää operatiivisen 

tason ennakoivat neuvottelut. Operatiivisen toimen tehtäväksi muodostuu koota arviot muun 

muassa varastoinnin strategiasta ja toimitusketjun kyvystä. (Grimson & Pyke 2007) Mikäli 

muutoksia kysyntäennusteissa ei ole ilmentynyt edelliseen kuukauteen verrattuna, ei suuria 

muutoksia prosessin tässä osioissa vaadita toteutettavaksi. (Wallace 2004, s.64) 

Prosessin kolmas vaihe muodostuu eri toimintojen yhteisestä virallisesta tapaamisesta, jossa 

osallistujia tulisi olla mukana myynnistä ja markkinoinnista, operatiivisesta toimesta, kuten 

ostamisesta ja varastoinnista sekä talousosaston puolelta. (Grimson & Pyke 2007) 

Viimeistä edeltävä eli neljäs vaihe sisältää edellisessä vaiheessa luodun suunnitelman jaka-

misen eri toiminnoille sekä suunnitelman käytäntöönpanon. Suunnitelman ensisijaisina vas-

taanottajina toimivat myynti ja operatiivinen toimi. Viimeinen vaihe S&OP-prosessista 

muodostuu tuloksien ja tehokkuuden seuraamisesta sekä mittaamisesta S&OP-prosessissa. 

(Grimson & Pyke 2007) Wallacen (2004) laatiman S&OP-prosessin kaksi viimeistä vaihetta 
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ovat alustava sekä virallinen S&OP-palaveri, joista alustavassa palaverissa luodaan suosi-

tukset ja agenda virallista eli prosessin päättävää palaveria varten. 

Montaguen (2017) laatima S&OP-prosessi, kuvassa 12 koostuu Grimsonin & Pyken mallin 

mukaisesti viidestä vaiheesta, mutta eroavaisuudet näiden kahden mallin välillä löytyvät vai-

heiden sisällöistä.  

 

Kuva 12. S&OP-prosessin vaiheet ja eteneminen (Mukaillen Montague, 2017, s.19). 

 

Montaguen laatima S&OP-prosessi alkaa datan keräämisellä, johon sisältyy muun muassa 

paneutuminen myyntihistoriaan. Myyntihistoriaa hyväksikäyttäen luodaan tilastolliset mallit 

ennustamiseen suunniteltujen ohjelmien avulla. Toinen vaihe eli tarvesuunnittelu muodos-

tuu myynnin, markkinoinnin ja tarvesuunnittelijoiden tietojen yhdistämisellä ja koneellisesti 

luodun ennustemallin muokkaamisesta, jonka päätteeksi tulisi muodostua yhteisesti luotu 

kysyntäennuste. Myynnin ja markkinoinnin luomaa ennustetta seuraa prosessin kolmas 

vaihe eli ennusteen läpikäyminen operatiivisen toimen kanssa, jossa ryhmä muodostuu 

muun muassa logistiikan, varastoinnin ja hankinnan henkilöstöllä. (Montague 2017, s.17-

18) 

Kolmas vaihe sisältää kysynnän ja toimitusten vertailua ja yhteensovittamista. Kolmannen 

vaiheen lopputuloksena tulisi muodostua tarvesuunnitelma sekä yhteisesti luotu alustava toi-

mitussuunnitelma. Neljäs vaihe muodostuu virallista kokousta valmistelevalla kokouksella, 

jossa johtohenkilöstö käy läpi aikaisemmin tehdyt ennusteet ja suunnitelmat, sekä tarkistavat 

näiden vastaavan vuosittaisia tavoitteita. Virallinen kokous on S&OP-prosessin viimeisin 
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vaihe, mikä sisältää aikaisemmin ilmenneiden ongelmien ratkaisemisen. Virallinen kokous 

päätetään lopulta suunnitelmien hyväksyntään ja käytäntöönpanoon. (Montague 2017, s.18) 

 

2.4.2 Prosessien mallintaminen ja ydinprosessit 

Prosessien avulla kyetään esittämään ja avaamaan organisaation toimintaa systeeminä ja tuo-

maan henkilöstölle ja johtajille keino nähdä oman toimintansa vaikutuksista koko organi-

saation toimintaan (Laamanen et Tinnilä 2009, s.37). Kartta organisaation toiminnasta laa-

ditaan organisaation prosessien eli toimitusketjujen kuvausten kautta, jotka saavat alkunsa 

sisäisen- tai ulkoisen asiakkaiden tarpeista, päättyen tarpeiden täyttämiseen. Ydintoiminto-

ketjut valmistustoimintaa harjoittavalla yrityksellä voivat olla seuraavanlaisia: 

- myynti ja markkinointi 

- tilaus ─ toimitus 

- valmistus 

- tuotekehitys. 

Palveluyrityksellä ydinprosessit ovat vastaavasti: 

- uusasiakashankinta 

- palvelutuotanto 

- palvelukehitys. (Martola et Santala 1997, s.74-75) 

Yrityksen ydinprosesseilla on oltava prosessista vastaava henkilö tai ryhmä, jonka vastuulla 

on prosessin kehittäminen ja ohjeistaminen. Funktionaalisesti organisoiduissa yrityksissä sa-

maa toimenkuvaa toteuttavat henkilöt kuuluvat samaan organisaatioyksikköön, joka johtaa 

osaoptimointiin, eli jokainen yksikkö ajaa ainoastaan omaa etuaan. Organisaatiorajat ylittä-

vässä ydinprosessissa vastuu ja ylläpito kokonaisuuden hallinnasta on asetettava sille erik-

seen määrätylle henkilölle tai ryhmälle, jotta pirstoutuneelta kehittämiseltä ja seurannalta 

vältyttäisiin. (JHS 2012; Hannus 1994, s.32,34) 

Prosessien mallintamiseen on useita erilaisia keinoja, mutta sen pitäminen mahdollisimman 

yksinkertaisena ja selkeästi luettavana, on ymmärrettävyyden kannalta hyvin merkittävää. 

Yksinkertaisen mallin laadinnan kannalta on tärkeää pitää toimintojen määrä esityksessä 15-
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20 toiminnan maksimirajoissa. Prosessikaavio voi muodostua useasta eri osasta, kuten pro-

sessikaaviosta sekä erikseen esitetystä prosessiin liittyvistä työkaluista ja -ohjeista. Osioiden 

erittely pitää pääprosessikaavion selkeästi ymmärrettävissä. (Laamanen 2001, s.79-81; Laa-

manen et Tinnilä 2009, s.124-125) 

Vaatimuksena prosessikuvaukselle on sen ymmärrettävyys ja selkeys, jota edesauttavat seu-

raavat huomiot: 

- asioiden välisten riippuvuuksien esittely (ei ristiriitaisuuksia) 

- kunkin roolin sekä kokonaisuuden ymmärtäminen 

- prosessissa toimivien henkilöiden yhteistyön edistäminen 

- loogisuus (Laamanen 2001, s.76). 

Prosessien mallintamiseksi on käytössä kahta eri tekniikkaa, joita ovat kaavio- sekä tauluk-

komalli. Kaaviomalli, kuvassa 13, on käytetympi ja yksinkertaisempi malli taulukkomalliin 

verrattuna. Kaaviomalleista vuokaavio on yleisesti käytetty esitystapa prosessien mallinta-

misessa. Taulukkomalleista esille nostetaan toiminnot-taulukko kuvassa 14. (Damij 2007, 

s.76-79) Prosessikaavion tukena toimii vastuut-osio, joka on prosessikaavion sanallinen esi-

tys. Sanalliseen muotoon muutettu prosessikuvaus sisältää sen, mitä henkilöiden tulisi tehdä 

kussakin prosessin vaiheessa, eli esitys muuttaa toiminnot tekemisen tasolle. (Laamanen 

2001, s. 93) Prosessikaavion sekä toiminnot-taulukon hyödyistä mainitaan myös Julkisen 

hallinnon suosituksissa JHS (2012), missä toiminnot-taulukon nähdään selkeyttävän graa-

fista esitystä yksityiskohtaisemmilla kirjauksilla prosessin vaiheista, toimijoista ja tehtävistä. 

Prosessien mallintamisen vaihtoehdoksi, joita löytyy useita, Aguilar-Savén (2004, s.133-

135) luettelee vuokaavion ja toiminnot-taulukon lisäksi muun muassa tietovirta kaavion, 

roolit ja toiminnot yhdistävän kaavion, roolien välistä yhteyttä esittävän kaavion sekä Gantt-

kaavion.  
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Kuva 13. Kaaviomalleja (JHS 2012) 

 

 

Kuva 14. Toiminnot-taulukko (JHS 2012) 
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Yrityksissä esiintyy ajoittain haasteita muuttaa organisaatio normaalista toiminnasta kohti 

projekti- ja ratkaisubisnestä hallitusti. Yhdeksi syyksi hallitun muutoksen epäonnistumiseksi 

nähdään määriteltyjen systemaattisten prosessien puuttuminen. Nämä vaikuttavat tiedonkul-

kuun yrityksen sisällä sekä vaikuttavat muun muassa hankaloittavasti projektien seurantaan 

ja hankaloittavat lisäksi johtoa saamasta organisaatioyksiköiden todellista tilaa selville. (Tik-

kanen et Aspara 2008, s.193) 

 

2.4.3 Prosessien kehittäminen 

Liiketoimintaprosessien kehittämisen taustalla ovat joko yrityksen sisäiset tai ulkoiset taus-

tatekijät sen perusteella, tuleeko muutospaine yrityksen ulkopuolelta vai organisaation si-

sältä. Ulkoiset ympäristötekijät voidaan jakaa neljään ryhmään taulukon 2 mukaisesti, joita 

ovat taloudellinen, sosiaalinen, poliittinen ja liiketoiminnallinen ympäristö. Sisäiset tekijät 

voivat olla henkilöstöresursseissa tapahtuneet muutokset, jotka ovat johtuneet henkilöstön 

kasvun tai laskun seurauksena. Näiden lisäksi yrityksen visiossa tai tavoitteissa tapahtuneita 

muutoksia kuvataan sisäisiksi tekijöiksi. (Martola et Santala 1997, s.13-17) 

 

Taulukko 2. Liiketoimintaprosessien muutoksille johtavia ulkoisia syitä (Mukaillen Mar-

tola et Santala 1997, s.13-14) 

Ulkoinen syy muutokselle 

Taloudellinen Talouden yleinen tila, kuten nousu- tai las-

kukausi. 

Sosiaalinen Yhteisöjen tehtävät ja keskinäiset suhteet 

yhteiskunnassa. 

Poliittinen Vaaleilla valittujen edustajien tekemät pää-

tökset. 

Liiketoiminnallinen Markkinoilla tapahtuva kilpailu 
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Liiketoimintaprosessien toimintaa voidaan kehittää, muuttaa ja tehostaa useiden erilaisten 

työkalujen avulla, joihin kuuluvat työkalut niin radikaaliin uudistamiseen, kuin myös pie-

nempien osien jatkuvaan parantamiseen. (Bask et al. 1996, s.15-16) Ääritapauksina Lecklin 

(2006, s.135) mainitsee mahdollisuuksina lopettaa prosessi täysin, ulkoistaa tai integroida 

prosessi asiakkaan prosesseihin. Hannus (1994, s.101) mainitsee prosessien parantamisen 

välttävän olemassa olevien rakenteiden kyseenalaistamista ja liittyvän pääsääntöisesti mui-

hin, kuin ydinprosesseihin. 

Prosessien kehittämiseen on mahdollista soveltaa 3-vaiheista kehittämismallia kuva 15, 

mikä koostuu nykytilan kartoituksesta, prosessianalyysistä ja prosessin parantamisesta. Pro-

sessien jatkuvan parantamisen takaamiseksi kehittämismalli toistuu säännöllisin väliajoin. 

Ennen prosessin kehittämisen aloittamista on kartoitettava nykytila ja arvioitava prosessin 

toimivuus. Seuraavassa osiossa eli prosessianalyysissä perehdytään ja haetaan ratkaisua ny-

kytilasta selvinneisiin ongelmiin. Prosessianalyysin menetelmänä toimivat yksinkertaiset 

perustyökalut, joihin voidaan sisällyttää henkilöiden kokemuksien hyödyntäminen. Kolmas 

vaihe kehittämismallissa on prosessin parantaminen, mikä sisältää parannussuunnitelman 

laadinnan ja uudistetun prosessin käyttöönoton. (Lecklin 2006, s.134-135) 

 

 

Kuva 15. Prosessin kehittäminen (Lecklin 2006, s. 134). 
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Prosessien jatkuva kehittäminen on saanut alkunsa japanilaisesta Kaizen-ajattelusta, mikä 

tunnetaan ytimenä japanilaiselle laatujohtamiselle. Jatkuva parantaminen perustuu henkilös-

tön aktiiviseen osallistumiseen, jossa parantaminen tapahtuu alhaalta ylöspäin. Pieniä asioita 

jatkuvasti kehittämällä kyetään tavoittamaan yhä vaativampia suorituskykytavoitteita. (Han-

nus 1994, s.100) Useimmiten prosessin kehittyessä parantuminen tapahtuu pienin askelin, 

jolloin yksittäisen työvaiheen sisällä tapahtuvat muutokset eivät aina näy prosessikaaviossa 

(Lecklin 2006, s.150). 

 

2.4.4 Prosessimittarit 

Yrityksen toimintoja voidaan mitata usealla eri tasolla, kuten yritys-, liiketoimintayksikkö-, 

osasto- tai yksilötasolla. Prosessin hallinnan oleellisena osana on mitata prosessin suoritus-

kykyä eli prosessin kykyä saavuttaa sille asetettuja tavoitteita. Suorituskykyä seurataan mit-

tarin tai useamman mittarin eli mittariston avulla. Ilman prosessin mittausta ei voida ohjata 

prosessia, joka johtaa edelleen prosessin johtamisen ja hallinnan mahdottomuuteen. (Lecklin 

2006, s.151) Ydinprosessien suorituskykyä mitattaessa mittaus tapahtuu asiakkaan näkökul-

masta eli horisontaalisesti ketjun mukaan (Hannus 1994, s.86). 

Organisaatiotason suorituskyvyn seuraamisen lisäksi mittaaminen voidaan kohdentaa tar-

kemmin yhteen liiketoimintaprosessiin. Yksittäisen liiketoimintaprosessin mittaamista ei ole 

tapana suorittaa yhtä kokonaisvaltaisesti, kuten esimerkiksi yritystasolla on tapana mitata. 

Yksittäisessä liiketoimintaprosessissa mittaamisessa keskitytään tyypillisesti kustannuksiin, 

aikaan, laatuun ja joustavuuteen. Liiketoimintaprosessia mitattaessa on tiedettävä, mita-

taanko prosesseja, toimintoja/yksiköitä vai molempia (Kankkunen et al. 2005, s.210). Mit-

tarin valinnassa tulee huomioida organisaation strategia sekä useampaa mittaria käytettäessä 

mittareiden tasapainottaminen taloudellisten ja ei-taloudellisten mittareiden välillä tulisi 

huomioida. (Van Looy 2016, s.4)  

Mittaristoa suunniteltaessa Lecklin (2006, s.153) mainitsee tärkeiksi asioiksi mittareiden 

määrän ja selkeyden, sekä listaa hyvän prosessimittarin vaatimukseksi luotettavuuden, yksi-

selitteisyyden, ymmärrettävyyden ja helppokäyttöisyyden, oikeudenmukaisuuden, edulli-

suuden, nopeuden ja olennaisuuden. Laamasen (2001, s.173) ehdotuksena on suosia tunnus-

lukujen kuvaamisessa prosessien kuvaamisen mallia. Kankkunen et al. (2005, s.140-141) 
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suosittelee lähestymään mittariston suunnittelua hyödyntämällä taulukon 3 kaltaista kysy-

myslistaa vähentääkseen suunnitteluun liittyviä ongelmia.  

 

Taulukko 3. Mittarin suunnittelun apuna käytettävä kysymyslista (Mukaillen Kankkunen et 

al. 2005, s.140-141). 

Mittarin nimi Selittääkö nimi mittarin sisällön? 

