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1 JOHDANTO 
 

Suuria rakentamisprojekteja tutkinut Flyvbjerg (2014) on tilastoinut, että 90 prosenttia niistä 

myöhästyy tai ylittää budjettinsa. Flyvbjerg näkee syyksi ongelmat rakentamisen 

tuottavuudessa ja toimitusketjujen hallinnassa. Rakennusprojekteissa toimijoita on mukana 

paljon, jonka vuoksi toimitusketjut rakennusalalla ovat pirstaleisia ja arvoketjut katkonaisia.  

Briscoe ja Dainty 2005, 324) näkevät rakennusalan toimijoiden välisten suhteiden perustuvan 

niin usein yksittäisiin transaktioihin, että se on suurena esteenä toimitusverkoston 

pysyvämmälle integroinnille ja yhteistyön lisäämiselle. Beach et al. (2005, 618) ovat tutkineet 

rakennusalan yritysten tärkeimpiä menestystekijöitä ja tutkimuksensa perusteella jakoivat 

tekijät neljään kategoriaan:  

• sitoutuneisuus (johtoryhmän tuki ja riittävät resurssit)  

• prosessit (kommunikaatio ja ongelmanratkaisu)  

• työkalut (yhdistetyt tiimit ja työryhmät)  

• seuraukset (luottamus ja suorituskyky)  

 

Fyysisiä tuotteita valmistavan yrityksen on melko helppo hahmottaa prosessin kulku 

tavaravirtoja tarkastelemalla eli sitä, miten materiaalit hankinnasta alkaen lopulta päätyvät 

asiakkaalle. Haasteiden määrä moninkertaistuu, mikäli asiakkaalle toimitetaan tuotteiden 

lisäksi myös palveluprosesseja, kuten tuotteiden suunnittelua, käyttöönottoa tai asennusta.  

Silloin prosessi ei toteudukaan selkeinä, peräkkäisinä vaiheina, vaan sitä mutkistaa asiakkaan 

yrityksen palveluihin kohdistamat, ja usein vaihtuvat, toiveet. On osoittautunut vaikeaksi saada 

toteutettua palvelutilanne niin, että sekä fyysinen tuote, että ostetut palvelut täyttävät asiakkaan 

yllättävimmätkin tarpeet. Yrityksen onkin hiottava prosessinsa niin, että se on joustava ja 

asiakkaan tarpeisiin mukautuva.  

 

Haasteena varsinkin suuremmissa organisaatioissa on se, että organisaation toimijat keskittyvät 

liikaa omiin tehtäviinsä ja kokonaisuuden hallinta on epäjärjestelmällistä, kun eri toiminnot 

eivät tue toisiaan tarpeeksi. Jokainen toimitusprojekti on kuitenkin käytännössä joka kerta 

tilaus-toimitusprosessin kertaluontoinen suoritus, joten prosessin toimivuus on yrityksen 

menestyksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. (Laamanen 2001, 20–23.) 
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Kahrovicin (2013, 283) mukaan nykyaikaisten yritysten johtaminen edellyttää toiminnan 

tarkastelua prosessinäkökulmasta. Prosessiperustainen lähestymistapa on välttämätön, sillä se 

tarjoaa yrityksen johtamiseen uuden näkökulman tunnistaa ongelmallisia ja tehottomia 

prosesseja ja toimintoja, jotka heikentävät yrityksen kokonaistehokkuutta ja kilpailuetua. 

Liiketoimintaprosesseja voi kehittää erilaisin menetelmin. Mohammad et al. (2010) listaavat 

alan kirjallisuuden pohjalta kehitysmenetelmiksi esimerkiksi Six Sigman, Lean-ajattelun, 

liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelun ja benchmarkingin. He korostavat sitä, että 

yrityksen tulee valita käytettävät menetelmät kehitystarpeen mukaan.  

Boehmin ja Turnerin (2005, 31) mukaan prosesseihin tehtävät muutokset vaativat yleensä 

aikaa, jolloin puhutaan evolutiivisesta muutoksesta. Yrityksen kehitystarpeet voivat kuitenkin 

olla akuutimpia, jolloin prosesseihin halutaan parannuksia nopealla aikataululla. Tällöin 

prosesseihin tarvitaan radikaaleja muutoksia. Radikaalimmassa lähestymistavassa yritys 

tavoittelee nopeita ja merkittäviä parannuksia suorituskyvyssään ydinprosessejaan 

uudelleensuunnittelemalla (Attaran 2004, 585). 

Radikaalit muutokset eivät kuitenkaan tapahdu itsestään. Prosessien uudelleensuunnittelu on 

organisaation laajuinen muutos, joka vaatii monenlaista johtamista (Laamanen 2001, 263). 

Sikdarin ja Payyazhin (2014, 975) mukaan liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelua 

pidetään alan kirjallisuudessa hyvin mekaanisena suorituksena, jonka toteuttamiseen on tarjolla 

selkeitä toteutusmalleja. Heidän mielestään ei ole kuitenkaan tarpeeksi huomioitu ja tarjottu 

työkaluja siihen, miten uudelleensuunnittelun edellyttämää muutosta organisaatiossa hallitaan. 

Esimerkiksi Mumfordin ja Beekmanin (1994) mukaan tuon organisaatiomuutoksen johtaminen 

on kuitenkin uudistamisen kaikista tärkein tehtävä. Näiden teknisten ja inhimillisten 

elementtien yhteyksien huomioimatta jättämistä muutosprosessin yhteydessä Trkman (2010) 

pitää suurimpana syynä liiketoimintaprosessien epäonnistumiselle. Käsitteenä muutosprosessin 

ohjaaminen voidaan määritellä helposti. Se on siirtymistä nykytilanteesta haluttuun tilaan 

(Valpola 2004, 27).  

 

Tässä tutkimuksessa toteutetaan kehitysprojekti, jossa kohdeyrityksen liiketoimintaprosessi 

uudelleensuunnitellaan ja kuvataan tuota siirtymää. Aiheeseen liittyvän alan kirjallisuuden 

avulla rakennetaan tietoperusta, jota hyödynnetään työn empiirisessä osuudessa. Empiirisessä 

osuudessa esitetään kohdeyritys, uudelleensuunniteltava prosessi sekä kehitysprojektin 

toteutus. 
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1.1 Tutkimuksen taustat 

 

Tilaus-toimitusprosessilla on kenties suurin vaikutus siihen, kuinka tyytyväinen asiakas on 

tekemäänsä ostopäätökseen. Prosessin jatkuvan parantamisen ja kehittämisen tulisikin olla 

yrityksen päätavoitteita. Asiakastyytyväisyyttä ei saavuta pelkästään tuntemalla hyvin 

asiakkaan tarpeet ja odotukset, on myös tiedostettava oman prosessin kyvyt vastata näihin 

odotuksiin. Kohdeyritys on sitoutunut laatupolitiikassaan jatkuvaan parantamiseen, joka on 

toiminnan kehittämisen edellytys. Jatkuva parantaminen on tärkeää, mutta suuria ja nopeita 

muutoksia sen avulla ei kuitenkaan tehdä. Yrityksen päivittäinen operatiivinen toiminta kovasti 

kilpaillulla toimialalla pitää henkilöstön kiireisenä, joten suurempien mullistusten 

toteuttaminen on mietityttänyt toimihenkilöiden työn kuormittavuuden ja käytettävissä olevien 

resurssien kannalta.    

 

Prosessien kuvaaminen ei ole yrityksessä uusi asia, mutta yrityksessä tiedostetaan, että 

kuvaukset on pitkälti laatujärjestelmän puitteissa laadittu eikä niiden koeta olevan juurikaan 

avuksi toiminnan kehittämisessä. Omaa toimintaa täytyy kuitenkin kyetä mittaamaan ja 

analysoimaan, jotta sen toimivuutta voidaan tarkastella ja tarvittavia kehitystoimenpiteitä tehdä. 

Yritys kokee, että tilaus-toimitusprosessi ei nykyisellään toimi optimaalisella tavalla. 

Prosessissa syntyvät poikkeamat aiheuttavat kustannuksia, jotka voivat olla merkittäviäkin. 

Yrityksen tilaus-toimitusprosessiin sisältyviä suorittavan portaan prosesseja (valmistus ja 

asennus) on hiottu muun muassa Lean-periaatteiden avulla, mutta hallinnollisia 

ohjausprosesseja ei ole tarkasteltu vastaavalla tavalla. Yrityksen vuosien mittaan tapahtuneen 

toiminnan laajentumisen myötä ohjausprosesseihin liittyy paljon ”päälle liimattuja ratkaisuja”. 

 

Kohdeyrityksessä tehtiin vuonna 2020 projektityö, jossa analysoitiin tilaus-toimitusprosessin 

rajapintaa asiakkaaseen ja pyrittiin prosessien mallintamisen avulla tunnistamaan miten 

rakennustyömaalla tapahtuvaa asennusvaihetta tulisi ohjata. Projektin keskeisenä tuloksena oli 

havainto, että tilaus-toimitusprosessiin sisältyy niin paljon prosessin sisäisiä keskinäisiä 

riippuvuuksia, että yhden prosessin osan kehittäminen irrallaan muusta prosessista ei ole 

mielekästä. Kohdeyrityksen johto kokeekin yrityksen kilpailukyvyn kohentamiseksi 

välttämättömänä nostaa tarkasteluun koko tilaus-toimitusprosessi.  
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Kohdeyritys valmistaa tuotteita vain tilauksesta ja suurin osa toiminnasta on projektiluontoista 

eli toimitukseen sisältyy myös tuotteiden asennus. Tilaus-toimitusprosessi pitää sisällään 

yrityksen ydintoiminnot tuotekehitystä lukuun ottamatta eli myynnin, projektinjohdon, 

suunnittelun, tuotannon, asennuksen ja reskontran eli yrityksen koko henkilöstön 

toimitusjohtajaa lukuun ottamatta. Yrityksen johto kokee, että toimintojen välisen 

yhteistoiminnan heikkoudet esimerkiksi tiedon kulussa, resurssien kohdentamisessa, sisäisissä 

asiakkuuksissa ja kustannustietoisuudessa heikentävät projektien kannattavuutta. Yrityksen 

johto onkin valmis radikaaleihinkin muutoksiin toiminnan kehittämiseksi ja kilpailukyvyn 

parantamiseksi. 

 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää kohdeyrityksen tilaus-toimitusprosessia niin, että 

prosessin on mahdollista saavuttaa yritysjohdon sille asettamat tavoitteet.  

Yritysjohdon tavoitteena on, että tilaus-toimitusprosessi olisi: 

 

• Ennen kaikkea määritetty niin, että yrityksen operatiivinen ydintoiminta 

(asennusprojektit) voidaan hahmottaa johdettavan prosessin muodossa. 

• Kokonaisuutena kustannustehokkaampi ja -tietoisempi. 

• Ohjattavissa mittareiden avulla, myös työntekijöiden mielestä järkevämmin organisoitu 

esimerkiksi työn kuormituksen ja vastuualueiden suhteen. 

• Sekä tehtävät ja vastuut olisi selkeämmin määritettyjä ja yrityksessä oleva tietotaito 

paremmin hyödynnettävissä. 

 

Tavoitteisiin pyritään tilaus-toimitusprosessin uudelleensuunnittelun avulla, jolloin 

radikaalitkin muutokset ovat mahdollista toteuttaa.   Prosessin uudelleensuunnittelu toteutetaan 

yrityksessä kehitysprojektina, jonka suunnittelijana ja vetäjänä toimii tämän diplomityön tekijä.  

Tilaus-toimitusprosessin uudelleensuunnittelussa keskitytään kohdeyrityksen toimihenkilöiden 

näkökulmaan (toimistoprosessit) edellä mainittujen tuotannon ja asennuksen parissa 

(tuotantoprosessit) jo tehtyjen kehitystoimenpiteiden vuoksi.  
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Tutkimuksen tavoitteiden pohjalta voidaan määrittää tutkimuskysymykset. 

Päätutkimuskysymyksenä on: 

• Miten organisaation liiketoimintaprosessin muutos toteutetaan? 

 

Päätutkimuskysymys jakautuu sitä täsmentäviin osatutkimuskysymyksiin, jotka ovat: 

• Miten prosessi uudelleensuunnitellaan? 

• Miten organisaatiomuutos toteutetaan? 

• Miten hallinnollisten prosessien uudelleensuunnittelussa voi hyödyntää Lean-

periaatteita? 

 

Tutkimuskysymyksiin vastaamalla pyritään siihen, että tutkimuksen tuloksena on yrityksen 

tavoitteita vastaava tilaus-toimitusprosessi. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen rajaukset 

 

Tässä diplomityössä sovelletaan kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen menetelmiä. 

Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on kuvata todellisuutta ja tutkia valittua kohdetta 

kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on luonteenomaista, että ihmisiä käytetään 

tiedon keruun lähteenä. Tutkimuksen tekijä hyödyntää enemmän omaa havainnointiaan ja 

keskusteluja tutkittavien kanssa mittaamalla hankittavan tiedon sijaan. Aineiston hankintaan 

käytetäänkin laadullisia metodeja, kuten erilaiset teema- ja ryhmähaastattelut, dokumenttien 

analysointi ja osallistuva havainnointi. (Hirsjärvi et al. 2018.) Tutkimusmenetelmillä kerätyn 

tiedon avulla pyritään kehittämään tutkittavaa kohdetta. 

 

Tutkimuksella on myös konstruktiivisen tutkimuksen piirteitä, koska siinä rakennetaan 

kohdeyritykselle uusi prosessi. Konstruktiivisessa tutkimusmetodissa pyritään nimenomaan 

kehittämään ratkaisuja reaalimaailman ongelmiin. Tutkimus keskittyy kuvaamaan 

rakennusprosessin, jolla ratkaisu rakennetaan ja miten tutkimuksessa kerättyä aineistoa 

ratkaisun rakentamisessa hyödynnetään. Tutkimus koostuu kahdesta osasta: alan kirjallisuuden 

avulla muodostettavasta teoreettisesta tietoperustasta, jota rakennusprosessissa hyödynnetään 

sekä empiirisestä osuudesta, jossa toteutetaan kohdeyritykseen tehtävä tilaus-toimitusprosessin 

uudelleensuunnittelun kehitysprojekti.  
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Tietoperustan muodostamisessa käytetään tutkivia artikkeleita sekä alan tietokirjallisuutta. 

Tietoperusta koostetaan prosessien johtamiseen ja uudelleensuunnitteluun sekä 

organisaatiomuutoksen toteuttamiseen liittyvien ilmiöiden käsittelyn avulla. Lean-filosofiaa  

käsitellään pintapuolisemmin.  Leanin hyödyntämismahdollisuuksien tarkastelu keskittyy 

siihen, miten sitä voi hyödyntää hallinnollisten prosessien uudelleensuunnittelussa. 

 

Empiirisessä osiossa toteutettava kehitysprojekti rajautuu tutkimuskohteena olevan yrityksen 

tilaus-toimitusprosessin uudelleensuunnitteluun. Prosessin uudelleensuunnittelu kohdistuu 

prosessin hallinnolliseen osuuteen eli niin sanottuihin toimistoprosesseihin. Tilaus-

toimitusprosessiin sisältyvät tuotannolliset prosessit sekä prosessin rajapinnat asiakkaaseen ja 

prosessia edeltäviin toimintoihin (tarjouslaskentaprosessi) huomioidaan syötteiden ja tuotosten 

tasolla.  
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2 LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN PROSESSEJA 

KEHITTÄMÄLLÄ 
 

2.1 Prosessijohtaminen ja prosessiajattelu 

 

Laamanen (2001, 21) näkee prosessiajattelun idean hyvin yksinkertaisena. Lähtökohtana on 

asiakas ja hänen tarpeensa ja selvittäminen, millaisilla tuotteilla tai palveluilla (output) tarpeet 

voidaan tyydyttää. Sen jälkeen suunnitellaan ja rakennetaan prosessit (toimenpiteet ja resurssit), 

joilla nämä tuotteet ja palvelut voidaan tuottaa. Sitten on vielä selvitettävä prosessin 

toteuttamiseen tarvittavat syötteet (input, tietoja ja materiaalia) ja toimittajat mistä ne voidaan 

hankkia.  

Prosessijohtamisen tarkoitus on puolestaan sellaisten liiketoimintaprosessien tunnistaminen ja 

kehittäminen, joista organisaation menestys on riippuvainen. Organisaatio parantaa 

suorituskykyään parantamalla näitä prosesseja. (Laamanen & Tinnilä 2002, 12–13). 

Prosessijohtaminen vie siis prosessiajattelun käytännön tasolle organisaatiossa.  

 

Prosessijohtaminen organisaation johtamistapa; se määrittää periaatteet, joiden mukaan 

organisaatio toimii ja joiden avulla sitä johdetaan. Prosessijohtamisen ydinajatus on ratkaista 

se, millä tavoin organisaatio kykenee suunnittelemaan ja rakentamaan prosessiketjun, jolla se 

voi tuottaa arvoa asiakkaalle niin paljon, että se ylittää prosessiin tarvittavat kustannukset. Sillä 

tavoin yritys voi menestyä taloudellisesti. (Lecklin 1997, 126.)  

 

Prosessijohtamisessa olemassa olevan prosessin toimivuutta ja tehokkuutta arvioidaan 

prosessin mallintamisen avulla sekä määritetään arvioinnin pohjalta kehittämistavoitteita. 

Prosessien johtamista on myös prosessien parantaminen, joka keskittyy prosessissa olevien 

toimintatapojen muuttamiseen tavoitteena paremmat tulokset. (Laamanen & Tinnilä 2002, 14.) 

 

Funktionaalinen organisaatio vs. prosessiorganisaatio 

 

Prosessijohtamiseen liittyy olennaisesti käsite prosessiorganisaatio. Prosessiorganisaatio on 

organisaatio, jonka johtaminen perustuu prosessien johtamiseen.  
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Prosessiorganisaatiossa kunkin prosessin toimintojen vastuuhenkilöistä muodostetaan 

prosessitiimi, jota johtaa prosessille valittu prosessinomistaja. Prosessinomistajan vastuulla on 

prosessin tehokkuudesta huolehtiminen. (Laamanen & Tinnilä 2002, 57.) 

 

Organisaatiosta eivät funktionaaliset rakenteet kuitenkaan kokonaan katoa, vaan jäävät 

prosessiorganisaation taustalle toimintaan. Ihmiset ovat yleisesti oppineet ja tottuneet 

toimimaan hierarkkisissa organisaatioissa, joten tästä päällekkäisyydestä on yleensä vain 

hyötyä. Raportoinnin osalta se voi tosin aiheuttaa ristiriitaisia tilanteita, kun 

raportointivelvoitteita on niin osaston esimiehelle kuin prosessinomistajallekin. (Laamanen & 

Tinnilä 2002, 57.) 

 

Laamanen ja Tinnilä (2002, 66) näkevätkin tärkeänä määritellä prosessin omistajien ja 

osastojen esimiesten keskinäiset roolit samalla, kun prosessin omistajia määritetään.  

Prosessin omistajalla ollut vastuu toiminnoista korvautuu vastuulla prosessin kokonaisuudesta. 

Prosessin omistajan tärkein tehtävä onkin huolehtia osastojen yhteistyöstä ja koko prosessin 

tehokkuudesta, hyvästä suorituskyvystä ja kehittämisestä. Riippuen prosessista, prosessin 

omistajalla on erilaisia rooleja päätöksenteon suhteen.   

Usein yrityksen johto tai johtoryhmä koostuu organisaation ydinprosessien omistajista. 

Prosessijohtaminen mahdollistaa prosesseista vastaavien johtaa ja koordinoida toimintaa 

kokonaisuutena sekä yhtenäistää koko organisaation käytäntöjä. (Lecklin 1997, 128.) 

 

Liiketoimintaprosessien koordinointi 

Koordinointi on eri toimintojen välisten riippuvuussuhteiden hallintaa ja jos ei ole 

riippuvuussuhteita ei myöskään ole mitään mitä koordinoida (Malone & Crowston 1994, 90–

91). Näin määriteltyä koordinointia ilmenee hyvin monissa yhteyksissä, kuten myös 

liiketoimintaympäristöissä ja prosesseissa. Organisaatioteoriankin keskeisiä elementtejä ovat 

kysymykset, miten hallitaan toimintojen välisiä riippuvuuksia. Galbraithin (1995, 41) mukaan 

koordinointimekanismeista tulee muodostaa hallittu kokonaisuus, jolla eri osastoissa ja 

ryhmissä työskentelevien ihmisten toimintoja ja niiden välisiä riippuvuussuhteita voidaan 

hallita.  

Malone ja Crowston (1994, 90–91) esittelevät taulukossa 1. tyypillisimpiä toimintojen välisiä 

riippuvuussuhteita sekä vaihtoehtoisia koordinointimekanismeja niiden hallitsemiseksi.  
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Taulukko 1. Toimintojen väliset riippuvuussuhteet ja koordinointimekanismit (Malone & Crowston 1994) 

 
 

Jaetut (rajalliset) resurssit (shared resources) on hyvin tyypillinen riippuvuussuhde 

organisaatioissa ja näin ollen tärkeä koordinoitava riippuvuus ja vaatii huolellista resurssien 

allokointia. Resurssin koordinointi voi perustua jonottamiseen (first come/first serve), 

priorisointiin ennalta määritetyin perustein tai esimiehen päätökseen.  

