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Prosessien suunnittelulla ja kuvaamisella on monia hyötyjä liiketoiminnalle. 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on kirjallisuuden ja case-yrityksen avulla 

tutustua prosessien suunnitteluun ja kuvaamiseen pk-yrityksien ja 

palveluyrityksien kannalta. Työssä käydään läpi, miten prosessien suunnittelua 

tulisi toteuttaa aloittavassa yrityksessä ja mitä kuvaamisessa tulisi ottaa huomioon. 

Case-yrityksenä toimii rakennuskorjaustoimintaa aloittava yritys, jonka toimintaa 

on tarkoitus kuvata. 

Prosessien suunnittelu aloitetaan yrityksessä määrittelemällä arvoa tuottavat 

toistuvat toiminnot, jotka alkavat asiakkaan tarpeesta ja päättyvät asiakkaan 

tarpeen tyydyttämiseen. Nämä toiminnot ovat yrityksen prosesseja, jotka yritys voi 

jakaa ydin- ja tukiprosesseihin. Kun prosessit on suunniteltu ja määritelty, ne tulee 

kuvata. Kuvaukset ovat viestinnänväline sekä prosessien kehittämisen pohja.  

Muuttuvassa maailmassa yritysten tulee pystyä kehittymään jatkuvasti ja 

vastamaan kasvaviin asiakkaiden vaatimuksiin. Prosessiajattelun keskeisimmät 

piirteet ovat asiakaslähtöisyys sekä jatkuva kehittäminen ja parantaminen. 

Pienetkin palveluyritykset voivat hyötyä prosessiajattelusta muun muassa 

saavuttamalla parempaa toimintavarmuutta, laadunhallintaa sekä 

asiakastyytyväisyyttä.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Yhteiskunnassa ja organisaatioissa on tapahtunut ja tapahtuu jatkuvasti muutosta. Kuluttajien 

tiedon lisääntyessä tarpeet kasvavat ja elämykset sekä arvontuottokokemukset nousevat 

suurempaan osaan. Yrityksien on yhä tärkeämpi vastata asiakkaiden tarpeisiin ja tuottaa 

asiakkaille arvoa. Arvon tuottaminen ja muuttuviin tarpeisiin vastaaminen vaatii yrityksen 

toimintojen kehittämistä. (Laamanen 2001, 10–11) Kilpailun koventuessa ja vaatimusten 

kasvaessa uudet pienyritykset kohtaavat yhä enemmän hankaluuksia, kuinka erottautua 

markkinoilta. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä (pk-yritykset) on kuitenkin omat 

ominaispiirteensä, joita ne voivat käyttää hyväkseen. Pk-yrityksillä voi olla esimerkiksi 

mahdollisuuksia parempaan joustavuuteen, ja ne pystyvät sitä kautta vastaamaan asiakkaiden 

kysyntään nopeammin (Kaminski et al. 2008).  

Prosessiajattelun hyödyntäminen liiketoiminnassa voi olla yksi ratkaisu yrityksen haasteisiin. 

Prosessiajattelu perustuu asiakkaaseen ja asiakkaan tarpeisiin sekä niiden täyttämiseen. 

Prosessiajattelun keskeisenä osana on jatkuva kehittäminen ja parantaminen. Prosessien 

hyödyntäminen liiketoiminnassa liitetään usein isoihin, pitkään toimineisiin, 

valmistusliiketoiminnan yrityksiin. Kaikki liiketoiminta perustuu kuitenkin prosesseihin, 

vaikka niitä ei suoranaisesti olisikaan suunniteltu ja kuvattu yrityksessä. Pk-yrityksissä 

prosessiajattelun hyödyntäminen on vähäisempää. Kuitenkin tiedostetulla prosessityöllä, jossa 

prosessit tunnistetaan ja kuvataan pohjaksi niiden kehittämiselle, voi pienempikin yritys 

saavuttaa paljon hyötyjä. Etenkin palveluliiketoiminnassa prosessien kuvaaminen toimii 

vahvasti pohjana liiketoiminnan kehittämiselle, palvelun selkeyttämiselle sekä 

tuotteistamiselle.  

Tässä kandidaatintyössä perehdytään aloittelevan pienpalveluyrityksen prosessien 

suunnitteluun ja kuvaamiseen. Kuinka aloittavan yrityksen tulisi suunnitella ja kuvata 

prosessejaan maksimoidakseen hyötyä? Mitä hyötyjä se voi saavuttaa liiketoiminnalleen 

prosessien suunnittelusta ja kuvaamisesta? 
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1.2 Case-yritys, tutkimusongelma ja tavoitteet 

Case-yrityksenä toimii Carki Oy, joka on perustettu vuonna 2019 Joensuussa. Yrityksessä on 

tällä hetkellä yrittäjäpariskunnan lisäksi yksi työntekijä. Yritys on parhaillaan käynnistämässä 

uutta liiketoiminnan osa-aluetta. Liikeideana on tuotteistaa helposti ostettavia 

palvelukokonaisuuksia rakentamiseen ja remontoimiseen liittyen. Pääpaino on terveellisten ja 

turvallisten sisäilmaolosuhteiden takaamisessa. Laadun ja osaamisen merkkinä toimivat 

työntekijöiden henkilösertifikaatit, joita valvoo ja ylläpitää muun muassa Eurofins Expert 

Services Suomi. Palvelut tuotteistetaan helposti rakentamisen kokonaisprosessista irrotettaviksi 

toiminnoiksi. Tavoitteena on tunnistaa 2–3 työvaihetta ja tuotteistaa niistä jokaisesta omat 

palvelukokonaisuutensa. 

Ensimmäisenä uuden liiketoiminnan käynnistämisessä yritys keskittyy tiivistyskorjauksiin. 

Palvelussa toteutetaan rakennuksessa todettujen haitallisten ilmavuotojen tiivistyskorjaukset ja 

estetään haitallisten altistekijöiden pääsy sisäilmaan. Tiivistyskorjausmenetelmiä tarjotaan 

palveluna niin uudisrakennuskohteisiin kuin korjauskohteisiin. Menetelmien työprosessit ovat 

käytännössä yhteneväiset molemmissa kohteissa. Tiivistystyötä tekevillä asentajilla on muun 

muassa märkätilojen vedeneristäjän ja rakenteiden tiivistäjän Eurofins Expert Services Suomen 

myöntämät henkilösertifikaatit.  

Työ käsittelee case-yrityksen kannalta palveluprosessien suunnittelua ja kuvaamista. 

Yrityksellä on karkeat hahmotelmat prosesseista, mutta työ keskittyy tarkemmin tunnistamaan 

prosessit ja luomaan prosessikartan sekä mallikuvauksen ydinprosessista. Mallikuvauksen on 

tarkoitus olla helposti yrityksen hyödynnettävissä myös sen muiden prosessien kuvaamiseen. 

Tarkoituksena on kirjallisuuden avulla tutkia miten palveluprosesseja kannattaa suunnitella ja 

kuvata, jotta ne olisivat mahdollisimman sujuvat, kannattavat sekä tuottavat. Työ aloitetaan 

kartoittamalla, millaisia prosesseja yrityksessä on tunnistettavissa. Mistä ydinprosesseista ja 

tukiprosesseista toiminta koostuu ja miten niitä kannattaisi kuvata ja kehittää? 

Päätutkimuskysymys: 

• Miten palveluprosesseja suunnitellaan ja kuvataan aloittelevassa pk-yrityksessä? 

Osatutkimuskysymykset: 
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• Mitä kirjallisuudessa kerrotaan prosessien suunnittelusta ja kuvaamisesta? 

• Kuinka case-yrityksen tulee suunnitella ja kuvata sen palveluprosesseja? 

• Mitä hyötyjä prosessiajattelun hyödyntämisestä on pienyrityksen toiminnalle?  

Työn lopputuloksena syntyy katsaus, kuinka case-yrityksen kannattaisi suunnitella ja kuvata 

prosessejaan ja mitä hyötyjä yritys saavuttaa prosessiajattelun hyödyntämisellä. Lisäksi 

lopputuloksena mallinnetaan tiivistyskorjauksen ydinprosessin vaiheet. Raportti tulee 

käsittämään kirjallisuuskatsauksen prosessijohtamiseen ja -ajatteluun, palveluprosesseihin, 

niiden suunnitteluun sekä kuvaamiseen. Työn lukija saa kuvan mitä pk-yrityksien tulisi 

huomioida prosessiensuunnittelussa ja -kuvaamisesta palveluliiketoiminnassa. Muut 

aloittelevat palveluyritykset saavat raportista mallin aloittavan yrityksen prosessisuunnittelun 

ja -kuvaamisen tueksi. 

1.3 Työn toteutus ja rakenne 

Työ jakaantuu kirjallisuuskatsaukseen ja empiiriseen osioon. Empiriaosassa perehdytään 

aiheeseen case-yrityksen kannalta. Työn pääpaino on kirjallisuudessa ja sieltä löytyvistä 

prosessien suunnitteluun, kuvaamiseen, kehittämiseen ja johtamiseen sekä 

palveluliiketoiminnan ominaispiirteisiin liittyvissä artikkeleissa, julkaisuissa ja kirjoissa. Case-

osuutta varten on perehdytty yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan sekä haastateltu yrityksen 

johtoa. Työn rajaus on tehty vastaamaan case-yrityksen toimintaympäristöä.  

Luvussa kaksi käydään läpi prosessien kehittämisen, kuvaamisen ja prosessijohtamisen teoriaa. 

Luvussa perehdytään etenkin palveluprosesseihin ja niiden erityispiirteisiin sekä prosessien 

suunnitteluun ja kuvaamiseen. Työn kolmas luku keskittyy case-yritykseen. Siinä käydään läpi 

case-yrityksen tiivistyskorjaustoiminnassa tunnistettavia prosesseja ja niiden kuvaamista. 

Lisäksi siinä laaditaan yritykselle tiivistyskorjauksen ydinprosessikuvaus. Neljännessä luvussa 

tarkastellaan, millaisia hyötyjä prosessiajattelun avulla on saavutettavissa case-yrityksen 

liiketoiminnassa sekä miten yrityksen tulisi toimia jatkossa. Lopussa on yhteenveto työn 

olennaisimmista asioista sekä johtopäätökset prosessiajattelun ja -johtamisen annista pk-

palveluyrityksiin.   
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2 PROSESSIT POHJANA PALVELULIIKETOIMINNALLE 

Nykypäivänä valmistustoiminnan ja palveluliiketoiminnan rajat alkavat häilyä. Yhä useampi 

valmistustoimintaa harjoittava yritys alkaa tarjoamaan valmistustoiminnan rinnalle 

asiakkailleen palveluita. (Grönroos & Tillman 2009) Vaikka palvelu- ja 

valmistusliiketoiminnan välillä löytyy yhtäläisyyksiä, on niiden välillä myös eroja, jotka 

erottavat niiden toiminnat toisistaan. Nämä erot on hyvä tunnistaa, jotta voidaan toimia 

esimerkiksi mahdollisimman tehokkaasti. Eroilla on myös olennainen merkitys prosesseihin ja 

niiden johtamiseen sekä määrittämiseen. (Yalley & Sekhon 2014) 

Yrityksien toiminnot koostuvat joukosta prosesseja. Prosessien suunnittelu, kuvaaminen ja 

kehittäminen on monelta kannalta tärkeää yrityksen toiminnalle. Uudet yritykset joutuvat 

suunnittelemaan prosessit alusta alkaen ilman dataa tai pohjatietoa aiemmista toiminnoista. 

Prosesseihin perustava prosessijohtaminen rikkoo petinteisiä matriisiorganisaation rajoja ja 

pyrkii keskittymään asiakkaaseen ja jatkuvaan kehittämiseen (Hannus 1994, 55). 