Tarkoitus Mikä on mittarin käyttötarkoitus ja mitä tä-

män tulisi saada aikaan? 

Yhteys päämääriin Liiketoiminnan päämäärät, johon mittari 

liittyy? 

Tavoite Mikä toimii tavoitetasona? 

Kaava & kaavan sisältö Kuinka mittaus toteutetaan ja onko se sel-

keä?  

Onko mitattava tieto tarkkaa? 

Taajuus Kuinka usein mittauksia tehdään? 

Kuka mittaa Kuka vastaa mittaamisesta? 

Puutteet Mitä mittari jättää kertomatta? 

Miten mittaria voidaan huijata? 

Tietolähde Mistä tieto hankitaan? 

Tulosten hyödyntäminen Mittarin seuraaminen? 

Kuka tai ketkä vastaa kehittämisestä? 

Millaisia toimia voidaan toteuttaa saatujen 

tietojen pohjalta? 

 

Mittarin rakentumisen valmistuttua, ei mittarin implementointia tule käynnistää suoraan 

suunnittelun päätyttyä ja mittarivalinnan tapahduttua. Mittarin testaus käyttöympäristössä ja 

varmistuminen siitä, että mittarin tarvitsema tieto on suunnitellulla tavalla saatavilla, mittari 

toimii sille tarkoitetulla tavalla eikä sisällä ristiriitaisia tekijöitä, on tehtävä ennen mittariston 

virallista käyttöönottoa. (Andersen et Fagerhaug 2002) 
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Suurin osa prosessimittareista koostuu tilastollisista mittareista, joiden seuraaminen proses-

sin aikana on mahdotonta. Ydinprosessien mittaamisessa saatu tilastollinen seurantatieto 

kootaan ja toimitetaan jatkokäsiteltäväksi prosessin omistajalle ja muille operatiivisessa toi-

minnassa työskenteleville henkilöille. (Hannus 1994, s.76; Lecklin 2006, s.152) Mittaustie-

don analysointi perustuu yksinkertaisemmillaan tasojen, trendien ja varianssien tunnistami-

seen sekä näiden vertaamista aiempiin suoritustasoihin. Trendien ja varianssien tunnistami-

seen vaaditaan mittaustietoa pitkältä ajanjaksolta, eli tämä osa-alue kehittyy historiatiedon 

kasvaessa eikä näin ollen ole mittauksen alkuvaiheessa toteutettavissa. Mittareiden vertaile-

minen samankaltaisten yksiköiden välillä on mielenkiintoista, mutta vertailtaessa on huomi-

oitava mahdolliset ympäristölliset erot. (Kankkunen et al. 2005, s.231-232)  

Prosessien muuttuessa ja kehittyessä on tarkasteltava myös prosessimittareiden toimivuutta 

sekä soveltuvuutta. Prosessissa tapahtuneiden muutosten seurauksena myös mitattavan koh-

teen merkitys on voinut muuttua, jolloin mittaria tulisi arvioida ja mahdollisesti kehittää. 

(Lecklin 2006, s.153) 
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3 PROJEKTILIIKETOIMINTOJEN PROSESSIEN JA TARVE-

SUUNNITTELUN NYKYTILAN SELVITTÄMINEN KOHDEYRI-

TYKSESSÄ 

 

Tässä luvussa perehdytään tutkimuskohteena olevan kohdeyrityksen projektiliiketoiminto-

jen nykytilaan. Nykytilan kartoittamisessa käytetään hyödyksi teorialuvun kautta saatuja tie-

toja, rajatulle joukolle suunnattuja haastatteluja sekä osallistuvaa havainnointia, joka toteu-

tetaan perehtymällä toimintaympäristön toimintatapoihin. Luvun lopussa tulisi olla selkeä 

kuva kohdeyrityksen prosessien ja tarvesuunnittelun nykytilanteesta sekä näiden lisäksi esi-

tys siitä mihin kehittäminen tulee tarkemmin kohdistaa. 

3.1 Toimintaympäristön kuvaaminen 

Toimintaympäristö johon diplomityö tehdään, muodostuu projektimyynnistä rakentamisen 

kaupan alalla. Tällä alalla asiakasjoukko koostuu ammattirakentajista, joka muodostuu 

muun muassa valtakunnallisista ja alueellisista rakennusliikkeistä, kiinteistöhuoltoyhtiöistä 

ja taloteollisuudesta. Muu asiakasryhmä tällä toimialalla muodostuu kuluttaja-asiakkaista, 

jotka eivät kuulu tämän työn tutkimusalueeseen. Rakentamisen kauppa palvelee yhtiön toi-

mesta useassa eri maassa ja monen eri ketjun voimin, mutta tutkimus rajataan koskemaan 

vain kotimaisen liiketoiminnan prosesseja ja yrityspuolen asiakkaita eli B2B-kauppaa. Ra-

kentamisen sektorin myynti koostuu kohdeyrityksessä suurilta osin yritysten välisestä kau-

pasta. 

Tutkimus- ja kehittämiskohteeksi valitun projektimyynnin läpiviennin prosessin toimijat 

koostuvat yrityksen sisällä myynnistä ja SCM:stä. Myynnin tehtävät muodostuvat asiakas-

rajapinnassa toimimisesta, joka muodostaa prosessille alkupisteen. SCM:n, johon myös ope-

ratiivinen logistiikka kuuluu, tehtävät muodostuvat varastojen täydentämiseen ja kuljetusten 

järjestelyyn liittyvistä tehtävistä, jolloin erillistä hankintaorganisaatiota yrityksessä ei ole.  

Toimialat, joissa kohdeyritys toimii, ovat keskenään hyvin erilaisia. Muilla kohdeyrityksen 

toimialoilla kysyntä on vakaampaa, kuin mitä tutkimuskohteen sektorilla. Tutkittavalla ra-
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kentamisen sektorilla suuret sesongin ja maailmantilan heilahdukset ovat mahdollisia, ai-

heuttaen kysyntään suuriakin heilahduksia. Rakentamisen sektorin ollessa hyvin globaalia 

missä tavarantoimittajat jakautuvat ympäri maailmaa, on kriittinen tekijä lisäämään toi-

mialan haasteellisuutta muun muassa materiaalihankintojen sekä yritysten välisen yhteistyön 

osalta. 

3.2 Tilaus–toimitusprosessin ja tarvesuunnittelun nykytilan kartoittaminen ja 

kartoittamismenetelmät 

Teorian keräämisen ja sen kautta aihealueeseen perehtymisen myötä siirrytään selvittämään 

projektiliiketoiminnan toimintatapaa ja nykytilaa tutkimuskohteessa. Projektimyynnin ny-

kytilaa kartoitetaan kahdella eri metodilla, joita ovat teemahaastattelut sekä osallistuva ha-

vainnointi.  

Nykytilan kartoittamisen apuna käytetään tutkimushaastattelua, joka kohdistetaan valitulle 

joukolle tarkasteltavan prosessin parissa työskenteleviä, eri toimintojen, kuten myynnin ja 

SCM:n henkilöitä. Tutkimushaastattelun tarkoituksena on saada haastateltavilta henkilöiltä 

kuvaus nykytilanteesta sekä haastateltavien ajatuksia ja kokemuksia nykyiseen toimintamal-

liin liittyen. Tutkimushaastattelumuotona toimii teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haas-

tattelumenetelmä, jossa muun muassa haastateltavien tiedetään omaavan kokemuksia sa-

mankaltaisista tilanteista, sekä haastattelu on kohdennettu tiettyihin teemoihin, ja etenee näi-

den teemojen varassa. (Hirsjärvi et Hurme 2008, s.41 & 47-48) 

Kysymykset on suunniteltu niin, että näiden avulla kyettäisiin saamaan mahdollisimman 

laaja käsitys kartoitettavasta tutkimuskohteesta. Haastattelun sisältämät teemat on jaettu kos-

kemaan prosessin eri vaiheita, ja teemat kulkevat todellisen prosessin mukaisesti eli loogi-

sessa järjestyksessä. Teeman sisällä kysymykset muuttuvat yleisluontoisista kysymyksistä 

tarkentavampiin ja tiettyihin asioihin kohdistettuihin kysymyksiin.  

Osallistuvaksi havainnoinniksi määritellään sellainen havainnointi, missä tutkija osallistuu 

tutkimuskohteensa toimintaan sekä havainnointi kohdistuu tutkimuskohteessa tiettyihin ta-

pahtumiin, tilanteisiin tai asioihin. Valmistautuminen havainnointiin tapahtuu luomalla ha-

vainnointia varten suunnitelma. Ongelmaksi osallistuvassa havainnoinnissa saattaa muodos-

tua tutkittavaan yhteisöön sisään pääseminen. Ongelman välttämiseksi tutkimuskohteessa 
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voidaan hyödyntää avainhenkilöä, joka tuntee tutkittavan yhteisön ja pystyy toimimaan luot-

tamussuhteen muodostajana. (Vilkka 2006, s.44-45) 

Teemahaastattelu, joka on kokonaisuudessaan esitetty liitteessä 1, muodostuu kolmesta eri 

osasta, jotka ovat: 

1. Tilaus–toimitusprosessi projektiliiketoiminnassa 

2. Tarvesuunnittelun tukeminen ja asiakastarpeen selvittäminen 

3. Projektien seuranta ja arviointi 

Haastattelun ensimmäisen osion kautta pyritään saamaan yleiskuvaus ja ymmärrys nykyisen 

asiakastilauksen läpiviennin prosessin vaiheista ja toimintatavoista. Toisen osion kautta py-

ritään perehtymään syvemmin prosessin sisältöön ja tutkimuskohteenakin olevaan tarve-

suunnitteluun ja siihen, kuinka sitä kyetään tukemaan nykyisessä toimintamallissa. Viimei-

nen osio haastattelusta rakentuu projektien seurannan ja arvioinnin ympärille, joiden kautta 

tiedustellaan muun muassa projektimyynnin haasteita ja mahdollisia palvelutason mittareita. 

Haastateltava ryhmä muodostuu noin kymmenestä henkilöstä. Joukkoon on pyritty valikoi-

maan henkilöitä hyvin erilaisista tehtävistä kyseisestä projektiliiketoiminnan toimintaympä-

ristöstä. Haastateltavien tehtävänimikkeet koostuvat yritysmyyjistä, aluemyyntipäälliköistä, 

avainasiakaspäälliköistä, johtajista, täydennyssuunnittelijoista ja kehityspäälliköistä. 

 

3.2.1 Tilaus-toimitusprosessin nykytila projektiliiketoiminnassa 

Haastattelurungon ensimmäisessä osioissa keskitytään kartoittamaan laajalti nykyistä pro-

sessia sekä varsinkin sen vaiheita ja vastuiden jakautumista prosessiin osallistuvien toimin-

tojen välillä. Teemahaastattelun ensimmäisessä osiossa hyödynnetään projektiliiketoiminto-

jen teoriaa, sisältäen prosessimallintaminen, ydinprosessit, sidosryhmäyhteistyö, projektilii-

ketoiminta ja sisäinen toimitusketju. Lisäksi ensimmäinen osio sisältää kysymyksiä proses-

sin aikana käytettävistä tietojärjestelmistä ja näiden soveltuvuudesta, hyödynnettävyydestä 

sekä käytettävyydestä, joihin työssä perehdyttiin aiemmin tietoteknisten järjestelmien teo-

riaosuudessa.  
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Kuvaus prosessista sekä prosessiin osallistuvat toiminnot 

Haastattelujen perusteella tutkittavaan projektiliiketoimintojen tilaus-toimitusprosessiin 

osallistuvat kohdeyrityksen sisäisestä organisaatiosta myynnin, SCM:n ja jossakin määrin 

myös tuotevalikoimasta vastaavaa tuoteryhmän henkilöstöä. Varastoinnista ja toimituksista 

varastolta asiakkaalle vastaavat ulkoiset toimijat, jotka on rajattu tutkimusalueen ulkopuo-

lelle. Ensimmäiseksi haastateltavilta kysyttiin asiakastilauksen läpiviemisen prosessin ra-

kenteesta ja kulusta sekä siihen mahdollisesti liittyvästä prosessikuvaajasta. Prosessiin osal-

listuvien ja haastateltavana olleiden kahden toimijan taholta tai haastateltavilta ei ollut esit-

tää prosessimallia tai kirjattua prosessikuvausta tilaus–toimitus- tai myynnin läpiviennin 

prosessiin liittyen. Jokainen toiminto ja näiden sisällä jokainen työntekijä kertoi toimivansa 

nykyisessä toimintaympäristössä omalla parhaalla katsomallaan tavalla. Eroavaisuuksia toi-

mintojen sisällä työskentelevien väliltä löytyy kaikissa toiminnoissa, niin myynnissä kuin 

SCM:ssä.  

”Kuvattua tai kirjattua sapluuna ei ole.” 

”Tämä on kohdeyrityksen toimintamalli ja sillä on mentävä” 

Seuraavissa kysymyksissä tiedusteltiin prosessissa mukana olevia toimijoita. Yritysmyyn-

nin, joka toimii prosessissa ulkoisella rajapinnalla asiakkaan suuntaan, kerrottiin koostuvan 

hyvin monen henkilön joukosta ja projektiliiketoimintojen parissa työskenteleekin kohdeyri-

tyksen yritysmyynnissä 30 henkilöä. Tämän lisäksi yritysmyynnin parissa toimivat muut yh-

tiön ketjuissa yritysmyyntiin osallistuvat myyjät. SCM, johon operatiivinen logistiikkakin 

kuuluu, työtehtävät muodostuvat vahvemmin toimittajien parissa toimimisesta. SCM:n alle 

sisältyy usean eri työnimikkeen henkilöstöä, joita ovat täydennyssuunnittelijat (plannerit) 

sekä asiakaspalvelun henkilöt. Näiden edellä mainittujen tahojen lisäksi prosessissa on osal-

lisena ulkoisia toimijoita, kuten varastoinnista sekä kuljetuksista vastaavia henkilöitä. 

 

Prosessin vaiheet 

Tutkimuskohteena olevan asiakastilauksen läpiviennin tai tilaus-toimitusprosessi alkaa koh-

deyrityksen myyjän ja yrityksen ulkopuolisen asiakkaan välisestä tilaus-/toimitusneuvotte-

lusta. Tämän toimitusneuvottelun yhteydessä tehdään toimitussopimukset tuotteista nimike-

kohtaisesti ja niin, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin asiakkaan asettamia vaatimuksia. 
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Projekteja kerrotaan olevan kahdenlaisia, joita ovat normaalit eli helposti toteutettavat pro-

jektit sekä haastavammat projektit, joissa vaaditaan tarkempaa suunnittelua ja tiiviimpää yh-

teistyötä kohdeyrityksen toimintojen välillä.  

Suurempien sekä erikoisvaatimuksia sisältävien projektien kohdalla myyntihenkilön apuna 

neuvotteluissa ja projektien suunnittelussa saatetaan turvautua SCM:n ja tuotelinjojen hen-

kilöstön apuun. Normaalissa projektimyynnissä myyjä käyttää apuna yhteisesti laadittuja lo-

gistisia ohjeistuksia. Kohdeyrityksen on mahdollista valita tuotteiden toimitusmuoto muuta-

man eri mallin väliltä, mutta tutkimuksessa tulisi keskittyä tarkemmin keskusvarastosta teh-

täviin asiakastoimituksiin. Tämä sen takia, että keskusvarastotoimitukset nähdään nykyi-

sessä toiminnassa haastavimpana.  

Myyjän hyväksyttyä asiakkaan tekemän tilauksen ja ollessaan varma siitä, että asiakkaan 

asettamat vaatimukset kyetään täyttämään, toimitetaan tilaus eteenpäin organisaation sisällä. 

Tilauksen sisältämät tiedot nimikkeistä ja aikataulusta myyjä toimittaa sähköisesti tai jois-

sakin tapauksissa puhelimitse asiakaspalveluun. Asiakkaan tekemän tilauksen välittäminen 

asiakaspalveluun tapahtuu sähköpostilla Excel-muotoisena tiedostona, ja mahdollisimman 

nopeasti tilauksen synnyttyä. Osa myyjistä kertoo itse kirjaavansa tilaustiedot suoraan SAP-

järjestelmään eikä toimita tilaustietoja erikseen asiakaspalveluun kirjattavaksi.  