 

Toinen varsin tavanomainen suhde toimintojen välillä on ”tuottaja – asiakas” -suhde eli tilanne, 

jossa yksi toiminto tuottaa tuotoksen, jota toinen tarvitsee omassa toiminnossaan. Tällaisia 

riippuvuussuhteita (producer/consumer relationships) ilmenee käytännössä kaikissa 

valmistavissa prosesseissa. Tyypillinen variaatio tuottaja-asiakas-välisestä riippuvuussuhteesta 

on edellytysrajoitteet (prerequisite constraint). Tällöin tuottajan toiminto täytyy saada 

päätökseen ennen kuin asiakkaan toiminto voi alkaa. Tällaisten riippuvuussuhteiden kohdalla 

täytyy käyttää jonkinlaista ilmoitusmenettelyä, jolla asiakkaalle tiedotetaan mahdollisuudesta 

aloittaa toimintonsa. Yleensä näille riippuvuussuhteille on määritetty myös jonkinlaiset 

tehtävien jaksottamis- ja etenemisen seurantaperiaatteet. (Malone & Crowston 1994, 94). 

 

Tuottajan ja asiakkaan välillä voi olla myös toinen riippuvuussuhde eli siirto (transfer). Kun 

tuottaja tuottaa tuotoksen (fyysisen tai informaation), on se siirrettävä asiakkaan toimintoon. 

Siirtoon liittyvä koordinointitarve on varmistaa siirron oikea-aikaisuus sekä siihen 

mahdollisesti liittyvä varastointi.  
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Tavanomaisia koordinointimekanismeja ovat tällöin perinteiset tuotannon- ja 

materiaaliohjauksen periaatteet kuten Just-In-Time (JIT). (Malone & Crowston 1994, 94). 

 

Tuottajan ja asiakkaan välillä on vielä kolmaskin koordinoitava riippuvuussuhde, joka on 

tuotoksen käytettävyys (usability). Ehkä hieman itsestään selvältäkin vaikuttava 

riippuvuussuhde toiminnan kannalta tärkeä koordinoitava, jolla varmistetaan se, että mikä sitten 

tuotos kulloinkin onkaan, se on käyttökelpoinen seuraavan toiminnon tarkoituksiin. Hyvin 

yleinen käytettävyyden koordinointimekanismi on tuotosten standardointi. Yleensä fyysisten 

tuotteiden valmistuksessa käytettyä standardointia voi hyödyntää myös informaation 

tuottamisessa. Tuotokset ovat tällöin standardin puitteissa yhteensopivia ja sellaisia, kuin 

seuraava toiminto odottaa niiden olevankin. Käytettävyysriippuvuuden hallintaa voi kehittää 

myös osallistamalla asiakas tuotoksen määrittämiseen. (Malone & Crowston 1994, 95). 

 

 

Prosessin toimintoihin usein liittyvä riippuvuussuhde on myös tehtävä/osatehtäväriippuvuus 

(task/subtask dependency) eli tilanne, jossa ryhmä toimintoja on käytännössä jonkun 

laajemman tehtävän/suoritteen osatehtäviä. Osatehtävillä on siis yhteinen päämäärä, jonka 

saavuttaminen riippuu osatehtävien päämäärien menestyksekkäästä suorittamisesta. 

Koordinointi tapahtuu kaksivaiheisesti: Varsinaiselle tehtävälle tulee määrittää päämäärä, jonka 

jälkeen tehtävä pilkotaan osatehtäviin, joilla on omat tavoitteet. Kun osatehtävät saavuttavat 

nuo tavoitteet, myös varsinainen tehtävä saavuttaa päämääränsä. (Malone & Crowston 1994, 

95–96).  Galbraith (1995, 8) muistuttaa, että pienissä yrityksissä koordinointimekanismiksi voi 

riittää pelkkä kommunikointi työntekijöiden välillä. Yksinkertaisempien ja vain vähän 

epävarmuustekijöitä sisältävien prosessien kohdalla voivat myös koordinointimekanismit olla 

yksinkertaisia.  

 

Yksinkertaisimmillaan prosessin toimintojen välisiä riippuvuussuhteita voi koordinoida 

etukäteen määritetyillä toimintatavoilla. Tällaisia toimintatapoja ovat erilaiset pelisäännöt, 

toimintaohjelmat ja -ohjeet (Rules, Programs, Procedures). Pelisääntöjen avulla prosessin eri 

osa-alueet osaavat toimia ilman tarpeetonta kommunikointia muiden toimintojen kanssa osa-

alueiden muodostaessa samalla toimivan kokonaisuuden. Pelisäännöt ovat parhaimmillaan 

pysyvinä koordinointimekanismeina toimintojen toistuessa samanlaisina.  
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Toimintaohjeilla ja -ohjelmilla luodaan kriteerit prosessien toiminnoille, kuten esimerkiksi 

osien valmistukseen tai ohjeiksi kuinka menetellä erilaisissa variaatiotilanteissa. (Galbraith 

1995, 10–11). 

 

Aina eivät kuitenkaan tarkatkaa pelisäännöt ja ohjeet riitä, kun toimintojen suorittamisessa 

kohdataan odottamattomia ja määrittelemättömiä poikkeustilanteita. Myös niihin tulee olla 

olemassa mekanismi, kuinka tilanteista pääsee eteenpäin. Usein ongelmatilanteet ratkaistaan 

organisaatiossa olevien esimiesten tai johtajien avulla, jotka tiedoillaan ja taidoillaan 

ohjeistavat toimimaan. Tällainen koordinointimekanismi on nimeltään hierarkia (hierarchy). 

Ratkaisua ongelmaan haetaan hierarkian taso kerrallaan, kunnes se löytyy ja toiminta voi jatkua. 

Galbraith (1995, 12) korostaa sitä, että hierarkiaa tulee käyttää ikään kuin vasta viimeisenä 

keinona tilanteessa, jossa pelisäännöistä, ohjelmista ja ohjeista ei ratkaisua ongelmaan löydy. 

Hierarkiassa johtajilla on tietyt kapasiteetit ja niissä voi tulla rajat vastaan, mikäli 

ongelmatilanteita on jatkuvasti. Hierarkia onkin tehokkaimmillaan ennakoitavissa olevassa 

toiminnassa. 

Epävarmuutta sisältävissä prosesseissa koordinoinnin ja kommunikaation tarve kasvaa ja 

hierarkinen päätöksenteon kapasiteetti voi loppua ja päätöstenteko viivästyy. Tätä voi yrittää 

välttää määrittämällä kullekin yrityksen eri hierarkiatasolle määrittää yhteiset tavoitteet ja 

päämäärät (targeting, goal setting). Niiden avulla työntekijöillä on mahdollisuus tehdä 

enemmän itsenäisiä päätöksiä ja ratkaisuja ongelmatilanteissa. Työntekijöillä voi olla vapaudet 

esimerkiksi suunnitella omien tehtäviensä aikataulutus, kunhan yhteiset aikataulutavoitteet 

saavutetaan. Yhteiset tavoitteet ja päämäärät tulee kuitenkin olla hyvin selkeästi viestitetty 

kaikille, jotta niiden noudattamisessa ei tule ongelmia. (Galbraith 1995, 13–14). 

 

2.2 Prosessin määrittely ja kriteerit 

 

Puhuttaessa organisaation toiminnasta, Laamanen (2001, 19) käyttää prosessista termiä 

liiketoimintaprosessi ja määrittelee sen osina seuraavasti: 

Liiketoimintaprosessi on joukko toisiinsa liittyviä toistuvia toimintoja ja niiden toteuttamiseen 

tarvittavat resurssit, joiden avulla syötteet muunnetaan tuotteiksi. 

Toimintaprosessi on joukko loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja ja niiden toteuttamiseen 

tarvittavia resursseja, joiden avulla saadaan aikaan toiminnan tulokset.  
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Morris ja Landon (1994, 56) laajentavat liiketoimintaprosessin merkitystä määrittämällä sen 

sarjaksi toimintoja, joilla on yhteinen tarkoitus eli tehtävä viedä yritystä jollain lailla eteenpäin. 

Kahrovic (2013, 286) täydentää lisäämällä, että prosessin toiminnoilla on selkeästi 

tunnistettavat syötteet ja tuotokset, jotka ovat välttämättömiä sisäisten ja ulkoisten kuluttajien 

(asiakkaiden) tarpeiden tyydyttämiseksi.  Karrus (1998, 218) korostaa sitä, että prosessin 

asiakkaat on tunnistettava (yrityksen sisä- ja ulkopuoliset), jotka prosessin tuotokset saavat.  

 

Becker et al. (2003, 5) pitävät prosessin ominaispiirteenä sen rajautuvuutta eli prosessi on ajan 

suhteen rajattu ja suljettu – prosessi alkaa jostain ja loppuu johonkin, jona aikana tietty työ 

suoritetaan loogisesti etenevien toimintojen avulla. Davenportin (1993, 5) mukaan prosessi 

kuvaa nimenomaan sen, miten tuo työ tehdään ja miten sillä luodaan tarkoituksenmukaiset ja 

oikea-aikaiset tuotteet ja palvelut prosessin asiakkaille (Kahrovic 2013, 286). 

 

Prosessi mielletään siis usein erilaisten toimintojen (kuten vaiheet tai tehtävät) sarjaksi, mutta 

Sharp ja McDermott (2009, 38–39) pitävät määritelmää liian laveana ja ongelmia aiheuttavana. 

He edellyttävät prosessilta seuraavaa:  

• Prosessiin tulee sisältyä työtä. Työtä, joka voidaan kuvailla sarjaksi aktiviteettejä tai 

vaiheiden ja päätösten muodostamana ketjuna. Työ voidaan suorittaa ihmisen tai koneen 

toimesta.  

• Prosessiin sisältyvä työ ei kuitenkaan ole niin tärkeä kuin prosessilla saavutettava tulos. 

Prosessi on määritetty menetelmä jonkin tuloksen saavuttamiseksi ja tulos on prosessin 

määrittelyn kannalta olennaisempi kuin työ, jota tuloksen saavuttamiseksi täytyy tehdä. 

Tuloksen on lisäksi oltava tunnistettavissa ja selkeästi erottuva, tulosten määrä on oltava 

laskettavissa sekä tuloksen on oltava tarpeellinen. 

 

Prosessin nimeäminen 

Edellä mainittujen kriteerien lisäksi Sharp ja McDermott (2009, 40–43) ovat tarkkoja prosessin 

nimeämisen suhteen ja ohjeistavat tekemään sen seuraavasti:  

1. Prosessin nimen tulee olla verbi + substantiivi -muodossa. Ja yleensä myös 

yksikkömuodossa. Eli ei: ”Hoida tilaukset” vaan ”Toimita tilaus”.  

2. Prosessin verbi + substantiivi -muotoinen nimi tulee olla käännettävissä prosessin tulokseksi 

eli edellisen esimerkin mukaisesti ”Tilaus on toimitettu”. 
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Prosessin nimessä olevan verbin tulee olla prosessin toimintaa selkeästi kuvaava, jotain tiettyä 

toimenpidettä ilmentävä. Toimenpidettä kuvaava verbi ilmentää yksittäistä, tietyllä ajanhetkellä 

tapahtuvaa toimintaa, joka auttaa paremmin hahmottamaan prosessin tulosta. Epäselvät verbit 

kuvaavat usein pikemminkin aktiivisuutta tai useita toimintoja, joita ajan kuluessa tapahtuu. 

(Sharp  McDermott 2009, 43.) 

 

Prosessin määrittämiseen ja nimeämiseen liittyy myös ymmärrys tuloksen ja tavoitteen 

eroavaisuuksista. Sharpin ja McDermottin (2009, 41) mukaan niitä ei tule sotkea toisiinsa, 

koska tulos on prosessin yksittäisen suorittamisen tuotos ja tavoite on haluttu tila tai 

suorituskyvyn taso. Tavoite ilmentää yleensä useiden tekijöiden suorituskykyä, kun tulos on 

puolestaan prosessin yhden toimijan erityinen tuotos. 

 

 

2.3 Prosessin tunnistaminen ja rajaaminen 

 

Prosessin määritelmän ja nimeämisen jälkeen on syytä tarkastella, miten prosesseja tunnistetaan 

ja rajataan tarkoituksenmukaisesti.  

 

Prosessin käynnistyminen  

Sen lisäksi, että prosessi päättyy erottuvaan ja laskettavaan tulokseen, on prosessin kuvaamisen 

kannalta välttämätöntä tunnistaa tapahtuma, mistä prosessi alkaa (Sharp & McDermott 2009, 

44). Sharp ja McDermott (2009, 43) kutsuvat tuota tapahtumaa käynnistäväksi tapahtumaksi, 

jotka voidaan luokitella kolmeen kategoriaan: 

1. Toimintotapahtuma: Kun henkilö tai organisaatio päättää mistä tahansa syystä, tehdä jotain. 

Asiakas päättää tehdä tilauksen, esimies päättää yrityksen tarvitsevan uuden työntekijän ja niin 

edelleen. Tapahtuman tapahtumisen ajankohtaa ei voi tarkkaan ennustaa.  

2. Aikataulutettu tapahtuma: Tapahtuu, kun jokin ennalta asetettu ajankohta saavutetaan, 

jolloin tietyn toiminnon on tarkoitus alkaa. Yrityksissä on monia prosesseja, jotka määritetty 

käynnistymään tietyn ajankohdan mukaan. On aika maksaa palkat, on aika tehdä inventaario ja 

niin edelleen.  
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3. Tilaan tai sääntöön perustuva tapahtuma: Tästä on kyse tilanteessa, jossa valvontatoiminta 

osoittaa tilassa poikkeaman, esimerkiksi palohälytin laukeaa tai varaosakomponentin 

varastosaldo laskee alle hälytysrajan. Tarkkaan ei voi ennustaa, milloin tilamuutoksia tapahtuu.  

Sharp ja McDermott (2009, 44) varoittavat sekoittamasta käynnistävään tapahtumaan 

edellytysten täyttymistä. Käynnistävä tapahtuma on se, mikä aloittaa prosessin (tai toiminnon). 

Toiminnan edellytykset täytyvät toki olla täyttyneet siinä vaiheessa, mutta ne eivät käynnistä 

prosessia. 

 

Sharp ja McDermott (2009, 46) korostavat prosessien tunnistamisen vaikeutta silloinkin, kun 

yrityksellä on halua kehittämistyöhön ja yrityksen toiminta tunnetaan läpikotaisin. 

Sharp ja McDermott (2009, 48) tunnistivat yrityksen prosessien kehittämisestä seuraavat, usein 

toistuvat, virheet:  

1. Prosessit oli nimetty epäselvästi, joista ei käy ilmi prosessilta haluttavat, täsmälliset tulokset.  

2. Yrityksellä menivät sekaisin prosessit ja funktionaaliset toiminnot. Jokainen prosessi oli 

itseasiassa jonkun funktionaalisen osaston ydintehtävä. Kehitystoimet keskittyivät toimintojen 

kehittämiseen asiakkaan tarpeiden sijaan. 

3. Työryhmät keskittyivät parantamaan tehtäväperusteista tehokkuutta sen sijaan, että 

keskittyminen olisi kohdistettu tulokseen, jota asiakas todella halusi. 

 

Edellisten kappaleiden perusteella voidaan tehdä kiteytys siitä, mikä liiketoimintaprosessi on. 

 

Liiketoimintaprosessi: 

= menetelmä jonkun tuloksen saavuttamiseksi 

• Sisältää työtä, jota voidaan kuvailla sarjana erilaisia toimintoja ja tehtäviä 

• On nimetty muodossa verbi + substantiivi kuvaamaan prosessin tulosta (eli tilaus-

toimitusprosessi kuuluisi tarkalleen ottaen olla muut 

• a tilaus rahaksi –prosessi) 

• Sisältää tuloksen, joka on: 

• erottuva ja tunnistettavissa 

• laskettavissa 

• tarpeellinen 

• Saa alkunsa tunnistettavasta tapahtumasta (triggering event) 
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• Sisältää yleensä 5 +/- 2 aliprosessia, jotka sisältävät usein merkittäviä välietappeja, joita 

yritys haluaa laskea tai mitata prosessin tuloksen lisäksi 

• Palvelee asiakasta (aliprosessit myös sisäisiä asiakkaita) (Sharp & McDermott 2009) 

 

 

2.4 Liiketoimintaprosessin ja työnkulun kuvaaminen 

 

Monille tulee päällimmäisenä mieleen prosessikuvaus, kun puhutaan prosessijohtamisesta. 

Prosessikuvaus on usein mielletty oleellisimmaksi osaksi prosessien kehittämistä ja johtamista 

ja useat yritykset ovatkin innokkaasti ryhtyneet prosesseja kuvaamaan. Valitettavan usein 

lopputulema on ollut arkistoihin unohtuneet kuvaukset projektin jälkeen, käytännön toimintaan 

tultua vain olemattomia muutoksia. (Laamanen 2001, 75.)    

Laamanen (2001, 75) muistuttaakin, että prosessien kehittämisen tavoitteena ei itsessään ole 

prosessikuvaus, jolla pyrittäisiin parannuksia saavuttamaan, vaan käyttää sitä viestinnän 

välineenä kehittämishankkeissa. Davenport (1993, 148) tukee tätä toteamalla, että prosessien 

kuvaamisen tarkoitus on luoda visuaalinen ja ymmärrettävä kuvaus liiketoimintaprosessin 

muodostavista toiminnoista. Tyypillisesti prosessikuvauksessa havainnollistetaan prosessin 

tuotosten sekä tiedon kulkua toimintojen välillä. 

 

Prosessikuvausten laatimiseen on tarjolla lukuisia erilaisia menetelmiä, joista eniten käytettyjä 

ovat: 

• Vuokaavio (Flow Chart) 

• Tietovirtakaavio (Data Flow Diagram, DFD) 

• Role Activity Diagram -tekniikka (RAD) 

• Role Interaction Diagram -tekniikka (RID) 

• Gantt-kaavio (Gantt Chart) 

• IDEF-tekniikat (Integrated DEfinition for Function modeling) 

• Petri-net -tekniikat 
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Laamasen (2001, 77) mukaan prosessikuvaukset mielletään yleensä prosessin eri vaiheiden 

työnkulkua mekaanisesti kuvaaviksi kaavioiksi, vaikka prosessikuvauksella ei välttämättä 

tarkoiteta vuokaaviota tai tietovirtakaaviota, vaan tarkoituksenmukainen kuvaustekniikka on 

valittava kehitettävän kohteen ja organisaation mukaan tapauskohtaisesti. 

 

Valitun kuvaustekniikan tulee olla sellainen, että sillä saadaan esitettyä prosessin eri toiminnot 

ja vaiheet riittävällä tarkkuudella sekä muu kehittämisen kannalta olennainen tieto. 

Prosessikuvauksien yksityiskohdista ja tietojen esitystavasta tulee sopia kehitysprojektin 

osallistujien kanssa, jotta tuotettavat prosessikuvaukset ovat periaatteiltaan samanlaiset ja 

vertailtavissa. (Rosemann 2003, 76–78.) 

 

Hyvä prosessikuvaus lisäksi: 

• Esittää prosessin kannalta kriittiset tekijät 

• Kuvaa asioiden keskinäiset riippuvuudet 

 

Edellä mainittujen ominaisuuksien avulla kokonaisuuden ymmärtäminen paranee sekä 

prosessiin osallistuvat organisaation toimijat hahmottavat oman roolinsa organisaation 

tavoitteiden saavuttamisessa. Hyvällä prosessikuvauksella parannetaankin prosessiin liittyvien 

ihmisten välistä yhteistyötä. (Laamanen 2001, 76.) Prosessin rakenteena näkee yleisesti 

käytettävän muotoa: panos – prosessi – tuotos kuvaamaan prosessin ydinelementtejä, mutta 

Sharp ja McDermott (2009, 45) suosittelevat sen sijaan prosessia paremmin kuvaavaa ja 

vähemmän mekaaniselta kuulostavaa mallia:  

käynnistys – vaiheet ja päätökset – tulos tai käynnistys – toiminnot – tulos.  

 

Ensimmäinen muoto sopii hyvin ennakoitavissa oleviin prosesseihin ja prosessien 

analysointitarkoituksiin Sharp ja McDermott (2009, 45) suosittelevat kuviossa 1 esitettyä 

prosessin rakenteen muotoilua. 
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Kuva 1. Prosessin oleelliset komponentit (mukailtuna Sharp & McDermott 2009, 45). 

 

Sharp ja McDermott (2009, 49) täsmentävät liiketoimintaprosessin olevan päästä päähän 

ulottuva ketju, varhaisimmasta käynnistävästä tapahtumasta viimeiseen tulokseen. 

 

Työnkulun mallintaminen -workflow modelling  

Sharpin ja McDermottin (2009, 56) mukaan kaikkia prosesseja ei ole järkevää yrittää mallintaa. 

Esimerkiksi luovuutta sisältävät tai vapaasti virtaavat prosessit voi olla parempi kuvata 

yksinkertaisesti listana toimintoja, koska prosessi ei välttämättä noudata mitään tiettyä 

vaiheistusta.  