Prosessijohtaminen onkin yleisempää isoimmissa organisaatioissa, mutta hyödynnettävissä 

myös pienempiin yrityksiin (Bandara & Opsahl 2017).  

Tässä osassa käsitellään yleisesti teoriaa prosessien ja prosessiajattelun sekä -johtamisen 

piirteistä. Mitkä ovat palveluliiketoiminnan ominaispiirteitä erityisesti pk-yrityksien 

näkökulmasta ja mitä palveluprosessit ovat, sekä miten niitä voidaan suunnitella ja kuvata 

aloittavassa yrityksessä? 

2.1 Palveluliiketoiminnan ominaispiirteet  

Edvardsson et al. (2005) toteavat artikkelissaan monien tutkijoiden määrittelevän palvelut 

aktiviteetteina, tekoina tai prosesseina. Palveluihin liittyy vahvasti vuorovaikutus 

palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä pelkän vaihdannan sijaan. Palvelut ovat nimenomaan 

prosesseja eivätkä liiketoiminnan kohteita. (Grönroos & Tillman 2009) Zeithaml et al. (1985) 

esittävät palveluiden eroavan aineellisestä hyödykkeistä aineettomuudella, 

heterogeenisyydellä, pilaantuvuudella sekä tuotannon ja kulutuksen erottamattomuudella. 

Palveluita siis tuotetaan ja kulutetaan ainakin osittain samaan aikaan (Grönroos & Tillman 

2009). Lovelock ja Gummesson (2004) kyseenalaistavat näitä ominaispiirteitä ja esittävät muun 

muassa, että tuotannon ja kulutuksen erottamattomuus ei välttämättä koske kaikkia aloja.  
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Valtaosa Suomen yrityksistä on pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Pienten yrityksien 

ominaispiirteet sekä vahvuudet ja heikkoudet eroavat suuremmista yrityksistä. Nooteboom 

(1994) nimeää pienyritysten avainominaisuuksiksi itsenäisyyden, persoonallisuuden ja pienen 

skaalan. Ominaisuuksiin vaikuttavat osittain myös yrittäjän henkilökohtaiset ominaisuudet, 

mutta ne eivät kuitenkaan ole suoraan yrityksen ominaisuuksia. Isot yritykset saavuttavat etuja 

resurssien ja materiaalien suhteen, kun taas pienyritykset käyttäytymisen suhteen esimerkiksi 

pienyrityksien toiminta voi olla motivoituneempaa ja joustavampaa. Pienillä yrityksillä on 

usein rajoitettu palvelulinja, ja ne ovat erikoistuneet johonkin tiettyyn markkinarakoon. 

Työntekijöillä voi olla läheinen suhde asiakkaisiin ja asiakkaiden tyytyväisyys on iso osa 

suorituskyvyn arviointia. Läheinen suhde voi helpottaa asiakkaiden vaatimusten ymmärtämistä. 

Pk-yritykset käyttävät pääasiallisena kasvun lähteenä suullista viestintää. (Supyuenyong et al. 

2009)   

Palveluliiketoiminnan konseptien käsitys laajentuu koko ajan. Avainkäsitteitä 

palveluliiketoiminnassa ovat muun muassa palvelun laatu, palvelun tuottavuus, arvon 

luominen, asiakkaan käyttäytyminen, kokemuksen hallinta ja palveluprossien kehittäminen 

sekä asiakasresurssien hallinta. (Yalley & Sekhon 2014) Näiden käsitteiden ymmärtäminen on 

tärkeää yrityksen kannalta, koska niillä on merkitystä koko yrityksen toimintaan.  

Palvelun työntekijän tulee mukautua epävarmuustekijöihin ja vastata niihin, jotta yritys voi 

saavuttaa tyydyttäviä suorituksia (John et al. 2006). Työntekijöillä on suuri vaikutus palvelun 

tuottamiseen sekä asiakkaan kokemukseen. Työntekijät ovatkin yrityksen tärkein resurssi. 

Työntekijät ovat yrityksen yksilöllistä pääomaa ja osa henkistä pääomaa. Palveluyrityksen tulee 

ottaa huomioon, että se saa säilytettyä itsellään yksilöllistä pääomaa tai muunnettua 

mahdollisimman paljon siitä rakenteelliseksi pääomaksi. Rakenteellinen pääoma on osa 

yrityskulttuuria ja se on pysyvää yrityksessä. Jos henkistä pääomaa ei saada muutettua 

pysyväksi rakenteelliseksi pääomaksi, se voi kadota kokonaan työntekijöiden lähdön myötä. 

(Grönroos & Tillman 2009) Supyuenyong et al. (2009) toteavat tutkimuksessaan, että pk-

yrityksien prosessit ja menettelytavat eivät tue käytettävissä olevan tiedon leviämistä vaan 

edistävät enemmän hiljaisen tiedon säilöntää. Sen lisäksi, että henkilöstön lähdön myötä tietoa 

voi kadota, jollei sitä muuteta jollain tavalla pysyväksi, resurssien muutokset vaikuttavat myös 

koettuun palvelun laatuun (Grönroos & Ojasalo 2004).  
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Laatukäsite on monimutkainen ja riippuu tarkastelunäkökulmasta. Standardeissa esitetään 

virallisia määritelmiä ja vaatimuksia laadulle. Toiminnan laatu on yksi tarkastelu näkökulma, 

joka liittyy yrityksen toimintoihin muun muassa valmistamisen ja jakelun suorittamisen 

hyvyyteen. Toiminnan laatu on tärkeä sekä yritykselle, sen kannattavuudelle, että asiakkaalle. 

(Salomäki 2003, 35–38) Asiakkaalla on valta markkinoilla ja hän tekee ostopäätöksen 

kokonaisuuden perusteella sen mukaan minkä itse kokee parhaaksi ja tyydyttävimmäksi 

välittämättä siitä, mikä olisi esimerkiksi teknisesti paras vaihtoehto (Salomäki 2003, 36). 

Palveluntarjoajan tuleekin ymmärtää, kuinka käyttäjät kokevat laadun ja arvioivat sitä 

(Grönroos & Tillman 2009). Palvelun laadun käsitys muodostuu kokonaisuudessaan tuotanto-, 

toimitus- ja kulutusprosesseista. Asiakas kokee ja määrittelee laadun näistä prosesseista 

syntyneiden kokemuksiensa kautta. Tunteilla on suuri vaikutus koettuun palvelun laatuun. 

(Edvardsson 2005) Kokemusten hallinta tuleekin yritykselle yhä tärkeämmäksi. 

Laadunhallinnan lisäksi Lywood et al. (2009) toteavat tutkimuksessaan yrityksien, jotka 

keskittyvät asiakkaiden kokemusten hallintaan olevan tuottavampia. 

Palveluliiketoiminta kärsii kahdesta pääpointista, 1. kuinka vastata asiakkaiden vaatimuksiin ja 

2. kuinka alentaa kustannuksia (Piercy & Rich 2009). Voi olla, että samalla halutaan lisätä 

arvoa, mutta kuitenkin vähentää kustannuksia standardoinnin avulla. Yrityksen tuleekin pyrkiä 

ymmärtämään mahdollisimman hyvin alaansa ja kuluttajien valintaperusteita. (Lovelock 1983) 

Tehoton palvelu muodostuu esimerkiksi siitä, kun tarjotaan läheisessä suhteessa asiakkaaseen 

yksinkertaista palvelua tai monimutkaista palvelua löyhässä suhteessa asiakkaaseen. Tällöin 

kustannusten ja lisäarvon tuottaminen sekä laatutasot eivät kohtaa. (Bask et al. 2010)  

Tuottavuudessa tarkastellaan sitä, kuinka tehokkaasti panokset muunnetaan prosesseissa 

taloudelliseksi tulokseksi yritykselle ja arvoksi asiakkaille. Palveluyrityksissä tuottavuuden 

käsittäminen ja mittaaminen on kuitenkin monimutkaisempaa sekä osittaisempaa kuin 

perinteisessä valmistustuotannossa. Grönroos ja Ojasalo (2004) listaavat kehittämänsä 

palvelujen tuottavuusmallin mukaan palveluiden tuottavuuden riippuvan kolmesta seikasta, 

jotka ovat 1. kuinka tehokkaasti palveluprosessien panosresurssit muutetaan tuotoksiksi 

palveluiden muodossa, 2. kuinka hyvin palveluprosessin laatu ja sen tulos havaitaan sekä 3. 

kuinka tehokkaasti palveluprosessin kapasiteettia käytetään. Palveluiden tuottavuus pohjautuu 

siis pitkälti prosesseihin ja niiden tehokkaaseen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Grönroos 

& Tillman (2009) nimeävätkin palveluiden tärkeimmäksi piirteeksi niiden prosessiluonteen. 
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2.2 Prosessiajattelu pk-yrityksissä ja palveluprosessit 

Laamanen (2001, 19–20) määrittelee prosessin joukoksi toisiinsa liittyviä toistuvia toimintoja 

ja niiden toteuttamiseen vaadittavia resursseja, joiden avulla syötteet muutetaan tuotteeksi. 

Myös Aguilar-Savén (2004) toteaa liiketoimintaprosessien olevan yhdistelmä yrityksen sisäistä 

toimintaa ja niiden järjestystä sekä riippuvuutta kuvaava rakenne, jonka lopputuloksena on 

haluttu tuotos. Keskeisimpinä määritelmissä Aguilar-Savén (2004) toteaa olevan syötteen ja 

tuotoksen suhteen, jossa syöte muutetaan tuotokseksi sarjalla toimintoja, jotka lisäävät arvoa 

syötteeseen. 

Olennainen tekijä liiketoimintaprosesseille on, että niillä on aina asiakas, jolle lopputulos 

tuotetaan. Prosessit kulkevat läpi organisaatio rajojen ja niiden suorituskyvyn arviointi tapahtuu 

aina asiakkaan näkökulmasta. (Hannus 1994, 41) Prosessin tulee alkaa asiakkaasta sekä päättyä 

asiakkaaseen ja ne tulee määritellä siten, että ymmärretään mistä prosessi alkaa ja mihin se 

loppuu. Yrityksen prosessit voidaan luokitella ydin- ja tukiprosesseihin. (Laamanen 2001, 51–

53) Ydinprosessit ovat koko organisaation läpi kulkevia prosesseja, jotka tuottavat suoraa arvoa 

asiakkaalle (Hannus 1994, 41). Tukiprosessit tukevat toimintaa ja luovat edellytykset 

ydinprosessien toiminnalle (Laamanen 2001, 56–57). Tukiprosesseja prosesseja voidaan kutsua 

myös johtamisprosesseiksi (Aguilar-Savén 2004). Liiketoiminnan ydinprosessit toimivat 

yrityksen strategian pohjana ja strateginen kyvykkyys pohjautuu pitkälti prosessikyvykkyyteen 

(Hannus 1994, 22–23).  

Prosessiajattelu perustuu jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen, joka alkaa suunnittelusta 

ja päättyy arviointiin. Nämä vaiheet tulisi ottaa yrityksissä prosesseihin mukaan. Tällöin yritys 

ottaa tulevaisuuden huomioon ja suuntaa siihen katseensa. Suunnittelun ja arvioinnin avulla 

parannetaan ennakointia ja oppimista. (Laamanen 2001, 52–53) Uusissa yrityksissä valmiita 

vanhoja prosesseja, joita kehittää, ei ole. Johdolla voi olla käsitys, mistä prosesseista toiminta 

koostuu ja mitä vaiheita ne sisältävät, mutta prosessit tulee suunnitella ja kuvata ennen kuin 

niitä voidaan alkaa kehittämään. Yrityksen tulee aloittaa keskeisten prosessien tunnistamisella 

ja laajuuden määrittelyllä sekä prosessien yhteyksien tunnistamisella. Nämä yrityksen 

tunnistamat prosessit muodostavat yrityksen prosessiarkkitehtuurin ja ne kattavat suurimman 

osan yrityksen työstä, jonka organisaatio suorittaa saavuttaakseen missionsa. (Dumas et al. 