Asiakaspalvelun tehtyä tilaustietojen tallentamisen SAP-järjestelmään, täydennyssuunnitte-

lijat ottavat vastuun prosessin seuraavasta vaiheesta eli tuotteiden hankkimisesta. Täyden-

nyssuunnittelijoiden tehtävät projektimyynnin parissa sisältävät tuotesaatavuuksien tarkas-

tamista, uusien ostojen tekemistä ja kuljetusten organisointia toimittajilta kohdeyrityksen 

varastoihin. Täydennyssuunnittelijoiden vastuulla on löytää ja järjestää tavaravirta, vastaten 

asiakkaan asettamiin vaatimuksiin ja täyttäen ne vaatimukset, mitä myyjän ja asiakkaan vä-

lillä aikaisemmin prosessissa on toimituksesta kirjattu. 

Viimeinen vaihe tilaus–toimitusprosessista muodostuu tuotteiden varastokeräilystä ja toi-

mittamisesta asiakkaalle. Tämän vaiheen toteuttajana toimivat kohdeyrityksen ulkopuoliset 

toimijat niin varaston kuin kuljettamisenkin osalta. Kyseisen prosessivaiheen toiminnan ker-

rotaan olevan sidoksissa yrityksen ja ulkopuolisen toimijan sopimuksiin ja näiden sopimus-

kohtien laadulliseen toteuttamiseen. 
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Prosessin aikana käytettävät järjestelmät ja niiden hyödyntäminen 

Ensimmäisen haastatteluosion viimeisissä kysymyksissä tiedusteltiin prosessin aikaisia oh-

jelmia ja järjestelmiä sekä näiden soveltuvuutta ja mahdollisia kehittämiskohteita. Prosessin 

aikana käytettäviksi järjestelmiksi ja ohjelmiksi haastateltavat mainitsevat SAP:n, Microsoft 

Excelin, Portin ja RELEXIN. SAP-järjestelmän kerrotaan olevan hyvin aktiivisessa käytössä 

SCM:n henkilöiden työssä. Myynnin osalta SAP-järjestelmän käytön kerrotaan olevan vaih-

televaa. Kyseisen järjestelmän kerrotaan olevan osan myyjistä käytössä tilausvaiheessa va-

rastomäärien tiedusteluiden ja tuotetietojen tarkistamisiin liittyen.  

Tilaustietojen kirjaamiseen ja SAP:n käyttöön enemmän perehtyneiden myyjien osalta ti-

laustietoja kirjataan myös itsenäisesti SAP:iin ilman asiakaspalvelun apua. SAP-järjestelmää 

kyettäisiin haastattelujen perusteella hyödyntämään enemmän prosessin aikana, mikäli käyt-

täjäkohtainen osaaminen järjestelmän käyttöön olisi vahvempaa sekä henkilöstö olisi tietoi-

nen kaikista järjestelmän tuomista mahdollisuuksista. 

”Tiettyihin järjestelmän kautta tehtäviin tuotevarauksiin täytyy valjastaa useampi 

henkilö yrityksessä, jotta toimenpide saadaan onnistumaan. Hankaluutensa vuoksi 

varauksia ei aina edes haluta tehdä, vaikka se helpottaisi jatkossa prosessin etene-

mistä.” 

Taulukkolaskentaohjelma Excel on haastattelujen perusteella tärkeässä osassa jokaisen haas-

tateltavan työnkuvaa. Myyjän ja projektiasiakkaan välillä tehdyt materiaalitoimituksiin liit-

tyvät tiedot ja järjestelyt myyjä kirjaa Excel-pohjaiselle tilauskaavakkeelle, joka myyjästä 

riippuen saatetaan toimittaa edelleen asiakaspalveluun. 

”Käytännössä Excel on se ohjelma minkä kanssa operoin. Muita ohjelmia työssäni 

en suuremmin käytä.” 

”Järjestelmät ja ohjelmat, joita työssäni käytän, ovat SAP, RELEX, Portti ja Excel.” 

Portti on yrityksen omassa käytössä oleva ohjelma, jolla seurataan tavaratoimituksia tuonnin 

osalta. Tätä yrityksen tarpeisiin luotua ohjelmaa hyödyntävät ostosta ja toimituksista vastaa-

vat henkilöt toimessaan, esimerkiksi tilausten seurantaan ja toimitusaikojen paikkaansa pi-

tävyyteen liittyen. RELEX on käytössä tarvesuunniteluun liittyen ja sitä hyödyntävät työs-

sään laajasti SCM. SAP ja RELEX kykenevät kommunikoimaan keskenään, mikä helpottaa 

ja nopeuttaa tiedon siirtymistä ohjelmien välillä. 
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3.2.2 Tarvesuunnittelun tukeminen ja asiakastarpeen selvittäminen 

Haastattelun toinen osio koostuu kysymyksistä, jotka kohdistuvat projektimyynnin läpivien-

nin prosessin alkuvaiheisiin. Alkuvaihe sisältää prosessivaiheet ennen asiakastilauksen vas-

taanottamista sekä tämän jälkeisen vaiheen, jossa asiakastilaus otetaan vastaan. Tämä osio 

sisältää kysymyksiä toimijoiden tarpeista ja varsinkin tarvesuunnittelun edistämiseen liitty-

vistä kohdista. Lisäksi haastatteluosiossa paneudutaan tarkemmin eri toimintojen väliseen 

yhteistyöhön. Haastatteluosion rakenteen muodostamisen apuna on käytetty muun muassa 

tarvesuunnittelun ja sisäisen toimitusketjun teorian kautta esiin tulleita huomioita sekä aiem-

massa haastatteluosiossa esiin tulleita asiakohtia. 

Prosessin alkuvaiheessa laadullisten tietojen keräämisestä asiakkaalta kerrotaan vastaavan 

yritysmyynnin edustajan, kuten myös teoriaosiossa ilmeni. Näiden asiakkaalta kerättävien 

tietojen kerrotaan muodostuvan tuotenimikkeistä ja toimitukseen tai toimituksiin liittyvistä 

aikatauluista sekä toimitusjärjestelyllisistä kohdista. Asiakastarpeen täydentämisen onnistu-

misen kannalta myyjän on ennen asiakkaan tilauksen hyväksymistä varmistettava kohdeyri-

tyksen toimituskyky. Toimituskyvyn tarkastaminen sisältää varastosaldojen tarkistamista ja 

mahdollisten toimitusaikojen selvittämistä. Tämän vaiheen toteutumisessa nähdään olevan 

kuitenkin nykyisessä toiminnassa suuria eroja myynnin henkilöstön välillä.  

Tarvesuunnittelun näkökulmasta prosessin alkuvaihe on merkittävimmässä osassa, koska al-

kuvaiheessa mahdollisimman tarkasti selvitetyt tiedot tuotteisiin ja toimituksiin liittyen 

edesauttavat prosessin edistymistä ja asiakastarpeen laadullista täyttämistä. Haastateltavat 

esittivät haastatteluissa useita merkittäviä kohtia, jotka olisi huomioitava laadullisen tarve-

suunnittelun takaamiseksi. Tarvesuunnittelun näkökulmasta olisi tärkeää saada tieto asiak-

kaan materiaalitarpeista ja toimitusaikatauluista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, 

mielellään jo reilusti ennen lopullisen asiakastarpeen syntymistä, esimerkiksi jo alustavien 

tiedustelujen kautta. Alkuvaiheessa puutteellisesti tai liian optimistisesti määriteltyjen sopi-

muskohtien toteuttaminen saattaa johtaa suuriin määriin selvittelytyötä tai johtaen pahim-

massa tapauksessa projektin epäonnistumiseen tuotteiden tai toimitusaikataulun osalta.  
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Nykyisen toimintamallin ei haastattelujen perusteella nähdä tukevan tarvesuunnittelua. 

Haastatteluissa tarvesuunnittelun haasteellisuudesta ja epäonnistuneesta toteutuksesta rapor-

toivat suurimmaksi osaksi SCM:n henkilöt. Tarvesuunnittelua hankaloittaviksi haasteiksi 

luetellaan toimintojen väliset tiedonkululliset puutteet, toimitusaikatauluihin liittyvän tiedon 

vajavaisuudet sekä logistisesti haastavien ja ajoittain mahdottomien vaatimusten täyttämi-

nen. Asiakastarpeen täyttäminen muodostuu useamman toimijan yhteisestä panoksesta, 

mutta nykyisessä toiminnassa yhteistyö toimintojen välillä ei ole saumatonta eikä kaikkien 

osapuolten tietotaitoa hyödynnetä riittävästi.  

Haastattelujen perusteella toimintojen välinen ymmärrys muiden prosessissa toimivien toi-

mintojen työvaiheista, tarpeista ja vaatimuksista ovat hyvin puutteellisia. Tämä on johtanut 

siihen, että jokainen toiminto ajaa pitkälti omaa etuaan, eikä eri toiminnoissa ole otettu huo-

mioon kokonaisprosessin toimivuutta ja yritetty yhdessä luoda projektien läpiviemiseksi toi-

mivaa mallia.  

Prosessin toimivuuden kannalta osassa myynnin käytäntöjä nähdään olevan saatavuuden 

varmistamisessa tai realistisista toimitusaikamahdollisuuksista sopimisessa puutteita, jotka 

aiheuttavat hankaluuksia tai pahimmillaan epäonnistumisia asiakastarpeen täyttämisessä. Eri 

toimintojen edustajilla on saatavuuden selvittämisestä ja toimitusten sopimisesta erilaisia 

näkökantoja, vaikka vastuu tuotesaatavuuden takaamisessa ymmärretäänkin olevan myyn-

nin vastuulla. 

”Asiakkaalle toimitettavaksi oli luvattu tuotteita, joiden myynti oli väliaikaisesti kiel-

letty. Tämä tieto olisi ollut saatavilla tarkistamalla asia tietojärjestelmästä.” 

Materiaalitarpeen kohdistaminen asiakasprojektin eri vaiheisiin on varastosaatavuuden kan-

nalta tärkeää. Aikataulutuksen ja siihen liittyvän tiedon kulkeminen nähdään ajoittain hyvin 

heikoksi. Toisinaan asiakasprojektien tarpeen aikataulutuksista ei kerrota kulkeutuvan tietoa 

lainkaan hankintaan, mikä hankaloittaa tuotteiden ostamista ja tilaamista varastolle. Varas-

totasojen ylläpitämiseksi sekä kustannustehokkaiden toimitustapojen takaamiseksi materi-

aalikulutuksesta tulisi saada tietoa täydennyssuunnittelijoille. Tiedonkulun ei kerrota aina 

toimivan projektien peruuntumisiinkaan liittyen.  

”Projektin peruuntumisesta ei aina kantaudu tietoa hankinnalle, jolloin tilauksia toi-

mittajilta ei ole voitu perua.” 
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Toimintojen välinen yhteistyö on haastateltavien mukaan ollut viime aikoina kasvussa juu-

rikin ratkaistaessa asiakastilausten läpivientiä. Tähän on ollut syynä asiakasvaatimuksissa 

tapahtuneet muutokset. Entistä yksilöllisemmät vaatimukset ovat johtaneet organisaation si-

sällä ratkaisumahdollisuuksien laajempaan selvittämisen tarpeeseen. Muutoksen suunta 

asiakastilausten haastavuuksissa nähdään haastateltavien näkemysten mukaan pysyvän tä-

män kaltaisena, jolloin yhteistyö toimintojen välillä tulee vaan entisestään lisääntymään.  

”Muilta toimijoilta toivoisin rohkeutta olla useammin yhteydessä osastooni ja infor-

moivan muutoksista.” 

 

3.2.3 Projektien seuranta, haasteet ja arviointi 

Haastattelun viimeisessä osiossa haastateltavilta tiedustellaan käytäntöjä projektien seuran-

nan toteuttamisesta sekä projektien jälkeisistä toimenpiteistä. Osion kysymykset tarkentuvat 

projektien arviointiin sekä tiedusteluihin projektinaikaisista haasteista ja näiden kartoittami-

sesta. Osion kysymysten avulla pyritään kartoittamaan myös tarkemmin tutkittavan alueen 

eli tarvesuunnittelun merkitystä osana projektien läpiviennin onnistumista. Haastatteluosion 

runkoa muodostettaessa on hyödynnetty projektien ja prosessimittareiden teorian kautta il-

menneitä huomioita ja haastattelun aikaisemmissa vaiheissa esiin tulleita asiakohtia. 

 

Projektien seuranta  

Osio aloitettiin perehtymällä yleisellä tasolla projektien seurannan käytäntöihin. Projektin 

etenemisen seuraaminen sen käynnissä olon aikana koettiin haastateltavien osalta varsin 

haasteelliseksi. Osa haastateltavista totesi hankaluuksien aiheutuvan päivitetyn väliaikatie-

don ja tilanteesta parhaiten tietävän tahon löytämisestä. Vastuu projektien etenemisen aktii-

visesta seuraamisesta sekä yhteydenpidosta asiakkaisiin nähtiin haastateltavien välillä osit-

tain eri tavalla.  

Myynnin henkilöstöllä kerrottiin olevan hankaluuksia toimitusten selvittelyssä sekä projek-

tin etenemiseen liittyvän tiedon hankkimisessa, ja tämän nähtiinkin vaikuttavan suoranai-
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sesti myös asiakkaan saamaan palveluun. Asiakkaan ja kohdeyrityksen välisen yhteydenpi-

don nähtiin olevan osassa projektin vaiheita hyvin hidasta ja haastavaa, johtuen juurikin han-

kaluuksista selvittää käynnissä olevan projektitoimituksen etenemistä.  

Kuten edellä haastateltavat mainitsivat, haasteita laadullisen asiakaspalvelun takaamiseksi 

koettiin projektitoimitukseen liittyvän väliaikatiedon selvittämisessä sekä tämän lisäksi 

myös kyseisen tiedon edelleen toimittamisessa asiakkaalle. Kullakin organisaation sisäisellä 

toiminnolla nähtiin olevan erilaiset käsitykset projektitilauksen etenemisen selvittelystä ja 

tästä seuraavan asiakasinformoinnin vastuusta. Osa myynnin henkilöstöstä toivoisi vastuun 

siirtyvän enemmän SCM:n suuntaan, kun taas SCM näkee yhteydenpidon asiakkaisiin ole-

van ainoastaan myynnin vastuulla. Haasteet projektitilauksiin liittyvän seurantatiedon sel-

vittelystä kulminoituvat suurelta osin järjestelmien ja ohjelmien hyödyntämisen haasteisiin.  

Ostojen päivittyminen järjestelmään ja tämän seurauksena projektien materiaalien varastoon 

saapumisen arvioidut ajankohdat päivittyvät yrityksen järjestelmään sitä mukaan, kun tuot-

teet ovat valmiita lähtemään toimittajilta ja täydennyssuunnittelijat ovat tämän huomioineet. 

Toimitusten lähdön seurannassa ja toimitusten järjestämisessä kerrotaan olevan ajoittain 

puutteita, mikä voi aiheuttaa viivästyksiä tuotteiden alkuperäiseen saapumisajankohtaan ver-

rattuna. Nämä järjestelmään kirjattavat saapumistiedot ovat ainoastaan arvioita, koska pit-

kien ja mahdollisesti mantereiden välisten kuljetusreittien aikana kuljetuksille voi tapahtua 

monenlaisia viivästyksiä. Saapumisajan lisäksi arviotaviksi kerrotaan jäävän usein myös 

kuljetuksien todellinen sisältö, koska toimittajat eivät aina toimita tietoja kuljetuksen tar-

kasta sisällöstä.  