Myös esimerkiksi strategiatyöskentely on järkevämpi kuvata tarvittavan tiedon ja analyysien 

muodossa. Liiketoiminnalliset prosessit, joiden kulku on määritettävissä vaiheiden ja päätösten 

ketjuksi, ovat puolestaan hyvin suotavia esittää työnkulun mallinnuksen menetelmin. Tällaisia 

voisivat olla vaikka Avaa tili tai Toimita tilaus.  

 

Sharp ja McDermott (2009, 77) suosittelevat prosessin työnkulun mallintamiseen Swimlane-

kaaviota. ”Uimaratakaavioksikin” kutsutussa kaaviossa prosessin vaiheet esitetään selkeinä 

laatikkoina jokaisen prosessin toimijan ollessa (ja pysyessä) omalla uimaradallaan. Esimerkki 

Uimaratakaaviosta on esitetty kuviossa 2. 
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Kuva 2. Esimerkki Uimaratakaaviosta (Sharp & McDermott 2009, 247). 

 

Uimaratakaaviota voi käyttää yhtä lailla prosessin nykytilan kuin tavoitetilankin 

mallintamiseen. Mallinnuksen tarkkuus voidaan valita tarkoituksen mukaan; yleiskatsauksesta 

hyvin yksityiskohtaiseen malliin. Uimaratakaavion etuina voi pitää sen selkeää ulkoasua, jonka 

vuoksi mallin ymmärtäminen ei vaadi koulutusta tai teknistä tietämystä. Kaavio esittää kaikki 

prosessin toimijat ja vaiheet ja havainnollistaa niiden aikajärjestyksen ja riippuvuudet 

toisistaan. (Sharp ja McDermott 2009, 79–80.)  

 

Uimaratakaavioiden tarkoitus on kuvata liiketoimintaprosessit alusta loppuun, ja ne jatkavat 

prosessin tunnistamisessa selvitettyä mitä -tasoa vastaamalla myös kysymyksiin kuka, miten ja 

milloin, jonka avulla prosesseja voidaan ymmärtää paremmin ja niistä keskustelu perustuu 

faktoihin (mitä prosesseissa todella tapahtuu) (Sharp ja McDermott 2009, 202). 

 

Sharp ja McDermott (2009, 209;220) varoittavat houkutuksesta käyttää erilaisia symboleja 

lisätiedon ujuttamiseksi niiden avulla kaavioon. Kun kuvataan työnkulkua, ei ole oleellista 

tapahtuuko vaiheessa varastointia, siirtoa tai muuta vastaavaa. Lisäksi erilaisten symbolien 

käyttäminen voi väärinymmärryksiä tai jopa haluttomuutta edes tutustua kaavioon, jos ei ole 

varma erilaisten symbolien merkityksestä. Tämä korostuu varsinkin silloin, kun prosessin 

kuvausta on tarkoitus esitellä laajemminkin yrityksessä. Oli toimijan vaikutus työn muotoon 

suuri tai pieni, piirrä yksi selkeä laatikko ja jatka eteenpäin. 
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Vaiheet kuvaavat siis toimijan tekemää työsuoritusta ja vaihetta kuvaavat laatikot esitetään 

uimaratakaaviossa sen toimijan radalla, joka työsuorituksen tekee. Vaiheisiin voi kuitenkin 

sisältyä useita toimijoita; esimerkiksi keskustelut ja kokoukset vaativat useamman kuin yhden 

toimijan. Tällaisia vaiheita kutsutaan yhteistyövaiheiksi. Sharp ja McDermott (2009, 219) 

peräänkuuluttavat huolellisuutta siinä, että yhteistyövaiheita ei sekoiteta rinnakkaisiin 

vaiheisiin. Rinnakkaisissa vaiheissa eri toimijat suorittavat tahollaan itsenäisesti erillisiä 

tehtäviä. Näiden kahden ero on havainnollistettu kuviossa 3. 

 
 
Kuva 3. Yhteistyövaihe ja rinnakkainen vaihe (Sharp & McDermott 2009, 219). 

 

2.5 Prosessien kehittäminen 

 

Usein prosesseja parannetaan vaiheittain, askel kerrallaan eikä kehitystä välttämättä edes voi 

tarkastella prosessikaavioiden avulla, jos kehitystoimet kohdistuvat yksittäisen työvaiheen 

sisälle. Tällaisia kehitystoimia ovat esimerkiksi uudet tekniikat ja työvälineet, menettelyjen 

virtaviivaistaminen sekä työohjeiden ja proseduurien uusiminen. (Lecklin 1997, 165).  

Laajempiin prosessin uudistuksiin pyritään erillisillä kehitysprojekteilla, joissa prosessin 

kulkua muutetaan, työvaiheita yhdistellään, työskentelytapoja ja tieto- ja johtamisjärjestelmiä 

uusitaan ja niin edelleen. Tällaista prosessin uudelleen suunnittelemista puhtaalta pöydältä 

kutsutaankin termillä prosessin uudelleensuunnittelu (Business Process Reengineering, BPR). 

(Lecklin 1997, 165–166.) 

 

Prosessin kehitystä ei siis tapahdu vain prosessien kuvaamisella tai mallintamisella, mikä on 

Koivun (2002, 98) mukaan keskeisen tärkeää pitää mielessä, kun uusia toimintamalleja 

luodaan.  
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Prosessien järjestelmällinen käsittely ja mallintaminen on kuitenkin merkittävässä roolissa 

kokonaisuuksien hahmottamisessa ja kehityskohteiden löytämisessä. Mallinnus jää silti vain 

kehittäjän työkaluksi ja omaisuudeksi, jos kehitysprojektiin ei sulauteta myös muutoksen 

läpiviemistä ja mittaamisesta saatua näyttöä konkreettisista vaikutuksista.  

 

Liiketoimintaprosessien kehittämisen lähtökohdat 

Martolan ja Santalan (1997, 14–15) mukaan impulssi liiketoimintaprosessien kehitykselle tulee 

useimmiten ulkoisen toimintaympäristön muutoksista; kilpailutilanteen muuttumisesta tai 

kansainvälistymisen tuodessa muutoksia toimialalle. Mahdollisesti kaikista yleisin syy 

liiketoimintaprosessin ulkoiselle kehittämiselle on yrityksen kannattavuusongelma, jonka 

juurisyy voi olla esimerkiksi yrityksen kilpailijaa korkeampi kustannustaso. Myös toimialalla 

tapahtuvat rakennemuutokset sekä kansainvälistyminen ja kilpailun vapautuminen voivat tuoda 

prosessien kehittämistarpeita. Liiketoimintaprosessin kehitys voi joskus saada alkunsa myös 

jonkinasteisesta kriisistä ja sen aiheuttamista ongelmista. Kriisitilanteet nähdään usein 

potentiaalisina ajankohtina prosessien kehittämiselle, sillä muutoksen perusteleminen ja 

tarpeellisuuden osoittaminen on silloin helpompaa. (Martola & Santala 1997, 16.) 

 

Martolan ja Santalan (1997, 17) mukaan yrityksen sisäiset lähtökohdat liiketoimintaprosessien 

kehitykselle ovat yleensä muun muassa: 

• tarve muuttaa yrityskulttuuria asiakaslähtöisempään suuntaan 

• ohjausjärjestelmien muutospaineet 

• tietojärjestelmien merkittävä uusiminen 

 

Yritysostot, fuusioitumiset ja rakenteelliset muutokset voivat myös joskus johtaa prosessien 

kehittämiseen. Kaikista edellä mainituista lähtökohdista seurannut prosessien kehittäminen 

johtaa yleensä organisaatiokulttuurin ja yrityksen ajatusmaailman muuttuminen. Zaini ja Saad 

(2019, 67) pitävät selvänä, että minkä tahansa liiketoimintaprosessien kehittämismenetelmän 

käyttöönotto millä tahansa alalla tuo yritykselle useita etuja ja mahdollisuuksia parantaa 

kilpailukykyään. Menetelmä on silti valittava huolella, jotta menestymisen todennäköisyys 

paranee. Zainin ja Saadin (2019, 67) mukaan menetelmää valittaessa on puntaroitava muun 

muassa suunnitellun muutoksen tarkoitusta, tasoa ja laajuutta sekä painopistettä, johon muutos 

erityisesti kohdentuu.  
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Wesken (2012, 5) näkemyksen mukaan liiketoimintaprosessien kehittäminen jakaantuu 

käytännössä kahteen tapaan: inkrementaaliseen eli vähittäiseen muutokseen ja radikaaliin eli 

revoluutionaaliseen muutokseen. Inkrementaalisessa kehittämisessä tehdään pieniä 

parannuksia ja hienosäätöjä, kun radikaalissa muutoksessa prosessi uudistetaan 

perustavanlaatuisesti. 

 

Erilaisia liiketoimintaprosessin kehittämismenetelmiä on useita. Zainin ja Saadin (2019, 66) 

mukaan yritykset lähestyvät tällä hetkellä aihetta tyypillisesti seuraavien prosessijohtamisen 

suuntausten mukaan: 

• Laatujohtaminen - Total Quality Management, TQM 

• Six Sigma 

• Kevyt ja joustava toimintatapa - Lean Management 

• Liiketoimintaprosessien uudelleen suunnittelu - Business Process Re-engineering, BPR 

ja muistuttavat, että kehittämiseen liittyvät valinnat tulee pohjata yrityksen tavoitteisiin sekä 

oltava yhteensopivat yrityksen strategian kanssa (Becker et al. 2003, 16).  

Diplomityön kannalta oleellisimmat menetelmät esitellään tarkemmin kappaleessa 3. 

 

2.5.1 Tilaus-toimitusprosessin kehittäminen 

 

Tilaus-toimitusprosessi on tyypillisesti yksi valmistavan yrityksen ydinprosesseista. Tilaus-

toimitusprosessiin sisältyvät toiminnot ja tehtävät sijoittuvat ajallisesti asiakkaan tilauksen ja 

toimituksen (tai laskutuksen) välille. Prosessi on organisaation läpi horisontaalisesti leikkaava 

eli sen toimintojen ja tehtävien suorittamiseen osallistuu monia eri osastoja. Tilaus-

toimitusprosessin tavoite yleisesti on maksimoida asiakkaalle tuotettu arvo eli tuotteen hinnan 

ja tilaus-toimitusketjusta aiheutuvien kustannusten välinen erotus. (Chopra et al. 2010, 22.) 

 

Forslundin et al. (2009, 43) mukaan tilaus-toimitusprosessi siis alkaa asiakkaasta ja päättyy 

asiakkaaseen, jolloin asiakkaan tarpeiden tulee olla prosessin kehittämistä ohjaava tekijä. 

Heidän mukaansa toimituksen oikea-aikaisuus prosessin läpimenoajan ja joustavuuden ohella 

ovat yleensä tilaus-toimitusprosessin suorituskykyä kuvaavia suureita ja prosessin 

kehityskohteita. Karlovic (2013, 290) tosin muistuttaa prosessin joustavuuden olevan usein 

toiminnan tehokkuuden kääntöpuoli.    
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Yrityksen onkin elintärkeää löytää tasapaino joustavan ja tehokkaan toiminnan väliltä, jotka 

Chopran et al. (2010, 45) mukaan ovat keinulaudan eri päissä. Yrityksen tuleekin tuntea 

kohdeasiakasryhmänsä tarpeet sekä tiedostaa prosessinsa kyvyt vastata niihin. 

 

Croxton (2003, 19) jakaa tilaus-toimitusprosessin kehitysvastuun kahdelle tasolle: 

operationaaliselle ja strategiselle. Operationaalisella tasolla keskitytään kehittämään 

tietojenkäsittelyä ja vuorovaikutusta sujuvammaksi ja tehokkaammaksi, kun strategisen tason 

tehtävänä prosessin kehittämisessä on puolestaan parantaa organisaation taloudellista tulosta 

pienentämällä prosessin kustannuksia, parantamalla toiminnan laatua (vähemmän virheitä 

toimituksissa) sekä vapauttamalla pääomaa.  

 

Keramiikkateollisuuden tilaus-toimitusprosesseja tutkinut Pimentel et al. (2019, 1436) pitää 

tilaus-toimitusprosessia yrityksen avainprosessina, koska se kattaa toiminnot asiakastarpeiden 

määrittämiseen, tuotannon suunnittelun, logistiset prosessit ja itse toimituksen toteuttamisen. 

Prosessin kehittämisen keskiössä on yrityksen mahdollisuudet täyttää asiakastarpeet, kuten 

toimitusajat sekä resurssien tehokas käyttäminen. Asiakkaalle tilaus-toimitusprosessin 

konkreettinen tulos jalostuu prosessin raaka-ainelähteiltä alkavassa ja asiakkaaseen päättyvässä 

materiaalivirrassa. Materiaalivirran toimintoihin luetaan kaikki fyysisen tuotteen käsittelyn 

toiminnot. Pääomavirrassa yritys saa asiakkaan suorittamat maksut saamistaan hyödykkeistä. 

Prosessin kaikkia muita virtoja ohjaa tietovirta, joten siinä kulkevan tiedon täsmällisyys on 

keskiössä operatiivista toimintaa ohjatessa. Prosessiin sisältyvien kahden organisaation välistä 

rajapintaa kuvaa puolestaan organisaatiovirta.  

Prosessin tavoitteena on näitä virtoja hallitsemalla tilauksen lyhyt läpimenoaika, jonka myötä 

pääoman kierto on nopeaa ja sidotun pääoman määrä pienenee (Karrus 1998, 27–28). 

 

Tilauksen perusteella räätälöitäviä tuotteita valmistavien (configure-to-order) yritysten tilaus-

toimitusprosessit sisältävät tavallista enemmän toimintasääntöjä, interaktiivisia toimintoja ja 

toistuvia prosesseja. Tuotteiden laaja kirjo tuo mukanaan runsaasti tuotantodataa, joka 

monimutkaistaa tilaus-toimitusprosessia. (Zhang & Xu 2011, 6). He näkevätkin tällaisten 

yritysten keskeisenä kehitystarpeena pyrkiä integroimaan ja automatisoimaan järjestelmiään 

niin, että pystyvät tehokkaammin käsittelemään asiakkaan vaatimukset, konfiguroimaan ja 

valmistamaan oikeat tuotteet ja suorittamaan tuotteiden toimituksen.  
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Dallasegan et al. (2013, 3–4) mukaan rakennusteollisuudessa tilaus-toimitusprosessien 

kehittämisen painopiste on eri sidosryhmien kuten aliurakoitsijoiden tuotantoprosessien 

integroimisessa yhteen työmaan prosessien kanssa.  Perinteisenä ongelmana on ollut työmaiden 

epäluotettavat aikataulut, joiden tarkentuminen tapahtuu paljon lähempänä tarvetta tuotteille ja 

palveluille, kuin mitä tuotteiden ja palveluiden tuottamisen läpimenoaika on. Heidän mukaansa 

rakennusalalla toimivien yritysten kannattaa kohdistaa kehitystoimet tämän epäkohdan 

kehittämiseen esimerkiksi tiedonkulkua virtaviivaistamalla. 

 

2.5.2 Lean-filosofia prosessien kehittämisessä 

 

Kirjallisuudessa Leania (Lean Manufacturing) on määritelty usein eri kuvauksin, mutta 

yleisesti käytetyn määritelmän mukaan sen voidaan sanoa olevan filosofia, joka perustuu 

systemaattiseen toiminnassa esiintyvän hukan tunnistamiseen ja eliminoimiseen ja sen myötä 

asiakkaalle tuotettavien tuotteiden ja palveluiden arvon maksimoimiseen. Keskeinen Leanin 

vaihe on siis ei-arvoa tuottavien vaiheiden tunnistaminen prosessin virtaviivaistamiseksi. 

Luokittelemalla prosessin vaiheet arvoa tuottaviin ja ei-tuottaviin, on mahdollista kohdentaa 

toimenpiteet edellä mainittujen kehittämiseen ja jälkimmäisten eliminoimiseen sekä hukan 

vähentämiseen molemmista. (Chen & Cox 2012, 17.)    

 

Grabanin (2016, 14) mukaan organisaatiot ovat perinteisesti keskittyneet osastojen tai 

yksilöiden tehokkuuden parantamiseen tai toiminnan aiheuttamisen kulujen pienentämiseen. 

Lean-filosofia poikkeaa tästä perinteisestä ajattelutavasta ja resurssien tehostamisen sijaan 

tavoite on luoda mahdollisimman sujuva ja keskeytyksetön virtaus.  

Lean-filosofian lähtökohta ei siis ole työskentelytahdin tehostaminen, vaan keskitytään 

tunnistamiseen prosesseissa olevia viivästymisiä ja esteitä, jotka haittaavat keskeytyksetöntä 

virtausta. Lean-kirjallisuus käyttää tästä virtauksesta termiä flow, joka suomennetaan yleisesti 

virtaustehokkuudeksi. 

Resurssitehokkuuteen pyrkivissä organisaatioissa halutaan varmistaa työtehtävien saatavuus, 

niin että resursseilla on aina työtä valmiina eivätkä joudu sitä odottamaan. Pyritään siis 

resurssien korkeaan käyttöasteeseen. Tästä seuraa kuitenkin keskeneräisen työmäärän 

lisääntyminen aiheuttaen asiakkaalle odotusaikojen kasvua.  
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Resurssitehokkuuteen tähtäävillä organisaatioilla on yleensä pidentyneiden läpimenoaikojen 

ohessa usein myös jatkuvaan kiireeseen uupuneita ihmisiä. Kun painopiste siirretään 

virtaustehokkuuteen, kiire hellittää tilanteen rauhoittuessa. Näin iso muutos 

toimintakulttuurissa voi jopa pelottaa työntekijöitä.  

Voi olla ahdistavaa odottaa työtä, vaikka toiminta on tuottavampaa ja asiakkaat tyytyväisempiä 

kuin aiemmin. Uusi ajattelutapa on muutos, jonka omaksuminen ja hyväksyminen vaatii aikaa.  

(Torkkola 2021, 57–59.) 

 

Womack ja Jones (2003, 6) näkevät Lean-filosofian työkaluna, jonka periaatteiden avulla millä 

alalla tahansa toimiva organisaatio voi luoda asiakkaalleen arvoa ja tehostaa prosessejaan.  

Hyödyntämällä Lean-ajattelua organisaation on mahdollista saada vähemmillä resursseilla 

enemmän aikaan tuottaa tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat asiakkaan tarpeita. Lean-

filosofian avulla määritetään arvo ja järjestetään sitä tuottavat toiminnot optimaalisesti, jotta 

tuotteiden virtaus on tilausten mukaista ja keskeytyksetöntä. (Womack & Jones 2003, 15.) 

 

Toyotan päätuotantoinsinööri Taiichi Ohno (1912–1990) oli Toyotan maailmankuulun 

tuotantosysteemin kehittäjä ja hän määritteli Leanin näin: ”Se mitä meidän pitää tehdä, on 

tarkastella aikajanaa alkaen hetkestä, kun asiakas tekee tilauksen, hetkeen kun hän on maksanut 

sen. Lyhennämme tätä aikaa vähentämällä sellaiset hukkatekijät, jotka eivät tuota arvoa.” 

Ohnon määrittelyssä keskitytään siis tiukasti prosessissa käytettävään aikaan eli viivästymisten 

vähentymisestä seuraa suoraan laadun parantumista ja alhaisempia kustannuksia. Tyypillisesti 

kustannuksia leikataan vähentämällä niiden aiheuttajia, kun Lean-filosofiassa kustannusten 

väheneminen on seurausta periaatteiden mukaan toimimisen jälkeen. (Graban 2016, 18). 

 

Lean-filosofian ydin voidaan siis kiteyttää olevan jatkuvan parantamisen avulla arvon 

tuottaminen asiakkaalle ja asiakkaan tarpeen tyydyttäminen. 

 

2.6 Prosessin suorituskyvyn mittaaminen 

 

Tyypillisesti tilaus-toimitusprosessin suorituskyvyn mittaamisessa seurataan kahta 

tunnuslukua:  
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• läpimenoaikaa (lead time) 

• toimitusvarmuutta (on-time) 

 

Läpimenoaika on logistisessa kontekstissa määritetty yleensä esimerkiksi ajaksi 

materiaalitarpeen tunnistamisen ja niiden vastaanottamisen välillä. Toimitusvarmuus 

tarkastelee sitä, millä varmuudella (%) toimitukset toimitetaan sovittuna ajankohtana ja 

sovitulla sisällöllä. Tilaus-toimitusprosessin yhteydessä voi olla tärkeää seurata myös 

läpimenoajan vaihtelua, läpimenoajan joustavuutta ja läpimenoajan sopeutumiskykyä. 

(Forslund et al. 2009, 43.)  

 

Chopran et al. (2010, 39) mukaan yrityksen strategisilla päätöksillä on vaikutusta tilaus-

toimitusprosessin suorituskykyyn. Strategisia päätöksiä ovat esimerkiksi logistiikkaan liittyvät 

linjaukset, kuten kuljetuskanavat ja -muodot, tuotantoyksiköiden määrä ja sijainti, 

hinnoitteluperiaatteet, varastot ja niiden ohjausperiaatteet ja niin edelleen. Tällaisten päätösten 

on tarkoitus tuoda tasapaino reagointikyvyn (responsiveness) ja tehokkuuden (efficiency) välille 

ja löytää asiakastarpeita parhaiten palveleva yhdistelmä niistä. (Chopra et al. 2010, 83–84.) 