2018, 16–17) 
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Prosessit ovat prosessijohtamisen keskiössä. Prosessijohtaminen sisältää metodeja, työkaluja ja 

tekniikoita identifioida, tutkia, analysoida, suunnitella ja toteuttaa sekä valvoa prosesseja. 

Prosessijohtaminen keskittyy organisaation osastojakojen ylittämiseen ja kehittämään 

yksittäisten toimintojen sijasta koko prosessia. (Duman et al. 2018, 6, 11–13) 

Prosessijohtaminen edellyttää perinteisten organisaatio rakenteiden murtamista (Hannus 1994, 

55). Prosessijohtaminen ja sen käytännöt pk-yrityksissä ovat matalalla tasolla. Syitä tähän ovat 

pk-yrityksien rajalliset resurssit, funktionaalisten rajoja rikkovan ajattelutavan sekä strategian 

selkeyden puuttuminen. (Bandara & Opsahl 2017) 

Prosessijohtamisen toteuttaminen voi olla haasteellista. Helpoiten se on sovellettavissa 

sellaisiin toimintoihin, joilla on selkeä alku, tietty toimintojen järjestysketju ja loppupiste 

(Lecklin 2006, 128). Jotta prosessijohtaminen toimii halutulla tavalla, kaikkien organisaatiossa 

tulee toimia sen mukaan, etenkin johdon (Pitkänen 2010, 78). Yksi syy miksi prosessijohtamista 

ei hyödynnetä tarpeeksi pk-yrityksissä, on ylimmän johdon vastarinta (Chong 2007). Jos johto 

vastustaa jotain, asiat silloin tuskin etenevät alemmallekaan tasolle. Ongelmia syntyy myös 

prosessiomistajien määrittelyssä ja vastuun luovuttamisessa. Prosesseille tulee määrittää 

omistajat ja puhtaassa prosessijohtamisen ympäristössä yrityksen johto muodostuu näistä 

omistajista (Lecklin 2006, 126–127). Kuitenkin, jotta prosessiomistajasta on hyötyä, tulee 

hänellä olla vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia prosessiin (Pitkänen 2010, 78).  

Uusien yrityksien organisaatiorakenne ei ole vielä valmiiksi määritelty. Organisaatiorakenteen 

määrittely on kuitenkin tärkeää yrityksen toiminnan kannalta (Mierzejewska 2014). Uudessa 

yrityksessä johdolla on mahdollisuus määritellä rakenne alusta alkaen tukemaan 

prosessijohtamista. Pienemmissä yrityksissä rakenne ei ole kovin monitasoinen, koska 

henkilöstöä on vähän ja informaatio voi liikkua helposti johdolta työntekijöille ilman välitasoja. 

Ongelmia kuitenkin aiheuttaa pk-yrityksissä taipumus sivuuttaa menettelyitä ja jättää 

organisaatio- ja johtamiseen liittyvät ongelmat vähemmälle huomiolle (Scozzi et al. 2005). Pk-

yrityksien henkilöstöresurssit ovat pienemmät ja tarvittavaa henkilöstöä koulutustehtäviin, ja 

tiettyihin prosessijohtamisen tehtäviin ei välttämättä löydy (Bandara & Opsahl 2017). Pk-

yritykset ovat kuitenkin usein isompia yrityksiä joustavampia, mikä voi edesauttaa 

sopeutumista (Scozzi et al. 2005). Henkilöstöä voi olla helpompi ottaa mukaan kehittämiseen, 

joka lisää henkilöstön sitoutumista (Pitkänen 2010, 200) sekä uutta alusta alkaen luodessa voi 
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muutosvastarinta jäädä vähäisemmäksi, kun vanhoja tuttuja rutiineja ei yrityksessä ole vielä 

päässyt syntymään. 

Yleensä pk-yrityksien prosessit ovat vähemmän standardoidut, toiminnot eivät ole niin 

monimutkaisia ja prosessit ovat sujuvampia sekä mukautettavissa paremmin erilaisiin 

tilanteisiin. Kapeamman soveltamisalan takia pk-yritykset keskittyvät yleensä enemmän 

operatiivisiin prosesseihin strategisten prosessien sijaan. (Supyuenyong et al. 2009) Pk-

yrityksien ymmärrys omista liiketoimintaprosesseista on vähäisempää, joka rajoittaa yrityksien 

potentiaalia (de Salas et al. 2017).  

Kuten aikaisemmin todettiin liiketoimintojen rajat häilyvät jatkuvasti. Yritykset elävät 

jatkuvassa muutoksessa ja aloilla on kova kilpailu. Asiakkaiden kysyntä vaihtelee, 

markkinapaine kasvaa ja teknologiat kehittyvät. (Kaminski et al. 2008) Prosessiajattelun 

hyödyntäminen jatkuvassa muutoksen ympäristössä pitää kehittämisen mukana yrityksen 

jatkuvassa toiminnassa. Prosessilähtöinen ajattelutapa muuntaa myös yrityksen toimintaa 

tietoisesti entistä asiakaslähtöisenpään suuntaan (Virtanen & Wennberg 2007, 14).  

Prosessiajattelun lähtökohta on asiakas ja tämän tarpeet (Laamanen 2001, 21). Se nivoutuu 

palveluiden kanssa hyvin yhteen, koska palveluidenkin lähtökohtana on asiakkaat ja heidän 

tarpeidensa tyydyttäminen. Palvelutuotannon prosesseihin on yleisesti tutkimuksissa kiinnitetty 

vähän huomiota. Nämä prosessit ovat perusta palvelun kehittymiseen sekä etenkin palvelun 

tuottavuuteen. Vaikka palvelutuotannon prosesseissa on paljon samaa valmistustuotannon 

prosesseihin, jättää valmistustuotannon prosessit huomioimatta esimerkiksi palvelun 

tuotavuuden, joka estää täyden hyödyn saavuttamisen käytettäessä samaa mallia 

palvelutuotannon prosesseihin. (Yalley & Sekhon, 2014)  

Perinteinen tuotantoprosessi sisältää syötteen, muutoksen ja tuotoksen. Saman mallin 

käyttäminen palvelutuotannossa ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista palvelujen 

ominaispiirteiden takia. Kuten aiemmin käydään läpi palvelu voi olla aineeton ja siitä voi olla 

hankala erottaa tuotantoa ja kulutusta toisistaan. (Yalley & Sekhon, 2014) Palveluprosessit ovat 

avoimia systeemejä, jossa asiakkaat osallistuvat prosessiin. Perinteinen tuottavuuden käsite 

liittyen tuotannon tehokkuuden hallintaan on palveluiden kohdalla liian rajallinen. Vaikka 

tuotannon tehokkuus parantuisi, voi sillä olla negatiivisia vaikutuksia muihin tekijöihin 

esimerkiksi palvelun laatuun ja asiakasarvoon. Palveluiden tuottavuuden käsitteen olennaisena 
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osana tulee ottaa mukaan myös ulkoinen tehokkuuden hallinta. Palveluiden tuottavuus 

voidaankin määritellä sisäisen tehokkuuden, ulkoisen tehokkuuden ja kapasiteetti tehokkuuden 

tuloksena. (Grönroos & Ojasalo 2004)   

Palveluprosesseihin liittyy vahvasti tuotteistaminen. Tuotteistaminen on sopivien elementtien 

määrittelyä ja yhdistämistä standardimuotoisiksi, toistettaviksi, tuotemaisiksi kokonaisuuksiksi 

(Harkonen et al. 2015). Jaakkola (2011) esittää artikkelissaan johtajien hyödyntävän 

tuotteistamista abstraktien palveluiden muuntamisessa kontrolloiduiksi prosesseiksi. 

Palveluiden tuotteistamisessa palvelutarjonta ja prosessit tulee määritellä ja standardoida sekä 

lisäksi palvelutarjonta tulee konkretisoida. Palveluprosessien kuvaaminen on olennainen osa 

tuotteistamista. Se selkeyttää palveluprosesseja henkilöstölle sekä johdolle. Lisäksi prosessien 

ja toimintatapojen kehittäminen painottuu. Tuotteistamisesta on hyötyä yritykselle ja sen 

asiakkaille esimerkiksi palvelun laadun kasvussa. Erityisesti palveluprosesseista on hyötyä 

markkinoinnin, myynnin ja toimituskyvyn suhteen. Tuotteistetut palvelukokonaisuudet ovat 

helpompia myydä, ostaa sekä toistaa. (Harkonen et al. 2017) 

Prosessijohtamisen tavoitteena on varmistaa, että liiketoimintaprosessit johtavat positiiviseen 

lopputulokseen ja tuottavat maksimaalista arvoa organisaatiolle sekä sen asiakkaille. Arvon 

mittaaminen on yksi keskeinen prosessijohtamisen osa, jota tehdään asettamalla prosesseille 

suorituskykymittareita liittyen esimerkiksi kustannuksiin, aikaan, laatuun ja joustavuuteen. 

(Duman et al. 2018, 6, 11–13, 17) Työntekijöiden, asiakkaiden ja ympäristön kokonaisuus luo 

suorituskyvyn, joka tuottaa palvelukokemuksen (John et al. 2006). Palveluprosessissa 

ulostuotoksen arvo määräytyy hyödyllisyydestä, ainutlaatuisuudesta, laadusta ja palvelun 

kulutuksen mukavuudesta (Žemgulienė 2009). Työntekijöiden rooli suorituskyvyssä voi 

helposti vaarantua, koska laatuun vaikuttavista tekijöistä osa on hallitsemattomia. Palvelun 

suorituskyky riippuu paljon palveluntarjoajan joustavuudesta. (John et al. 2006)   

Prosessien suorituskyvyn mittaamisen tarkoitus on tuottaa yritykselle tietoa prosessien 

kehittämisen tueksi ja se on olennainen osa prosessiajattelua (Virtanen & Wennberg 2007, 130–

131). Prosessien suorituskyky liittyy esimerkiksi asiakkaisiin, syötteisiin, toimintoihin, 

tuotokseen tai toimittajiin. Prosesseille läpimenoaika on yksi yleisimpi suorituskykyä mittaavia 

tunnuslukuja. (Laamanen 2001, 152–153) Hankaluuksia mittaamiseen palveluyrityksissä 

aiheuttaa panosten ja tuotosten monimutkaisuus (Žemgulienė 2009). Pk-yrityksissä 
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suorituskyvyn mittaamisessa ei oteta huomioon eroja isoihin yrityksiin, mikä johtaa usein 

huonoon suorituskyvyn mittauskäytäntöjen käyttöönottoon pk-yrityksissä (Bititci et al. 2012). 

Yrityksen tuleekin käyttää aikaa perehtymiseen, mitä tunnuslukuja he haluavat seurata ja mitkä 

luvut ovat merkityksellisiä toiminnalle (Laamanen 2001, 157). 

2.3 Prosessien suunnittelu ja kuvaaminen  

Prosesseilla on positiivinen vaikutus tiedon hankkimiseen, luomiseen ja organisointiin sekä 

säilyttämiseen. Pk-yrityksille on kuitenkin yleistä tietovarastojen luomisen sijaan jakaa hiljaista 

tietoa. (Supyuenyong et al. 2009) Pk-yrityksille on yleistä, että prosesseja ei välttämättä ole 

kuvattu ja prosessien tuntemus riippuu yksittäisistä henkilöistä (Bandara & Opsahl 2017). 