Väliaikatietojen päivittymistä järjestelmien välillä hidastavat haastattelujen perusteella tie-

totekniset ja resursseista aiheutuvat syyt. Tietotekniset syyt ovat haastateltavien mukaan jär-

jestelmien integroimattomuudesta aiheutuneita eli järjestelmät eivät keskustele keskenään, 

joten tieto näiden järjestelmien välillä ei siirry automaattisesti. Tämän syyn takia järjestel-

mien välistä tiedonsiirtoa on tehtävä suuresti manuaalisesti, joka johtaa työvoimaresurssien 

kohdentumista järjestelmien välisen tiedon siirtelyyn. Tähän manuaalisesti tehtävään työhön 

uskottaisiin löytyvän ratkaisu nykyisen tietotekniikan suomien mahdollisuuksien myötä, jo-

ten nykyisin suoritettava käsin kirjaamisen työ olisi mahdollista muuttaa automaattiseksi 

järjestelmien väliseksi tiedon siirroksi.  
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”Jos tieto kulkisi järjestelmien välillä automaattisesti, jättäisi se enemmän aikaa 

muulle työlle.” 

 

Projektien arviointi ja mittaaminen 

Viimeiset kysymykset teemahaastattelussa kohdennetaan projektien arvioimiseen ja mittaa-

miseen. Haastattelujen kautta tulleiden vastausten myötä yhdelläkään prosessiin osallisena 

olevalla henkilöllä ei ole esittää kerättyä dataa projektitoimituksiin liittyen. Osan yrityksen 

toimialueista kerrottiin käyvän keskinäisiä palavereja projekteihin liittyen. Näiden järjestet-

tyjen palavereiden syyksi mainittiin lähes jokaisen kohdalla vain epäonnistuneiden projek-

tien läpikäyminen eikä näissä ole ollut tapana luoda yhteisiä toimintatapoja tai seurata yleistä 

suoritustasoa.  

Haastateltavilta saatujen vastausten perusteella seurannan toteuttamiseksi projektimyynnistä 

ei kyetä saamaan tietoa systemaattisesti. 

”Mitään tarkkaa dataa ei kerätä projektien onnistumisista. Ei kyetä antamaan tark-

koja lukuja.”  

”Jokaisella myyjällä on omissa muistiinpanoissa tai muistissa omassa päässä tiedot 

suoriutumisen tasosta.” 

Asiakaspalautteisiin johtaneita syitä pystyivät avaamaan tarkemmin yritysmyynnin henki-

löstö. Asiakaspalautteiden kerrottiin projektimyynnissä johtuvan hyvin useasti tuotteiden 

toimituksiin liittyvissä asioissa. Näihin syihin myyjät luettelevat 

- toimitusten väärän ajankohdan, 

- työmaalle toimituksesta ilmoittamisen laiminlyömisen tai 

- tuotemäärissä esiintyneet virheet.  

Näiden edellä olevien syiden lisäksi palautetta ovat aiheuttaneet toimitukset, jotka on toimi-

tettu työmaalle, vaikka myyjän kanssa olisikin aiemmin sovittu toimitusten siirtämisestä 

myöhäisempään ajankohtaan työmaan viivästymisten seurauksina. Tämä toimii esimerkkinä 

nykyisen prosessin hitaasta reagoimiskyvystä muutoksiin ja tiedonkulullisista hankaluuk-

sista. 
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”Yritetty ohjeistaa myyjiä antamaan logistiikalle ja tuotelinjoille infoa epäonnistumi-

sista ja hankaluuksista, jotta jokainen toiminto olisi tietoinen epäkohdista tai ongel-

mista.” 

3.3 Johtopäätökset haastatteluista 

Seuraavassa käydään läpi yhteenvetona teemahaastattelujen sisältö sekä tilaus-toimituspro-

sessin ja tarvesuunnittelun kehittämisen kannalta keskeisimmät odotukset ja kehittämiskoh-

teet. Aluksi luodaan konkreettinen kuva nykyisestä toimintatavasta eli projektitoimitusten 

läpiviennistä, koostuen sen vaiheista ja toimijoista, Haastattelujen kautta selvitetty nykyinen 

projektitoimituksien läpivienti on yksinkertaisuudessaan mallinnettu kuvassa 16. 

 

Kuva 16. Kohdeyrityksen projektitoimitusten läpiviennin yksinkertainen kuvaus informaa-

tio- ja materiaalivirtojen osalta. 

 

Organisaation sisäiset haasteet, jotka haastattelujen kautta ilmenivät, ovat esitettynä kuvassa 

17. Haasteet muodostuvat kolmesta pääkohdasta, jotka ovat toimintatavat, vastuut ja roolit 

sekä yhteistyö. Projektimyynnin läpivientiä varten ei ole määritelty yleistä toimintamallia, 

jonka mukaan projektimyynnit vietäisiin systemaattisesti läpi. Tämä on johtanut siihen, että 

toimintatapoja on lähes yhtä monta, kuin on projektien parissa työskenteleviä henkilöitä. 
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Eroavat toimintatavat ovat aiheuttaneet epäonnistuneita materiaalihankintoja, esimerkiksi 

tiedonkulun katkoksista johtuen sekä puutteellisten esiselvitystöiden seurauksena. Pahim-

millaan katkokset ja puutteet prosessissa ovat johtaneet asiakastarpeen täyttämisen epäon-

nistumiseen.  

 

Kuva 17. Organisaation sisäiset haasteet. 

 

Tarkasteltaessa prosessia tarkemmin selviää, että prosessinaikaista työnjakoa ei ole toimin-

tokohtaisesti eriteltynä. Prosessiin sisältyy harmaita alueita, joita ei ole asetettu selkeästi tie-

tyn toimen tehtäväksi tai vastuulle. Tämän seurauksena prosessi ei etene selkeästi määrite-

tyin vastuin vaan on riippuvainen siinä mukana olevien henkilöiden aktiivisudesta. Haasteita 

toimintojen yhteensovittamiseksi aiheuttavat toimintakulttuuriset eroavaisuudet, yhtiön 

pitkä historia sekä matriisimallisen organisaation tuomat haasteet ja tavat toimia omissa ryh-

missään. Organisaation vanhat perinteet ja suhteellisen hidas muuntautumiskyky eivät mah-

dollista parasta pohjaa projektiliiketoimintojen parissa työskentelyyn.  
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Kohdeyrityksessä myynnin työnkuva liittyy pitkälti toimimiseen ihmisten ja etenkin asiak-

kaiden kanssa, joustaen ja pyrkien löytämään ratkaisut asiakkaan tarpeisiin. Myyjän toimen-

kuvassa henkilöiden väliset luottamussuhteet ovat erittäin merkittäviä ja asiakkaan tarpeisiin 

pyritään vastaamaan hyvinkin hankalasti toteutettavissa olevien vaatimustenkin suhteen.  

SCM ja tuotelinja pyrkivät toimillaan luomaan yritykselle kyvyn tarjota sen asiakaskunnalle 

kilpailukykyisiä tuotteita. Nämä kyseiset toimet sisältävät muun muassa asiakaskunnan tar-

peita täyttävien tuotteiden hankinnan ja tuotesaatavuuden varmistamisen kysynnän mukaan 

sekä kyseisten tuotteiden asiakaskohtaisten toimitusten järjestämisen. Hankintojen ja toimi-

tusten on tapahduttava kustannustehokkaasti ja niin, että asiakas on valmis maksamaan tuot-

teista ja palveluista.  

Materiaalin hankintaan liittyvän tarvesuunnittelun näkökulmasta nykyinen toiminta ei tue 

tarvesuunnittelua eikä mahdollisista tarpeista saada tietoa juurikaan ennen varsinaisen ti-

laus–toimitusprosessin alkamista. Tutkimuskohteen toimintaympäristössä ennakoinnilla ja 

ennustamisella on suuri merkitys onnistuneen liiketoiminnan takaamiseksi. Kysyntä tutki-

muskohteen ympäristössä poikkeaa suuresti yrityksen muiden toimialojen toiminnasta. Tä-

män vuoksi tarvittavaa toimintamallia ei kyetä tuomaan muualta konsernista valmiina rat-

kaisuna, vaan se on luotava erikseen projektiliiketoimintaa varten ja juurikin vastaamaan 

rakentamisen alan haasteisiin. Haastavuudet ja erikoisuudet rakentamisen sektorilla muo-

dostuvat kuvan 18 mukaan alan syklisyydestä, suurista ja tarkoin ajoitetuista toimituk-

sista/projekteista sekä materiaalien pitkistä valmistus- ja toimitusajoista. 
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Kuva 18. Toimialan haastavuudet materiaalihankinnan kannalta. 

 

Varastoinnin kasvattamisella mahdollistettaisiin toimitusvarmuuden takaaminen, mutta 

useiden tuhansien tuotenimikkeistön takia varastoinnin hallitsematon kasvattaminen ei ole 

tilallisesti eikä taloudellisesti mahdollista tai järkevää. Tästä syystä myynnin ja ostojen yh-

teensovittaminen on kannattavan liiketoiminnan takaamiseksi tärkeää. Varastoinnin lisäksi 

sekä kuljetuksiin että kuljetuskustannuksiin tulee kiinnittää vahvasti huomiota, jotta tuot-

teista saatavat katteet eivät katoaisi hallitsemattomiin kuljetusjärjestelyihin. 

Parempien käyttäjäkohtaisten tietoteknisten taitojen avulla nykyisiä tietojärjestelmiä kyet-

täisiin hyödyntämään toiminnassa paremmin. Osan henkilöstöstä ei nähdä hyödyntävän jär-

jestelmiä riittävissä määrin, mikä lisää muiden työntekijöiden työmäärää sekä mahdollisesti 

pidentää prosessin ajallista kestoa. Kohdeyrityksessä ollaan vaiheittain siirtymässä S&OP:n 

käyttöön. Tällä hetkellä kehitystä tehdään tarvesuunnittelun (demand planning) parissa, jota 

tämän diplomityön ratkaisujen tulisi omalta osalta tukea.   

3.4 Tavoitetilan määrittäminen 

Jotta haastattelujen kautta tullut informaatio prosessin tilasta ja sen kehittämistä vaativien 

osa-alueiden tunnistamiseksi voidaan tehdä, on työlle määriteltävä tavoitetilat. Alla olevassa 

Toimittaja Tuonti Varastointi Asiakas 
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kuvassa 19 on esitettynä haastattelujen kautta ilmenneet prosessin vaatimat kehittämiskoh-

teet ja näiden avulla määritellyt tavoitetilat, joihin seuraavan pääluvun ratkaisujen myötä 

pyritään pääsemään. 

 

 

Kuva 19. Nykytilasta tavoitetilaan. 

 

Tutkimuskohteena olevan tarvesuunnittelun kehittäminen lähtee prosessimallinnuksesta. 

Ensimmäiseksi tavoitetilaksi asetetaan prosessin mallinnus, jonka puuttuminen nykyisessä 

toiminnassa on ollut yhtenä syynä toimintatapojen suureen kirjoon. Prosessimallia luodessa 

on pyrittävä siihen, että projektitoimitusten läpiviennin prosessi on helposti ymmärrettävissä 

myös prosessin ulkopuolisen henkilön silmin. Prosessikuvaajan laadinnassa on huomioitava 

toimintojen vastuut ja roolit kyseisen prosessin eri vaiheissa. Tästä syystä prosessikuvassa 

on esitettävä selkeästi eri toimijat sekä prosessin vaiheiden on oltava helposti erotuttavissa.  

Prosessimallinnuksen jälkeen tarvesuunnittelulle asetetut vaatimukset on huomioitava ja si-

joitettava ne osaksi prosessia, jotta jatkossa tarvesuunnittelua voidaan toteuttaa entistä laa-

dukkaammin. Nämä tarvesuunnittelun kannalta merkittävät asiakohdat on lisäksi kirjattava 

erikseen laadittavalle toiminnot-taulukolle, jonka kautta eri vaiheiden tehtäviin ja vaatimuk-

siin voidaan tarkemmin perehtyä. 
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4 KOHDEYRITYKSELLE EHDOTETTAVA TOIMINTAMALLI 

PROJEKTITOIMITUSTEN LÄPIVIEMISEKSI 

 

Tässä luvussa esitetään ratkaisuja tutkimuksen johdannossa mainittuihin sekä nykytilan kar-

toittamisen kautta ilmenneisiin tarvesuunnittelun ja projektitoimitusten läpiviennin proses-

seihin. Ratkaisuehdotukset esiin tulleiden haasteiden ratkaisemiseksi tuodaan päivitetyn toi-

mintamallin kautta. Luvussa esiteltävä kehitelty toimintamalli tullaan käymään läpi vaihe 

vaiheelta. Näiden lisäksi luvussa tullaan esittämään jatkokehittämisehdotuksia, joiden avulla 

toimintaa saadaan entisestään laadukkaammaksi. Luvun lopussa tulisi olla käsitys ehdotet-

tavista muutoksista ja tulevista kehityssuuntauksista.  

4.1 Toimintamallille asetetut vaatimukset 

Kehitettävän toimintamallin tulee vastata sille tutkimussuunnitelmassa asetettuihin tavoit-

teisiin, vastaten lisäksi parhaan mukaan nykytilan analyysin kautta ilmenneisiin haasteisiin. 

Toimintamallin kuvaamisessa on otettava huomioon mallin yksinkertaisuus sekä sen vastaa-

minen yhtiössä totuttuihin mallinnustapoihin. Kuvaamisen ja prosessiin sisältyvien tehtävien 

erittelyn yksinkertaisuudella, kuten prosessikuvaamisen teoriaosuudessa käy ilmi, on suuri 

merkitys prosessin nopealle ymmärtämiselle ja sisäistämiselle.  

Toimintamallin tulee esittää selkeästi eri toimijoiden roolit ja vastuut prosessin aikana. Pro-

sessikuvaajan tulee pohjautua rakenteeltaan nykyiseen toimintatapaan, mutta siinä tulee huo-

mioida haastatteluissa ja teoriassa ilmi tulleet asiakohdat, joiden avulla prosessia saadaan 

virtaviivaistettua ja paremmin eri osapuolien tarpeita tukevaksi. Muutoksien tulee olla sen 

tasoisia, että niitä pystytään soveltamaan saman tien pilottiprojektien kautta. Suuremmat ja 

vaativammat kehittämisideat, joihin tulisi perehtyä tarkemmin, ja jotka vaativat laajempaa 

hyväksyntää organisaatiossa, tullaan kirjaamaan erilleen perustelujen kera jokaisen proses-

sivaiheen päätteeksi. 

Jotta toimintamalli tukisi työn tarkempaa tutkimuskohdetta eli tarvesuunnittelua, on tarve-

suunnittelun tarpeet sisällytettävä prosessiin ja tuotava ne mahdollisimman selkeästi esille. 

Kuten tarvesuunnittelusta on aiemmin nykytila-analyysin kautta selvinnyt, on suunnittelun 
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kannalta tärkeässä osassa myyjän toiminta asiakasrajapinnassa prosessin alkuvaiheessa. Tar-

vesuunnittelun tukemiseksi myynnin alkuvaiheen toimiin on tehtävä tarkempia ohjeistuksia, 

jotta myynti osaisi selvittää mahdollisia asiakastarpeita ennakoivasti.  

Prosessin kuvaamiseksi valikoitiin yhdessä kohdeyrityksen kehityshenkilöiden kanssa vuo-

kaaviomalli. Tämä kyseinen kuvaamisen tapa vastaa yrityksen sisäisten prosessien mallin-

tamista, joten suurimmalla osalla henkilöstöstä pitäisi olla aikaisempia kokemuksia saman-

kaltaisten vuokaaviomallien tulkitsemisesta.  

4.2 Toimintamallin kuvaus vaihe vaiheelta 

Prosessivaiheiden sekä roolien että vastuiden selkeyttäminen alkaa kuvaamalla projektilii-

ketoiminnan projektitilauksen läpiviennin prosessi mahdollisimman selkeästi ja niin, että se 

on mahdollisimman nopeasti ymmärrettävissä. Prosessikuvaan sisällytetään toiminnot, joi-

den kautta eri suorittajien tehtävät tulevat esille. Prosessikaavion lisänä laaditaan myös toi-

minnot-taulukko, joka sisältää sanallisesti avattuna yksityiskohtaisempaa informaatiota pro-

sessin eri vaiheista. Toiminnot-taulukon tarkoituksena on varsinkin tukea tarvesuunnittelua 

ja mahdollistaa se, että prosessin jokaisessa vaiheessa vastuut ja roolit olisivat mahdollisim-

man selkeästi esitettyinä.  