 

Neilimo ja Uusi-Rauva (2007, 300) puolestaan määrittävät suorituskyvyn olevan mitattavan 

kohteen kyky saavuttaa asetettuja tavoitteita. Mitattava kohde on yleensä jonkinlainen 

organisaatioyksikkö (konserni, yritys, liiketoimintayksikkö, osasto, tiimi tai yksilö), jonka 

suorituskyvyllä kuvataan menestymistä ja kykyä tehdä tulosta eri näkökulmista tarkasteltuna 

(Lönnqvist et al. 2006, 19). Ne asiat, joita suorituskyvyn mittaamisen yhteydessä mitataan, ovet 

menestystekijöitä (success factors). Menestystekijät ovat keskeisiä tekijöitä liiketoiminnan 

menestymisen ja strategian toteutumisen kannalta. (Lönnqvist et al. 2006, 22–23.)  

Kriittisiä menestystekijöitä (critical success factors) ovat puolestaan liiketoiminnan 

keskeisimmät osa-alueet. Yrityksen tulee kohdentaa niihin tekijöihin erityishuomio ja pyrkiä 

saavuttamaan niissä korkea suoritustaso. (Neilimo & Uusi-Rauva, 2007, 301.) 

Lönnqvistin et al. (2006, 22) mukaan menestystekijät voidaan jakaa esimerkiksi taloudellisiin 

ja ei-taloudellisiin.  
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Esimerkkejä tällaisesta jaottelusta on esitetty kuviossa 4.    

  

 
Kuva 4. Taloudelliset ja ei-taloudelliset menestystekijät (Lönnqvist et al. 2006, 22). 

 

Kun yritys tunnistaa kriittiset menestystekijät, luodaan suuntaviivat sille, että suunnitteluun, 

laskentaan ja seurantaan liittyvät järjestelmät osaavat korostaa ja nostaa esiin toiminnan 

kannalta oleellisia asioita. Yritys voikin johtaa eri osastoilleen tai toiminnoilleen omat 

menestystekijät. Menestystekijöitä tulee valita järkevä määrä kustakin tarkastelukohteesta, jotta 

ohjaustoimet kohdentuvat riittävän vahvasti oikeisiin asioihin. (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, 

301.) 

Mittaamisella onkin tarkoitus saada selville, mitä todella tapahtuu intuition ja mielipiteiden 

sijaan. Mittaamisella huomio kohdistetaan vahvasti johonkin asiaan ja sen seurauksena on 

syntynyt sanontakin: sen saat, mitä mittaat. Yritykset haluavat tietää suorituskykynsä eri 

näkökulmista mitattuna, kuten talouden, tehokkuuden, motivaation tai asiakastyytyväisyyden 

kannalta. Mittaamista tehdään, jotta osataan parantaa ja kehittää organisaation tuloksellisuutta 

eli suorituskyky on kyky saada aikaan haluttuja lopputuloksia. (Laamanen 2001, 150–152.) 

 

Glavanin (2012, 141–142) mukaan oikein valituilla mittareilla yritys saa vertailukelpoista dataa 

ja pystyy seuraamaan kehittymisestään. Glavanin mukaan prosessiorientoituneessa yrityksessä 

suorituskyvyn mittaamisen tulee keskittyä ennen kaikkea prosesseihin organisaatiossa olevien 

yksiköiden sijaan ja suorituskykyä tulee mitata niin kvantitatiivisesta kuin kvalitatiivisestakin 

näkökulmasta. 

Rummler ja Brache (1990, 32) ovat havainneet, että kaikki organisaation sisäisen ja ulkoisen 

”ekosysteemin” osat, kuten esimerkiksi asiakkaat, tuotteet, palvelut, teknologia, 

palkitsemisjärjestelmä ja organisaatiorakenne, ovat yhteydessä toisiinsa. Jotta voimme parantaa 

organisaation ja yksilön suorituskykyä, meidän täytyy ymmärtää nuo yhteydet.  
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Ylimmällä eli organisaatiotasolla korostuu organisaation suhde markkinoihin ja tärkeimmät 

toiminnot. Tällä tasolla suorituskykyyn vaikuttavia muuttujia ovat esimerkiksi strategiat, 

organisaation tavoitteet ja toimenpiteet sekä organisaation rakenne ja resurssien käyttö. 

(Rummler & Brache 1990, 79–80). 

 

Jos toimintojen voi kuvata olevan organisaation luuranko, prosessitaso on lihaksisto. 

Tarkastelemalla organisaatiokaavion muodostavan toiminnallisten rajojen ulkopuolelle, 

havaitaan työnkulku eli se, miten työ tehdään. Organisaatio on juuri niin hyvä, kuin sen 

prosessit ovat. Prosessitason suorituskykymuuttujien hallitsemiseksi on Rummlerin ja Brachen 

(1990, 44–45) mukaan huolehdittava, että prosessit toimivat tehokkaasti ja ne on rakennettu 

asiakkaiden tarpeita vastaamaan. Prosessin tavoitteet ja toimenpiteet tulee perustua asiakkaiden 

ja organisaation tavoitteisiin. 

 

Menemällä vielä yhden tason syvemmälle, nähdään solut eli prosessien tehtäviä suorittavat 

henkilöt. Tällä työtehtävä/työntekijätasolla on hallittava suorituskykymuuttujia kuten 

palkkaaminen ja ylennykset, työtehtävien vastuualueet, palaute ja palkitseminen sekä standardit 

ja koulutus. Organisaation suorituskyky eli se, miten hyvin se onnistuu asiakkaiden odotukset 

täyttämään, on tavoitteiden, rakenteiden ja yritysjohdon toimien tulos kaikilla kolmella tasolla.  

Rummler ja Brache (1990, 67) korostavat, että syy vaikkapa asiakkaan viallisen tuotteen 

taustalla voikin olla jossakin tai jokaisessa kolmessa tasossa.  

 

Prosessin suorituskyvyn mittaaminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Laitinen (2003, 148–

156) listaa keskeisimmiksi mittaamisen ongelmiksi: 

• validiteettiongelmat 

• reliabiliteettiongelmat 

• relevanssiongelmat 

 

Validiteettiongelmalla Laitinen (2003, 150–156) tarkoittaa sitä, kohdentuuko mittaustapahtuma 

juuri siihen ilmiöön, jota on tarkoitus mitata. Validi mittari on sellainen, jossa mitattavan ilmiön 

vastaa sisällöltään ilmiön teoreettista käsitettä eli mittauksen tulos liittyy tavoitetekijään.  

Reliabiliteetti tarkoittaa mittaustuloksen luotettavuutta eli saadaanko mittauksen kohteesta 

luotettavasti mittaustuloksia.  
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Edellä mainitut mittausongelmat kulminoituvat relevanssiongelmaan eli vaikka mittaustulos 

olisi validia ja luotettavaakin, se on hyödytöntä, jos sillä ei ole todellista painoarvoa 

päätöksenteon kannalta.  
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3 PROSESSIEN UUDELLEENSUUNNITTELU 
 

Uudelleensuunnittelun kohteena ovat prosessit – eivät organisaatiot. Yritykset eivät uudelleen 

suunnittele esimerkiksi myynti- tai tuotanto-osastoja; ne uudelleensuunnittelevat sen, miten 

ihmiset tekevät työn noissa osastoissa. (Hammer & Champy 1993, 122.)  

 

Prosessien uudelleensuunnittelun (tässä yhteydessä liiketoimintaprosessien) tarkoituksena on 

ajatella prosessit uudelleen ja suunnitella ne uudelleen radikaalilla tavalla (Laamanen & Tinnilä 

2002, 13). Davenportin ja Shortin (1990, 11) määritelmän mukaan liiketoimintaprosessin 

uudelleensuunnittelu on työkalu organisaatioiden välillä olevien virtauksien ja prosessien 

analysointiin ja suunnitteluun. 

 

Liiketoimintaprosessin uudelleensuunnittelun (Business Process Re-engineering, BPR) toi 

laajemmin tunnetuksi Hammer (1990, 5), joka määrittelee uudelleensuunnittelun menetelmäksi 

saavuttaa dramaattisia parannuksia organisaation kannalta kriittisissä tekijöissä, joita ovat 

yleensä kustannustenhallinta, laadun parantaminen, palvelutason parantaminen ja tuotteen tai 

palvelun toimitusnopeus. (Laamanen & Tinnilä 2002, 13; Pitman 1995, 3) 

 

Laamanen ja Tinnilä (2002, 13) näkevät tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisen olevan 

hyvin yleistä uudelleensuunnittelussa, joskin Hammer ja Champy (1993, 71–83) varoittavat 

yrityksiä pitämästä teknologiaa uudelleensuunnittelun ainoana keskeisenä elementtinä. 

 

Hammer ja Champy (1993, 71–83) mieltävät BPR-muutoksessa olevan kaksi keskeistä 

lähestymisnäkökulmaa: 

• asiakkaan tarpeiden tyydyttäminen ja     

• tietotekniikan merkittävä hyödyntäminen 

 

Uudistamisen alkaessa asiakasnäkökulmasta, on lähtökohta asiakkaan tarpeiden tunnistaminen 

ja selvittäminen, jonka jälkeen prosessit suunnitellaan täyttämään nuo tarpeet. Tietotekniikan 

hyödyntämiseen perustuvat uudelleensuunnittelut keskittyvät organisaatioiden tiedonhallinnan 

kehittämiseen tietojärjestelmien avulla. Tietojärjestelmät liittyvät yleensä tiedon keräämiseen 

prosesseista ja kerätyn tiedon hyödyntämiseen prosessin parantamisessa.  
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Rajaus ei luonnollisestikaan ole näin mustavalkoinen, vaan tietotekniikan 

hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen on käytännössä mukana kaikissa 

uudelleensuunnittelun hankkeissa. (Hammer ja Champy (1993, 71–83.) 

 

Sudahakarin (2010, 33) mukaan olisikin tärkeää, että kaikista organisaatioista löytyisi IT-alan 

osaamista, joka mahdollistaisi tietotekniikan hyödyntämisen prosessien 

uudelleensuunnittelussa. Hän näkee tietotekniikan hyödyntämiskohtina muun muassa 

prosessien läpimenoaikojen lyhentämisen, työtehokkuuden lisääntymisen, paremman 

edistymisen seurannan ja tiedonkulun nopeutumisen. 

 

Jotkut yritykset pohtivat IT:n mahdollisuuksia vasta sitten, prosessi on jo suunniteltu. 

Teknologia on yksi liiketoimintaprosessien muutoksen mahdollistajista, kuten esimerkiksi 

henkilöstöresurssit ja organisaatiomuutokset, ja niiden kaikkien mahdollisuudet tulee 

ymmärtää jo prosessin suunnitteluvaiheessa.  (Attaran 2004, 586). 

 

Hammer (1990) on kiteyttänyt liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelun periaatteet 

seuraavasti: 

 

• Työ tulee organisoida lopputuloksia silmällä pitäen, ei työtehtäviä. Prosessin viimeisen 

vaiheen tuotoksen on tyydytettävä asiakkaan tarpeet. 

• Prosessissa liikkuva informaatio tulee kerätä suoraan sen alkulähteeltä ja vain 

kertaalleen.  

• Prosessista on eliminoitava turha tiedon siirtely, päällekkäiset tiedot sekä tietojen 

syöttäminen useaan kertaan. Tietoa kerätessä tulee keskittyä olennaisen ja tarkan sekä 

vain sen tiedon keräämiseen, jota todella tarvitaan. 

• Maantieteellisesti erillään oleva voimavarat tulee yhdistää tietotekniikkaa apuna 

käyttäen. Samoin tiedon keräämiseen liittyvät prosessin ulkoiset rajapinnat tulee koota 

yhteen paikkaan ja kerättyä tietoa tulee pyrkiä jakamaan. 

• Prosessiin sisältyvien rinnakkaisten aliprosessien välille tulee rakentaa yhteys, jotta 

yhteistä tietoa on mahdollista siirtää reaaliajassa, eikä niin, että palaute tulee vasta 

prosessin loppuasiakkaalta. Sisäisten palautejärjestelmien avulla vähennetään 

valvonnan tarvetta ja tarkastuspisteiden määrää.  
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Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelun soveltamiseksi käytäntöön on erilaisia 

lähestymistapoja, mutta Darmani ja Hanafizadeh (2013, 898) kiteyttävät uudelleensuunnittelun 

rakenteen sisältävän kolme osa-aluetta: 

1. Organisaation suunnittelun lähtökohtana on prosessit. 

2. Radikaalien muutosten periaatteet 

3. Henkilöstön näkökulman ja teknisen uudistamisen integroiminen yhteen 

muutosprojektissa 

 

Keskeistä Darmanin ja Hanafizadehin (2013, 898) mukaan prosessien uudistamisessa on 

ensimmäiseksi omaksua radikaalin muutoksen periaatteet koko organisaatiossa. Radikaali 

muutos on saavutettavissa, jos on valmis sisäistämään uuden ajatusmaailman eli löytämään 

tavan tarkastella uudella tavalla koko liiketoimintaa. Organisaation tulee analysoida 

toimintaansa suhteessa esimerkiksi kilpailuympäristöön ja arvioida tarvitaanko kehityksen 

ylläpitoa vai dramaattisempaa muutosta. Pitmanin (1995, 3) mukaan tätä arviointia voi 

suhteuttaa seuraavien tekijöiden avulla:  

• Vältetään vääjäämätön tappio tilanteessa, jossa kilpailijoilta tuleva uhka on 

ylivoimainen 

• Saavutetaan kestävää kilpailukykyä 

• Luodaan pohjaa tulevaisuuden hidasteille, nykyisille ja alalle tuleville kilpailijoille 

 

ja kiteyttää uudelleenjärjestelyssä (reengineering) olevan kyse selviytymisestä. 

 

3.1 Lähtökohdat tilaus-toimitusprosessien uudelleensuunnitteluun 

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan aluksi lähtökohtia tilaus-toimitusprosessien 

uudelleensuunnitteluun ja käydään läpi mitä mahdollisuuksia ja haasteita tilaus-

toimitusprosessien uudelleensuunnitteluun liittyy.   

 

Morrisin ja Brandonin (1993, 56) mukaan tilaus-toimitusprosessia voi pitää liiketoiminnan 

ytimenä seuraavista syistä: 

• Suurin osa työstä tehdään prosesseissa 
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• Varsinkin samalla alalla operoivien yritysten väliset erot ovat käytännössä yhtä kuin 

työprosessien väliset erot. 

Yrityksillä on pitkälti samanlaiset mahdollisuudet hankkia käyttöönsä raaka-aineita ja 

työvoimaa, jonka vuoksi prosessi onkin yksi tärkeimmistä tekijöistä kilpailuedun taustalla. 

Krajewski et al. (2012, 394) näkevät tilaus-toimitusketjun suunnittelun olevan valinta kahden 

linjauksen välillä sen mukaan mitä tavoitellaan: 

• tilaus-toimitusketju, joka painottaa tehokkuutta 

• reagoiva tilaus-toimitusketju 

 

Heidän mukaansa tilaus-toimitusketjut sisältävät lukuisia logistisia prosesseja, joiden tehokasta 

ohjaamista varten täytyy tehdä monia strategisia päätöksiä ja valintoja. Näitä päätöksiä on 

esitetty taulukossa 2. 

 
Taulukko 2. Strategisia valintoja tilaus-toimitusketjuissa (mukaillen Krajewski et al. 2012, 116–118). 

 
Yritys käyttää prosesseissaan organisaation resursseja tuottaakseen jotain arvokasta. Yhtään 

palvelua ei voida tarjota eikä tuotetta valmistaa ilman prosessia. Toistuva kysymys tilaus-

toimitusprosessin suhteen on se, miten palveluja tarjotaan tai tuotteita tuotetaan. Yrityksellä voi 

toimialasta riippuen olla monia erilaisia vaihtoehtoja henkilöstöresurssien, laitteiden, 

materiaalien, ulkoistettujen palveluiden, työvirtojen valinnan suhteen, joilla se muuttaa 

panokset tuotoksiksi. (Krajewski et al. 2012, 111–112.) Yritysten alihankintaverkostot ovat 

olennaisessa roolissa, kun pyritään esimerkiksi lyhentämään läpimenoaikoja, mutta yhteistyön 

taktiikka on mietittävä huolellisesti, jotta kustannukset pysyvät kurissa (Krajewski et al. 2012, 

395.) 
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3.2 LEAN-filosofian hyödyntäminen toimistoprosessien uudelleensuunnittelussa 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi tarkemmin Lean-filosofian hyödyntämismahdollisuuksia, 

etenkin seitsemää hukkaa, hallinnollisten prosessien kehittämisessä ja uudelleensuunnittelussa 

siltä osin, kun ne ovat diplomityön kannalta merkityksellisiä. Lisäksi käsitellään aiheeseen 

liittyvät oleelliset käsitteet.   

 

Lean-filosofian periaatteita ja menetelmiä on perinteisesti käytetty tuotannollisten prosessien 

kehittämiseen, mutta niitä voi hyödyntää myös muissa prosesseissa (Chiarini 2013, 15).  

Chiarinin (2013; 15, 141) mukaan seitsemän hukan tunnistamista hyödynnetään yleensä 

valmistusprosessin tehostamisessa, vaikka ongelmien juurisyy voi usein olla toimiston puolella 

tehtävissä tukiprosesseissa ja -toiminnoissa.  

Toyotan kehittämän Lean-menetelmän seitsemän hukkaa (seven relevant types of waste) ovat: 

• Ylituotanto tai väärin ajoitettu tuotanto – tuotetaan liikaa, liian aikaisin tai liian 

myöhään asiakkaan tarpeisiin nähden 

• Varastointi – raaka-aineen, keskeneräisen työn ja valmiiden tuotteiden varastointi 

• Liikkuminen – tarpeettomat liikkeet työskentelyssä 

• Laatuongelmat – puutteet tuotteen tai palvelun laadussa 

• Kuljetukset ja siirtelyt – tarpeettomat tuotteiden siirtelyt  

• Yliprosessointi – yli asiakkaan vaatimusten menevä tuotteen tai palvelun prosessointi 

• Odottaminen – prosessiin sisältyy odotusaikoja toimintojen väleissä 

 

Chiarini (2013), Fabrizio & Tapping (2006), Hawkins & Smith (2004) ja Peter & Taylor (2000) 

ovat tunnistaneet näitä hukkia hallinnollisista prosesseista ja ne on koostettu alla olevaan 

taulukkoon 3.  
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Taulukko 3. Seitsemän hukkaa hallinnollisissa prosesseissa (esim. Chiarini 2013, 21-22). 

 
 

Toimistossa tehtävissä hallinnollisissa prosesseissa esiintyvän hukan eliminoimisen tavoitteena 

on vähentää kustannuksia ja työaikaa lisääviä toimintoja.  

Toimistotyössä esiintyvän seitsemän hukan syntymekanismit ovat samoja kuin 

valmistusprosesseissakin.  
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Fyysisen tuotteen valmistuksen sijaan analysointi kannattaakin kohdistaa tuotteeseen tai 

palveluun liittyviin hallinnollisiin työsuorituksiin, joissa tuotokset voivat olla esimerkiksi 

dokumentteja tai päätöksiä. Hallintoprosessien hukan paikallistamiseen voi käyttää esimerkiksi 

arvovirtakartoittamista. (Chiarini 2013, 143.) 

 

Arvovirtakartta (value stream map) 

Arvovirtakartta on Lean-ajatteluun yhdistetty työkalu, jolla visualisoidaan tarkasteltava 

prosessi alusta loppuun sisältäen kaikkien komponenttien ja osaprosessien materiaali- ja 

informaatiovirrat, joita liittyy toimittajiin, valmistusvaiheeseen tai jakeluun asiakkaalle (Seth 

& Gupta 2005, 44). Arvovirtakarttaan kuvataan siis prosessiin sisältyvät toiminnot, välivarastot 

ja prosessointiajat, prosessiin osallistujat sekä tukitoiminnot, joita tarvitaan prosessin tuotoksen 

valmistamiseen raaka-aineesta lopputuotteeksi (Seth & Gupta 2005, 47). 

 

Arvovirtakartta auttaa hahmottamaan prosessin virtauksen kokonaisuutena, jolloin koko 

arvovirtaketjun toimintaa voidaan kehittää välttäen osaoptimointia. Kartta toimii pohjana 

muiden Lean-työkalujen käyttämiselle, koska sen avulla voidaan havaita ja analysoida mitä 

vaikutuksia eri vaiheissa tehdyillä muutoksilla ja päätöksillä on arvovirran muihin toimintoihin 

ja osallistujiin. Arvovirtakartan laatiminen aloitetaan kuvaamalla nykytila (as-is), jonka jälkeen 

kartasta paikallistetaan hukat. Hukkien tunnistamisen jälkeen päätetään toimenpiteet niiden 

poistamiseksi tai korjaamiseksi, jonka jälkeen laaditaan tavoitetilan kartta (to-be). (Seth & 

Gupta 2005, 47–50). Pojasek (2003, 4) muistuttaa, että perinteisellä prosessien kuvaamisella 

(process mapping), voidaan esittää samaa informaatiota kuin monimutkaisemmalla 

arvovirtakartallakin. Ihmisten on yleensä helpompi ymmärtää prosessikuvauksia, joissa 

voidaan esittää yksityiskohtaisempaa tietoa kuin arvovirtakartoissa. Prosessikuvauksilla on 

myös mahdollista esittää prosessit osana laajempaa kokonaisuutta mikä on selkeä etu 

kehitystoimenpiteitä suunniteltaessa.   