Prosessien mallintaminen auttaa ymmärtämään paremmin prosesseja ja toimii keinona jakaa 

ymmärrystä prosessista myös niille ihmisille, jotka ovat mukana prosesseissa päivittäin (Duman 

et al. 2018, 75). Uusissa yrityksessä valmiita prosesseja ei ole ja prosessi työ tulee aloittaa 

prosessien tunnistamisesta ja määrittelystä. Sen jälkeen voidaan luoda prosessikuvauksia, jotka 

ovat yritykselle apuväline viestintään sekä keino mallintaa organisaation toimintaa. Kuvaukset 

auttavat myös hahmottamaan toimintojen toistuvuutta. (Laamanen 2001, 44, 52, 75).  

Toiminnan kehittäminen tapahtuu kehittämällä prosesseja, joiden tuloksena syntyy suoritteet ja 

palvelut. Nykytilan kartoitus on tärkeää prosessien kehittämisessä. (Lecklin 2006, 134) Vaikka 

uudella yrityksellä ei olekaan välttämättä valmista entistä dataa prosesseista ja niiden kulusta, 

johdolla on kuitenkin jonkinlainen karkea käsitys, mistä toiminnoista liiketoiminta perustuu. 

Laamanen (2001, 44) toteaa alussa yrityksen tekevän toimintoja silloin, kun ne tulevat eteen. 

Tällainen kaoottinen toimintamalli ei ole hyväksi yritykselle, joka haluaa tuottaa tulosta. 

Toistuvien toimintojen hahmottaminen onkin tärkeää, jotta prosessit voidaan kuvata.  

Ennen kuvaamista tulee yrityksen tunnistaa sen prosessit ja määritellä sekä rajata ne. Prosesseja 

voidaan tunnistaa analysoimalla toimintaa, menestystekijöitä tai asiakkaiden prosesseja. Rajaus 

kannattaa tehdä mahdollisimman yksinkertaisesti. (Laamanen 2001, 64–67) Tärkeää yrityksen 

on hahmottaa selkeästi sen päämäärät ja tavoitteet, jotta prosesseja voidaan tunnistaa ja niistä 

olla yhtä mieltä yrityksessä. Aivan alkuvaiheessa on myös tärkeä selvittää mihin prosessissa 

pyritään ja mistä se alkaa sekä mihin se loppuu. (Virtanen & Wennberg 2007, 116, 119) Pienissä 

yrityksissä prosessien määrä on yleensä pienempi, mutta lopullinen määrä on yrityskohtaista. 

Jo alkuvaiheessa on hyvä kiinnittää huomiota prosessien nimeämiseen. Etenkin pääprosessit 



14 

 

   

 

tulisi tunnistaa ja nimetä. (Lecklin 2006, 130, 132, 136). Nimeämisessä käytetään yleensä 

substantiivimuotoista tuotokseen perustuvaa tai verbimuotoista tekemiseen perustuvaa 

nimeämistapaa. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 9) Laamanen (2001, 58–59) suosittelee 

nimeämään prosesseja niiden tarkoitusten mukaan ja pitämään nimet erossa yksiköiden ja 

osastojen nimistä. 

Kun prosessit on tunnistettu, seuraavaksi ne tulee määritellä. Määrittelyssä prosessin sisältö 

tarkentuu kuvaamalla prosessien keskeiset vaiheet ja niiden yhteydet. Vastuut ja kriittiset 

suorituskykytekijät tulee määritellä ja tunnistaa liittyen eri prosesseihin. (Virtanen & Wennberg 

2007, 121–122) Jotta varmistetaan mahdollisimman tuloksekas toiminta, kannattaa yrityksen 

nimetä prosessiomistajat ja prosessitiimi jo suunnittelutyön alussa. Prosessiomistajaksi tulisi 

valita sellainen henkilö kenelle prosessin lopputulos on tärkeä ja kuka on vastuussa prosessin 

kriittisistä vaiheista. Prosessiomistajalla tulee olla näkemystä prosessista. Prosessitiimi koostuu 

jäsenistä, jotka edustavat eri osaprosesseja. (Lecklin 2006, 131, 136) Pienissä yrityksissä 

resursseja eri tehtäviin voi olla vähän ja prosessitiimi ei välttämättä ole kovin iso. Yrityksen 

tulisi kuitenkin prosessityön onnistumiseksi pyrkiä osallistuttamaan henkilöstöä prosessityöhön 

mahdollisimman paljon, jotta heidän sitoutumistaan saataisiin mahdollisimman korkealle 

tasolle (Laamanen 2001, 83).  

Prosessien pohjana toimii hyvin prosessikartta, joka tiivistää yrityksen toiminnot ja toimintojen 

etenemisen organisaatiossa (Laamanen 2001, 59–60). Prosessikartan hahmotukseen tulee 

selvittää ketkä ovat keskeiset asiakkaat ja millaisen arvoketjun asiakkaat, yritys ja sen 

alihankkijat muodostavat. Tämän jälkeen tulee pohtia, mitkä ovat yrityksen eniten arvoa 

tuottavavia prosesseja eli ydinprosesseja. Jokaisen prosessin asiakkaat tulee myös tunnistaa. 

Lisäksi tulee pohtia, miten prosessit kytkeytyvät muuhun arvoketjuun. (Martinsuo & Blomqvist 

2010, 8)  

Jotta prosessien kuvaaminen on järkevää, tulee yrityksen pohtia, mihin kuvaamistyöllä 

tähdätään. Pelkkä kuvausten tekeminen ei hyödytä yritystä, vaan kuvaukset ja prosessit tulee 

ottaa mukaan toimintaan. (Laamanen 2001, 75) Modig & Åhlström (2016, 28–29) korostavat, 

että yleisin väärinymmärrys prosesseissa syntyy, kun niiden ajatellaan liittyvän pelkästään 

työrutiineihin ja niiden kuvaamiseen. Yrityksen prosessien tulee perustua yrityksen strategiaan. 

Prosessien tulee olla hallittuja kokonaisuuksia, jotka ovat järkevästi linkitettyinä toisiinsa 
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(Lecklin 2016). Prosessien kuvaaminen toimii yrityksessä myöhemmin prosessien kehittämisen 

pohjana (Salomäki 2003, 120). 

Prosessien kuvaamisesta käytetään myös nimityksiä mallintaminen ja määrittely (Salomäki 

2003, 120). Tässä työssä puhutaan prosessikuvaamisesta ja prosessien mallintamisella 

tarkoitetaan graafisten mallien luomista. Useat yritykset ylläpitävät graafisten mallien lisäksi 

kirjoitettuja prosessikuvauksia. Tällöin on tärkeää pitää kuvaukset ja mallit yhtenäisinä. (Van 

der Aa et al. 2017) Yhtenäisyys tuleekin suuremmaksi ongelmaksi etenkin isommissa 

yrityksissä, jossa prosessit ovat yleensä monimutkaisempia ja vaiheita on enemmän. 

Menetelmiä kuvausten tekoon on monenlaisia. Toimiva kuvaustekniikka simuloi prosessin ja 

sen erilaiset vaihtoehdot sekä mahdollistaa niiden vaikutuksen tutkimisen. (Salomäki 2003, 

120) 

Hyvän prosessikuvauksen tulee sisältää prosessin kannalta kriittisimmät ja keskeisimmät asiat. 

Sen tulee kuvata asioiden välisiä riippuvuuksia ja auttaa lukijaansa ymmärtämään 

kokonaisuutta sekä omaa roolia tavoitteiden saavuttamisessa. (Laamanen 2001, 76) Työkalun 

tulee olla helppokäyttöinen ja ylläpidettävä muutoksia varten (Hannus 1994, 51). Yrityksen 

tulee itse määrittää olennaisimmat asiat, mitkä prosessikuvauksessa halutaan nostaa esille. 

Kuvauksissa tulee olla sovittu runko ja sen tulee olla prosessikaavion mukainen. Termit ja 

käsitteet tulee olla yhtenäiset ja sovitut. (Laamanen 2001, 76–77). 

Laamanen (2001, 78) ehdottaa seuraavaa mallia prosessin kuvaukseen: 

1. Soveltamisala 

2. Asiakkaat, heidän tarpeensa ja vaatimuksensa 

3. Tavoite 

4. Syötteet, tuotteet ja palvelut 

5. Prosessikaavio 

6. Vastuut 

Suositeltavien prosessikuvausten tekstin pituus on maksimissaan neljä sivua ja niiden ei tule 

olla liian monimutkaisia ja pitkiä (Laamanen 2001, 76). Ihminen pystyy hahmottamaan 

rajoitetun määrän kokonaisuuksia ja etenkin asiantuntijatyössä kuvausten tulisi olla 

mahdollisimman pelkistettyjä ja selkeitä (Pitkänen 2010, 81). Virtanen ja Wennberg (2007, 

126) suosittelevat tekstidokumentin olevan taulukkomuodossa ja esittävät toimintotaulukon 
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(Taulukko 1) kuvaamisen tueksi. He korostavat taulukon selkeyttä, yksiselitteisyyttä ja 

olennaisuutta. Taulukossa listataan prosessin osaprosessit sekä osaprosessien vaiheet, vastuut 

sekä mitä vaiheiden suoritteina syntyy.  

Taulukko 1, Toimintotaulukko malli 

Osaprosessi Vaiheet Vastuut Suoritteet 

1. 1.1.  

2.1. 

1.1.  

2.1. 

1.1.  

2.1. 

2. 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3. 3.1. 

3.2. 

3.1. 

3.2. 

3.1. 

3.2. 

 

Prosessimalli antaa kattavan käsityksen yrityksen prosesseista (Aguilar-Savén 2004). 

Tekniikoita ja työkaluja prosessien mallintamiseen on paljon. Valinta tekniikasta/työkalusta 

monimutkaistuu tekniikoiden lisääntyessä ja opasteiden puutteiden takia. Oikean tekniikan 

valitsemiseksi mallintajan on tiedettävä mallin tarkoitus. Mallintamista voidaan tehdä joko 

prosessien tuntemiseksi, päätöksenteon tukemiseksi tai liiketoimintaprosessiohjelmistojen 

kehittämiseksi. (Aguilar-Savén 2004) Davies et al. (2006) listaavat artikkelissaan 

liiketoimintaprosessien dokumentoinnin ja sisäisten liiketoimintaprosessien parantamisen 

olevan yksiä suosituimpia mallinnustekniikoiden käytön tarkoituksia.  

Mallinnustekniikoiden käyttö pk-yrityksissä on vähäisempää verrattuna isompiin 

organisaatioihin (Davies et al. 2006). Phalp (1998) toteaakin artikkelissaan, että yrityskäyttäjät 

eivät ole valmiita käyttämään aikaa monimutkaisten tai muodollisten mallintamismenetelmien 

ymmärtämiseen. Mallien tulee siis olla helposti ymmärrettävissä aloittelijoille. Kaaviomaiset 

esitystavat sopivat hyvin prosessien kuvaamiseen. Laamanen (2001, 79–80) suosittelee 

välttämään kaikenlaisia symboleita ja suositteleekin prosessien mallintamista prosessikaavion 

avulla. 

Laamanen (2001, 297) kokoaa prosessijohtamisen sudenkuopiksi neljä pääpointtia, jotka ovat: 

liiketoimintaprosessien tunnistamattomuus, vastuiden määrittelyn jättäminen, prosessien 

heikon kuvauksen ja kuvauksien hyödyntämättömyyden organisaatiossa. Onnistuneessa 

prosessikuvauksessa keskitytään olennaiseen ja luodaan ymmärrystä. Siinä tarkastellaan asioita 
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monesta eri näkökulmasta ja pyritään kuvaamaan joko nykytilaa tai tavoitetilaa. (Pitkänen 

2010, 79) Yrityksen tulee kiinnittää huomiota näihin seikkoihin, jotta se varmistuu kuvausten 

hyödyllisyydestä. Ei riitä, että yritys tekee kuvaukset, jos niitä ei hyödynnetä tai niistä ei ole 

hyötyä toiminnassa. Kuvaukset toimivat kehittämisen tukena ja viestinnän välineenä. 