Päivitetty projektitoimituksen läpiviennin prosessi on esitettynä kuvassa 22. Prosessin sel-

keyttämiseksi vuokaavion vasempaan reunaan on listattu eri riveille prosessin toimijat sekä 

ylimmälle riville on kirjattu prosessin vaiheet eri sarakkeisiin. Alimmalle riville, toimintojen 

alapuolelle on lisätty järjestelmä-/ohjelmistorivi, jonka avulla havainnollistetaan järjestel-

mien ja ohjelmistojen liittyminen ja merkitys prosessin eri vaiheissa. Näiden kaavioon teh-

tyjen jaotteluiden ansiosta kaavion tulkitsijalla on mahdollista havaita eri toimintojen tehtä-

vät prosessin kussakin vaiheessa.  

Prosessikuvaajasta löytyy kirjattuna oleellinen tieto kaavion ymmärtämiseksi, mutta tarkem-

mat kuvaukset ja sisällöt prosessin vaiheista sekä vastuista on avattu tarkemmin tekstiin kir-

jallisessa muodossa. Prosessikaavion merkinnät ovat esitettynä kuvassa 21, jotka ovat yhtä-

läiset yrityksen käytössä oleviin merkitsemistapoihin. 
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Kuva 20. Prosessikaaviossa käytettävät merkinnät. 

 

 

Kuva 21. Mallinnus projektitilauksen läpiviennin prosessista. 
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Seuraavassa käydään läpi prosessin kulku sanallisesti vaihe vaiheelta. Projektitilauksen lä-

piviennin prosessissa on kirjattu merkittävimmät kohdat ja vaiheet tarvesuunnittelun ja pro-

jektitoimituksen läpiviennin kannalta.  Prosessi muodostuu kuudesta päävaiheesta, joita 

ovat: 

1. Tiedustelut tulevasta kysynnästä 

2. Asiakastilaus / tilauksen tallennus 

3. Materiaalin hankinta 

4. Tilausvahvistus ja asiakkaan informointi 

5. Tuotteiden keräys / toimitus 

6. Vastaanotto asiakkaan päässä  

 

4.2.1 Vaihe 1. Tiedustelut tulevasta kysynnästä 

Toimintamallin merkittävimmät kehittämisehdotukset on suunnattu prosessin kahteen en-

simmäiseen vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen avulla pyritään tuomaan keinot tarvesuunnit-

telun toteuttamiseksi. Nykyisessä toiminnassa havaitut puutteet tarvesuunnittelun toteutta-

misessa ovat aiheutuneet vähäisestä asiakkailta hankituista ennakkotiedoista. Jotta tarve-

suunnittelun vaatimuksiin voidaan tulevaisuudessa vastata, on projektitilauksen läpiviennin 

prosessin alkuun lisättävä vaihe, jossa aktiivisesti tiedustellaan asiakkaiden tulevista projek-

teista, ennen varsinaisen asiakastilauksen vastaanottamista. 

Prosessi alkaa tai on tarkalleen ottaen jatkuvasti käynnissä myyjän aktiivisen toiminnan 

myötä, joka on esitettynä kuvassa 23. Aktiivisella kartoittamisella myyjä pyrkii hankkimaan 

tietoa asiakkaiden tulevista projekteista, joista tiedot myyjä toimittaa edelleen toisille toimi-

joille kohdeyrityksen sisällä. Näitä myyjän hankkimia tietoja mahdollisesti tulevaisuudessa 

toteutettavaksi tulevista projekteista kyetään hyväksikäyttämään hankinnan puolella, missä 

plannerit pystyvät laatimaan näitä hankittuja tietoja apuna käyttäen kysyntäennusteita.  
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Kuva 22. Projektitoimituksen läpiviennin prosessin alku. 

 

Näiden kysyntäennusteiden avulla hankintoja on mahdollista suunnitella paremmin, jolla on 

suora positiivinen vaikutus myös varsinaisten asiakastilausten toimitusaikoihin.  

 

Vaihe 1. Jatkotoimenpide-ehdotukset 

Jotta prosessista tulisi entistä ketterämpi ja laadukkaampi, tulisi prosessia kehittää jatkuvasti 

kokemuksien ja tarpeen kautta. Seuraavaan on kerätty kehittämisen kohteita koskien proses-

sin ensimmäistä vaihetta, jotka nähdään jo tässä vaiheessa tärkeinä kehittämisen kohteina. 

Ensimmäistä vaihetta tulisi kehittää suuntaan, jossa asiakas olisi itse aktiivisesti yhteydessä 

kohdeyritykseen. Asiakasrajapinnassa tulisi lisätä tietoisuutta ennakkotiedon merkityksestä. 

Asiakkaita tulisi pyrkiä ohjeistamaan avoimempaan tiedonjakoon, joka tulisi hyödyttämään 

myös asiakkaita itseään. Kun kohdeyrityksessä kyetään varautumaan ennalta informoituihin 

asiakasprojekteihin, voidaan parhaimmassa tapauksessa varmistaa tuotteiden saanti lyhyel-

läkin varoitusajalla alkaviin projekteihin. Asiakastilauslomakkeet tulisi myös yhtenäistää, 

jolloin tilausten tulkitseminen on yksinkertaisempaa, turhaa työaikaa kuluttuvia toimenpi-

teitä saadaan eliminoitua, kuten yksikkömuutoksia sekä näiden lisäksi tilauslomake voidaan 

toimittaa helposti muille toiminnoille organisaation sisällä. 
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4.2.2 Vaihe 2. Asiakastilaus / tilauksen tallennus 

Prosessin toinen vaihe saa alkunsa asiakkaan tarpeesta, johon kohdeyrityksen yritysmyyjä 

pyrkii vastaamaan parhaalla mahdollisella toteutettavissa olevalla ratkaisulla. Ennen asiak-

kaalta tulevan tilauksen hyväksymistä on myyjän selvitettävä tarvesuunnittelun kannalta 

merkittävät asiakohdat, joita ovat: 

• Tuotesaatavuus  

• Projektin aikataulutus 

Tuotesaatavuuden tarkistamiseen sisältyy useampia alakohtia. Tuotesaatavuuden tarkistami-

sella pyritään takaamaan se, että asiakkaan tarvitsemat tuotteet kyetään sekä on mahdollista 

toimittaa projektin vaatimissa aikapuitteissa. Tähän on suuresti sidoksissa projektin aikatau-

lutuksen selvittäminen ja projektinaikaisen materiaalitarpeen määrittäminen. Projektin aika-

taulu luo rajauksen sille, mitä on realistisesti mahdollista saada toimitetuksi kohdeyrityksen 

omista varastoista tai mitä on mahdollista saada hankittua rajatuissa aikapuitteissa toimitta-

jilta. Projektin aikataulutuksen selvittämisen tarkoituksena ei ole saada aikataulutusta päivä-

kohtaisesti vaan tarve tulisi kyetä arvioimaan yhdessä asiakkaan kanssa muutaman viikon 

tai kuukauden tarkkuudella.  

Ennen kuin myyjä lopullisesti hyväksyy asiakkaan tekemän tilauksen, on myyjällä ensim-

mäisen päätöksenteon kohdassa, joka on esitetty kuvassa 24, mahdollisuus hyödyntää tuote-

linjojen tai SCM:n asiantuntijoiden apua tilaukseen liittyvien epävarmojen ja tarkempaa sel-

vittelyä vaativien kohtien ratkaisemisessa.  
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Kuva 23. Prosessin ensimmäinen päätöskohta. 

 

Eri toimintojen asiantuntijarooleja ja vastuita asiakastilauksen ratkaisemiseksi on taulukoi-

tuna taulukossa 3.  

 

Taulukko 1. Toimintojen asiantuntijaroolit ja vastuut asiakastarpeen ratkaisemisessa. 

Toiminto, joka tukee ratkaisun hakemi-

sessa 

Vastuualueet tuen tarjonnassa  

SCM - Logistiset ratkaisut 

o Toimitusmuodot 

o Täsmätoimitukset 

o Setitykset 

o Logistiset kustannukset 

- Saatavuus 

o Saatavuuden selvittäminen 



 

 

60 

 

o Saatavuus- ja toimitusaika-

taulut 

Tuotelinja - Toimittajat 

o Tuotevalikoima 

o Tuotetiedot 

o Tuoteratkaisut 

o Hinnoittelu 

 

Tuotteiston tarkemmasta asiakaspään toimituksesta ja palvelukokonaisuuden mahdollisuuk-

sista vastuun ja tietämyksen kantavat SCM:n henkilöt. Palvelutarjonnan kysynnän kasvun 

takia tämän toiminnon tarjoamaa tukea tullaan jatkuvasti tarvitsemaan enemmän. Ostoon ja 

hankintaan liittyvissä asioissa myyntiä projektitoimitusten läpiviennin prosessissa tukevat 

plannerit sekä tuoteryhmävastaavat ja -päälliköt, joilla on ajantasaisin tieto hankintoihin ja 

toimittajilta saapuviin toimituksiin liittyen. Näiden lisäksi kyseisiltä toimijoilta löytyvät 

osaaminen sekä kustannustehokkaiden materiaalivirtojen ohjaamiseen että tuotteiden hin-

noitteluun ja mahdollisiin toimittajan ratkaisupalveluihin liittyen.  

Kustannustehokas materiaalivirta muodostuu oikein suunnitelluista kuljetusmuodoista ja 

kuljetuskalustojen täyttöasteista. Tästä syystä yksittäisten tilausten pieniä toimituseriä ei ole 

kustannustehokasta toimittaa vajaissa kuljetuksissa. Arvioitavaksi jää kuitenkin tapauskoh-

taisesti asiakkaan merkittävyys yhtiölle, projektien merkittävyys sekä tietenkin tuotteista 

saatavissa oleva katteen määrä. 

Myyjän vastuuta pyritään selventämään toisen prosessivaiheen alussa tämän ehdotetun toi-

mintamallin kautta. Jotta tilaus ei siirtyisi toimintojen välillä turhaan eri selvittelyjä varten, 

tulisi selvittämisen vastuu olla myyjällä. Näin myyjä esittää ainoastaan kysymyksiä tarvitta-

ville tahoille ja selvittää epävarmat asiakohdat. Tämän kautta kyetään myös nopeuttamaan 

tilauksen hyväksymistä tai mahdollista hylkäämistä. Tilauksen hylkääminen tulee tehdä esi-

merkiksi silloin, mikäli tunnistetaan mahdollisuus, että materiaalitoimitus ei tule onnistu-

maan asiakkaan asettamissa aikapuitteissa.  

Myyjän saatua ratkaistua tilauksen haasteet joko itsenäisesti tai muiden toimijoiden kanssa 

yhteisesti, toimittaa myyjä tilauksen prosessissa eteenpäin joko sähköisesti asiakaspalveluun 
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tai siirtää itsenäisesti tilauksen tiedot SAP-järjestelmään. Mikäli tiedon siirto SAP-järjestel-

mään koetaan myyjän osalta hankalaksi, on syytä käyttää asiakaspalvelun apua. Tilauksen 

kirjaamisen siirtämisen yhteydessä on varmistettava, että kaikki asiakkaan kanssa sovitut 

asiat kulkeutuvat tilauksen toimittamisen mukana asiakaspalveluun ja todelliset toimitus-

ajankohdat tulee kirjattua oikein, jotta hankinnalle kulkeutuu tieto oikea-aikaisesta materi-

aalitarpeesta. Päätöskohta tästä kyseisestä vaiheesta kuvassa 25. 

 

 

Kuva 24. Tilauksen kirjaamisesta tehtävä päätös.  

 

SAP-järjestelmään tallennetut tilaukset ohjautuvat tilauksen kiireellisyyden mukaan joko 

suoraan varastolle eli prosessin toiseksi viimeiseen 5. Keräys/toimitus -vaiheeseen sekä RE-

LEXIIN tai ainoastaan RELEXIIN, mikäli tilauksen keräykseen ja toimitusajankohtaan on 

vielä aikaa. Ensimmäisen prosessiosion vaiheet on pyritty minimoimaan ja vastuut osapuo-

lien välillä jakamaan, jotta tiedonkulku olisi sujuvaa ja tieto kulkisi eteenpäin eikä hyppisi 

toimintojen välillä edestakaisin.  
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Vaihe 2. Jatkotoimenpide-ehdotukset 

Tulevaisuudessa prosessin toista vaihetta tulisi kehittää niin, että tilauksen tallentamisessa 

SAP-järjestelmään myyjän ei tarvitsisi turvautua asiakaspalvelun apuun, vaan myyjä kyke-

nisi itsenäisesti suoriutumaan tästä työvaiheesta. Tiedostettaessa nykytilanteen käytännöt 

sekä hankaluudet, olisi tämänkaltainen toimintatapa mahdollista toteuttaa vasta riittävän oh-

jeistuksen tuottamisen ja kirjauksen perehdyttämisen jälkeen. Tämän tietojen tallennusvai-

heen selkeyttäminen vähentäisi välivaiheita prosessissa (arvoa tuottamattomat), nopeuttaen 

tilauksen kulkua sekä vähentäen tulkinnasta aiheutuvia virheitä. 

Toimiessa yritysten välisessä kaupassa, olisi yhtenä mahdollisuutena integroida yritysten 

väliset järjestelmät, jonka avulla asiakastilaukset tulisivat kohdeyrityksen järjestelmään au-

tomaattisesti ilman välillisiä kirjaamisia. Tämänkaltainen järjestely vaatisi yhteistyön syven-

tymistä ja olisi mahdollista pitkälti vain suurempien asiakkaiden kanssa, jotka omaavat en-

tuudestaan yhteensopivat järjestelmät. Pienempien yritysten ei ole mahdollista sijoittaa kal-

liisiin ja suuriin järjestelmiin, joten yritysten tiedonsiirtoa ei pystyttäisiin kuitenkaan tässä 

lähitulevaisuudessa automatisoimaan täysin kaikkien asiakkaiden kohdalla. Myöhemmin 

varmasti tämäkin olisi mahdollista. 

 

4.2.3 Vaihe 3. Materiaalin hankinta 

Prosessin kolmas päävaihe käynnistyy järjestelmien välisellä tiedonsiirrolla. Tiedot SAP-

järjestelmästä RELEXIIN siirtyvät kerran vuorokaudessa. RELEXIN tekemien kysyntään ja 

varastotasoihin liittyviin laskelmiin perustuen ostokehotus tuotteiden täydentämisestä kul-

keutuu plannerille. RELEXIIN siirtyvät ennustetiedot myös prosessin ensimmäisestä ”Tie-

dustelut tulevasta kysynnästä- vaiheesta”, jossa asiakkaalta hankittu tieto kulkee myyjän 

kautta plannerille ja edelleen plannerin kirjaamana RELEXIIN. Planneri tekee päätökset 

tuotteiden tilaamisesta toimittajalta/toimittajilta perustuen RELEXIN tekemien ehdotuksiin 

pohjautuen. 

Suurien projektien kohdalla myynnin apuna ostonvaiheessa toimivat tuotelinjojen edustajat, 

joilla on hinnoitteluun ja sopimuksiin liittyvä vastuu. Tämän prosessiosion tulisi toimia tä-

män kehitetyn prosessin avulla sujuvasti, mikäli prosessin alkuvaiheessa suoritettavat selvi-

tystyöt on tehty laadukkaasti. Jos tarpeen ratkaisemisen selvittelyssä on jätetty selvittämättä 
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jokin tärkeä kohta, on mahdollista, että tässä prosessivaiheessa joudutaan asiakastilauksia 

selvittämään uudelleen. 

 

Vaihe 3. Jatkotoimenpide-ehdotukset 

Jotta kyettäisiin laajemmassa mittakaavassa huomioimaan koko toimitusketjun tehostami-

nen ja yhteinen hyöty, tulisi kohdeyrityksessä muodostunut kysyntäennuste jakaa muiden 

ketjussa toimivien yritysten välillä. Kohdeyrityksen toimitusketjussa muut yritykset, kuten 

toimittajat pystyisivät hyväksikäyttämään kysyntäennusteita omissa tuotantosuunnitelmis-

saan. Tällä tiiviimmällä ja avoimemmalla yhteistyöllä olisi mahdollista parantaa kohdeyri-

tyksen omaa asemaa näiden toimittajien asiakkaana. Merkityksellisempi asiakassuhde olisi 

edesauttamaan oikea-aikaisia saatavuuksia ja toisi mahdollisesti joustavuutta toimittajienkin 

osalta.   