 

Arvoa lisäävät työt ja aktiviteetit 

Arvovirtakartoitus perustuu nimensä mukaisesti asiakkaalle tuotetun arvoon. Prosessin eri 

vaiheisiin liittyvän arvon tuoton tunnistamista varten on syytä käydä läpi, miten prosessin 

vaiheet voi kategorisoida: 
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1. Arvoa lisäävät toiminnot – toiminnot, joissa tuotetta (tietoa tai materiaali) muokataan 

tai epävarmuutta vähennetään tavalla, josta asiakas on valmis maksamaan. 

2. Toiminnot, jotka eivät lisää arvoa, mutta on säilytettävä – toiminnot, jotka eivät tuota 

lisäarvoa, vaan lisäävät aikaa, työtä ja kuluja, mutta ovat tarpeellisia tuotteen tai 

palvelun valmistamisessa 

3. Toiminnot, jotka eivät lisää arvoa – toiminnot, jotka eivät tuota lisäarvoa ja joista tulee 

pyrkiä eroon (käyttämätön tieto, odotus, tarkastaminen jne.) (Chiarini 2013, 31.) 

 

 

Standardoitu työ 

Standardoidulla työllä tarkoitetaan työtä, jonka toteuttamiseksi on vakiinnutettu käytäntö ja 

tehtävien työjärjestys (Tapping & Shuker 2003, 107). Jos prosessiin sisältyviä työtehtäviä ei 

ole standardoitu ja se aiheuttaa prosessiin vaihtelua, ei prosessin parantaminen ole mahdollista. 

Prosessin tulee olla vakioitu, jotta parannustoimilla voidaan saada hyötyä. Vakioitu työ on 

tehokkain ja turvallisin tapa tehdä työsuoritus lyhyimmässä mahdollisessa ajassa. Vakioidussa 

työtavassa eri resursseja (työntekijöiden työpanosta, koneita ja raaka-aineita) hyödynnetään 

tehokkaimmalla tavalla. Kutakin työtä tekevien työntekijöiden on toimittava vakioitujen 

työtapojen mukaan, jotta voidaan analysoida mikä yhteys työtavoilla on tuotteen tai palvelun 

laatuun, tuottavuuteen tai työturvallisuuteen. (Liker 2006, 140–142.)  

 

Tapping ja Shuker (2003, 108) näkevät työn standardoinnin erittäin tehokkaana työkaluna 

hallinnollistenkin prosessien kehittämiseen ja erittelevät sen hyödyiksi: 

 

• Työssä tapahtuvan vaihtelun minimointi 

• Parhaiden käytäntöjen vakiinnuttaminen laadun takaamiseksi 

• Helpompi koulutuksen tarjoaminen työntekijöille 

• Työturvallisuuden takaaminen 

• Työntekijät osaavat vastata paremmin asiakkaan tarpeisiin 

 

Standardoidun työn avulla on helpompi nostaa prosessista esiin toimintoja, joilla arvoa on 

tarkoitus arvovirtaketjussa tuottaa ja pystytään myös vähentämään tai liittämään yhteen eri 

prosessivaiheita prosessin läpimenoajan vähentämiseksi. (Tapping ja Shuker (2003, 108.) 
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Työn virtaus 

Keyten ja Locherin (2016, 61–62) mukaan Lean-ajattelun keskeisimpiä periaatteita on työn 

esteetön virtaaminen. Eri prosessivaiheisiin kasautuva työ haittaa tätä virtausta ja työtä 

saatetaan siirtää prosessissa eteenpäin tavalla, joka tukkii prosessin loppuvaihetta. 

Toimistoympäristössä tämä pidentää prosessin läpimenoaikaa, koska työn tekeminen on sitä 

hankalampaa ja vaativampaa mitä myöhemmin se prosessissa tehdään. Yritysten tuleekin 

pyrkiä tasaiseen virtaukseen huolehtimalla prosessien toimintojen tasaisesta suorittamisesta ja 

välttämällä jonojen muodostumista.     

 

JIT-tuotanto ja imuohjaus 

JIT eli just-in-time on tuotantofilosofia, jossa keskitytään pienentämään tuotantoon vietäviä 

eräkokoja. Tuotannossa se edellyttää asetusaikojen ja menetelmien optimointia, mutta 

toimistoympäristössä tulee pyrkiä vastaavaan. Kun tuotoksia voidaan valmistaa ketterästi 

pienemmissä erissä, ei kannattavuus kärsi, ohjauksesta saadaan joustavampaa ja keskeneräisten 

tuotostenkin määrä toimitusketjussa vähenee. (Haverila et al., 2009, 428.) JIT-tuotannon 

toiminta perustuu imuohjaukseen eli impulssi tuotosten tekemiselle tulee ketjun seuraavan 

asiakkaan tarpeesta. Tällä tavoin vältetään ylituotantoa ja pyritään nopeaan 

materiaalinvirtaukseen mahdollisimman vähillä varastointitarpeilla. Asiakas voi olla ulkoinen 

tai sisäinen ja prosessiin rakennetun joustavuuden avulla parannetaan mahdollisuuksia reagoida 

asiakkaan muuttuviin tarpeisiin. Imuohjauksen toimintaperiaatteen tehokkuusajatus rakentuu 

tuotosten nopeamman läpimenoajan ja korkeamman laadun ympärille (Haverila et al., 2009, 

361–362), joiden lisäksi Likerin (2010, 104) mukaan suurin imuohjauksella saavutettavista 

hyödyistä on ylituotannon aiheuttaman hukan pieneneminen. 

 

Tiimityöskentely 

Danielssonin (2013, 168) mukaan Lean-toiminta tähtää hukan vähentämiseen, ajan 

vapauttamiseen ja työskentelyn tehostamiseen, soveltamiskohteesta riippumatta.  

Tämä tehdään muun muassa kehittämällä optimaalisempi työnkulku, visualisoimalla 

työjärjestystä, vähentämällä hukkaa ja lyhentämällä läpimenoaikoja. Danielssonin (2013, 168) 

näkemyksen mukaan alun perin tuotantoprosessien kehittämiseen tarkoitetuista menetelmistä 

on kiinnostuttu myös toimistotyön suunnittelussa.  
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Samaan aikaan, kun kiinnostus henkilöstön hyvinvointia kohtaan on lisääntynyt, on ymmärretty 

myös vaikutusmahdollisuudet toimistotyön tuottavuuteen ja suorituskykyyn. 

  

Danielsson (2013, 174) näkeekin tiimipohjaisessa Lean-toimistossa laajoja mahdollisuuksia. 

Tiimipohjaisessa Lean-toimistossa keskitytään ongelmanratkaisuun ja tiimioppimiseen, joilla 

pyritään lyhentämään läpimenoaikoja ja vapauttamaan aikaa. Tällaiset organisaation 

menetelmät tuovat työntekijöiden rooleihin enemmän valtaa ja vastuuta, niin yksilö- kuin 

tiimitasollakin. Sen lisäksi, että vastuuta on yksittäisen työn suorittamisen suhteen, sitä on myös 

työn suunnittelun ja kehittämisen suhteen. Tiimipohjaisessa toiminnassa keskeistä on oman 

työn onnistunut sisällyttäminen tiimin työprosessiin. Danielssonin (2013, 174) mukaan etuna 

on myös esimiehen roolin keventäminen, joka voi ottaa askeleen taaksepäin ja keskittyä 

mikrojohtamisen sijaan kokonaisvastuun ottamiseen.    

 

3.3 Prosessin uudelleensuunnittelun vaiheet 

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan mitä prosessin uudelleensuunnittelu pitää sisällään ja millaisia 

viitekehyksiä alan kirjallisuus sen toteuttamiseen tarjoaa. 

 

Hammer ja Champy (1993, 50) toteavat, ettei ole yhtä tiettyä tapaa toteuttaa onnistunut muutos, 

joka soveltuisi kaikille. Onnistuneesti liiketoimintaprosesseja kehittäneillä yrityksillä on 

kuitenkin heidän mukaansa yhteisiä piirteitä, kuten: 

1. Toiminta keskittyy prosesseihin eikä organisaatioiden rajoihin 

2. Halutaan saavuttaa läpimurtoja 

3. Halutaan tarkastella kriittisesti vanhoja traditioita ja sääntöjä 

4. Tietojärjestelmiä pyritään hyödyntämään luovasti 

 

Alan kirjallisuudessa on esitetty lukuisia kehitysmalleja prosessin uudelleensuunnittelun 

toteuttamiseksi.  

Monet niistä muistuttavat toisiaan, varsinkin malliin sisältyvien vaiheiden osalta. Vaiheiden 

toteutusjärjestyksessä on vaihtelua, samoin siinä, mitä vaihetta kukin malli korostaa.  

Taulukossa 4 on vertailtu muutamia kehitysmalleja. On huomioitava, että mallit on esitetty vain 

vaiheiden otsikkotasolla, kunkin vaiheen sisältäen useita eri tehtäviä.   
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Taulukko 4. Kirjallisuudessa esitettyjä BPR-malleja 

 
 

Taulukon kehitysmalleista on havaittavissa rakenteellisia yhtäläisyyksiä ja niistä voidaan 

koostaa yleisluontoinen viitekehys prosessin uudelleensuunnittelusta: 

0. Syyt uudelleensuunnittelun taustalla:  Mitä tavoitteita yrityksellä on? 

1. Kehittämisen organisointi:   Miten uudelleensuunnittelu toteutetaan? 

2. Kehitettävän prosessin ymmärtäminen:  Millainen prosessi on NYT? 

3. Uuden prosessin suunnittelu:   Millainen prosessin PITÄISI olla? 

4. Prosessin mittaaminen ja seuranta:  Miten prosessia tulee mitata? 

5. Uuden prosessin testaaminen:   Toimiiko uusi prosessi? 

6. Prosessin käyttöönotto ja muutoksen johtaminen: Miten uuden prosessin käyttöönotto 

toteutetaan? 
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Tätä viitekehystä tarkastellaan seuraavaksi vaihe kerrallaan. 

 

3.3.1 Kehittämisen organisointi 

 

Yritykset eivät uudelleen suunnittele prosesseja – ihmiset suunnittelevat. Se, miten yrityksissä 

valitaan ja organisoidaan ne ihmiset, jotka todella uudelleensuunnittelun toteuttavat, on 

ponnistelujen menestyksen salaisuus. (Hammer & Champy 1993, 106.) 

 

Organisaation ulkopuolista apua? 

Päätökseen toteuttaa uudelleensuunnittelun projekti liittyy olennaisesti päätös organisaation 

ulkopuolisen avun käyttämisestä. Hammerin ja Stantonin (1995, 68) mukaan merkittävän 

hankkeen toteuttaminen ilman konsultteja voi tuntua organisaation päättäjistä riskialttiilta ja 

ahdistavalta. Etenkin isomman mittakaavan muutosprojektit eivät ole organisaatioille tuttuja 

rutiinitehtäviä. Ulkopuoliset voivat tarjota puolueettoman tarkastelunäkökulman niin vanhan 

prosessin analysointiin kuin uuden suunnitteluunkin. Organisaation jäsenillä voi olla 

suojelunhalua nykyisiä käytäntöjä kohtaa, joka vääristää heidän objektiivisuuttaan. Tosin 

kääntöpuolena on konsulttien tilapäisyys osallistumisessa organisaation kehittämiseen. 

Palkkionmaksujen jälkeen konsultit ovat lähteneet ja mikäli organisaation jäseniä ei ole tiiviisti 

ollut projektissa mukana, muutos voi hiipua. (Hammer & Stanton 1995, 68–69) 

 

Hammer ja Stanton (1995, 72–74) tiivistävät konsulttien käyttämisen hyvät ja huonot puolet 

seuraavasti: 

 Parempi mahdollisuus hyödyntää muiden yritysten kokemuksia 

 Pääsy olennaisiin taitoihin ja menetelmiin 

 Kolmannen osapuolen objektiivisuus 

 Riski tärkeän ominaisuuden ulkoistamisesta  

 Huomattavat kustannukset 

 Epäyhtenäinen vastuuvelvollisuus 

 Riski siitä, että konsulttien odotetaan tietävän kaikki vastaukset 

 Riski siitä, että konsulttien ennakkoluulot vaikuttavat organisaation päätöksiin 
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Suunnan määrittäminen 

Organisaatiolla on tietty tarkoitus. Organisaation perustamisen alkutaipaleella sen missio, 

päämäärät ja tavoitteet ovat kirkkaana mielessä. Vuosien aikana organisaatio kuitenkin 

muuttuu, monimutkaistuu ja rutinoituukin tietynlaiseksi, jonka myötä täsmällisestä missiosta ja 

muutoksen suunnista on hankalampaa ja monimutkaisempaa keskustella. (Simons 1995). 

 

Davenport (1993, 117) korostaa, että organisaation onkin ensin tunnistettava olemassaolonsa 

syy ennen prosessin uudelleensuunnittelun aloittamista. Prosessia ei ole järkevää 

uudelleensuunnitella ja muokata tehokkaammaksi, jos muutostoimet eivät ole yrityksen vision 

ja laajempien tavoitteiden suuntaiset. On tärkeämpää kysyä ensin mitä yrityksen tulee tehdä ja 

sen jälkeä tutkia miten sen voisi tehdä paremmin. Ilman yritysjohdon määrittämää strategista 

suuntaa, muutostiimi saattaa tuhlata aikaa ja resursseja. Mission selkeyttämiseen sisältyy 

organisaation menestyksen määrittävien kriittisten tekijöiden tarkastelu ja yhteisen 

konsensuksen saaminen siihen, mitä tulee saavuttaa kenenkin toimesta ja milloin. 

 

Organisaationaaliset mandaatit 

Suunnan osoittamisen lisäksi yrityksen tulee määrittää mitä valtuuksia muutostiimillä on. 

Cothran & Clouser (2006, 4) ovat huomanneet, että jos organisaationaaliset mandaatit eivät ole 

selkeästi määritettyjä ja ymmärrettyjä, muutostiimillä on vaara sortua yhteen tai useampaan 

seuraavista virheistä:  

 

• Kun muutostiimi ei tarkalleen tiedä mitä pitäisi tehdä, he todennäköisesti eivät 

myöskään tee sitä. 

• Muutostiimi saattaa olettaa olevan rajoitetumpi toimenpiteiden suhteen, kuin oikeasti 

onkaan.  

• Muutostiimi saattaa olettaa, että jos ei toimeksiannossa ole jotain varta vasten toivottu 

tehtävän, he eivät sitä saa tehdäkään.  

 

Asiakas ja sidosryhmäanalyysi 

Kuten aiemmin on jo todettu, uudelleensuunnittelun fokus on asiakkaassa. Organisaatiolla tulee 

olla täsmennettynä ketkä heidän avainasiakkaitaan ovat ja mitkä heidän tarpeensa ovat, ennen 

kuin uudelleensuunnittelu aloitetaan.  
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Tämän täsmennyksen myötä muutostiimi kykenee määrittämään tavoitteet organisaation 

tuotoksille (tuotteet, informaatio) kustannusten, laadun ja toimitusajan suhteen. Asiakkaiden 

ohella organisaation toimintaan vaikuttavia muita tahoja kutsutaan sidosryhmiksi. 

Organisaation rajojen ulkopuolella olevia sidosryhmiä ovat esimerkiksi tavarantoimittajat, alaa 

sääntelevät instanssit, tarkastajat ja mahdolliset ylemmät emoyhtiöt. Nämä voivat olla tärkeässä 

roolissa prosessin uudelleensuunnittelussa, joten heidän odotuksensa prosessia kohtaan on 

tunnistettava. (Laamanen 2001, 232.)  

 

Päämäärät, tavoitteet ja suorituskyvyn kriteerit 

Yritysjohdon tulee jalostaa määrittämästään visiosta jalostaa vielä päämäärät. Ne tuovat 

konkretiaa siihen, miten hyvin yritys pyrkii suoriutumaan. Muutostiimille tulee myös muuttaa 

visio numeraaliseen muotoon eli määrittää tavoitteet. Uudelleensuunnittelun ollessa radikaali 

muutos, tulee tavoitteiden olla kunnianhimoisia. Davenport (1993, 1) sekä Hammer  ja Champy 

(1993, 226) puhuvat jopa 50 % parannuksesta, jolla haetaan läpimurtoa ja merkittävää 

kehitysaskelta suorituskyvylle. Asettamalla maltilliset tavoitteet, muutostiimi todennäköisesti 

saavuttaa maltilliset tavoitteet. Rohkeilla tavoitteilla muutostiimi ohjautuu luovaan ajatteluun 

kehittääkseen aivan uusia ratkaisutapoja ongelmiin.   

 

Kehitettävän prosessin valinta ja rajaus 

Kehitettävä prosessi tulee valita perustellusti ja rajata aukottoman tarkasti. Davenportin (1993, 

27–30) mukaan uudelleensuunniteltavan prosessin valinnan perusteita ovat: 

 

• Prosessi, jolla on vahvin yhteys organisaation toimeksiantoon ja tehtävään sekä suurin 

vaikutus asiakkaisiin. 

• Prosessi, johon sijoitetuilla resursseilla on suurin potentiaalinen tuotto. 

• Prosessi, joka ulottuu useisiin toiminnallisiin yksiköihin ja jossa sen myötä 

vaikutusmahdollisuudet (mahdollisuudet vähentää siirtoja, tarkistuksia, läpimenoaikaa, 

kustannuksia jne.) ovat suurimmat. 

 

Ennen uudelleensuunnittelua on määriteltävä prosessin rajat; mistä prosessi alkaa ja mihin se 

päättyy. Rajojen määritys määrittää myös uudelleensuunnitteluun liittyvät toiminnalliset 

yksiköt ja aliprosessit.  
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Rajaus kannattaa tehdä huolellisesti, sisällyttäen prosessiin loogisen kokonaisuuden. 

Macdonald (1995, 22) kertoo esimerkiksi tilausten käsittelyn, laskutuksen ja saatavien 

seurannan. Saattavat kuulostaa talousosaston tehtäviltä tai erillisiltä hallinnollisilta 

toiminnoilta, mutta ei ole liiketoiminnallisia syitä erottaa niitä tilaus-toimitusprosessista.   

 

Kehitystiimin määrittäminen 

Liiketoimintaprosessin uudelleensuunnittelun toteuttaa erikseen nimetty muutostiimi. Tiimin 

jäsenet pyritään yleensä valitsemaan organisaation eri toiminnoista, kuten myynnistä, ostosta, 

tuotannosta ja suunnittelusta. Tällä tavoin tiimissä on mahdollista muodostaa kokonaiskäsitys 

uudistettavan prosessin ideaalitilasta.  (Nicholas 2011, 33–34.) Hammerin ja Champyn (1993, 

56–57) mukaan uudelleensuunnittelun toteuttavan tiimin tulee olla muutokselle myönteinen ja 

kyvykäs toteuttamaan sen. Uudelleensuunnittelu sisältää monia tehtäviä, jotka tiimin on 

onnistuneesti suoritettava uudelleensuunnittelun läpiviemiseksi. Tiimin tulee ymmärtää 

nykyisiä prosesseja, niiden heikkouksia ja prosessien luomaa arvoa asiakkaille. Tiimin tulee 

onnistua kehittämään kestäviä ratkaisuja ja ideoita uuteen prosessiin. Sopivia henkilöitä 

muutostiimiin ovat prosessiorientoituneet ja kehittämisestä optimistisesti innostuneet ihmiset, 

joilla on viestintä- ja ryhmätyötaitoja. Muutostiimi on merkittävässä roolissa myös itse 

muutoksen jalkauttamisessa, joten heidän tulee kyetä puhumaan ihmisille heidän kielellään, 

jotta muutos voi saada kannatusta. (Hammer & Champy 1993, 58–59.) 

 

Harrington (1991, 62) on määritellyt uudelleensuunnittelun tiimille kuviossa 5 esitetyn 

hierarkisen rakenteen rooleineen. Rooleja ja niihin liittyviä tehtäviä käsitellään seuraavaksi 

tarkemmin. 
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Kuva 5. Roolit liiketoimintaprosessin uudelleensuunnittelussa (Harrington 1991, 62). 

 

Johdon ohjausryhmä (EIT) 

Ohjausryhmä ei osallistu uudistustyön toteuttamiseen, vaan sen roolina on johtaa ja tukea. 

Ohjausryhmä päättää prioriteeteista ja hyväksyy uudet prosessit ja organisaatiorakenteet ennen 

käyttöönottoa. (Harrington 1991, 28.)  

Ohjausryhmän keskeiset tehtävät ovat:  

• Kehitystä tarvitsevien ongelmaprosessien tunnistaminen 

• Liiketoimintaprosessien omistajien nimeäminen 

• Uudelleensuunnitteluun tarvittavien resurssien määrittäminen (henkilöstö, budjetti) 

 

Uudelleensuunnittelun johtaja (Reengineering Leader)  

Uudelleensuunnittelun johtajan rooli on tärkein onnistuneen uudelleensuunnittelun kannalta. 