Prosessikuvaukset ovat myös pohja tuotteistamiselle, mikä selkeyttää palveluprosesseja ja 

kokonaisuuksia sekä sisäisesti henkilöstölle ja johdolle, mutta myös ulkoisesti asiakkaalle 

(Harkonen et al. 2017).  
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3 PROSESSIEN SUUNNITTELU JA KUVAAMINEN CARKI OY: SSA   

Carki Oy on käynnistämässä uutta liiketoiminta-aluetta. Tarkoituksena yrityksen on keskittyä 

rakentamiseen ja remontoimiseen sekä näistä löydettäviin itsenäisiin osa-alueisiin, joihin 

voidaan tarjota hyvin tuotteistettuja palvelukokonaisuuksia. Yrityksellä on selkeä visio ja 

strategia, jota kohti se tavoittelee. Maksimoidakseen hyötyä ja, jotta yritys voi saavuttaa 

kannattavan liiketoiminnan ja kerätä kilpailuetua, on sen suunniteltavat prosessit sujuviksi sekä 

tehokkaiksi. Tässä osiossa tarkastellaan case-yrityksen prosesseja tiivistyskorjaus osa-alueen 

kannalta. Mitä prosesseja ja vaiheita tässä osa-alueessa on tunnistettavissa ja miten ne tulisi 

suunnitella sekä kuvata? Näihin kysymyksiin vastataan teorian sekä yritysjohdon 

haastatteluiden pohjalta. 

3.1 Tiivistyskorjauksen prosessit 

Prosessityön alussa tulee rajata tarkasti mitä työhön sisältyy. Uusien prosessien suunnittelussa 

tulee pohtia, miten lisäarvo, joka prosessilla aiotaan saavuttaa, on aikaisemmin saavutettu ja 

mahdollisesti, miten muut yritykset ovat prosessin toteuttaneet. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 

9) Carki Oy on aloittava yritys, jolla ei ole valmiita kehitettäviä prosesseja, joten prosessit tulee 

suunnitella alusta alkaen. Johdolla on karkea käsitys prosessien etenemisestä, mutta niiden 

määrittely, mallintaminen ja kuvaaminen tulee alkamaan aivan alusta, koska aikaisempia 

prosessipohjia ei yrityksellä ole. Yrityksen tulee aloittaa kaikkien prosessien määrittelyllä, mikä 

lähtee asiakkaan odotuksista, päättyy tuotokseen ja tyydyttää asiakkaan tarpeen (Martinsuo & 

Blomqvist 2010, 10).   

Ennen kuin pystytään hahmottamaan asiakkaan tarpeet sekä miten prosessi etenee ja tarve 

tyydytetään, tulee asiakas tunnistaa. Markkinat jakautuvat vahvasti kuluttaja- ja yritys/kunta 

sektorin asiakkaisiin. Pääasiakkaat, joille palvelua on tarkoitus lähteä tarjoamaan ovat kuntien 

ja kaupunkien kiinteistöt, taloyhtiöt sekä rakennusliikkeet. Kuluttajamarkkinoiden volyymi on 

pienempi ja siksi niihin keskittyminen alkuvaiheessa ei ole kannattavaa. Prosessien etenemisen 

kannalta, onko kyseessä kuluttaja vai yritys/kunta asiakas, ei ole suurta merkitystä. Pieniä eroja 

voi kuitenkin syntyä asiakaskohtaisesti ja nämä erot yrityksen kannattaa ottaa huomioon 

käytännöntoteuttamisessa ja työn suunnittelussa.  

Tiivistyskorjauksilla saavutettavat edut jakautuvat kolmeen hyötyyn: 
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1. Epäpuhtauksien pääsyn estäminen sisäilmaan. Ehkäistään altistuminen vaarallisille 

altistetekijöille esimerkiksi radonkaasuille. 

2. Kustannussäästöt lämmityskulujen pienentymisestä energiahukan vähentymisen myötä. 

3. Rakenteiden jäähtymisen estäminen ilmavirtausten osalta. Ehkäistään talon kosteus- ja 

homevaurioitumista. 

Asiakkaan tarve lähtee jostain näistä seikoista. Ennen yhteydenottoa asiakas on voinut tarpeen 

tunnistamiseksi hyödyntää muita asiantuntijoita tai tunnistaa tarpeen muiden asiantuntijoiden 

avulla esimerkiksi rakennuksen kuntoarvioinnissa, jossa tarkasta havaitsee epätiiviitä rakenteita 

ja suosittelee niiden tiivistämistä sekä korjaamista. Tiivistyskorjausprosessin tuotoksena 

asiakkaan tarpeet tyydytetään. Lopputuloksena rakenteissa olevat haitalliset ilmavuororeitit 

saadaan tutkittua ja tiivistettyä niin, että asiakas saavuttaa edellä mainitut hyödyt.  

Aloittavissa pienyrityksessä ydinprosesseja ei välttämättä ole kovin montaa riippuen 

yrityksestä. Prosessien lukumäärä riippuu siitä, kuinka rajat määritellään sekä miltä 

abstraktiotasolta prosesseja tarkastellaan. Mistä prosessin tulee alkaa ja mihin loppua sekä 

miten korkealta tasolta prosesseja katsotaan. (Modig & Åhlström 2016, 29) 

Tiivistyskorjaustoiminnassa toiminta perustuu yhteen ydinprosessiin, mikä on itse 

tiivistyskorjauksen suorittaminen. Tarkastellessa ydinprosessia se voidaan jakaa vielä 

pienemmiksi osiksi osaprosesseiksi, jotka ovat prosessihierarkiassa alemmalla tasolla. 

Tiivistyskorjauksen ydinprosessi jaetaan viiteen osaprosessiin, jotka ovat kontaktointi, tarjous 

ja tilaus, resurssointi, korjauksen suorittaminen ja laadunvarmistus. Osaprosessit voidaan jakaa 

vielä pienempiin vaiheisiin, joita voivat olla muun muassa työvaiheet. (Lecklin 2006, 130) 

Nämä vaiheet esitellään ydinprosessikuvauksen yhteydessä. 

Kuva 1 esitetään Carki Oy:n tiivistystoiminnan prosessikartta, joka käsittää sen ydinprosessit 

sekä tukiprosessit. Prosessikartta on apuväline yritykselle hahmottamaan kokonaisuutta ja siinä 

otetaan mukaan myös asiakkaan rooli. Kartasta huomataan asiakkaan ydinvaiheet prosessissa 

sekä ydinprosessin karkea kulku sekä tukiprosessit. Tukiprosesseja tunnistetaan yrityksessä; 

myynti ja markkinointi, osaamisen kehittäminen, rekrytointi, hankinta, laskutus ja toiminnan 

kehittäminen. Nämä tukiprosessit tukevat ydinprosessia ja ne esitellään tarkemmin seuraavissa 

kappaleissa. Tukiprosessit ovat hyödynnettävissä muuhunkin, kuin tiivistyskorjaustoiminnan 

osa-alueeseen.  
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Kuva 1, Prosessikartta 

Myynti ja markkinointi on olennainen osa liiketoimintaa. Etenkin aloittaessa uutta 

liiketoimintaa vanhaa asiakaspohjaa ei välttämättä ole, joten markkinointia voi joutua tekemään 

paljonkin potentiaalisten asiakkaiden saavuttamiseksi. Myynti ja markkinointi prosessi 

painottuu ydinprosessin alkupäähän. Sen onnistuneena tuloksena asiakas ottaa yhteyttä 

yritykseen ja syntyy tilaus. Asiakkaiden mielenkiinto palveluita ja osaamista kohtaan tulee 

osata herättää asiakkaalle syntyvän hyötyjen kautta.  

Carki Oy:n liikeidea perustuu henkilösertifikaatteihin ja osaavaan henkilöstöön. Osaamisen 

kehittäminen onkin yksi tukiprosessi, joka tukee tiivistyskorjaustoimintaa. Osaamisen 

kehittämisen -prosessi kulkee yrityksessä koko ajan toiminnan rinnalla. Alussa se on 

vahvempana, kun henkilöstölle hankitaan tarvittavat sertifikaatit ja perehdytetään itse työhön.  

Rekrytointi on tukiprosessi, jolla huolehditaan, että yrityksessä on tarpeeksi työntekijöitä 

hoitamaan tulevat työt. Rekrytointiprosessi voidaan käynnistää joko yrityksen halusta laajentaa 

toimintaansa tai tarpeesta projektikohtaiseen työvoimaan. Yritys voi siis palkata lisää 

kokoaikaisia työntekijöitä tai projektiluontoisesti keikkatyöntekijöitä tiettyyn 

korjausprojektiin. Rekrytointiprosessi alkaa työnhakuilmoituksesta ja päättyy työntekijän 

palkkaukseen.  
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Hankintaprosessi suoritetaan joka tilauksen jälkeen ydinprosessin resurssointi vaiheessa. 

Hankintaprosessi voidaan käynnistää myös muuten esimerkiksi varaston täydennyksen takia. 

Hankintaprosessiin kuuluu varaston sen hetkisen tilan tarkistaminen, uuden materiaali 

tarpeiden kartoittaminen sekä tilaaminen. Hankintaprosessin yrityksen ulkopuolisia osallistuja 

ovat materiaalitoimittajat.  

Laskutusprosessi alkaa asiakkaan tilauksen jälkeen ja kulkee mukana koko korjaus- ja 

laadunvalvontavaiheen. Asiakasta laskutetaan sopimuksen mukaisesti työvaiheittain, tai 

sovitun maksuerän mukaisesti. Lyhytkestoisissa ja kertaluontoisissa asiakkuuksissa laskutus 

tapahtuu työn valmistuttua. Työnjohtaja ja työntekijät toimittavat laskuttajalle tekemänsä 

työtunnit ja myytyjen tuotteiden määrät. Laskuttaja toimittaa asiakkaalle laskun sähköisen 

laskutusjärjestelmän kautta.   

Jokaisen toimivan yrityksen pitäisi pyrkiä toiminnan kehittämiseen. Etenkin 

prosessijohtamisessa kehittäminen on avaintermi. Toiminnan kehittäminen kulkee yrityksessä 

koko ajan mukana ja yrityksen tulee pyrkiä jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen. 

Henkilöstölle järjestetään tarvittavia koulutuksia ulkoisesti ja sisäisesti muun muassa liittyen 

materiaalivalmistajien uusin tuotteisiin ja työmenetelmiin.  

Yrityksessä on selkeä työnjako. Toimitusjohtajan vastuulla on talous- ja henkilöstöhallinto.  

Liiketoiminnanjohtamisesta vastaa yrityksen toinen omistaja. Hänen vastuullaan on 

korjaustoiminta sekä sen koordinointi ja johtaminen. Toimitusjohtaja toimii tukiprosessien 

prosessin omistajana ja liiketoiminnanjohtaja ydinprosessin omistajana. Työnjohtajana toimii 

alussa liiketoiminnanjohtaja, mutta myöhemmin työnjohtajan rooliin voidaan nimittää myös 

ulkopuolinen työntekijä. 

3.2 Prosessikuvauksien luominen 

Jotta prosessikuvauksista olisi yritykselle mahdollisimman paljon hyötyä, tulee niiden olla 

yksinkertaisia ja selkeitä sekä sisältää ainoastaan tärkeimmät asiat. Prosessien ja vaiheiden sekä 

roolien väliset suhteet tulee esitellä hyvin ja selkeästi. Prosessikuvaukset toimivat prosessin 

kehittämisen sekä tuotteistamisen pohjana. Kuvaustasoa tulee pohtia. Laamanen (2001, 86–87) 

suosittelee kuvaamaan vähän parannettua prosessia ja huomauttaa, että epätoimivaa prosessia 

ei kannata kuvata. Aloittavan yrityksen tapauksessa, jossa ei ole ennestään prosessikuvauksia 
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prosessityö aloitetaan prosessien suunnittelulla, josta siirrytään kuvaamiseen. Prosessityössä on 

pyritty tunnistamaan hyödyllisimmät sekä olennaisimmat prosessit ja ne pyritään 

suunnittelemaan mahdollisimman tehokkaiksi sekä sujuviksi. Miten työssä on onnistuttu, 

voidaan havaita vasta, kun prosessit otetaan kunnolla käyttöön ja toimintaan. Kehittäminen voi 

alkaa sen jälkeen, kun toiminta on saatu käynnistettyä ja prosessit kulkemaan.    