Järjestelmistä, asiakkailta, myyjiltä ja tuotelinjoilta saatavana olevaa kysyntätietoa voitaisiin 

hyödyntää enemmän prosessissa ennen toimittajalta tehtävää tilausta. Tämä yritysten välinen 

kysyntätiedon jakaminen tulisi tapahtua ennen ostotoimenpiteen käynnistymistä. 

 

4.2.4 Vaihe 4. Tilausvahvistus ja asiakkaan informointi 

Tilauksen lähdettyä toimittajalle sekä myöhemmin toimittajan hyväksyessä kohdeyrityksen 

tekemän tilauksen, useimmiten tavarantoimittaja lähettää siitä sähköisen toimitusvahvistuk-

sen kohdeyritykselle. Tämä tapahtuu joko järjestelmien välillä automaattisesti, jolloin tiedot 

toimittajalle tehdylle ostolle päivittyvät automaattisesti tai ilmoitus välittyy sähköpostitse 

kohdeyritykselle, jolloin se vaatii plannerilta erillisen kirjauksen SAP-järjestelmään.  

Toimittajasta riippuen, kuljetuksen sisällöstä on mahdollista saada tieto etukäteen. Tieto kul-

jetuksen tarkan sisällön saamisesta olisi erittäin tärkeää, jotta kohdeyrityksen omien asiakas-

toimitusten tilaa kyettäisiin arvioimaan. Varsinkin tuotepuutoksista tiedottaminen olisi tär-

keää. Kuljetusmatkojen ollessa pitkiä ja inhimillisten virheiden ollessa mahdollisia, toimit-

tajilta tulevista toimituksista ei pystytä olemaan ikinä täysin varmoja. Tämä johtaa siihen, 

että vasta kohdeyrityksen varastolla voidaan olla varmoja, mitä toimituksessa on todella saa-

punut ja vastaavatko tuotteet laadullisesti niille asetettuja vaatimuksia. 
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Planneri päivittää tiedot SAP-järjestelmään, saatuaan toimittajalta esimerkiksi sähköpostitse 

tiedot toimituksesta. Mikäli toimituksissa nähdään poikkeamia aikatauluun tai tuotenimik-

keistöön liittyen, tulisi plannerin ilmoittaa näistä muutoksista niille yritysmyyjille, joiden 

asiakkaiden tuotteita nämä muutokset koskevat. Tämä päätös on eriteltynä prosessiin pää-

töskohtana 4.2., kuvassa 26. 

 

 

Kuva 25. Prosessin kolmas päätöskohta ja toimitusten seuranta. 

 

Tämänkaltainen organisaation sisäinen tiedotuskäytäntö toisi myyjille tiedon merkittävistä 

muutoksista aikaisemmin, jolloin asiakkaidenkin tiedottaminen voidaan käynnistää aiem-

min. Myös myyjän aktiivisuutta tulee painottaa, koska myyjillä on mahdollisuus käydä seu-

raamassa tekemiensä myyntien tilaa. Kun myyjiä on informoitu muutoksista mahdollisim-

man varhaisessa vaiheessa tai myyjä on omalla aktiivisuudellaan huomioinut muutokset toi-

mitusaikatauluissa, on myyjillä mahdollisuus selvittää vaihtoehtoisia tapoja tuotteiden hank-

kimiseksi tai neuvotella asiakkaan kanssa korvaavista tuotteista. Tämän käytännön kautta 
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vähennettäisiin myös niitä tilanteita, jossa tuotepuutteista tieto myyjille kulkeutuisi toimi-

tuspäivänä vasta asiakkaan suunnalta. Mikäli tässä vaiheessa päädytään tilanteeseen, jossa 

alkuperäistä asiakastilausta joudutaan muokkaamaan, palautuu tilaus prosessissa takaisin 

päin, kohtaan 2.2. asiakastilaus.  

Mikäli toimittajalta saapuneessa lähetyslistassa ei ole toimittajan ilmoittamia puutteita ja ti-

laus kohdeyrityksen näkökulmasta on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti, riittää tie-

tojen päivittäminen SAP-järjestelmään ilman muita vaadittuja toimenpiteitä. SAP-järjestel-

mästä kohdeyrityksen myyjä pystyy seuraamaan laatimiensa asiakastilausten saatavuustie-

toja ja informoimaan näistä tarvittaessa asiakastaan. 

 

Vaihe 4. Jatkotoimenpide-ehdotukset 

Haastattelujen perusteella tiedonkulku prosessivaiheen 4 aikana koettiin hitaana, käytännöil-

tään vanhanaikaisena ja osittain puutteellisena. Tämän vaiheen aikana tiedot eivät siirry aina 

sähköisesti vaan puhtaasti käsityönä, mikä lisää työmäärää ja hidastaa tiedonkulkua sekä vie 

arvokasta työaikaa muiden työtehtävien suorittamiselta. Nykyisen tietotekniikan luomien 

mahdollisuuksien myötä toimittajien ja kohdeyrityksen käyttämiä järjestelmiä tulisi pyrkiä 

integroimaan, jolloin tieto saataisiin liikkumaan automatisoidusti yritysten välillä vähentäen 

käsin kirjaamisen määrää. Tämän ainoastaan järjestelmien välillä kulkevan tiedon hankaluu-

tena nykyisellään on se, että toimittajan tekemästä päivityksestä ei tule tietoa minnekään. 

Tämä johtaa pahimmillaan siihen, että toimituksessa tapahtuvia muutoksia ei saada koh-

deyrityksen puolella huomioitua heti tiedon saavuttua. 

Nykyään kaikki toimittajat eivät toimita tilausvahvistuksia, mikä luo myös epävarmuutta 

kohdeyrityksen omien asiakastoimitusten kohdalle. Kaikkia toimittajia tulisi ohjeistaa toi-

mittamaan tilaus- ja toimitusvahvistukset jokaiseen toimitukseen liittyen. Järjestelmiin teh-

tävistä päivityksistä tulisi aina kulkeutua tieto plannerille sekä ostoihin tehdyistä muutok-

sista tulisi aina siirtyä tieto myös automaattisesti myyjille. Kun toimittajan tekemät muutok-

set ostolla siirtyvät automaattisesti myös myyjän tietoon, nopeutuu tiedon kulku myös asia-

kasrajapinnalle. Mikäli asiakaan järjestelmät olisivat integroituina kohdeyrityksen järjestel-

miin, siirtyisi tieto toimittajan tekemistä toimitusmuutoksista toimitusketjussa myös asiak-

kaalle. 
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4.2.5 Vaiheet 5 & 6. Tuotteiden keräys & toimitus sekä vastaanotto asiakkaan 

päässä 

Prosessin kaksi viimeistä vaihetta muodostuvat varaston ja kuljetuksen ympärille. Prosessin 

vaiheesta 4 tai jo aikaisemmasta vaiheesta 2 informaatio siirtyy SAP-järjestelmän kautta va-

raston SAP-järjestelmään. Tämä SAP-järjestelmästä kulkeutuva tieto yhtyy konkreettisesti 

materiaalitoimituksen prosessiin vaiheessa 5. Aiemmin prosessissa tehdyt toimittajatilaukset 

saapuvat varastolle, jossa tuotteet kulkevat varaston sisäisen prosessin läpi, päätyen lopulta 

SAP-järjestelmästä saatavan tiedon kautta keräykseen. Kerätyt asiakastoimitukset siirtyvät 

seuraavaksi kuljetukseen, jota kautta tuotteet päätyvät prosessin viimeisen vaiheen 6 aikana 

asiakkaalle.  

Näin on projektitoimitusten läpiviennin prosessi saatu päätökseen. Prosessin kaksi viimeistä 

vaihetta mittaavat prosessin alkupään selvitystyön onnistumista. Mikäli tuotteet ehtivät toi-

mittajilta varastolle ja päätyvät edelleen asiakkaan toivomaan määränpäähän oikea-aikai-

sesti, voidaan todeta prosessin onnistuneen. 

 

Vaihe 5 & 6. Jatkotoimenpide-ehdotukset 

Projektitoimitusten läpiviennin prosessin kehittämisessä tulisi hyödyntää jatkossa enemmän 

myös ulkoisia toimijoita, jotta tarkempia huomioita prosessin eri vaiheista kyettäisiin saa-

maan. Tähän kuuluvat esimerkiksi varastoinnista vastaavat toimijat. Kun kehittämisessä 

pystytään huomioimaan ja hyväksikäyttämään useampia toimijoita, on mahdollisuuksina pa-

rantaa prosessitoimijoiden keskinäisiä suhteita sekä hyödyntää mahdollisesti prosessitoimi-

joiden haalimaa hiljaista tietoa prosessin kehittämisessä. 

4.3 Yhteenveto toimintamalliin tuoduista muutoksista sekä kehittämisen jat-

kaminen tulevaisuudessa 

Jotta muutokset kehitetyssä projektitoimitusten läpiviennin prosessissa olisivat mahdolli-

simman helposti nähtävissä, on alla olevaan taulukkoon 4 listattu eroavaisuudet nykyisten 
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käytäntöjen ja esitetyn toimintamallin välillä. Tämän lisäksi taulukkoon on koottu ehdotuk-

sia myös tulevista kehityssuuntauksista, joihin pyrkimällä prosessista saataisiin entistäkin 

laadukkaampi. Kyseessä olevassa taulukossa 4 esitetyt kehityskohdat ovat esitetty peruste-

lujen sekä näiden muutoksien vaikutusten osalta.  

 

Taulukko 2. Listaus projektitoimitusten läpiviennin prosessin muutoksista ja ehdotettavat 

jatkotoimenpide-ehdotukset. 

Muutos Perustelu Vaikutus 

Asiakkailta saatavan en-

nakkotiedon hankinnan 

tehostaminen. 

• Tuleviin asiakastarpei-

siin voidaan varautua 

niissä tapauksissa, 

joissa asiakkaan tule-

vista projekteista saa-

daan tietoa näiden pro-

jektien ollessa vielä 

suunnitteluvaiheessa. 

➢ Mahdollisuus tehdä 

hankintasuunnitelmia. 

➢ Parantaa mahdollisuuk-

sia vastata asiakastar-

peeseen. 

➢ Mahdollisuus vaikuttaa 

tulevan projektin tuote-

nimikkeistöön. 

 

Ohjeistuksen tarkentami-

nen asiakastilausten vas-

taanottamisen sekä hy-

väksymisen yhteydessä. 

• Asiakkaalta olisi pyrit-

tävä saamaan kaikki 

mahdollinen tieto liit-

tyen projektin aikatau-

lutukseen.  

• Tuotesaatavuus on py-

rittävä varmistamaan 

ennen asiakastilauksen 

hyväksymistä. 

 

➢ Auttaa täydennyssuun-

nittelijoita varautumaan 

tulevaan kulutukseen. 

➢ Ostojen suorittamisen 

mahdollisuus oikea-ai-

kaisesti. 

➢ Asiakkaalle ei luvata 

tuotesaatavuutta, mikäli 

se on nähtävissä jo esi-

selvityksen kautta. 

Mahdollisuus keskus-

tella korvaavista tuot-

teista. 

 

Jatkotoimenpide-ehdotus: 

Järjestelmäintegraatiot 

asiakkaan ja kohdeyrityk-

sen välillä. 

• Tavoiteltaessa proses-

sista entistä sujuvam-

paa ja nopeampaa, on 

siitä pyrittävä karsi-

maan turhat vaiheet. 

Järjestelmäintegraation 

avulla tiedonsiirto yri-

tysten välillä voidaan 

toteuttaa ilman erillisiä 

välikäsiä (esim. myy-

jät). 

➢ Asiakastilaukset saa-

daan tietoon nopeam-

min, joten valmistautu-

misaika projekteja var-

ten pitenee. 

➢ Käsin kirjaamisen vä-

hentymisen myötä vir-

heiden syntymistä vai-

heiden välillä pystytään 

vähentämään. 
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Tukitoimintojen hyödyn-

täminen tilausneuvotte-

luissa. 

• Poikkeavissa projek-

teissa myyjän saatava 

tukea eri toimintojen 

asiantuntijoilta. 

• Kaikkea sisäistä asian-

tuntemusta tulisi hyö-

dyntää laadukkaan pal-

velun takaamiseksi. 

 

➢ Mahdollisuus tarjota 

asiakkaalle paras mah-

dollinen palvelu ja tuot-

teisto. 

➢ Korvauskulujen (esim. 

viivästymisestä johtu-

vat) väheneminen. 

Toimittajien toimituksissa 

tapahtuvien muutosten 

tiedottamisen tehostami-

nen organisaation sisällä. 

• Myyjän on saatava tieto 

toimittajien toimituk-

sissa tapahtuvista muu-

toksista mahdollisim-

man pikaisesti. 

 

➢ Mahdollisuus neuvo-

tella asiakkaan kanssa 

vaihtoehtoisista tuot-

teista ja ratkaisuista. 

➢ Mahdollistaa asiakasta 

hankkimaan tuotteet 

muualta ja pysymään 

projektin osalta aikatau-

lussa. 

 

Jatkotoimenpide-ehdotus: 

Prosessin kehittäminen 

osa-alueittain. 

• Paremmin prosessin si-

sälle pääsemiseksi vaa-

ditaan uppoutumista 

kerrallaan pienempiin 

osa-alueisiin. 

 

➢ Mahdollisuus laaduk-

kaampaan kehittämi-

seen. 

➢ Mahdollistaa uppoutua 

tarkemmalla tasolla 

haasteiden aiheuttajiin. 

 

Jatkotoimenpide-ehdotus: 

Ulkoisten toimijoiden mu-

kaan ottaminen prosessin 

kehittämiseen (varastointi 

& kuljetus). 

• Kaikkien sidosryhmien 

mukanaolo edesauttaa 

uusien näkökulmien 

syntymistä. 

• Haasteet tunnistetta-

vissa laajemmin koko 

ketjussa. 

 

➢ Prosessi mahdollista 

saada kokonaisuudes-

saan virtaviivaisem-

maksi. 

➢ Uusien mahdollisuuk-

sien tunnistaminen. 

Jatkotoimenpide-ehdotus: 

Prosessimittarit 
• Projektimyyntiä tulisi 

seurata, jotta prosessiin 

tehtyjä muutoksia sekä 

projektimyynnin laatua 

kyettäisiin paremmin 

arvioimaan.  

➢ Mahdollisuutena ha-

vaita laadulliset muu-

tokset.  

➢ Mahdollisuus reagoida 

muutoksiin. 
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Projektien vastuuhenkilöt sekä prosessin kehittäminen 

Nykyisessä toimintamallissa ei ole osoitettu yksittäiselle projektin läpiviennille tai laajem-

min prosessin kehittämiselle näistä kyseisistä tehtävistä vastaavia tahoja. Yksittäisestä pro-

jektista vastaavan tahon puuttuminen estää projektin kokonaiskuvan muodostumista yhdel-

lekään henkilölle.  

Kun vastuu prosessista on määritelty tietylle taholle, on vastuu projektin onnistumisesta sel-

keästi asetettu jollekin, jolloin tämä lisää projektiin sitoutumista ja sen onnistumiseen täh-

täämistä. Tämä ”projektipäällikön” asemaa pitävä taho on myös yhteistyössä eri sidosryh-

mien kanssa ja tarvittaessa kutsuu koolle prosessin eri toimijat ja asiantuntijat. Projektin al-

kuvaiheessa tällä taholla on lisäksi vastuu selvittää projektin realistinen toteuttamisaikataulu 

niin, että siitä kyetään pitämään kiinni projektin aikana. (Lööw 2002, s.42) Yksittäisen pro-

jektin kohdalla vastuu tulisi olla parhaiten asiakastarpeen tuntevalla taholla eli myyjällä, 

jonka vastuulla projektin läpivienti tulisi olla nykyisessäkin toiminnassa. Tätä myyjän ase-

maa tulee kuitenkin selkeämmin tuoda esille. 