Hänen tulee olla johtaja, jonka johtajuus ja innostus pitää ponnistelut käynnissä. Johtajan 

tehtävänä on kehittää ja räätälöidä koko hankkeen toteutus. Hän toimii kehitystiimin 

motivoijana ja visionäärinä.  
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Hänen tulee olla vaikutusvaltainen, jotta organisaatio ei pelkästään hyväksy uudistuksia, vaan 

myös nauttii niistä. Johtajan tulee ymmärtää, että mikäli yritys ei muutu vastauksena ulkoiseen 

ympäristön tekijöihin tai omiin sisäisiin kykyihinsä, se ei ole niin tehokas kuin sen pitäisi olla. 

(Hammer & Champy 1993, 107).  

 

Prosessin omistaja (Process Owner) 

Prosessin omistaja on henkilö, joka on vastuussa prosessin toimivuudesta, tehokkuudesta ja 

vaikuttavuudesta. Kullekin uudelleensuunniteltavalle prosessille määritetään prosessin 

omistaja. Prosessin omistajan tulee tuntea koko prosessi ja hänen sekä kehitystiimin harteilla 

on uudistetun prosessin onnistuminen tai epäonnistuminen. Hänen tulee varmistaa, että prosessi 

parannetaan alusta loppuun. Prosessin omistajalla tulee olla johtamis- ja ryhmätaitoja. 

(Laamanen 2001, 124; Harrington 1991, 55).  

 

Prosessin omistajan keskeiset tehtävät Harringtonin (1991, 56) mukaan ovat:  

• Huolehtia, että prosessille asetetut tavoitteet saavutetaan ja prosessissa tehdyt 

parannukset eivät vaikuta kielteisesti muihin prosesseihin tai organisaation osiin. 

• Varmistaa, että PIT saa tarvittavasti koulutusta prosessin uudistamisen välineistä ja sen 

toteuttamisesta. 

• Tunnistaa prosessin kriittiset menestystekijät ja keskeiset riippuvuudet. 

• Määrittää osaprosessit ja niiden omistajat (yleensä osastojen esimiehet/vetäjät). 

• Tunnistaa ja toteuttaa prosessimuutokset, jotka asiakkaan tarpeiden täyttämiseksi 

tarvitaan. 

 

Kehitystiimi (PIT = Process Improvement Team) 

Kehitystiimissä toteutetaan varsinainen uudistamistyö. Kehitystiimi ottaa yhdessä prosessin 

omistajan kanssa vastaan prosessin ja siihen liittyvän toimeksiannon, analysoi nykyisen 

prosessin, suunnittelee uuden prosessin ja siihen liittyvät järjestelmät ja rajapinnat sekä kehittää 

käyttöönoton yksityiskohdat. Harrington (1991, 66) rajaa kehitystiimin sopivaksi kooksi noin 

5–8 henkilöä, koostuen sisäpiiriläisistä, jotka edustavat uudistettavia toimintoja. Sisäpiiriläiset 

tuntevat ainakin oman toimintansa osan prosessista ja ymmärtävät prosessin virtauksen. Heidän 

läheinen prosessin tuntemuksensa on yhtäältä etu ja toisaalta rasite.  
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He pystyvät nopeasti osoittamaan puutteet ja ongelmien syyt nykyisessä prosessissa, mutta 

koska ovat niin vakiintuneet vanhoihin tapoihin, heidän voi olla vaikea suunnitella uusia tapoja 

toteuttaa prosessia.   

Kehitystiimin jäsenten keskeiset tehtävät ovat: 

• Toteuttaa uudelleensuunnittelun edellyttämiä toimenpiteitä osastollaan, kuten hankkia 

”paikallista dokumentaatiota”. 

• Selvittää osastonsa toimintatapoja ja osallistuminen prosessiin. 

• Osallistua uuden prosessin suunnitteluun. 

• Muutoksen tukeminen (esim. tiedottamalla, kannustamalla, kuuntelemalla ja palautetta 

antamalla). (Laamanen 2001, 263; Harrington 1991, 83.) 

 

3.3.2 Nykyisen prosessin ymmärtäminen 

 

Miksi on tärkeää ymmärtää ensin nykyinen prosessi? 

Morrisin ja Brandonin (1993, 99) mukaan prosessien nykytilan ymmärtäminen on ratkaisevan 

tärkeää. Prosessit ovat miltei aina pirstoutuneet ja jakautuneet usealle osastolle. Prosessien 

vaikuttaessa toisiinsa, on luonnollista, että muutos jonkun prosessin osassa vaikuttaa moniin 

muihinkin prosesseihin. Kehitysprojekteilla ei voi saavuttaa optimaalisia tuloksia, jollei niihin 

sisälly prosessien ja niiden välisten suhteiden perusteellista ymmärtämistä. Hammer ja Stanton 

(1995, 22) suhtautuvat kriittisemmin tätä vaihetta kohtaan. Heidän mukaansa on ajanhukkaa 

täyttää kansioita kuvauksilla ja tiedoilla kohta hylättävään prosessiin liittyen. Nykyisen 

prosessin tutkiminen tulee rajata 4–6 viikkoon, joka käytetään keskitetysti siihen, mitä 

prosessissa tapahtuu, miten hyvin tai huonosti se toimiin ja miksi se ei toimi paremmin.  

 

Harrington (1991) ja Davenport (1993) ovat perusteellisempia nykyisen prosessin 

ymmärtämisen suhteen ja pitävät sitä hyödyllisenä esimerkkinä kuvaamaan sitä, miten asiat 

tehtiin ennen ja mitä virheitä tehtiin ennen.  

 

Davenport (1993, 137–138) kiteyttää nykyisen prosessin huolellisen analysoinnin ja 

dokumentoinnin tarpeellisuuden neljään syyhyn: 

1. Luomalla yhteinen ymmärrys olemassa olevasta rakenteesta, helpotetaan 

kehityshankkeeseen osallistujien välistä viestintää ja kommunikointia. 
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2. Dokumentoinnilla on keskeinen rooli siirtymävaiheen ja käyttöönoton suunnittelussa. 

Sen avulla voidaan muodostaa käsitys, kuinka suuresta muutoksesta on kyse ja mitä 

tehtäviä tarvitaan siirtymisessä nykyisestä prosessista uuteen prosessiin.  

3. Perusteellisesti tehty nykyisen toiminnan kuvaus korostaa nykyisen prosessin ongelmia 

ja auttaa sillä tavoin varmistamaan, etteivät ne toistu uudessa prosessissa. 

4. Tarvitaan selkeästi määritetty perustaso, jotta ehdotettujen muutosten ja innovaatioiden 

tuottama arvo voidaan mitata. Jos esimerkiksi tavoitteena on läpimenoajan 

lyhentäminen, täytyy määrittää ensin mitä se nykyisessä prosessissa on. 

 

Nykyisen liiketoimintaprosessin perustietojen analysointi 

Morrisin ja Brandonin (1993, 216–217) tehtävä voi vaikuttaa suoraviivaiselta, mutta sitä se ei 

ole. Perustietojen analysointiin sisältyy heidän mukaansa seuraavat vaiheet: 

• prosessin toimintaperiaatteiden analysointi 

• prosessiin liittyvien liiketoimintasääntöjen analysointi 

• kustannusten ja tuottojen analysointi 

• prosessin ja siihen liittyvien osaprosessien työnkulkujen analysointi 

• prosesseja kuvaavien mallien analysointi 

• tehtäväkokonaisuuksien analysointi 

• organisaatiorakenteen analysointi 

• organisaatioyksiköiden päämäärien ja toimenkuvien analysointi 

• prosessiin liittyvien tietokonejärjestelmien analysointi 

Muutostiimiltä voi vaatia runsaastikin aikaa perehtyä näihin tietoihin, kehitettävästä prosessista 

riippuen. 

 

Kahdenkeskiset pohjahaastattelut  

Prosessin perustietojen keräämisen Sharp ja McDermot (2009, 110–111) suosittelevat 

aloittamaan kahdenkeskisillä haastatteluilla muutostiimin jäsenten kanssa. Ne ovat paras tapa 

saada käsitys kunkin tehtävistä ja ajatuksista sekä pohjustaa tulevaa muutostiimin 

kehityshanketta. Näissä haastatteluissa tulee välttää kiusausta mennä liikaa yksityiskohtiin ja 

keskittyä mieluummin laajuuteen ja edetä loogisen hierarkian mukaan.  
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Sharpin ja McDermottin (2009, 112) mukaan haastattelut voi aloittaa kysymyspatterilla, jossa 

kysymykset ja niitä tarkentavat kysymykset on etukäteen laadittu. Esimerkki 

kysymyspatteristosta on esitetty taulukossa 5.  

 
Taulukko 5. Kysymyspatteristo kahdenkeskisiin haastatteluihin (Sharp & McDermott 2009, 112). 

 
 

Näihin kahdenkeskisiin pohjahaastatteluihin käytettävissä oleva aika on tietysti 

tapauskohtaista, mutta mitä syvällisempi ymmärrys asioista saavutetaan, sen helpompi on 

siirtyä muutostiimin ryhmäkokouksiin (Sharp & McDermott 2009, 114). 

 

Muutostiimin istunnot 

Muutostiimin yhteiset istunnot on hyvä aloittaa riittävän kattavalla alustuksella, jolla luodaan 

lähtökohdat ja saavutetaan yhteisymmärrys siitä, mitä on edessä ja miksi se on tärkeää. Tässä 

kohtaa on hyvä myös purkaa mahdollisia ristiriitoja ja yhteisiä huolenaiheita. Ja tietysti 

varmistaa, että kaikki todella ymmärtävät, mikä liiketoimintaprosessi on, mitkä tyypilliset 

ongelmat ovat ja että prosessit voivat toimia huonosti, vaikka kaikki tekisivät parhaansa. (Sharp 

& McDermott 2009, 114.) 

Yhteisiä istuntoja on tärkeä pohjustaa tarpeellisella määrällä asioihin perehtymisellä ja 

muutostiimin kouluttamisella. Tarve riippuu luonnollisesti muutostiimin jäsenten aiemmasta 

tietämyksestä liittyen prosessien uudistamiseen, mutta esimerkiksi kappaleen 2. sisältö toimii 

hyvänä pohjakoulutuksena.  (Sharp & McDermott 2009.) 
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Menetelmät nykyisen prosessin ymmärtämiseksi 

Aiemmin kappaleissa 2.2–2.4 esitetyt prosessien kuvaamisen vaiheet ja työkalut sopivat 

erinomaisesti muutostiimin istuntoihin.  

 

Prosessikaavio  

Prosessikaavion avulla muutostiimi dokumentoi tapahtumien ja vaiheiden järjestyksen ja se 

onkin esitys prosessin tärkeimmistä toiminnoista ja päätöksentekopisteistä. 

Kehitystiimin haasteet prosessikaavion laatimisessa ovat usein yhteydessä ongelmiin ja 

epäselvyyksiin. Jos joitain vaiheita tai toimintoja on vaikea mallintaa, niin oletettavasti toimivat 

epäselvästi myös käytännössä. (Harrington 1991, 87.) 

 

Erilaiset prosessikaaviot 

Sharpin ja McDermottin (2009) mukaan prosessikaavioita on tarkkuustasoltaan kolmenlaisia: 

1. Osallistujakaavio. Prosessin virtaus kuvataan osallistujakaaviolla (handoff diagram). 

Kuvauksessa esitetään jokainen prosessiin osallistuja ja jokainen osallistuminen 

(=prosessin kannalta merkittävin aikaansaannos), mutta toimintojen yksityiskohdat on 

minimoitu. Osallistujakaaviossa keskitytään esittämään ketkä prosessiin osallistuvat ja 

missä kohtaa prosessia osallistuminen tapahtuu. Osallistujakaaviossa esitetään vain 

otsikkotasolla mitä osallistuja tekevät eikä käytännössä ollenkaan sitä, miten he sen 

tekevät. 

2. Avaintoiminnot-kaavio. Avaintoiminnot-kaaviota (service diagram) käytetään 

saavuttamaan ymmärrys siitä, mitkä ovat prosessiin osallistujien keskeisimmät 

toiminnot sisältäen ne merkittävimmät vaiheet, jotka määrittävät prosessin työnkulun 

virtauksen. Avaintoiminnot-kaavio rakennetaan yleensä pilkkomalla Osallistujakaavion 

toimintolaatikot erillisiksi vaiheiksi sillä tarkkuudella, että voidaan havainnollistaa 

prosessin kannalta merkittävimmät aikaansaannokset tai välietapit sekä päätökset, jotka 

vaikuttavat prosessin virtaukseen merkittävästi. 

3. Tehtäväkaavio. Edellisten tasojen kaaviot osoittavat ketkä osallistuvat prosessiin ja 

milloin sekä mitä on saatu aikaan, mutta ei kovinkaan yksityiskohtaisesti sitä, miten. 

Tehtäväkaavio (task diagram) menee vielä astetta syvemmälle kuvaten, miten prosessi 

on toteutettu. Se sisältää osallistujien yksittäisiä, välietappien välisiä tehtäviä sekä 

yksityiskohtia, jotka kuvaavat miten työnkulun virtaus etenee.  
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Jos koko prosessin kuvaa tehtäväkaavion tarkkuudella, kuvauksesta tulee hyvin pitkä 

eikä se välttämättä ole käyttökelpoinen prosessin virtausta analysoidessa. 

Tehtäväkaavio on hyödyllinen työkalu, kun prosessin oleellisimpia kohtia analysoidaan 

ja uudelleenjärjestetään uuden prosessin suunnitteluvaiheessa. Tehtäväkaavio-tason 

tietoja käytetäänkin prosessin virtauksen esittämisen sijaan esimerkiksi: 

• prosessiin liittyvien toimintaohjeiden laatimiseen 

• käyttötapaus-kuvauksiin 

• tarkistuslistoihin 

• päätöspuihin tai taulukoihin 

• käyttöoppaisiin jne. 

 

Kehitysprojektin ja kehitettävän prosessin mukaan, voi prosessikuvausten lisäksi hyödyntää 

myös muita analysointimenetelmiä, riippuen siitä, millaista tietoa prosessista halutaan 

tarkastella.  

 

Toimintoperusteinen kustannuslaskenta 

Toimintoperusteinen kustannuslaskenta (Activity Based Costing, ABC) on toinen työkalu 

prosessien uudelleensuunnittelutiimien käyttöön. ABC on kustannusten 

kohdentamismenetelmä, joka yhdistää tuotteiden ja palvelujen kustannukset resurssien 

kulutukseen. Se on intuitiivinen tapa järjestää organisaation menot siten, että se tarjoaa 

organisaatiolle uudelleenjärjestelytiimille arvokasta tietoa siitä, mitä tuotteet, palvelut ja 

tuotteet todella maksavat, kohdistamalla kustannukset prosessiin. (Cokins et al. 1992). 

 

Aikaperusteinen mittaaminen 

Prosessikustannukset auttavat johtajia analysoimaan prosesseja, ja samalla tavalla 

aikaperusteiset mittaukset voivat antaa tietoa siitä, mihin toimet on keskitettävä pullonkaulojen 

ja prosessien vähentämiseksi. prosessin parantamiseen. Prosessiaika voi olla tärkeä näkökohta, 

kun kyseessä on parantamistoimia, jos päämäärät ja tavoitteet keskittyvät nopeampaan 

palveluun tai läpimenoaikoihin. (Harrington 1991, 78.) 
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Lisäarvon arviointi 

Lisäarvon arvioinnissa tarkastellaan jokaista prosessin toimintoa ja määritetään tuottaako 

kyseinen toiminto arvoa asiakkaan näkökulmasta. Jokainen toiminto voidaan luokitella 

kolmella eri tavalla: Todellinen lisäarvo (RVA), liiketoiminnallinen lisäarvo (BVA) tai ei 

lisäarvoa (NVA). RVA ovat toimintoja, jotka on suoritettava asiakkaan vaatimusten 

täyttämiseksi. BVA ovat toimintoja, jotka mahdollistavat organisaation sujuvan toiminnan. 

Toiminnot, jotka voidaan poistaa ja joilla ei ole vaikutusta tarjottuun tuotteeseen tai palveluun, 

ovat NVA-toimintoja. (Harrington 1991, 78.) Hyödyntämällä eri analysointimenetelmien etuja 

ja vahvuuksia, kehitystiimi voi tunnistaa parannusmahdollisuuksia, joita voidaan käyttää 

kehitysprojektin seuraavassa vaiheessa - uudelleensuunnittelussa. 

 

 

3.3.3 Uuden prosessin suunnittelu 

 

Siinä missä nykyisen prosessin analysointi on ollut systemaattista ja mahdollisesti kehitystiimin 

mielestä leppoisaakin, on uuden prosessin suunnittelu enemmän hyppy tyhjyyteen, kun edessä 

on tyhjä valkoinen paperi. Hammerin ja Champyn (1993, 139) mukaan tämä vaihe on 

luultavasti koko muutoshankkeen vaikein, mutta samalla luovin osa.  Alan kirjallisuus tarjoaa 

kuitenkin toimintaohjeiden kaltaisia uudelleensuunnittelun periaatteita kehitystiimin tueksi, 

joita käsitellään seuraavana. 

 

Järjestäytyminen tuotosten, ei tehtävien ympärille 

Tässä kohtaa muutostiimin keskittyminen kohdistetaan prosessin sisältämiin tuotoksiin. Työ 

tulee suunnitella työtehtävän sijasta tavoitteen ympärille ja uudessa prosessissa tehtäviä voi 

yhdistellä niin, että yksi henkilö tai tiimi voi huolehtia useista tehtävistä. (Hammer 1990, 5.)  

Tehtävien yhdistelyssä käytetään apuna tuotosten tunnistamista. (Hammer & Champy 1993, 

77) (Sharp & McDermott 2009, 67). 

Kvist et al. (1995, 124-127) suosittelevat tähän tarveperustaista prosessin suunnittelua, jossa 

prosessia tarkastellaan sen lopusta alkuun päin. Tunnistetaan asiakkaat (niin sisäiset kuin 

ulkoiset) ja heidän tarpeensa. Niiden pohjalta tunnistetaan tuotokset, joita he tarvitsevat ja sen 

jälkeen tehtävät, joita tarvitaan tuotosten tekemiseen. Tällä tavoin prosessi lähtee rakentumaan 

sen ajatuksen varaan, että tuotetaan sitä, mitä prosessin seuraava asiakas todella tarvitsee.  
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Jahnukainen et al. (1996, 27) korostavat, että prosessin tiedonkulun kehittäminen edellyttää sitä, 

että kommunikaatio on standardisoitu. Kuvion 6 mukaisesti määrittelemällä prosessin 

tuotokset, kyetään analysoimaan kommunikaatiotarvetta prosessin sisällä. 

 
Kuva 6. Prosessin tuotokset ja syötteet (Jahnukainen et al. 1997, 28). 

 

Työntekijät tekevät päätöksiä 

Tämän periaatteen tarkoitus on kutistaa prosessia vertikaalisesti. Kuinka monta kertaa 

nykyisessä prosessissa työntekijöiden täytyy mennä esimiehen luo päätöstä varten? Entä mitä 

tehdään missäkin poikkeustilanteessa? Uudessa prosessissa tulee pyrkiä antamaan 

työntekijöille päätösvaltaa, jonka hyötyjä ovat esimerkiksi nopeammat läpimenoajat, 

alhaisemmat yleiskustannukset, parempi asiakaspalvelu ja työntekijöiden suuremmat 

vaikutusmahdollisuudet. (Hammer & Champy 1993, 53.)  

 

Peräkkäisten osaprosessien korvaaminen rinnakkaisilla prosesseilla 

Varmistakaa, että prosessin vaiheet ja toiminnot ovat luonnollisessa järjestyksessä. Miltä osin 

prosessin tarvitsee olla lineaarinen ja onko joitakin tehtäviä, jotka voitaisiin suorittaa 

rinnakkain? Entä täytyykö vaiheen 1. olla kokonaan valmis, ennen kuin vaihe 2. aloitetaan? 

Uudelleensuunniteltavassa prosessissa työt on järjestetty sen mukaan, minkä vaiheen tulee 

kulloinkin seurata mitäkin vaihetta. (Hammer & Champy 1993, 57; Sharp & McDermott 2009, 

226–227). 

 

Prosessilla on useita versioita 

Huolimatta prosessin huolellisesta rajauksesta ja määrittelystä, sillä on useita variaatioita, jotka 

tulee tunnistaa.  
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Liiketoimintaprosesseissa tulee erottaa normaalit ja yksinkertaiset tapaukset, kiireellisistä ja 

poikkeuksellisista. Tämä ei vain nopeuta prosessia normaalitapausten kohdalla, vaan myös 

ohjaa resursseja työskennellä hankalampien tapausten parissa. Kehitystiimin tulee tunnistaa 

normaalien ja poikkeustapausten määrät ainakin karkealla tasolla, jotta saadaan käsitys 

suuruusluokasta, miten prosessi resursseja sitoo.  (Hammer & Champy 1993, 58; Sharp & 

McDermott 2009, 341.) 