Prosessien suunnitteluun lähdettäessä yritysjohto ilmaisi huolensa prosessityön kankeudesta ja 

pitkäveteisyydestä. Ongelmina onkin aikaisemmissa toimissa huomattu kehittämistyön 

pitkäveteisyys ja helposti kuvausten monimutkaistuminen. Laamanen (2001, 87) suosittelee 

tavoiteltavan prosessia, johon voidaan päästä kuudessa kuukaudessa. Case-yrityksessä 

henkilöstöä ei tulla ottamaan mukaan prosessien suunnitteluun, koska tällä hetkellä 

työntekijöitä on vain yksi. Tämä helpottaa ja nopeuttaa myös osaltaan yrityksen 

prosessityöskentelyä alussa.  

Prosessityöskentelyssä prosessin johtoryhmä koostuu niistä henkilöistä, jotka osallistuvat 

prosessien kuvaamiseen ja suunnitteluun. Näillä henkilöillä tulee olla näkemystä kuvattavista 

prosesseista. (Laamanen 2001, 85) Case-yrityksessä on yritysjohdon lisäksi vasta yksi 

työntekijä. Prosessien johtoryhmä koostuu tällä hetkellä toimitusjohtajasta, 

liiketoimintajohtajasta sekä työn suorittamisesta vastaavasta työntekijästä. Myöhemmin 

henkilöstömäärän kasvun myötä syntyy yritykselle mahdollisuus tarjota työtekijöille erilaisia 

vastuurooleja ja kehittämistehtäviä jakamalla prosessivastuita ja kehittämistyötä eri 

työntekijöiden kesken. 

Pienessä yrityksessä, kuten Carki Oy:ssa prosessikartta ei vielä ole kovin monimutkainen ja 

prosessit jakaantuvat ainoastaan muutamaa ydinprosessiin.  Alussa prosessit on helpompi pitää 

yksinkertaisina, koska toimintoja ei ole vielä niin paljoa. Yrityksen tulisi pyrkiä myös jatkossa 

kehitystyössään ja prosessien lisääntyessä pitämään prosessit mahdollisimman yksinkertaisina 

ja helppoina, jotta niistä on hyötyä yritykselle sekä niitä on helppo toteuttaa ja hyödyntää 

esimerkiksi henkilöstön perehdyttämisessä ja kouluttamisessa. Prosessikuvauksen ei 

kuitenkaan itsessään tulisi olla työohje vaan osaprosessien vaiheista voi yritys tehdä erikseen 

työohjeet, jotka voidaan sisällyttää prosessikuvaukseen esimerkiksi liitteinä. (Lecklin 2006, 

130) 
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Kuvauksen olisi hyvä olla helppo ja siinä hahmoteltavissa prosessin vaiheet sekä niiden 

yhteydet. Lukijan tulee kuvauksesta käsittää oma roolinsa prosessista. Lecklinkin (2006, 128–

129) muistuttaa, että kaikki prosessit eivät etene loogisessa järjestyksessä ja jotkut vaiheet 

voivat olla vaihtoehtoisia tai jäädä pois. Nämä tulisi kuitenkin esittää selkeästi prosessikartassa. 

Yrityksen tulee kiinnittää huomiota nimityksiin, jotta ne ovat ymmärrettävät eivätkä sekoitu 

keskenään. Käytetyt termit tulee olla selkeitä ja yhtenäisiä. Carki Oy:n prosessikuvaukset 

tehdään aiemmin esitetyn toimintataulukon muodossa. Taulukko kiteyttää sanalliseen muotoon 

prosessikaavion ja se toimii myös yrityksessä helposti tarkistuslistana työntekijöille. Prosessi 

jakautuu osaprosesseihin ja osaprosessit vaiheisiin. Jokaisella vaiheella on vastuuhenkilö ja 

suorite eli tulos mikä syntyy, kun vaihe on valmis. Nämä ovat kaikki helppo lukea 

toimintataulukosta. Prosessikuvauksen alussa on yleiskuvaus prosessista, josta lukija 

hahmottaa prosessin kokonaiskuvan. Yleiskuvauksen luomiseen käytetään apuna Laamasen 

(2001, 78) prosessikuvauksen mallin vaiheita. 

Prosessien mallintamisessa ja kuvaamisessa käytetään työkaluna Microsoft Power Pointia. 

Mallintamisen työkaluja on monenlaisia, mutta päädytään tähän työkaluun sen helppouden ja 

saatavuuden takia. Koska yritys on pieni, ei sillä ole resursseja hankkia uutta prosessityökalua. 

Työkalut vaativat myös perehtymistä, joten käytetään Power Pointia, jotta kuvaukset voidaan 

pitää mahdollisimman yksinkertaisina ja helppoina sekä ymmärrettävyyden sekä niiden 

tekemisen kannalta.  

Ydinprosessin mallintamiseen sovelletaan Flow chart -tekniikkaa eli kulkukaaviota. 

Kulkukaavio on graafinen esitys, jota käytetään yleensä prosessien esittämiseen. Flow chart 

käyttää apuna symboleita edustamaan erilaisia tehtäviä ja se näyttää toiminnot peräkkäin. Se on 

joustava esitystapa, jossa kaavion suunnittelijalle jää paljon soveltamis- ja valinnanvaraa. 

(Aguilar-Savén 2004) Laamanen (2001, 79–80) kirjoittaa roolien tärkeydestä 

prosessikaaviossa. Tämä auttaa ihmisiä tunnistamaan oman osansa prosessista ja sijoittamaan 

itsensä prosessiin mukaan. Myös asiakkaan mukaan ottaminen on tärkeää ja viestii niiden 

merkityksestä yritykselle. Carki Oy:lle tehtävässä prosessikartassa symbolit pidetään 

yksinkertaisina ja kartta selkeänä. Kaavion vasempaan laitaan asetetaan roolit ja prosessi kulkee 

loogisesti vasemmalta oikealle. Mallinnuksessa käytetään kolmea eri muotoa; ympyrä kuvaa 

alkua tai loppua, neliö toimintaa ja timantti päätöstilannetta. Nuolet kuvaavat prosessin 

etenemisen suuntaa.   
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Case-yrityksen tulisi kuvata kaikki hyödylliset prosessinsa. Edellisessä kappaleessa on 

määritelty ydinprosessit ja tunnistetut tukiprosessit. Jokaisesta näistä yrityksen tulisi tehdä 

prosessikuvaus. Seuraavassa kappaleessa esitetään yrityksen ydinprosessikuvaus mallina. Sen 

pohjalta yrityksen on helppo kuvata ja mallintaa loput prosessinsa. 

3.3 Tiivistyskorjaustoiminnon ydinprosessikuvaus 

Tässä kappaleessa käydään läpi Carki Oy:n tiivistyskorjaustoiminnan ydinprosessi 

vaihevaiheelta. Prosessi kuvataan ja mallinnetaan niin, että yritys saa sen itselleen 

hyödynnettäväksi toimintaansa. Prosessikuvaus koostuu alkukappaleesta, joka sisältää 

prosessin yleiskuvauksen, jossa määritellään prosessin soveltamisala, asiakkaat, tavoitteet ja 

vastuut. Sen jälkeen esitetään prosessikaavio sekä käydään läpi prosessin sanallinen kuvaus. 

Prosessia on tarkoitus hyödyntää tiivistyskorjaustoimintaan. Prosessi on kuitenkin helposti 

sovellettavissa myös muihin vastaaviin rakentamiseen liittyviin toimintoihin. Prosessissa 

suoritetaan tiivistyskorjaus asiakkaalle. Se alkaa asiakkaan yhteydenotosta ja päättyy 

raportointiin asiakkaalle. Tärkeimmät asiakkaat prosessille ovat rakennusliikkeet ja 

kuntasektorin kiinteistöjen kunnossapidosta vastaavat henkilöt. Prosessiin liittyvät sidosryhmät 

ovat; 1. asiakas, joka tekee tilauksen ja kenen tarpeet tyydytetään, 2. materiaalin toimittajat, 

jotka toimittavat tilattavat materiaalit sovittuun kohteeseen ja 3. ulkoinen valvoja, joka suorittaa 

laadunvarmistuksen. Prosessin tuotoksena asiakas odottaa saavuttavansa tiivistyskorjauksen 

hyödyt, jotka ovat esitelty kappaleessa 3.1. Vaatimuksina asiakas olettaa työn olevan suoritettu 

laadullisesti, oikein ja lopputulokseltaan siististi. Menestystekijöinä prosessissa on onnistunut 

hinnoittelu, laadukas työsuoristus ja tehokas virtaviivainen toiminta tilauksesta toimitukseen. 

Näihin liittyen yritys voi arvioida ja mitata sen suorituskykyä, asettamalla 

suorituskykymittareita.  

Kuva 2 esitetään tiivistyskorjaustoiminnan ydinprosessikaavio. Ydinprosessi muodostuu 

viidestä osaprosessista, jotka jakautuvat pienempiin vaiheisiin. Ensimmäinen osaprosessi 

kontaktointi muodostuu asiakkaiden tarpeiden selvityksestä. Asiakas ottaa yhteyttä yritykseen 

ja vastuussa oleva työnjohtaja kartoittaa asiakkaan tilanteen sekä tarpeet. Suoritteena syntyy 

asiakaskohtaiset muistiinpanot. Toinen osaprosessi on tarjous ja tilaus ja se jakautuu 

tarjouslaskentaan, tarjouksen laatimiseen ja lähettämiseen sekä sopimuksen tekemiseen. 

Työnjohtajan kartoitettua asiakkaan tilanne, työnjohtaja tekee asiakkaan kertomusten/tarpeiden 
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pohjalta tarjouslaskennan, mikä sisältää henkilöstö resurssien määrityksen, työmaan keston 

selvityksen, käytettävien tiivistysmateriaalien määrälaskennan ja tuotteiden 

hankinnan/varastotilanteen selvittämisen ja mahdollisten varautumien selvityksen. Tästä 

syntyy kustannusarvio, jonka perusteella tarjous muodostetaan tarjouslaskentaan käytettävällä 

ohjelmistolla. Tarjouksen laatimisen jälkeen asiantuntija lähettää tarjouksen asiakkaalle, joka 

tekee päätöksen tarjouksen hyväksymisestä. Jos asiakas hyväksyy tarjouksen, sopimus 

tehtävästä työstä syntyy ja asiakas tilaa työn, jolloin suoritteena on tilausvahvistus. Jos asiakas 

ei hyväksy tarjousta, tilausta ei synny tai tarjoukseen voidaan tehdä korjauksia/muutoksia 

neuvoteltaessa asiakkaan kanssa uudestaan.  

 

Kuva 2, Ydinprosessikaavio 

Kolmas osaprosessi resurssointi jakaantuu aikataulutukseen, resurssien varaukseen ja 

materiaali tilaukseen. Tähän osaan osallistuvat työnjohtajan lisäksi tiivistystyön suorittavat 

työntekijät sekä ulkoisena toimijana materiaalin toimittajat. Kun asiakas on tilannut työn, 

työnjohtaja tekee työlle aikataulutuksen, milloin työ tullaan toteuttamaan ja millä aikataululla. 