Laajemmin projektitoimituksen läpiviennin prosessin jatkuvasta kehittämisestä tulisi vastata 

muutaman henkilön muodostama joukko. Tämä joukko tulisi muodostaa eri toimintojen hen-

kilöistä, esimerkiksi myynnin ja SCM:n. Kehittämisessä tulisi hyödyntää kunkin prosessin 

eri osa-alueen tuntevia tahoja. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Lopuksi työstä kootaan johtopäätökset, jossa käydään läpi työn tavoitteet ja näiden täytty-

minen. Lisäksi tässä luvussa esitetään toimenpidesuositukset ja jatkotoimenpiteet, joiden 

avulla tämän työn kehittämiskohteet saadaan onnistuneesti käytäntöön sekä hyvin alkanut 

kehitystyö projektiliiketoiminnan parissa saadaan jatkumaan. 

5.1 Tavoitteiden toteutuminen 

Työn ensisijaisena tavoitteena oli löytää keinot projektiliiketoiminnan tarvesuunnittelun laa-

dukkaammalle toteuttamiselle. Tätä päämäärää lähdettiin tavoittelemaan yhden pääkysy-

myksen ja kolmen alakysymyksen avulla. Teoria rakentui aihepiirin ympärille, koostuen 

projektiliiketoiminnasta, prosesseista ja toimitusketjun hallinnasta. Alakysymykset pyrittiin 

muodostamaan niin, että näiden avulla saataisiin muodostettua vastaus ja ratkaisuvaihtoehto 

tutkimuksen pääkysymykselle. Ensimmäiseksi alakysymykseksi muodostui selvittää toimin-

tojen vastuut prosessin aikana. 

Ensimmäistä alakysymystä lähdettiin selvittämään kirjallisuutta hyödyntäen toimitusketjun 

hallintaan liittyen ja perehtyen etenkin yrityksen sisäiseen toimitusketjuun ja organisaation 

eri toiminnoille asetettuihin rooleihin ja vastuisiin. Teorian ja tutkimusympäristöön pereh-

tymisen avulla luotiin nykytilan kartoittamiseksi puolistrukturoitu haastattelu, jonka ensim-

mäisen ja viimeisen osion kautta pyrittiin rakentamaan mahdollisimman realistinen kuva en-

simmäisen alakysymyksen aihealueeseen. Haastattelu suunnattiin valikoidulle ryhmälle pro-

jektiliiketoiminnan parissa toimiville henkilöille. Haastattelujen kautta saatiin laaja-alaisesti 

vastauksia haastatteluosioiden kysymyksiin, joiden kautta kyettiin muodostamaan käytettä-

vät toimintamallit ja eri toimintojen panokset prosessin aikana. Haasteet tämän alueen ny-

kytilassa toivat yhtenäisten prosessien puuttuminen sekä roolien ja vastuiden osittainen puut-

tuminen. Näiden lisäksi saatiin kartoitettua prosessin haasteita haastattelun viimeisen osion 

kysymyksillä. Tässä osioissa pyrittiin kartoittamaan kohdeyrityksen sisäisen prosessin haas-

teita asiakaspalautteiden kautta. 
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Toiseksi alakysymykseksi muodostui laadukasta tarvesuunnittelua tukevat tietovirrat. Tä-

män alakysymyksen kautta lähdettiin tutkimaan tarvesuunnittelun kannalta oleellisten tieto-

jen hankintaa ja näiden tietojen kulkua tehokkaasti läpi organisaation. Kirjallisuudesta läh-

dettiin selvittämään tarvesuunnittelun teoriaa ja projekteihin liittyvää materiaalihankintaa. 

Teemahaastattelun toisen osion kautta pyrittiin kartoittamaan kohdeyrityksen materiaalihan-

kinnan vaiheita, tiedon hankintaa ja tiedonkulkua läpi organisaation. Haastattelujen avulla 

saatiin käsitys projektiliiketoiminnan tarvesuunnittelun todellisesta tilasta ja löydettiin tar-

vesuunnittelun kannalta haasteita aiheuttavat vaiheet. Haasteet muodostuivat ennakkotiedon 

hankinnan ja alkukartoitustietojen vähyydestä sekä puutteista. Lisäksi näiden tietojen ku-

lusta organisaation sisällä oli puutteita. 

Viimeiseksi alakysymykseksi muodostui tietoteknisten järjestelmien kyvykkyys ja hyödyn-

nettävyys nykyisessä prosessissa. Tämän alakysymyksen kautta lähdettiin selvittämään tie-

totekniikan käyttöä prosessin aikana ja sen mahdollisuuksia tukea nopeaa ja vaivatonta tie-

donsiirtoa läpi prosessin. Vastauksia mahdollisuuksista ja nykytilasta lähdettiin tutkimaan 

järjestelmiin liittyvän teorian kautta sekä teemahaastattelujen avulla. Järjestelmien ja ohjel-

mien määrän todettiin olevan nykyisessä prosessissa riittävällä tasolla, mutta haasteet koh-

distuivat näiden käytössä olevien ohjelmien käyttöön ja järjestelmien keskinäiseen kommu-

nikointiin.  

Alakysymysten kautta päästään kiinni pääkysymykseen, millainen on organisaation sisäisen 

prosessin oltava tukeakseen materiaalihankintaa projektiliiketoiminnan toimintaympäris-

tössä. Näiden alakysymysten kautta saatiin rakennettua ja mallinnettua projektiliiketoimin-

nan toimintaympäristöön projektitoimitusten läpiviennin prosessi, jossa on otettu huomioon 

tarvesuunnittelua edesauttavat vaiheet. Näiden lisäksi toimintojen vastuita ja rooleja proses-

sin aikana on pyritty selkeyttämään.  

Tutkimuksen alussa asetetut tavoitteet täyttyivät kokonaisuudessaan hyvin. Tutkimuksen ja 

eritoten nykytilan kartoittamisen osuttua kesälomien sesonkiaikaan, aiheutti se viivästyksiä 

kohdeyrityksen nykytilaan perehtymisessä, johtaen työn laajemman suorittamisen painottu-

misen tutkimusprosessin loppuvaiheeseen. Lisäksi työn aikana koettiin useaan otteeseen 

vastoinkäymisiä laaja-alaisemman haastattelu- ja yhteistyöjoukon kokoamisessa, mikä johti 

ennakkosuunnitelmissa olleen asiakasyhteistyön poisjäämiseen. Asiakasyhteistyön kautta 

olisi pystytty testaamaan prosessin toimivuutta pilottiprojektin kautta sekä mahdollisesti 
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kyetty keräämään tärkeää tietoa asiakkaan puolelta tarvesuunnitteluun ja yleisesti projektien 

toteutukseen liittyen.  

Tutkimustyön avulla saatiin kerättyä monipuolista tietoa projektiliiketoiminnasta ja sen vaa-

timuksista sekä koottua tämä tieto yhteen työhön. Nämä eri toimijoilta kerätyt tiedot auttavat 

kokonaiskuvan ymmärtämisessä, joka on ollut nykyisessä toiminnassa yksi suurimmista 

haasteista. Työn kautta lisättiin sekä vahvistettiin ymmärrystä myynnin merkityksestä tarve-

suunnittelun tukemiseksi. Mikäli tämä työ herättää enemmän keskustelua toimintojen välillä 

organisaation sisällä sekä saa aikaan vahvempaa tahtoa tarvesuunnittelun ja projektimyynnin 

kehittämisen ympärille, on tutkimuksen toteuttaminen kasvattanut merkitystään.  

Kuten S&OP teorian kauttakin ilmeni, on tulevaisuuden ennustaminen erittäin hankalaa. Py-

rittäessä takaamaan resurssit kysynnän täyttämiseksi, on tarvetta ja kysyntää pyrittävä en-

nustamaan mahdollisimman laadukkaasti. Kuten teoriakin antoi ymmärtää, on myynnin 

merkitys erittäin tärkeässä osassa tätä prosessia. Myynnin merkitys tuli esille myös tämän 

diplomityön kautta, joten tulokset olivat teoriaan verrattuna samankaltaisia.  

5.2 Toimenpidesuositukset 

Tutkimuksen kautta esiin tulleita nykytilan haasteita vähentääkseen ja toimintaa selkeyttääk-

seen, tulisi työssä kehiteltyä toimintamallia ryhtyä testaamaan pilottiprojektien avulla. 

Vaikka toimintamallin soveltuvuutta on käyty läpi organisaation sisällä, on sen toimivuutta 

testattava todellisen projektin kautta, jotta sen soveltuvuus todellisessa toimintaympäristössä 

voidaan varmistaa. Mikäli tässä työssä kehitelty prosessi koetaan pilottiprojektien kautta toi-

mivaksi, on seuraava askel ryhtyä viemään tätä prosessia projektiliiketoimintojen yhte-

näiseksi käytännöksi.  

Toimintamallin laajempi hyväksyntä ja vakiinnuttaminen vaatisi toteutuessaan mallin siirtä-

misen jokaisen prosessiin kuuluvan toiminnon tietoisuuteen. Tässä suurta vastuuta tulisivat 

kantamaan toimintojen päälliköt ja myynnin puolella, jonne tämä malli tuo suurimmat muu-

tokset niin myyntialueiden päälliköt. Esimerkiksi myynnin osalta voidaan aluemyyntipääl-

liköiden kautta toimintamalli jalkauttaa jokaiselle myyntialueelle erikseen. Tällöin toimin-

tamallin jalkauttaminen kullekin alueelle voidaan tehdä oman aluekohtaisen suunnitelman 

mukaisesti. Tämä tulee vaatimaan toimipaikoissa eritasoisia järjestelmäkoulutuksia. 
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5.3 Jatkotoimenpide-ehdotukset 

Toimintamallin kehittämisen ja prosessin kuvaamisen jälkeen on tärkeää pitää toimintatapo-

jen kehittämistä yllä ja pyrkiä jatkuvasti virtaviivaistamaan prosessia sekä kehittämään tar-

vesuunnittelua. Tätä kehittämistyötä tulisi jatkossa tehdä osa-alue kerrallaan, uppoutuen sy-

vemmälle prosessin vaiheisiin. 

Pyrkimyksenä taata jatkuva kehittäminen projektiliiketoimintojen ympärillä vaatii tuekseen 

osaavan ja kokemuksia omaavan joukon. Toimenpidesuosituksenakin projektiliiketoimin-

nan ympärille perustettavaksi ehdotetun oman ja laajemman kehitystiimin kautta projektilii-

ketoimintoja olisi mahdollisuus kehittää tavoitteellisesti. Merkittävänä asiana ryhmän muo-

dostamisessa olisi se, että ryhmä koostuisi aktiivisesti projektimyynnin parissa toimivista 

osapuolista. 

Yhteistyötä tarvesuunnittelun kehittämiseksi tulisi laajentaa vahvemmin asiakkaiden suun-

taan. Tiiviimmän toimitusketjuyhteistyön avulla eri toimijoiden on parempi keskittyä omaan 

ydinosaamiseen ja luoda muille toimitusketjussa oleville yrityksille mahdollisuudet tukea 

ketjun muita toimijoita. Pyrkimyksenä tulisi olla myös minimoida vaiheet prosessissa sekä 

automatisoida prosessi mahdollisimman pitkälle. Prosessivaiheet niitä suorittaville tahoille 

tulisi saada mahdollisimman helpoiksi.  
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6 YHTEENVETO 

 

Tutkimustyön ensisijaisena tavoitteena oli kehittää tarvesuunnittelua kohdeyrityksen projek-

tiliiketoiminnoissa. Tarvesuunnittelulla on suuri merkitys pyrittäessä toteuttamaan kannat-

tavaa liiketoimintaa. Tarvesuunnittelu kasvattaa merkitystään liiketoiminnassa, jossa ky-

syntä on varsin vaihtelevaa ja toimitusajat tuotteilla ovat varsin pitkiä. Kun tarjonta muodos-

tuu suurista määristä tuotenimikkeitä, ei ylisuuri varastointi ole enää taloudellisesti kannat-

tavaa. Teoreettinen viitekehys on pyritty rakentamaan laajaksi, jotta tutkimusympäristön 

haasteet kyetään huomioimaan tarvesuunnittelua ja laajemmin projektiliiketoimintojen pro-

sesseja kehitettäessä. Teoreettinen viitekehys muodostuu suurelta osin projektiliiketoimin-

nan ja toimitusketjun hallinnan ympärille, sisältäen tarkempaa perehtymistä muun muassa 

organisaation sisäiseen toimitusketjuun, sidosryhmäyhteistyöhön, prosessimallintamiseen ja 

prosessien kehittämiseen. 

Emipiirinen osio työstä muodostuu nykytilan selvittämisestä ja kehittämisehdotuksista. Ny-

kytilan kartoittamisen kautta luodaan kokonaisymmärrys projektiliiketoiminnan proses-

seista ja pyrittiin havaitsemaan nykyisessä toiminnassa olevat haasteet laadullisen tarve-

suunnittelun toteuttamiseksi. Nykytilan kartoittaminen toteutettiin haastattelemalla projekti-

liiketoimintojen parissa työskenteleviä henkilöitä, joilla tiedettiin olevan kokemuksia pro-

jektien toteuttamisista ja läpiviemisestä. Nykyisessä toiminnassa huomioituihin haasteisiin 

pyrittiin löytämään ratkaisuja teorian ja haastatteluissa tulleiden huomioiden kautta. Ideoin-

nissa pyrittiin kuulemaan kohdeyrityksessä mahdollisimman montaa eri tahoa, jotta organi-

saation sisäisiä huomioita saatiin hyödynnettyä ratkaisuissa.  

Haastattelujen kautta saatiin selville, että projektiliiketoimintoihin ei ollut luotu yhteisiä toi-

mintamalleja ja toimintojen välinen yhteistyö kohdeyrityksen sisällä on vajavaista. Työssä 

ilmenneisiin kehittämistarpeisiin ehdotetaan toimintamallia, jolla pyritään luomaan toimin-

taympäristöön yhtenäinen malli, jota hyödyntämällä pystytään tuomaan ratkaisuja myös ny-

kytilassa oleviin tarvesuunnittelun haasteisiin. 

Tässä työssä esiin nostetut kehittämisehdotukset jakautuvat joko saman tien pilottikohteissa 

testattaviksi, kuten toimintamallin tuomat muutokset sekä tämän työn jälkeisiksi jatkotoi-
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menpide-ehdotuksiksi. Jatkotoimenpide-ehdotukset sisältävät ehdotuksia tulevaisuuden ke-

hittämissuuntauksista, joihin tulisi perehtyä tarkemmin, ja jotka vaativat lisäksi laajempia 

muutoksia ja selvittelyjä. Jatkuvaa kehittämistä on pidettävä tulevaisuudessa yllä, jotta pro-

jektiliiketoimintojen prosesseja pystytään virtaviivaistamaan sekä jatkuvasti muuttuviin 

asiakastarpeisiin ja kilpailuun pystytään kohdeyrityksen puolelta vastaamaan. 



 

 

76 

 

LÄHTEET: 

 

Aaltonen, K. & Kujala, K. (2016). Towards an improved understanding of project stake-

holder landscapes. International Journal of Project Management. Vol. 34. s. 1537-1552. 

Aguilar-Savén, R. S. (2004). Business process modelling: Review and framework. Interna-

tional Journal of Production Economics. Vol.90, s. 129-149. 

Alfalla-Luque, R. & Medina-Lopez, C. (2009). Supply Chain Management: Unheard of in 

the 1970s, core to today's company. Business History. Vol. 51, nro. 2, s. 202–221. 

Andersen, B. & Fagerhaug, T. (2002). Eight steps to a new performance measurement sys-

tem. Quality Progress. Vol. 35, s. 112. 

Arnett, D. B. (2014). Improving marketing success: The role of tacit knowledge exchange 

between sales and marketing. Journal of Business Research, Vol. 67, s. 324-331. 

Artto, K., Martinsuo, M. & Kujala, M. (2006). Projektiliiketoiminta. WSOY Oppimateriaalit 

Oy. Helsinki. 

Bask, A., Kallio, J. & Tinnilä, M. (1996). Liiketoimintaprosessien kehittäminen. Helsingin 

kauppakorkeakoulun julkaisuja. Helsinki. 