     

Työ tehdään siellä, missä se on järkevintä 

Perinteiset organisaatiorajat edellyttävät yleensä toimintojen välistä integraatiota hyvinkin 

yksinkertaisissa tehtävissä. Uudelleensuunnittelun myötä organisaation ja prosessin välinen 

vuorovaikutus voi olla tyystin erilainen. Uudelleensuunnittelulla pyritään vähentämään 

integraation tarvetta tekemällä työt siinä kohtaa prosessia, kun se on järkevintä. Tällöin myös 

informaation ja tuotteiden kulkuun liittyvän koordinoinnin tarve vähenee. (Hammer & Champy 

1993, 59.) 

 

Tarkastamisen määrä on minimoitu 

Prosessit yksinkertaistuvat uudelleensuunnittelun myötä vähentämällä ulkoisten kontaktien 

määrää. Kun tarkastukset ja valvonta on sisällytetty prosessiin, niin että tarvittavat varmistukset 

voi jo tehtävää tehdessään tehdä esimerkiksi tietojärjestelmiä apuna käyttäen, aikaa vievät 

manuaaliset hyväksyttämiset vähenevät.  (Hammer & Champy 1993, 63.) Työn suorittajalla 

tulee olla puitteet, joissa työtä tehdessään voi samalla kontrolloida prosessia eli kontrollipisteet 

on rakennettu prosessin sisään. Kun työn suorittaja pystyy seuraamaan työnsä tuloksia, on 

mahdollisuudet parantaa prosessia merkittävästi ja kehittää työntekijöiden tietotaitoa. (Hammer 

1990, 6.)  

 

Kerää tieto vain kerran 

Tieto tulee pyrkiä keräämään vain kerran ja sen alkulähteestä. Kuinka usein saman prosessin 

eri vaiheissa täytetäänkään dokumentteja, jotka sisältävät jo aiemmin kirjattua tietoa? 

Mahdollisuuksien mukaan, käytettävät lomakkeet tulee standardoida ja hankkia prosessissa 

tarvittavat tiedot yhdellä kertaa. Tietotekniikkaa hyödyntämällä nämä tiedot saatetaan prosessin 

osallistujien käyttöön. Esimerkiksi hallinnollisissa toimistoprosesseissa näin toimimalla 

voidaan saavuttaa huomattavia aikasäästöjä. (Hammer 1990, 8.)  
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Turhan työn poistaminen 

Torkkolan (2021, 28) mukaan hukan etsimistä ja poistamista pidetään usein Lean-filosofian 

ytimenä. Hän ei silti suosittele aloittamaan hukan poistamisella, sillä hukka on ylikuormituksen 

ohella seuraus, jonka aiheuttaa vaihtelu kuvion 7 mukaisesti. Ensin tulisi ymmärtää syitä 

vaihtelun esiintymiseen.  

 

 
 
Kuva 7. Vaihtelu aiheuttaa ylikuormituksen ja hukan (Torkkola 2021, 28). 

 

Vaihtelu voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi epätasapainoa työkuorman suhteen. 

Asiantuntijatyössä myös osaamiserot, tulipalojen sammuttaminen tai yrityksen omat 

toimintatavat voivat aiheuttaa vaihtelua. Mikäli hukan poistamiseen haluaa keskittyä, tulee 

ensin tunnistaa prosessin pullonkaula, jossa hukasta on haittaa ja johon parannustoimet tulee 

kohdentaa. (Torkkola 2021, 28.) 

 

 

Prosessin virtaviivaistaminen optimaaliseksi 

Harringtonin (1991, 131) prosessin uudelleensuunnittelussa on kyse nimenomaan prosessin 

virtaviivaistamisesta. Toimenpiteistä, joilla prosessista tehdään mahdollisimman sujuva.  

Sharpin ja McDermottin (2009, 69) mukaan prosessin uudelleensuunnittelua ja 

virtaviivaistamista on syytä prosessin toimintojen ja tehtävien lisäksi tarkastella prosessin 

mahdollistajien kautta. Heidän mukaansa liiketoimintaprosessilla on kuusi keskeistä 

mahdollistajaa: 

1. Prosessin työnvirtauksen suunnittelu (workflow design) 
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2. Tietojärjestelmät (information systems) 

3. Motivointi ja mittaaminen (motivation and measurement)  

4. Henkilöstöresurssit (human resources) 

5. Toimintatavat ja säännöt (policies and rules) 

6. Työskentelyn puitteet (facilities design) 

 

Mahdollistaja on tekijä, jolla on suora yhteys prosessin suorituskykyyn kuvion 8 mukaisesti. 

Iso osa prosessin mallintamistyöstä ja analysoinnista käytetään löytämään tilanteet, joissa 

prosessin mahdollistajat hidastavat prosessia, jotta ne voitaisiin korjata toimimaan oikein. Se 

on prosessin uudelleensuunnittelun perusta. (Sharp & McDermott 2009, 69–71; 306.) 

 

   
Kuva 8. Prosessi ohjaamisen ja mahdollistajien kontekstissa (Sharp & McDermott 2009, 306). 

 

Optimaalista prosessia suunniteltaessa on Sharpin ja McDermottin (2009, 85) mukaan on ensin 

kuvailtava uusi prosessi. He tarkoittavat sillä sitä, että on ensin pyrittävä tunnistamaan, mitä 

mahdollisuuksia edellä mainitut prosessin mahdollistajat antavat prosessin kehittämiseen ja 

millä uusista ideoista voi olla vaikutusta mahdollistajiin.  
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Tämän tunnistamisen pohjalta kehitystiimi kykenee tekemään päätöksiä prosessin 

kehityssuunnasta, kun alkaa hahmottua mitä osaa prosessista pitää kehittää, mikä osa pitää 

kenties hylätä, mikä säilyttää tai täytyykö kenties jokin osa suunnitella kokonaan uudestaan tai 

ulkoistaa ja niin edelleen. Tämä pohdintavaihe rakentaa raamit kehitysehdotusten miettimiselle. 

Luonnollisesti toteutuskelvottomat ehdotukset tulee karsia pois ennen uuden prosessin 

dokumentointia ja työnkulkukaavioiden laatimista. (Sharp & McDermott 2009, 301–302.) 

 

Usein jo kehitysprojektin alkuhaastatteluissa kuin myös tässä uuden prosessin 

suunnitteluvaiheessa tulee esiin välittömiä kehitysmahdollisuuksia. Välittömien 

kehitystoimenpiteiden ennakkoehtona pidetään yleensä sitä, että näiden mahdollisuuksien 

hyödyntäminen edellyttää ainoastaan menettelytapojen, sääntöjen tai toimintaperiaatteiden 

muutoksia. Tällaisten muutosten tukitarpeet voivat olla varsin vähäisiäkin, mutta tulokset 

saattavat olla huomattavia. (Morris & Brandon 1993, 187.)  

Torkkolan (2021, 60) mukaan työn virtaamista voi tarkistaa esittämällä työntekijälle seuraavia 

kysymyksiä: 

1. Mistä tiedän, mitä teen seuraavaksi? 

2. Mistä saan työtehtäväni? 

3. Kuinka kauan tämän työtehtävän tekemiseen pitäisi mennä aikaa? 

4. Minne toimitan työni, kun se on tehty? 

5. Milloin toimitan työni, kun se on tehty?  

 

Kehitystiimin ideointia ja nykyisten ongelmien syiden tunnistamista voi myös edesauttaa 

erilaisilla ryhmätyömenetelmillä, kuten Ishikawa-kaaviolla (kalanruotokaavio), 

aivoriihimenetelmällä, juurisyyanalyysilla ja benchmarkingilla eli vertailuanalyysilla.  

Benchmarking, jonka voi suomentaa vaikkapa termillä parhaat käytännöt, on organisaation 

jatkuvaa prosessien ”mitä” ja ”miten” vertaamista muihin prosesseihin tai niitä vastaaviin 

prosesseihin.  Tarkemmin asian määrittelee Spendolini (1992, 9) toteamalla, että benchmarking 

organisaation parantamiseksi tarkoitettu jatkuva ja systemaattinen prosessi tuotteiden, 

palveluiden ja työn arvioimiseksi vertaamalla niitä organisaation tunnustamiin parhaisiin 

käytäntöihin. 
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Harringtonin (1991, 221) mukaan benchmarking muun muassa:  

• Tunnistaa parhaat sovellettavat prosessit 

• Tarjoaa keinon parantaa asiakastyytyväisyyttä 

• Lisää prosessien tehokkuutta, vaikuttavuutta ja sopeutumiskykyä 

• Auttaa poistamaan ”ei ole keksitty täällä” -oireyhtymän 

• Lisää muutoshalukkuutta 

• Asettaa kehitystoimet tärkeysjärjestykseen 

• Luo jatkuvan parantamisen kulttuuria 

 

Jokainen johtaja pohtii, olemmeko riittävän hyviä. Entä kuinka hyviä meidän pitäisi olla? Tai 

miten hyviä meidän on mahdollista olla? Benchmarking tarjoaa mahdollisuuden etsiä 

rationaalisella tavalla vastauksia näihin kysymyksiin. (Laamanen 2001, 217.) 

 

Sharpin ja McDermottin (2009, 340–341) mukaan ennen uuden prosessin kuvauksen laadintaa, 

kannattaa vielä hetkeksi pysähtyä ja kirkastaa prosessin ydin – mitä ja milloin eli hahmottaa 

tulevan prosessin ominaisuudet ja työnkulku. Kuvitelkaa prosessin ihanteellinen työnkulku, 

jota eivät rajoita hyvin todelliset huolenaiheet, kuten teknologia, ihmisten kyvyt eikä tila tai 

aika. Pelkän mielikuvitusleikin sijaan tässä rakentuu ideaalinen tavoite, johon ”reaalimaailman” 

prosessikuvauksen tulisi pyrkiä. 

 

Uuden prosessin dokumentointi 

Uusi prosessi tulee luonnollisesti olla tarkkaan määritelty. Sharpin ja McDermottin (2009, 338–

339) mukaan tässä vaiheessa, kun uuden prosessin dokumentaatio menee laajempaan jakeluun 

yrityksen sisällä, tulee huolehtia täsmällisestä ja yksiselitteisestä dokumentaatiosta, jotta 

prosessin muutosta ei ymmärretä väärin. He esimerkiksi suosittelevat prosessin esittelyä 

seuraavien ominaispiirteiden avulla: 

• Kehitysprojektin tai prosessin luonnetta kuvaava nimi 

• Prosessin sanallinen kuvaus (mitä prosessissa tehdään, tavoitteet jne.) 

• Havaitut ongelmat 

• Odotetut tulokset ja edut 
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Organisaation henkilöstölle havainnollistava kooste on myös avata uusi prosessi sen 

mahdollistajien kautta. Eli taulukoida seuraavat mahdollistajat ja millainen rooli kullakin 

uudessa prosessissa on:  

1. Prosessin työnkulun virtaus: Prosessin toimijat, tehtävät, vaiheet, riippuvuudet.  

2. Tietojärjestelmät: Järjestelmät, automatisoitu tuki, data ja informaatio, yhteydet  

3. Motivointi ja mittaaminen: Mittaaminen, arviointi, seuraukset 

4. Henkilöstöresurssit: Rekrytointi, työhönsijoitus, koulutus, roolit, tehtävien vastaavuus 

rooleihin 

5. Toimintatavat ja säännöt: Sisäiset: Toimintaperiaatteet ja ohjesäännöt. Ulkoiset: lait ja 

säännökset 

6. Työskentelyn puitteet: Fyysiset työskentelytilat, layout, laitteet ja kalusteet (Sharp & 

McDermott 2009, 339.) 

 

Visuaalisin tuotos uudesta prosessista on luonnollisesti prosessin työnkulun esittävät 

prosessikaaviot. Sharpin ja McDermottin (2009, 343–344) mukaan niiden laatimisessa pätevät 

samat lainalaisuudet kuin prosessin nykytilan kuvaamisessakin. Uudesta prosessista laaditaan 

kolmentasoiset kaaviot eri käyttötarkoitusta varten: 

Osallistujakaavio: Esittää kunkin prosessiin osallistujan aktiviteetit. 

Avaintoiminnot-kaavio: Lisäyksenä edelliseen esittää merkittävimmät aikaansaannokset tai 

virstanpylväät. 

Tehtäväkaavio: Tämän tason yksityiskohdat dokumentoidaan myöhemmin erillisiin 

dokumentteihin (proseduurit, käyttötapauskuvaukset, vuokaaviot, päätöspuut tai tarkistuslistat) 

sen jälkeen, kun uuden prosessin suunnitelma on hyväksytty. 

 

 

3.3.4 Prosessin mittareiden valinta 

 

Johtaminen ja päätökset tulee perustaa tosiasioihin. Prosessin suorituskyvylle on asetettu 

tavoitteet, joihin toteutumaa peilataan erilaisten kvantitatiivisten, yksiselitteisten tunnuslukujen 

ja mittareiden avulla. Tunnuslukujen ja mittareiden tulee kuvata kattavasti prosessien 

suorituskykyä, taloudellisia ja tuotannollisia tekijöitä, joita ovat esimerkiksi 

asiakastyytyväisyys ja jalostusarvo/henkilö. (Lecklin 1997, 72–73.) 
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Lecklinin (1997, 169) mukaan hyvän prosessimittarin tulee täyttää seuraavat kriteerit: 

• luotettavuus 

• yksiselitteisyys 

• helppolukuisuus 

• olennaisuus  

 

Mittareita ei tule olla liikaa, vaan muutamat prosessin olennaisimpia ja tärkeimpiä mittaavat 

mittarit riittävät. Niiden tulee olla niin selkeitä, ettei tulkinnanvaraa jää. Henkilöiden, joiden 

työpanosta mittareilla seurataan, täytyy olla mittaamisesta tietoisia ja pystyä vaikuttamaan 

mittareihin omalla työllään. (Lecklin 1997, 169.) 

Laamanen (2001, 159) muistuttaa, että mittareita on lukematon määrä ja jokainen organisaation 

tulee itse löytää ratkaisu mitä tunnuslukuja valitsee toimintansa ohjaamisessa ja kehittämisessä 

käyttää. Jossain tilanteessa on järkevää mitata suoraa ilmiötä, vaikkapa läpimenoaikaa, kun 

toisaalla on tarvetta ohjaamista auttaville tunnusluvuille.  

 

Laamasen mukaan yleispätevimpiä prosessin tunnuslukuja ovat: 

• Virtaus 

• Tehokkuus 

• Hävikki  

• Poikkeamat 

 

Virtaus on tässä yhteydessä tunnusluku, joka kuvaa mitattavaa asiaa määrän ja ajan suhteen. 

Seurattavia asioita voivat olla esimerkiksi:  

• kuukaudessa myydyt tuotteet 

• kuukaudessa valmistuneet tuotteet 

• kuukauden teholliset työtunnit 

• reklamaatiot vuodessa 

 

Virtaus kuvaa prosessin kapasiteettia. Yleensä mitä tasaisempi virtaus, sen parempi se on 

prosessin ohjattavuuden ja tehokkuuden kannalta. Materiaalia estetään kasaantumasta prosessin 

varrelle niin sanotun tahtiajan laskemisella, johon imuohjauksen tehokkuus perustuu muun 

muassa kappaletavarateollisuudessa. (Laamanen 2001, 159–160.) 
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Laamasen (2001, 160) mukaan kestävää kilpailukykyä voi saada vain, jos kehittää tehokkuuden 

molempia puolia – hyötyä sekä tuottavuutta. Tuottavuudella tarkoitetaan tuotoksen suhdetta 

panosten määrään, kuten tuotteiden määrä/valmistuskustannukset. Liian yksipuolinen 

tuottavuuteen keskittyminen voi kuitenkin johtaa laadun heikkenemiseen. Hyötyä on asiakkaan 

kokema arvo suhteessa asiakkaan käyttämiin panoksiin, joten laadun mittaaminen on liitettävä 

tuottavuuden mittaamiseen. 

 

Hävikillä tarkoitetaan kaikkia niitä kustannuksia, jotka jäävät syntymättä, jos prosessin kaikki 

työt menevät optimaalisen suunnitellusti. Lean-konsepti kuvaa hävikin edustavan kaikkea 

turhaa, kuten ei-jalostavaa työtä, jota on odottaminen, suunnittelu, etsiminen, tarkastaminen ja 

korjaaminen. Kaikki hävikki ei ole tarpeetonta, mutta kaikki turha hävikki pitää pyrkiä 

karsimaan koko prosessin matkalta. (Laamanen 2001, 160–161.) 

 

Poikkeamilla Laamanen (2001, 163) tarkoittaa poikkeamista tuotemäärityksistä tai 

suunnitelmista. Usein prosessin suorituskyvyn tunnusluvut rakennetaan peilaamaan toteutumaa 

suunniteltuun. Projektitoiminnan suorituskykyä mitataan esimerkiksi toimitusaikapoikkeamana 

sovitusta aikataulusta tai kustannuspoikkeamana budjetista. 

 

Pellisen (2006, 52) mukaan käsillä olevasta talousongelmasta riippuen, haastavinta mittariston 

suunnittelussa on tarkoituksenmukaisimpien kannattavuus- ja kustannuskäsitteiden 

löytäminen. Rummlerin ja Brachen (1990, 140–143) mukaan suorituskyvyn mittaamisessa 

tulee huolehtia siitä, että mittaus kohdentuu tavoitteisiin yhteyksissä oleviin tekijöihin. Ilman 

mittauksia ei saa haluttua suorituskykyä, mutta sitä ei saa myöskään mittaamalla epäolennaisia 

asioita. Kuviossa 9 he havainnollistavat suorituskyvyn kolmea tasoa, jotka tulee huomioida 

mittareita valittaessa. 
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Kuva 9. Suorituskyvyn kolme tasoa (mukailtuna Rummler & Brache 1990, 142). 

 

3.3.5 Uuden prosessin testaaminen ja pilotointi 

 

Kun uusi prosessi on määritelty ja sen mittaamisjärjestelmäkin on rakennettu, on uuden 

prosessin arvioinnin ja testaamisen aika. Tässä vaiheessa voi olla mukana vielä vaihtoehtoisia 

rakenteita uudelle prosessille, joten ennen lopullista valintaa, on kehittämisvaihtoehtojen 

toteuttamiskelpoisuutta arvioitava muun muassa seuraavien seikkojen avulla:   

• toteutuskustannukset / vaikeudet 

• toteutuksen kesto 

• vaikutus muihin prosesseihin 

• vaikutus tietojärjestelmiin 

• prosessiin osallistuvien hyväksyntä (Lecklin 1997, 210) 

 

Harrington (1991, 206) on puolestaan määrittänyt kuusitasoinen parannusprosessin, joka 

tarjoaa tehokkaan rakenteen ja ohjeistuksen liiketoimintaprosessien parantamistoimille. 

Parannusprosessin tasot on esitetty taulukossa 6. 
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Taulukko 6. Prosessin parantamisen kuusi tasoa (Harrington 1991, 206). 

 

 

Sen arvioimiseksi, onko prosessi kehittynyt seuraavalle tasolle, on tarkasteltava kahdeksaa 

merkittävää muutosaluetta. 

• Loppuasiakkaaseen liittyvä mittaaminen 

• Prosessin mittaaminen ja/tai suorituskyky 

• Toimittajakumppanuudet 

• Dokumentaatio 

• Koulutus 

• Benchmarking 

• Prosessin mukautuvuus 

• Jatkuva parantaminen 

 

Uutta prosessia (tai useita vaihtoehtoja) voi simuloida todenmukaista toimintaa jäljitellen 

walkthroughs -menetelmällä, jossa kehitystiimin jäsenet käyvät läpi realistisia prosessin ”ajoja” 

uuden prosessin rakenteen mukaisesti (Sharp & McDermott 2009, 335). 

 

Iterointikierrosten jälkeen, kehitystiimillä on usein tuloksena yksi tai useampi 

simulointivaihtoehto, joka on yksityiskohtainen kuvaus uudesta prosessiratkaisusta. Morrisin 

ja Brandonin (1993, 228) mukaan nämä ratkaisut pitävät sisällään seuraavat osa-alueet: 

• Uusi luonnos kyseisestä prosessista 
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• Tehtäväkokonaisuuksien, työtehtävien, työnkulkujen ja toimenkuvausten uudet 

suunnitelmat 

• Tieto- ja viestintäjärjestelmien lisäykset 

• Uusi luonnos osastojen työnkulusta 

• Uudet säännöt ja toimintaperiaatteet 

 

Näistä ratkaisuista kootaan kehitysprojektin ohjaustiimille päätöstä varten esitys, jota Maluso 

(1996) kutsuu nimellä liiketoiminta-analyysi tai toiminnallistaloudellinen analyysi (functional 

economic analysis). 

 

Esityksessä tulee Maluson (1996) mukaan dokumentoida ainakin seuraavat asiat: 

• Miksi uudelleenjärjestelyä tarvitaan (ongelmat ja mahdollisuudet)? 

• Miten toiminnan tulokset ratkaisevat organisaation ongelmat tai mahdollisuudet? 

• Mikä on suositeltu ratkaisu (ratkaisut)? 

• Miten kukin ratkaisu vastaa ongelmiin tai mahdollisuuksiin? 