Työnjohtaja varaa tarvittavat työntekijät ja informoi heitä työstä. Työnjohtaja kartoittaa 

materiaali tarpeen sekä sen hetkisen varastotilanteen ja tilaa tarvittavat materiaalit materiaalien 

toimittajilta. Materiaalit toimitetaan sopimuksen mukaan, joko korjauskohteeseen tai yrityksen 

toimipisteelle. Kolmannen osaprosessin suoritteena syntyy projektisuunnitelma. Neljäs 

osaprosessi tiivistyskorjaus eli toteutus jakautuu työn toteutuksen vaiheisiin. Näistä vaiheista 

Carki Oy voi tehdä työohjeet henkilöstölle, mutta niitä ei eritellä tässä prosessikuvauksessa. 
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Viimeinen osa on laadunvarmistus, joka jakautuu laadunvarmistukseen, mahdolliseen 

korjaukseen ja raportointiin asiakkaalle. Tiivistyskorjaustyön jälkeen, joko yrityksen sisäinen 

työnjohtaja tai ulkopuolinen valvoja suorittaa laadunvarmistuksen, josta syntyy 

laadunvarmistuspöytäkirja. Jos laadunvarmistuksessa havaitaan joitain ongelmia, ne korjataan 

ohjeiden mukaan, jonka jälkeen työnjohtaja tai ulkopuolinen valvoja tekee tarkastuksen 

uudelleen. Kun laatu on varmistettu ja hyväksytty, työ luovutetaan asiakkaalle. Suoritteena 

syntyy loppuraportti tehdystä työstä sekä todetusta laadusta. Taulukko 2 esitetään sama kuvaus 

tiivistetyssä toimintotaulukon muodossa.  

 

 

  

Taulukko 2, Tiivistyskorjaus toimintotaulukko 
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4 PROSESSIAJATTELUN HYÖDYT CARKI OY: LLE  

Parhaimmillaan hyvin suunnitellut ja kuvatut prosessit antavat osaavalle ammattilaiselle 

edellytykset toimia ja palvella asiakasta mahdollisimman hyvin tuottaen hyötyä sekä 

asiakkaalle, että yritykselle (Pitkänen 2010, 75). Tässä luvussa käsitellään hyötyjä, joita Carki 

Oy saavuttaa prosessien suunnittelulla ja kuvaamisella. Hyötyjä tarkastellaan etenkin 

tulevaisuuden kannalta. Mitä mahdollisuuksia prosessiajattelun hyödyntäminen antaa 

yritykselle sekä mitä yrityksen tulisi tehdä jatkossa? Kun prosessit on kuvattu, niitä voi alkaa 

kehittämään ja palveluja tuotteistamaan. Kuvaukset toimivat laadunhallintajärjestelmien 

pohjana ja niiden avulla toiminta saadaan järjestelmällisemmäksi. Prosessiajattelun avulla 

voidaan saavuttaa myös taloudellisia etuja esimerkiksi poistamalla virtaviivaisemmalla 

toiminnalla hukkaa.  

4.1 Toimintavarmuus ja kilpailuetu 

Suunniteltujen prosessien avulla hahmotetaan toistuvat toiminnot ja yrityksen toiminnan ydin. 

Kuvatut prosessit takaavat sen, että työtä ja sen suorittamista on mietitty ja työ on pyritty 

suunnittelemaan mahdollisimman tehokkaaksi sekä yksinkertaiseksi.  Uusilla pienillä 

yrityksillä toiminta voi olla alkuun sekalaista ja koordinointi heikompaa. Kuitenkin joissain 

vaiheessa kasvava yritys tulee pisteeseen, jossa sen pitää alkaa suunnittelemaan toimintaansa 

aktiivisemmin ja kehittämään sitä. Prosessien suunnittelu ja kuvaustyön tekeminen aivan 

alkuvaiheessa antaa Carki Oy:lle valmiin pohjan prosessien kehittämiselle. Se myös tukee 

prosessiajattelun käyttöönottoa alusta alkaen. Toiminta voidaan saada suunniteltujen ja 

kuvattujen prosessien avulla alusta alkaen selkeämmäksi sekä asiakkaalle, että henkilöstölle, 

mikä tukee yrityksen kasvua. 

Osaava, ammattitaitoinen ja yhtenäisesti toimiva henkilöstö viestii asiakkaalle yrityksen 

laadullisesta toiminnasta. Tämä on erityisen tärkeää Carki Oy:lle, koska se pyrkii kilpailemaan 

markkinoillaan etenkin laadulla. Kuvatut prosessit toimivat myös muistilistana tekemiseen. 

Lisäksi kuvatut prosessit toimivat myös osaamisen kehittämisen tukena. Kaikilla työntekijöillä 

on käytössä työohjeet ja kuvaukset, jonka mukaan prosessit ja työt etenevät. Kuvattujen 

prosessien avulla varmistetaan, että työntekijät tekevät työn mahdollisimman tasalaatuisesti. 

Lisäksi, koska kuvaukset on pyritty tekemään mahdollisimman selkeiksi, informoiviksi ja 

yksinkertaisiksi, ne toimivat hyvin tukena uusien työntekijöiden perehdyttämisessä.  
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Prosessiajattelun avulla yritys pystyy helpommin huomioimaan asiakkaan ja jatkuvan 

parantamisen sekä kehittämisen näkökulmat. Uudelle yritykselle prosessien suunnittelu voi 

luoda kilpailuetua muihin verrattuna. Kuvatuille prosesseille voi asettaa suorituskykymittareita, 

jotka mittaavat toimintaa ja joiden avulla toimintaa voidaan kehittää. Hannus (1994, 86–87) 

jaottelee prosessien suoritustekijät asiakastyytyväisyyteen, reagointikykyyn ja joustavuuteen 

sekä tehokkuuteen. Näille yritys voi asettaa erilaisia mittareita prosessikohtaisesti ja arvioida 

omaa suorituskykyään sekä vertailla sitä muihin yrityksiin. Prosessien kuvaaminen keskittää 

yrityksen toiminnan arvoa lisääviin toimintoihin. Sen avulla myös tuloksellisuutta heikentäviä 

tekijöitä voidaan poistaa. Tulokselliset tekijät määräytyvät yrityksen omien päämäärien 

mukaan. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 1, 3)  

Tiivistyskorjauksia tekevät monet yritykset ja rakennusliikkeet, mutta harvoilla on osoittaa 

pätevyyttä niiden tekemiseen. Carki Oy:n tarkoituksena onkin keskittyä nimenomaan ensin 

pelkkiin tiivistyskorjauspalveluiden tuottamiseen kilpailuetuna osaava henkilöstö. Työntekijät 

ovat koulutettuja ja osaamisen sertifikaatit takaavat työn laadun. Kilpailuetua syntyy myös siitä, 

että keskitytään yhteen palvelukokonaisuuteen mahdollisimman hyvin ja laadukkaasti.  

Carki Oy:n strateginen tahtotila on tuotteistaa kaikki palvelukokonaisuudet.  Palveluprosessien 

kuvaaminen on yksi osa tuotteistamista. Tuotteistettu palvelu vaatii taakseen tarkat ja selkeät 

prosessit. Tuotteistamisen yksi pääelementeistä on prosessien ja menetelmien systematisointi 

ja standardointi. Asiakkaat suosivat hyvin määriteltyä palvelutarjontaa abstraktin 

asiantuntemuksen sijaan. (Jaakkola 2011) Prosessien kuvaaminen antaa suurta hyötyä 

yritykselle tuotteistamisen näkökulmasta. Selkeytetty prosessikartta tiivistää toiminnan ja sen 

pohjalta on helppo hahmottaa palvelukokonaisuudet ja edetä tuotteistamaan niitä.    

4.2 Asiakkuuksien- ja laadunhallinta 

Kuten aikaisemmin todettiin, palveluprosessi on avoin prosessi, jossa asiakas voi tuoda oman 

lisänsä tuotokseen osallistumalla palvelun tuottamiseen. Kokonaisvaltaisen laadun arviointi 

tapahtuu koko prosessista, ei pelkän lopputuotteen pohjalta. Asiakas on 

tiivistyskorjausprosessissa mukana eniten alussa ja lopussa. Asiakas ei juuri vaikuta työhön tai 

tuotettuun palveluun tiivistyskorjauksen korjaus aikana. Asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä 

korjauksen aikana esimerkiksi, jos tehdään jokin yllättävä löydös tai ilmenee lisätyötarpeita. 

Lopussa asiakas saa raportit tehdystä työstä ja laadunvarmistuksesta. Asiakkaan kokemaan 
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laatuun vaikuttavat työn laadun lisäksi työn sujuvuus, aikataulussa pysyminen ja lopputulos. 

Myös asiakaspalvelun sujuvuus ja kohtaamiset asiantuntijoiden kanssa vaikuttavat asiakkaan 

kokemaan laatuun.  

Lecklin (2006, 26–28) nostaa esille laatuyrityksen tunnusmerkkeinä muun muassa 

asiakassuuntautuneisuuden, toiminnan määrätietoisuuden, henkilöstön kehittämisen ja 

osallistumisen, prosessijohtamisen ja jatkuvan parantamisen. Nämä kaikki liittyvät vahvasti 

myös prosessiajatteluun. Toimiva prosessi takaa tyytyväisemmän asiakkaan. Kun yritys on 

antanut prosessien suunnittelulle sekä kuvaamiselle aikaa, se takaa, että prosessia ja sen kulkua 

on mietitty ja pyritty kuvaamaan mahdollisimman sujuvaksi. Siinä on otettu huomioon asiakas 

ja arvon tuotto asiakkaalle. Tällöin yrityksessä on mietitty työn suorittamista myös asiakkaan 

kannalta. 

Monet yritykset muodostavat prosesseja laatusertifikaattien takia. Iso 9001 -standardi ei 

kuitenkaan vaadi suoranaisesti prosessikuvauksia. (Pitkänen 2010, 78) Prosessikuvaukset 

voivat kuitenkin olla hyödyksi sertifikaattien saamisessa, kunhan prosessikuvaukset on tehty 

palvelemaan yrityksen toimintaa aidosti, ei vain sertifikaattien hakemista varten. Carki Oy voi 

hakea halutessaan myöhemmin esimerkiksi RALA-sertifikaattia, joka on rakennusalan 

toiminta- ja ympäristöjärjestelmän arviointimenettely (RALA 2021).  

Osana laadunhallintaa yritys voi ottaa käyttöön toiminnan auditoinnit. Kun prosessit on kuvattu 

ja toiminnassa, yritys voi suorittaa auditointia niiden suhteen. Auditointien avulla yritys voi 

varmistaa hallintajärjestelmien toimivuutta ja niiden hyödyllisyyttä. Auditointien avulla yritys 

voi saada myös signaaleja toiminnan kehittämiskohteista. Auditointia voi tehdä yrityksen 

sisäinen henkilö tai jokin ulkoinen taho. Auditointi voidaan kohdistaa yrityksessä esimerkiksi 

yrityksen prosesseihin. (Suomen standardisoimisliitto SFS Ry, 2021)  

4.3 Tuottavuus ja talous 

Prosessijohtamisen hyödyntämisen etuina ja prosessien kehittämisen tavoitteina voi olla myös 

tuottavuuden parantaminen. Asiakkaiden vaatimukset muuttuvat ja vaatimusten muutos 

vaikuttaa organisaation tehokkuuteen. Perinteinen tuottavuus määritellään tuotoksen- ja 

panoksen suhteena ja se keskittyy tehokkuuden mittaamiseen. Palveluissa tuotokset ja panokset 

eroavat perinteisestä valmistustoiminnasta ja niiden hahmottaminen voi olla 
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monimutkaisempaa. Jotta tuotokset ja panokset voidaan käsittää ja tuottavuutta palveluissa 

mitata, palveluprosessien ymmärtäminen on tärkeää. (Žemgulienė 2009) Tuotteistaminen 

auttaa palveluiden tuottavuuden mittaamiseen (Žemgulienė 2009, 84).   