Basnet, C. (2013). The measurement of internal supply chain integration. Management Re-

search Review. Vol. 36, s. 153-172. 

Bowersox, D. & Closs, D. (1996). Logistical Management. The Mcgraw-Hill Companies, 

INC. New York. 

Cova, B., Ghauri, P. & Salle, R. (2002). Project Marketing. John Wiley & Sons Ltd. New 

York.  

CSCMP (2013). Supply Chain Management Terms and Glossary. 

Damij, N. (2007). Business process modelling using diagrammatic and tabular techniques. 

Business Process Management Journal, Vol. 13, s. 70-90. 

Eskola, J. & Suoranta, J. (1998). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. Tam-

pere. 



 

 

77 

 

Fawcett, S. E. & Magnan, G. (2004). Ten guiding principles for high-impact SCM. Busi-

ness Horizons. Vol. 47, s. 67-74. 

Grimson, J. & Pyke, D. (2007). Sales and operations planning: anexploratory study and 

framework. International Journal of Logistics Management. Vol. 18, s. 322-346. 

Gudehus, T. & Kotzab, H. (2009). Comprehensive Logistics. Berlin, Heidelberg: Springer 

Berlin Heidelberg. 

Gwynne, R. (2011). Warehouse Management. Kogan Page Limited. Lontoo. 

Hannus, J. (1994). Prosessijohtaminen. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (2008). Tutkimushaastattelu. Yliopistopaino. Helsinki. 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. Tammi. Hämeenlinna. 

Huo, B., Ye, Y., Zhao, X. & Shou, Y. (2016). The impact of human capital on supply chain 

integration and competitive performance. International Journal of Production Economics. 

Vol. 178, s.132-143.  

Ilmarinen V. & Koskela K. (2015). Digitalisaatio. Talentum. Helsinki.  

Jespersen, B. D. & Skjott-Larsen, T. (2015). Supply chain management: in theory and 

practice. Copenhagen Business School Press 2005. 

Julkisen hallinnon suositukset-JHS. (2012). Prosessien kuvaaminen. [www-dokumentti]. 

[Viitattu: 26.6.2019]. Saatavissa: http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suosituk-

set/JHS152/JHS152.html 

Kamensky, M. (2015). Menestyksen timantti: strategia, johtaminen, osaaminen, vuorovai-

kutus. Talentum. Helsinki. 

Kankkunen, K., Matikainen, E. & Lehtinen, L. (2005). Mittareilla menestykseen. Talentum. 

Helsinki. 

Kaupan Liitto. (2016). Kaupan näkymät 2016-2017. [Verkkodokumentti]. [Viitattu: 

24.7.2019]. Saatavissa: https://kauppa.fi/tilastot 

Kettunen, S. (2003). Onnistu projektissa. WSOY. Helsinki. 



 

 

78 

 

Kim, H. (2017). Information technology and firm performance: The role of supply chain 

integration. Operations Management Research. Vol.10, s. 1-9. 

Laamanen, K. (2001) Johda liiketoimintaa prosessien verkkona. Laatukeskus. Keuruu. 

Laamanen, K. & Tinnilä, M. (2009). Prosessijohtamisen käsitteet. Teknologiainfo Teknova 

Oy. Espoo. 

Langevin, A. & Riopel, D. (2005). Logistics Systems: Design and Optimization. Boston. 

Lecklin, O. (2006). Laatu yrityksen menestystekijänä. Talentum. Helsinki. 

Lester, A. (2013). Project management, planning and control: Managing engineering, con-

struction, and manufacturing projects to PMI, APM, and BSI standards. Butterworth-Heine-

mann. Oxford. 

Logistiikan Maailma. (2019). Verkkoaineisto. [Viitattu: 9.7.2019]. Saatavilla: 

http://www.logistiikanmaailma.fi/osto-ja-myynti/hankintatoimi-ja-ostotoiminta/tavoitteet-

ja-vastuut/ 

Luzzini, D. (2015). From sustainability commitment to performance: The role of intra- and 

inter-firm collaborative capabilities in the upstream supply chain. International Journal of 

Production Economics. Vol. 165, s. 51-63. 

Van Looy, A. (2016). Business process performance measurement: A structured literature 

review of indicators, measures and metrics. Springerplus.  

Lööw, M. (2002). Onnistunut projekti. Tietosanoma Oy. Helsinki. 

Madhani, P. (2011). Supply Chain Management and Marketing Integration: Developing a 

Complementary Framework. ASBM Journal of Management. Vol. 4, s. 74-86. 

Mantel, S., Meredith, J., Shafer, S. & Sutton, M. (2001). Project Management in Practice. 

John Wiley & Sons. New York. 

Martola, U. & Santala, R. (1997). Liiketoimintaprosessit. WSOY. Porvoo. 

Monczka, R., Trent, R. & Hanfield, R. (2005). Purchasing & Supply Chain Management. 

South-Western. Ohio. 



 

 

79 

 

Montague, R. (2017). Turbocharge your sales and operations planning process. Industrial 

Management. Vol. 59, s.16-21. 

Morris, D. & Brandon, J. (1994). Liiketoimintaprosessien uudistaminen. WSOY. Juva. 

Nieminen, S. (2016). Hyvä hankinta - parempi bisnes. Talentum Pro. Helsinki. 

Noroozi, S. & Wikner, J. (2017). Sales and operations planning in the process industry: A 

literature review. International Journal of Production Economics. Vol. 188, s. 139-155. 

Näsi, J. & Aunola, M. (2002). Strategisen johtamisen teoria ja käytäntö. Tammerpaino Oy. 

Tampere. 

Parente, H., Lee, P., Ishman, M. & Roth, A.  (2008). Marketing and supply chain manage-

ment: A collaborative research agenda. Journal of Business & Industrial Marketing. Vol 23, 

s. 520-528. 

Pearson, M. (2010). Procurement risk management: What it takes to be a leader. Logistics 

Management. Vol. 49, s. 18-19. 

Pheng, L. S. (2018). Project Management for the Built Environment. Springer. Singapore. 

Pitkämäki, A. (2000). Pk-yrityksen liiketoimintasuunnitelma. Kauppakaari Oyj. Helsinki. 

Project Management Institute. (2013). A guide to the project management body of 

knowledge. Newtown Square. Pennsylvania. 

Pulkkinen, M., Rajahohka. M., Siuruainen, R., Tinnilä, M. & Wendelin, R. (2005). Liiketoi-

mintamallit arvonluojina ─ ketjut, pajat ja verkot. Kopioniini Oy. Helsinki. 

Rauhala, M. S. (2011). Osta oikein, ansaitse enemmän. Talentum. Helsinki. 

Sakki, J. (2003). Tilaus- Toimitusketjun hallinta. Jouni Sakki Oy. Espoo. 

Sakki, J. (2014). Tilaus-toimitusketjun hallinta. Jouni Sakki Oy. Vantaa. 

SAP. (2019). Why SAP?. [Verkkosivusto]. [Viitattu 22.7.2019]. Saatavissa: 

https://www.sap.com/why-sap.html 

Skjott-Larsen, T. (2007). Managing the global supply chain. Copenhagen Business School. 

Kööpenhamina. 



 

 

80 

 

Standler, H. & Kilger, C. (2008). Supply Chain Management and Advanced Planning. 

Springer.  

Ståhle, M., Ahola, T. & Martinsuo, M. (2019). Cross-functional integration for managing 

customer information flows in a project-based firm. International Journal of Project Man-

agement. Vol. 37, s. 145-160. 

Thomopolous, N. (2015). Demand Forecasting for Inventory Control. Springer. 

Teittinen, H. (2013). ERP in action — Challenges and benefits for management control in 

SME context. International Journal of Accounting Information Systems. Vol. 14, s. 278-

296. 

Tikkanen, H. & Aspara, J. (2008). Projektimarkkinointi. Talentum. Helsinki. 

Tuomikangas, N & Kaipia, R. (2014). A coordination framework for sales and operations 

planning (S&OP): Synthesis from the literature. International Journal of Production Eco-

nomics. Vol. 154, s. 243. 

Vilkka, H. (2006). Tutki ja havainnoi. Tammi. Helsinki. 

Wallace, T (2004). Sales & Operations Planning. T. F. Wallace & Company. Ohio. 

 

 



 

 

 

 

LIITE 1. Teemahaastattelu, haastattelurunko 

Tämän haastattelun tarkoituksena on selvittää projektiliiketoiminnan nykytilaa sekä hyö-

dyntää tämän haastattelun kautta saatuja tietoja projektiliiketoiminnan prosessien kehittä-

misessä. Haastateltaviksi valitaan useita projektiliiketoiminnan parissa työskenteleviä 

myynnin ja SCM:n henkilöitä. 

 

1. Tilaus-toimitusprosessi projektiliiketoiminnassa 

o Mitkä ovat nykyisen tilaus-toimitusprosessin vaiheet? 

o Kuinka vastuut ja roolit eri toimintojen (myynti, logistiikka, tuotelinja) vä-

lillä on eriteltynä nykyisessä prosessissa?  

o Kuinka monta myyjää/planneria/logistiikan työntekijää osallistuu proses-

siin? 

o Kuinka hyvin toimintojen vastuut ja muiden toimintojen asettamat odotuk-

set on pystytty kuvaamaan nykyisessä prosessissa? 

o Miten eri toimituskanavat, kuten tehdaskauppa, varastokauppa (K-raudat)  

ja keskusvarastokauppa vaikuttavat toimintaanne? 

o Millaiset ohjelmat/ohjelmistot tukevat prosessin läpivientiä (tiedon siirtoa 

läpi prosessin)?  

 

 

2. Tarvesuunnittelun tukeminen ja asiakastarpeen selvittäminen 

o Miten hoituu tuotelinjojen / myyjien / logistiikan välinen yhteistyö sopimus-

neuvotteluiden / toimitusjärjestelmien aikana? (Logistisiin ratkaisuihin liit-

tyen) 

(jatkuu) 



 

 

 

        (liite 1 jatkoa) 

o Kuinka logistiikkaosastoa tai tuotelinjoja hyödynnetään sopimusneuvotte-

luiden aikana? (Hinnoittelu, toimitukset ym.) 

o Miten eri tarpeet logistiikkaan ja tarvesuunnittelua liittyen otetaan huomi-

oon sopimusneuvotteluissa? 

o Mitä asioita tulee huomioida tilausvaiheessa taatakseen materiaalisaata-

vuus? 

 

3. Projektien seuranta ja arviointi 

o Millä tavoin projektien etenemistä on mahdollista seurata? 

o Millä tavoin itse seuraat tai osastollasi seurataan projektien onnistumisia? 

o Mitkä tekijät vaikuttavat toimitusten viivästymisiin tai tuotteisiin kohdistu-

neisiin asiakaspalautteisiin?  

o Millä tavoin käydään läpi päätökseen saatuja projekteja ja kuinka niistä saa-

tuja oppeja hyödynnetään? 

o Millaisin keinoin projekteista saatuja kokemuksia käydään läpi toimintojen 

välillä? 

o Millaisena koet tilaus-toimitusprosessin toimivuuden tällä hetkellä? Mikä 

toimii hyvin, ja mitkä asiat tai vaiheet tuottavat haasteita / ongelmia? 

 

  



 

 

 

LIITE 2. Projektitoimitusten läpiviennin prosessin toiminnot-taulukko 

 

Prosessin kulku Syöte Tarkempi kuvaus tehtävistä Toimijat Tuotos

1.1.  ̶  1.13.

Mahdollisten 

projektien 

kartoittaminen

Mahdollisen 

asiakastarpeen 

tunnistaminen

Myyjä tiedustelee asiakkaalta 

mahdollisesti toteutettavissa olevista 

projekteista. Toimittaa yhteenvedon 

keräämistään tiedoista plannerille.

Asiakas toimittaa myyjälle 

ennakoivasti tietoa mahdollisista 

tulevista tarpeista sekä on 

yhteydessä myyjään todellisen 

tarpeen synnyttyä.

Planneri vie myyjiltä saadut 

ennakkotiedot RELEXIIN.

*Asiakas

*Myyjä

*Planneri

-Ennusteen 

muodostuminen 

RELEXIIN

sekä

-Asiakastarpeen 

muodostuminen

2.1.  ̶  2.3.

Asiakastarpeen 

täyttämisen 

selvittäminen

Asiakastarpeen 

vastaanottaminen

Myyjä selvittää ratkaisut asiakkaan 

tarpeen täyttämiseksi. Huomioitava 

seuraavat asiakohdat:

- Aikataulutus

- Tuotenimikkeet

- Saatavuus

- Toimitusmuodot

- Palvelut

Myyjä ilmoittaa aina 

materiaalitarpeesta hankintaan.

Tukitoiminnot avustavat 

asiakastarpeen täydentämisen 

ratkaisemisessa. Toteutettavana 

mahdottomat projektit tulee 

tunnistaa ja välttää.

*Asiakas

*Myyjä

*SCM (laajemmin)

*Planneri

*Tuotelinja

Tilauksen hyväksyminen 

/ hylkääminen

2.4.  ̶  2.5.

Tilauksen 

tallentaminen 

järjestelmään

Tilauksen 

hyväksyminen

Myyjä tallentaa tiedot itse SAP-

järjestelmään tai toimittaa tilauksen 

tilauskeskukseen tallennettavaksi.

Asiakaspalvelu tallentaa tilauksen 

SAP-järjestelmään.

*Myyjä

*Asiakaspalvelu

-Tilauksen 

tallentaminen SAP-

järjestelmään

-SAP->Relex

-Ostokehotus

3.1.  ̶  3.2.

Oston tekeminen

Ostokehotus Planneri lähettää toimittajalle 

ostotilauksen.

Mukana ostoa tukemassa CM 

(tuotelinja), mikäli vaativia tai suuria 

projektitarpeita.

*Planneri

*CM (tuotelinja)

*Ulkopuolinen 

toimija 

(Tavarantoimittaja)

-Toimittaja hyväksyy 

ostotilauksen.

-Toimittaja toimittaa 

tilausvahvistuksen.

4.1  ̶  4.3. 

Tilausvahvistuksen 

vastaanottaminen 

toimittajalta & 

asiakkaan 

informointi

Tilausvahvistuksen 

lähteminen 

toimittajalta

Tavarantoimittaja toimittaa 

vahvistuksen ja lähetyslistat, joko 

suoraan järjestelmien välillä tai 

erikseen esim. sähköpostin 

välityksellä.

Planneri tallentaa tiedot SAP-

järjestelmään, informoi muita 

toimijoita, kuten myyntiä 

toimitusmuutoksista. 

Näitä ovat:

- Aikataulumuutokset

- Tuotemuutokset

Myyjä seuraa avoimia toimituksia 

SAP:sta. Mikäli tapahtunut 

muutoksia, ottaa yhteyttä planneriin 

ja selvittää muutokset ja 

jatkotoimenpiteet.

*Planneri

*Tavarantoimittaja

*Myyjä

Tilausvahvistuksen 

sisältämien tietojen 

päivittäminen SAP-

järjestelmään.

5.1.

Asiakastilauksen 

siirtyminen 

varastolle

Asiakastilaus SAP-

järjestelmästä

Varasto: Asiakastilauksen 

poimiminen SAP-järjestelmästä, 

tuotteiden kerääminen ja 

toimituksen asettaminen 

lähtövalmiiksi

*Varasto Asiakastilaukseen 

sisältyvien tuotteiden 

kerääminen ja 

asettaminen 

lähtövalmiuteen.

6.

Asiakastilauksen 

toimittaminen 

asiakkaalle

Tuotteiden keräys 

ja toimittaminen 

lähtövalmiiksi.

Kuljetusyritys: Noutaa tuotteet 

varastolta ja toimittaa asiakkaalle 

sovittuna ajankohtana.

Asiakas: Vastaanottaa tuotteet 

kuljetusyritykseltä.

*Kuljetusyritys

*Asiakas

*Varasto

-Asiakastilauksen 

toimitus asiakkaalle.

-Tavaran vastaanotto 

asiakkaan esittämässä 

toimitusosoitteessa.

Projektitoimitusten läpivienti