Virtausyksikkö on materiaalia, ihmisiä tai informaatiota, joita prosessissa viedään eteenpäin.  

Virtausyksiköiden suhteesta läpimenoaikaan muodostuu virtaustehokkuus. Lean-ajattelu 

perustuu prosesseihin ja pyrkimyksiin maksimoida virtaustehokkuus resurssitehokkuuden 

sijaan. (Modig & Åhlström 2016, 19, 117) Prosessisuunnittelulla ylimääräistä hukkaa pyritään 

vähentämään. Prosessisuunnittelulla myös virtaukset saadaan tehokkaammiksi ja prosessin 

läpikulku mahdollisimman yksinkertaiseksi sekä vaivattomaksi. Hukka palveluyrityksissä voi 

olla esimerkiksi ylimääräisiä turhia työvaiheita. Kun ylimääräiset työvaiheet saadaan pois, 

säästyy aikaa. Ajan säästyminen tarkoittaa yrityksissä yleensä myös rahan säästymistä. 

Pyrkimyksillä vähentää hukkaa on siis taloudellisia vaikutuksia.  

Yrityksen tulee huomioida palvelun tuottavuuden yksi yleinen ongelma. Tuotantotehokkuuden 

parantaminen voi huonontaa laatua tai asiakasarvoa ja siten myös vaikuttaa lopulta yrityksen 

taloudelliseen tulokseen. Kapasiteetin tehokkuus voi vähentää kustannuksia, mutta heikentynyt 

laatu puolestaan lisätä kustannuksia. (Grönroos & Ojasalo 2004) Luodakseen taloudellista 

hyötyä prosessiajattelulla Carki Oy:n tulee siis miettiä, miten sen toiminta on mahdollisimman 

virtaviivaista ja tehokasta sekä tuottavaa ilman hukkaa. Samalla tulee kuitenkin huomioida työn 

laadun tason säilyttäminen. Laadunvarmistuksesta mahdollisesti aiheutuvat lisätyöt ja 

asiakkaalle aiheutuvat lisäkustannukset voivat heikentää asiakastyytyväisyyttä.  

4.4 Jatkuva kehittäminen 

Laamanen (2001, 45) muistuttaa, että pelkkä prosessien kuvaaminen ei riitä siihen, että yritys 

voi ajatella toteuttavansa prosessijohtamista. Hän muistuttaa, että kuvaamisen alta pois 

hoitaminen ja siirtyminen normaaliin päiväjärjestykseen ei ole ratkaisu. Tämä tulisi huomioida 

myös Carki Oy:ssä. Prosessien kuvaaminen on hyvä pohja liiketoiminnan ja toimintojen 

hahmottamiselle, mutta ei pidä tyytyä ainoastaan siihen. Kuten aikaisemmin todetaan, 

prosessiajattelu perustuu jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen. Yleisesti ottaen myös 

palveluliiketoiminnan menestyminen muuttuvassa maailmassa vaatii jatkuvaa kehittämistä ja 

parantamista.  
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Hyödyntääkseen aitoa prosessiajattelua, Carki Oy:n tulee lähitulevaisuudessa kuvata 

tavoitteensa sekä tiivistyskorjaustoiminnan tukiprosessit annetun mallin mukaisesti. Yrityksen 

tulee myös asettaa prosesseille suorituskykymittareita ja seurata aktiivisesti prosessien 

toimintaa. Mittaamisen avulla ennakointi tulee mahdolliseksi (Laamanen 2001, 45). Kun 

prosesseja seurataan ja mitataan, niissä on helppo havaita mahdollisia ongelmia. 

Kehittämiskohteita tunnistaessa tulisi ottaa huomioon, että prosesseja tulisi tarkastella 

suhteessa yrityksen tavoitteisiin (Martinsuo & Blomqvist 2010, 17).  Ongelmia yrityksen tulee 

alkaa poistamaan pyrkimällä kehittämään prosessejaan. Kehittämisessä yrityksen kannattaa 

kiinnittää huomiota, ettei yritys lähde aina kehittämään vain sitä prosessia, jossa ilmenee 

ongelmia. Ei ole kuitenkaan myöskään kannattavaa kehittää prosessia, jolla ei ole tarkoitusta. 

(Pitkänen 2010, 82–83) Koko prosessikartta voi siis elää ja muuttua täysin tavoitteista riippuen. 

Osa prosesseista saatetaan huomata turhiksi ja poistaa tai toiminnassa saatetaan huomata 

tarvetta uusille prosesseille, joita lähdetään suunnittelemaan. 

Carki Oy:n ollessa vielä pieni yritys, prosessitiimiin kuuluu ainoastaan toimitusjohtaja ja 

liiketoimintajohtaja. Toiminnan ja henkilöstömäärän kasvaessa Carki Oy:n olisi kuitenkin hyvä 

ottaa prosessien kehittämiseen mukaan myös muuta henkilöstöä. Henkilöstön mukaan 

ottaminen lisää sitoutumista sekä tuo uudenlaisia näkökulmia prosessien kehittämiseen. Myös 

asiakkaita ja muita sidosryhmiä voi olla hyödyllistä ottaa mukaan kehittämistyöhön. Yrityksen 

kasvaessa ja toimintojen laajentuessa voi asiakkaiden mukaan ottaminen 

kehittämistoimintoihin auttaa asiakassuhteiden ylläpitämistä ja asiakastarpeiden esiin 

nostamista.  

Macintosh (1993) esittää prosessikypsyystaso -mallin, jonka alun perin kehitti CMU 

Yhdysvaltojen puolustusministeriölle. Mallin avulla yritys voi tunnistaa millä kypsyystasolla 

se on prosessiajattelussa.  

1. Alku – Prosessien asettaminen 

2. Toistettavat – Toistettavat prosessit 

3. Määritellyt – Dokumentoidut prosessit standardoitu koko organisaatiossa 

4. Hallitut – Mitatut ja hallitut prosessit 

5. Optimointi – Jatkuva prosessin parantaminen 
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Tasot 1–3 liittyvät prosessien suunnitteluun ja kuvaamiseen. Tasot 4–5 voidaan toteuttaa, kun 

prosessit kuvattu ja niitä aletaan seuraamaan, parantamaan ja kehittämään jatkuvasti. 

Prosessikypsyystaso –malli voi auttaa myös pienyritystä hahmottamaan prosessityön 

jatkuvuutta. Carki Oy:n voidaan todeta olevan tällä hetkellä vaiheiden kaksi ja kolme välissä. 

Kun se saa kuvattua loput prosesseistaan se siirtyy tasolle kolme. Aloittelevana yrityksenä 

Carki Oy:n tulee kuitenkin muistaa, että toiminnan laajentuessa myös tulevat uudet prosessit 

tulee suunnitella ja kuvata alusta alkaen. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Jokainen liiketoiminta perustuu prosesseihin. Prosessi on toistuva ketju toimintoja. 

Liiketoimintaprosessissa syötteet muutetaan tuotoksiksi toiminnoilla ja siihen liittyvillä 

resursseilla. Prosessiajattelu perustuu liiketoimintaprosesseihin ja ajatukseen jatkuvasta 

parantamisesta ja kehittämisestä. Tärkeimpiä tekijöitä prosessiajattelussa on tunnistaa ja ottaa 

huomioon asiakas ja tämän tarpeet. Prosessijohtaminen on keino hallita organisaation 

prosesseja.  Pk-yrityksien prosessijohtamisen käytänteen ovat heikommalla tasolla johtuen 

suurimmaksi osaksi resurssien puutteesta ja johdon vastarinnasta.  

Palveluliiketoiminta eroaa perinteisestä valmistusliiketoiminnasta sen aineettomuudella, 

heterogeenisyydellä, pilaantuvuudella sekä tuotannon ja kulutuksen erottamattomuudella. 

Nämä erot aiheuttavat myös eroja palveluprosessien ja valmistusprosessien välille. Etenkin 

palveluprosessien tuottavuuskäsite eroaa perinteisestä tuottavuuden käsitteessä. Perinteinen 

tuottavuus mittaa syötteen ja tuotoksen suhdetta. Palveluissa syötteen ja tuotoksen määrittely 

on monimutkaisempaa, jolloin tuottavuuden mittaaminen hankaloituu.  

Prosessien kehittäminen uusissa yrityksissä alkaa aivan alusta prosessien suunnittelulla. Kuva 

3 esitetään prosessityön kokonaisuus jatkuvana kehänä. Prosessityö tulee aloittaa prosessien 

tunnistamisella, jonka jälkeen tapahtuu tarkempi määritys, jossa prosessien vaiheet ja yhteydet 

tarkentuvat. Kun prosessit on määritelty, ne voidaan kuvata. Kuvauksien tulee olla 

mahdollisimman tarkasti rajatut, selkeät ja yksinkertaiset. Yrityksien tulee kiinnittää huomiota 

prosessien loogiseen etenemiseen ja yhdenmukaiseen ilmaisuun. Kuvauksissa on tärkeää ottaa 

mukaan myös asiakkaiden ja muiden prosessiin kuuluvien roolit. Kuvauksien jälkeen 

prosesseja ja niiden toimintaa tulee jatkuvasti pyrkiä seuraamaan esimerkiksi asettamalla 

suorituskykymittareita. Sen avulla pystytään prosessien jatkuvaan parantamiseen ja 

kehittämiseen.   

Case-yrityksen toimintaa on kuvattu ja ydinprosessi sekä siihen liittyvät tukiprosessit 

tunnistettu. Prosesseista luotiin prosessikartta, joka hahmottaa yrityksen kokonaiskuvan sen 

tämänhetkisistä prosesseista ja niiden suhteista. Ydinprosessista luotiin prosessikuvaus 

PowerPointin avulla käyttämällä hyväksi toimintotaulukkoa sekä prosessimallintamisessa 

sovellettua Flow Chart -tekniikkaa. Kuvauksen tekemisessä kiinnitettiin huomiota etenkin 
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selkeyteen ja yksinkertaisuuteen, jolloin yrityksen on helppo jatkossa käyttää luotua kuvausta 

mallina muihin prosessikuvauksiin.  

 

Prosessiajattelun hyödyntäminen alusta alkaen uusissa pienemmässäkin yrityksessä voi olla 

hyödyllistä. Sen avulla voidaan saavuttaa parempaa toimintavarmuutta, laadunhallintaa sekä 

asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi yritys voi saavuttaa kilpailuetua ja taloudellisia hyötyjä 

esimerkiksi tuottavammalla, hukkaa vähentämällä toiminnalla.  Prosessien suunnittelu ja 

kuvaus selkeyttävät yrityksen toimintaa ja lisäävät toimintojen koordinointia, joka pienemmissä 

yrityksissä on yleensä etenkin alussa heikompaa. Niistä yritys saa myös hyvää tukea kasvuun. 

Kuvaukset toimivat ohjeina sekä osaamisen kehittämisen tukena johdolle sekä henkilöstölle. 

Kuvasten avulla palveluyrityksen on helpompi tuotteistaa palveluitaan ja varmistaa palveluiden 

tasainen laatu. Asiakkaiden vaatimusten ja tarpeiden täyttäminen on yritykselle elintärkeää. 

Elinvoimaisuutta takaa myös pysyminen muutoksen harjalla. Prosessiajattelu on siksi 

pienemmällekin yritykselle hyvä työkalu pitää toiminta asiakassuuntautuneena sekä jatkuvan 

kehittämisen ja kasvun tiellä. 

 

 

  

Tunnista

Määrittele

Kuvaa

Seuraa ja 
mittaa

Paranna 
ja kehitä

Kuva 3, Prosessityön vaiheet 
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