• Mitä tapahtuu, jos liiketoimintaprosessin muutosta ei toteuteta (ei tehdä mitään -

skenaario)? 

• Milloin ratkaisut otetaan käyttöön? 

• Kuinka paljon rahaa, henkilöstöä ja aikaa tarvitaan ratkaisun toteuttamiseen ja hyötyjen 

saavuttamiseen? 

 

Siinä missä analyysi on systemaattinen tapa kehitystiimiä varten dokumentoida ponnistelujensa 

”tarina” sekä tarkistaa ja faktat, on se päätöksenteon väline yleensä yrityksen ylimmälle 

johdolle (Maluso 1996). 

 

3.3.6 Uuden prosessin käyttöönotto 

 

Jahnukaisen et al. (1996, 156) mukaan uuden prosessin käyttöönotto on hyvin yritys- ja 

tapauskohtainen vaihe ja sen täsmällistä kestoa voi olla vaikea arvioida. Kehittämistoimenpiteet 

voivat jatkua pitkään ja niitä toteutettaessa ei voi olla huomioimatta yrityksen nykyisiä 

toimintatapoja ja rakenteita. Siirtymäkaudenkin aikana on yritysten kuitenkin pystyttävä 

toimimaan tehokkaasti.  
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Laamanen (2001, 275) näkee käyttöönottoon sisältyvän kaksi tunnistettavaa vaihetta, jotka ovat 

maastouttaminen ja juurruttaminen. Maastouttamisen tarkoitus on luoda testausvaiheessa 

valitulle toimintamallille perusta. Vaikka uutuudenviehätys häviää nopeasti ja muutostoimen 

alkavat kytkeytyä arkirutiineihin, on esimiesten näytettävä esimerkkiä johdonmukaisessa 

etenemisessä. Muutos on rakennettava ensin. Laamanen (2001, 276) pitää tässä kohtaa 

keskeisen tärkeinä huolehtia seuraavista tehtävistä: 

• valmennetaan ja omaksutaan uudet toimintatavat  

• toteutetaan IT-järjestelmien muutokset 

• toteutetaan mahdolliset investoinnit ja hankinnat 

• tilojen uudelleenjärjestely 

• palkkiojärjestelmien rakentaminen tai nykyisten muuttaminen 

• muutoksen edistymisen seuranta ja korjaavat toimenpiteet 

 

Tehtävien suorittamisen myötä organisaatiolla on muun muassa uudessa prosessissa tarvittava 

osaaminen, laitteet, tietojärjestelmät ja tilat sekä on määritetty palkkioiden maksuperusteet ja 

tavat seurata ja raportoida muutoksen edistymisestä.  

 

Maastouttamisen jälkeen on Laamasen (2001, 276) mukaan vielä huolehdittava muutoksen 

juurruttamisesta. Laamanen (2001, 276) näkee juurruttamisessa olevan ennen kaikkea kyse 

siitä, että ehkäistään lipsumista vanhojen toimintatapojen puolelle. Yrityksen tulee pyrkiä 

ylläpitämään positiivista muutoskierrettä ja keräämään aktiivisesti palautetta. Palautteisiin 

reagoidaan muutoksilla, joilla mahdolliset esteet voitetaan. Muutoksen läpimenon tarkkailua ei 

tule lopettaa liian aikaisin, sillä ensimmäiset uuden toimintamallin todelliset testit ovat usein 

vasta ensimmäisten kriisien kohdalla. (Laamanen 2001, 276.) Vaikka tässä kohtaa ehkä 

tekisikin mieli hengähtää, on juurruttaminen varsin aktiivinen vaihe. Laamasen mukaan tähän 

vaiheeseen sisältyviä tehtäviä ovat ainakin: 

• varmistaa auditoimalla muutoksen pysyvyys  

• suorituskyvyn ja tulosten seuraaminen ja mahdolliset korjaustoimenpiteet 

• palkitseminen onnistumisista 

 

Darmani (2013, 899) pitää muutoksen juurruttamisen kannalta tärkeänä sitä, miten hyvin 

henkilöstön osallistuminen on integroitu tekniseen näkökulmaan.  
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Onnistuneen integroimisen varmistamiseksi hän suosittelee muutosvaiheen toteuttamista 

selkeästi määritettynä projektina. Muutosvaihe vaatii vuorovaikutusta eri organisaatiotasojen 

välillä, josta huolehtimiseen soveltuvat projektijohtamisen keinot.  

 

Pitmanin (1995, 87) mukaan täydellisestikään suunniteltu muutos ei juurru, jos se ei saa tukea 

niiltä, joiden toimintaan muutos vaikuttaa. Palkitsemisen ei tule tukea vanhoja käytäntöjä, jotta 

työntekijöillä on syy omaksua uudet toimintatavat. Uuden prosessin sisältäessä tiimejä, on 

palkitsemisenkin kohdistuttava tiimien tuotoksiin yksilöiden sijaan. Muutoin yksilöt 

keskittyvät jatkossakin itseensä.  

Palkitsemisen perusteiksi Pitman (1995, 88) ehdottaa esimerkiksi seuraavia kohteita: 

• uuden teknologian nopea oppiminen 

• oppiminen ylipäätään 

• tiimityöskentelyn omaksuminen 

• tiimit itsessään 

 

Juurruttaminen tulee jatkumaan pitkään muutoksen jälkeen, joten voi viedä aikaa, ennen kuin 

ongelmalliset osa-alueet tulevat esiin tai tunnistetaan tarkalleen, mikä on uuden toimintatavan 

mukaista käytöstä, jota palkita. 

 

Organisaatiomuutosta, sen toteuttamista ja kriittisiä tekijöitä käsitellään tarkemmin seuraavassa 

kappaleessa. 
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4 ORGANISAATIOMUUTOKSET JA NIIDEN JOHTAMINEN 
 

4.1 Erilaiset organisaatiomuutokset 

 

Organisaatiomuutoksia voi luokitella eri näkökulmista. Muutokset voi olla laajuudeltaan 

globaaleja tai paikallisia. Organisaatiossa ne voivat rajautua koskemaan vain yhtä osaa tai koko 

organisaatiota. Muutokset voivat olla luonteeltaan erilaisia riippuen esimerkiksi siitä, 

pyritäänkö rakenteellisiin muutoksiin, reagoidaanko ulkoisen ympäristön muutoksiin vai onko 

muutos saanut alkunsa taloudellisten näkökulmien tarkastelusta. (Juuti & Virtanen 2009, 16.)  

Monilla aloilla toimintaympäristöissä tapahtuu muutoksia jatkuvasti ja organisaatioiden tulee 

pysyä vauhdissa mukana. Niiden on kyettävä reagoimaan ja sopeutumaan sekä ulkoa että sisältä 

tuleviin muutoksiin. (Stenvall & Virtanen 2007, 121.)  

 

Nadler ja Tushman (1990, 77–88) korostavat muutoksen tyypin määrittelyn tärkeyttä, jotta 

voidaan tunnistaa ja toteuttaa kyseistä muutosta edistävät toimenpiteet.  

He luokittelevat organisaatioista ja tilanteesta riippuvat muutokset neljään ryhmään: 

 

1. Halutaan varautua tuleviin muutoksiin ja päätetään kehittää toimintaa jo proaktiivisesti. 

2.  Joudutaan reagoimaan nopeasti toimintaympäristössä tulleeseen muutokseen eli toimitaan 

reaktiivisesti.  

3. Omasta toiminnan kehittämisestä lähtenyt vähittäinen muutos, jossa henkilöstön ja 

teknologian kehittämisellä tehostetaan vähitellen toimintaa ja määritetään strategiaa. 

4. Vastauksena ympäristön muutoksiin, joudutaan organisaation perustehtävät ja 

toimintaperiaatteet määrittelemään jollain tasolla uudestaan toteuttamalla strateginen muutos.  

 

Ulkoiset muutoksen syyt ovatkin usein esimerkiksi kilpailutilanteessa tapahtuvissa 

muutoksissa, kumppanuussuhteissa tai toimintaympäristössä. Muutoksia aiheuttavat sisäiset 

tekijät voivat olla esimerkiksi johtamiskulttuurin kehittyminen, kasvaneet paineet muuttaa 

organisaation toiminta- ja päätöksentekomalleja tai asiakkaiden kautta havaitut puutteet 

organisaation toiminnassa. 
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Tällaiset ulkoiset ja sisäiset tekijät voivat edellyttää muutoksia, joissa uudistetaan organisaation 

toimintakulttuuria ja toimintatapoja, kuten johtajuutta, strategista suunnittelua, 

henkilöstöpolitiikkaa tai resurssienhallintaa. (Stenvall & Virtanen 2007, 27–28.) 

Hussainin et al. (2018, 124) mukaan organisaatiomuutos voidaan mieltää myös kaaokseksi, 

jossa muutoksia tapahtuu yhtä aikaa sekä organisaation sisällä, että ulkoisessa 

toimintaympäristössä. 

 

Yleisesti ottaen erilaisia organisaatiomuutoksia on niin pieniä kuin suuriakin ja syitä niiden 

toteuttamiseen on lukematon määrä. Muutokset voivat kohdistua pieneen osaan yritystä tai 

varsinkin muutosajureiden tullessa ympäröivästä maailmasta, koko organisaatioon. 

Organisaatiot rakentuvat vuorovaikutuksesta, käytännöistä, säännöistä ja fyysisistä toimitiloista 

ollen samalla moni eri tavoin liitoksissa yhteiskuntaamme, joka asettaa vaatimuksia itse 

organisaatiota kuin siellä tapahtuvaa johtamistakin kohtaan. (Stenvall & Virtanen 2007, 18–

19.) 

 

 

4.1.1 Prosessin muutos organisaatiomuutoksena 

 

Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu ilmentää sitä, miten muuttuvat ne toimintatavat, 

joiden mukaan asiat tullaan organisaatiossa tulevaisuudessa tekemään. Al-Masharin et al. 

(2001, 438–439) mukaan tämä on niin laaja muutos, että sillä on vaikutusta teknisen 

ulottuvuuden lisäksi myös inhimilliseen ulottuvuuteen, ihmisten käyttäytymiseen ja heidän 

väliseensä vuorovaikutukseen. 

 

 

Spanyi (2003) esitti liiketoimintaprosessin muutokseen mallia, joka sisältää perusperiaatteita, 

kuten: 

• asiakasnäkökulmasta tarkastelun 

• liiketoimintastrategian pitämisen keskiössä 

• organisatorisen linjauksen luomisen 

• organisaatiosuunnittelun mahdollisuuksien luomisen ja 

• mahdollistavan teknologian kartoituksen. 
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Edellä mainitut periaatteet tulee huomioida prosessin uudelleensuunnittelun aikana.  

Liiketoimintaprosessin uudelleensuunnitteluun jäsentyneissä metodologioissa onkin laajalti 

tunnistettu organisaationaalinen muutos osaksi uudelleensuunnittelua.  

Nämä metodologiat eivät kuitenkaan osoita, miten organisaationaalinen muutos tulisi panna 

toimeen. Organisaationaalisen muutoksen hallinta edellyttää vastausten löytämistä 

kysymyksiin kuten mitkä tietyt tehtävät muutos sisältää, mikä on muutoksen aikajana ja 

vaiheet, ketä osallistujia ja rooleja siihen sisältyy ja niin edelleen. (Sikdar & Payyazhi 2014, 

973.) 

 

Liiketoimintaprosessin uudelleensuunnittelu on siis muutosprosessi, joka muuttaa 

organisaation todellisuutta. Liiketoimintaprosessin uudistamisen kannalta onkin välttämätöntä 

ymmärtää organisaation nykytila, jotta sen pohjalta voidaan määrittää organisaation uusi 

todellisuus. Niinpä  

Sikdarin ja Payyazhin (2014, 978) mukaan jokaiseen uuden prosessin implementointiin tulee 

sisällyttää organisaation muutosprosessi teknisen muutosprosessin (työnkulun 

uudelleensuunnittelu) rinnalle ja havainnollistavat tätä prosessien yhteyttä kuviossa 10. 

 

 
 

Kuva 10. Organisaation muutosprosessin ja teknisen muutosprosessin yhteys (Sikdar & Payyazhi 2014, 

978). 

 

Alan kirjallisuudessa tätä kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa on alettu tunnustamaan yhä 

enemmän.  
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Ihmisten ja organisaatiokulttuurin yhteensovittamisen epäonnistuminen on havaittu yhdeksi 

keskeisimmäksi esteeksi organisaatioiden muuttamisessa funktionaalisen toiminnan 

kulttuurista prosessiajattelun kulttuuriin siihen sisältyvän haastavan integraation vuoksi. 

(Sikdar & Payyazhi 2014, 978.) 

 

4.1.2 Prosessin muutos organisaation eri tasoilla 

 

Sikdarin ja Payyazhin (2014, 981–983) mukaan organisaatiomuutos myös edellyttää erilaista 

osallistumista organisaation eri tasoilta. Perustuen Kettingerin et al. (1997) viitekehykseen he 

määrittävät organisaatiomuutoksen sisältävän kolme vaihetta: konseptointi, suunnittelu ja 

toteutus.  

Yritysjohdon vastuulle kuuluvassa konseptointivaiheessa tunnistetaan strategisia tavoitteita 

palvelevaa arvoketjua. Prosessivastaavien ja osastotason johtajien rooli on puolestaan määrittää 

arvoketjun yksityiskohdat suunnittelemalla työnkulut, vuorovaikutukset sekä eri osastojen 

väliset ja sisäiset yhteydet. Esimiehillä ja toimintatason johtajilla on tehtävänä tarkentaa ja 

saattaa käytäntöön roolit, säännöt ja menetelmät, jotka liittyvät työnkulun kuhunkin 

yksittäiseen tehtävään. 

 

Eri organisaatiotasoilla olevat roolit ja tehtävät prosessin muutoksessa voidaan kiteyttää 

taulukossa 7 esitetyllä tavalla. 

 
Taulukko 7. Johtamistasojen roolit prosessin muutoksessa (Sikdar & Payyazhi 2014, 982). 
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Näiden eri roolien ja tehtävien ymmärtäminen auttaa kohdentamaan muutoksessa käytettävät 

resurssit oikeisiin asioihin. 

 

Salmisen (2017, 305) mukaan muutoshankkeiden tehokkaan johtamisen edellytyksenä on 

ymmärrys siitä, miten muutos etenee yksilöissä ja eri ryhmien sisällä. Vaikka muutoksen 

eteneminen sisältää pääosin samat vaiheet niin yksittäisen ihmisen kuin tiiminkin kohdalla, 

tulee organisaation eri tasot huomioida muutoksen suunnittelussa. Stenvallin ja Virtasen (2007, 

49) mukaan muutosprosessin ongelmat johtuvat usein siitä, kun itse muutosta joudutaankin 

suunnittelemaan vielä muutoksen toteutuksen yhteydessä. 

Holbeche (2006, 51) näkee yhtenä ongelmana rakennemuutosten vievän esimiehen aikaa niin, 

ettei sitä riitä enää tarpeeksi kaikille alaisilleen. Esimiestaso on usein merkittävässä osassa 

muutosprosesseissa, jopa suuremmassa myllerryksessä kuin itse työntekijät, joten muutos 

kuormittaa esimiesten perusarkea aiheuttaen lisää töitä ja kiirettä. Työntekijät saattavat joutua 

jonkun aikaa kärsimään tästä myllerryksestä, kun esimiehen omat tehtävät ja rooli muuttuu. 

Keskijohtoa onkin tärkeä tukea muutosprosessin aikana, jotta heidän työtaakkansa ei siirtyisi 

organisaatiossa alaspäin ja siten haittaisi henkilöstön omaa roolia prosessin tukemisessa. 

 

4.2 Muutosmallit 

 

Muutosprosessin ydinajatus rakentuu neljän osa-alueen ympärille: 

• Miten muutos on suuunniteltu 

• Miten muutos on käynnistetty 

• Miten muutos on toteutettu 

• Miten muutoksen jälkeistä tilaa vankistetaan (Burke 2008, 23.) 

 

Stenvall ja Virtanen (2007, 46) jakavat muutosprosessin puolestaan kahteen kokonaisuuteen: 

suunnitteluun ja toteutusvaiheeseen. Suunnitteluvaihe sisältää kokonaisuuden suunnittelun ja 

ennakoivien toimenpiteiden määrittämisen. Toteutusvaiheessa muutosta viedään 

konkreettisesti eteenpäin. Heidän mukaansa suunnitteluvaiheeseen tulee käyttää riittävästi 

aikaa ja harkintaa. 
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Adcroft et al. (2008, 44) korostavat myös suunnitteluvaiheen tärkeyttä ja edellyttävät huolellista 

diagnosointia muutoksen tarpeista. Muutoksen toteutus tulee pohjautua selkeisiin tavoitteisiin 

ja keskeisten sidosryhmien sitoutumiseen prosessin jokaiselta tasolta ja osa-alueelta.  

Sitoutumista vahvistaa Hayesin ja Hyden (1998, 48) mukaan se, että muutostarpeiden 

tunnistamisessa huomioidaan sekä ulkoiset että sisäiset muutosajurit ja varmistetaan niiden 

olevan kaikkien tietoisuudessa, jotta muutoksen välttämättömyys konkretisoituu. Tämä on hyvä 

tehdä jo ennen muutosuudistuksien esittelemistä organisaatiossa. 

Organisaation muutosprosesseja voi vielä läpi mallien avulla. Malleja löytyy alan 

kirjallisuudesta lukuisia ja ne sisältävät erilaisia vaiheita, joita myös painotetaan eri lailla. 

Tunnetuin muutosprosessin malli lienee Kotterin (1996) kehittämä kahdeksanvaiheinen 

muutosmalli. Mukavan konkreettiset vaiheet sisältävä malli perustuu Kotterin eri yritysten 

konsultoinnista saamaan kokemukseen liittyen muun muassa vallankäyttöön, muutokseen 

välttämättömyyden korostamiseen ja viestinnän laajuuteen. Kotterin (1996, 19-20) mukaan 

malli on kokonaisvaltainen ohje muutoksen läpiviemiseksi, mutta se toimii vain kurinalaisen 

pohjatyön kautta. Muutosjohtajan tulee menestyksekkäästi toteuttaa jokainen vaihe tai muutoin 

muutos tyrehtyy jossain vaiheessa ja on tultava takaisin viimeistelemään pohjatyö. 

Kotterin muutosmallin kahdeksan vaihetta on esitetty kuviossa 11. 

 

 
 

Kuva 11. Kotterin kahdeksanvaiheinen muutosmalli (Kotter 1995, 61-67; Kotter 1996, 51-62). 
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4.3 Muutosviestintä 

 

Organisaatiomuutoksessa viestintä on ratkaisevan tärkeässä roolissa -koko muutosprosessin 

ajan (Valpola 2004, 62). Ja se merkitys vain kasvaa, mitä tärkeämmästä ja laajemmasta 

muutoksesta on kyse. Periaate viestinnässä on yksinkertainen, sillä viestintä koostuu: 

• Viestistä/ideasta, jota ollaan välittämässä 

• Viestin välitystapahtumasta vastaanottajille (viestintäkanavat vaihtelevat) 

• Viestin tulkinnasta (mikä mielikuva viestistä tulee) (Stenvall & Virtanen 2007, 60.) 

 

Stenvall ja Virtanen (2007, 222) korostavat tiedon tarpeen kasvaessa muutoksen yhteydessä ja 

muutosviestinnän tulee pysyä tässä mukana ja huolehtia muutoksen syiden ja seurausten 

ymmärtämisestä. Ihmiset alkavat täyttää tyhjiötä huhupuheilla, mikäli tietoa ei ole riittävästi 

saatavilla tai sitä ei jostain syystä ymmärretä. 

Valpolan (2004, 65) mukaan organisaatiomuutoksessa viestintä tuleekin suunnitella etukäteen 

sillä tarkkuudella, että viestinnässä on selkeästi huomioitu sisältö, aikataulut, toimenpiteet ja 

vastuuhenkilöt. On myös pohdittava, mitä eri tarpeita henkilöstöllä ja sidosryhmillä on 

muutokseen liittyen ja millä tavoin käytettävissä oleva aika viestinnässä hyödynnetään. 

Stenvall ja Virtanen (2007, 64) täsmentävät, että sen lisäksi, että viestitään henkilöstölle 

tärkeistä asioista, tulee huomioida ja kertoa myös niistä asioista, jotka eivät muutu. Lisäksi tulee 

pystyä kertomaan sekin, jos joihinkin henkilöstön kysymyksiin ei ole vielä vastauksia antaa. 

Yleensä henkilöstö kaipaa muutostilanteissa tietoa omaan työhön, sen sisältöön, työn 

jatkuvuuteen ja etenemismahdollisuuksiin liittyen. 

 

Muutoksissa työtapoihin yleensä tuleekin muutoksia, joka käytännössä tarkoittaa erilaisia 

muutoksia prosesseissa. Hackselius-Fonsénin (2017, 49) mukaan muutosviestintä onkin pitkälti 

muutoksen suunnan perustelujen kirkastamista ja eri muutosvaiheiden toimenpiteiden 

kertaamista henkilöstölle. Jos muutos on koskenut lähtötilanteessa epäselvänä ollutta 

organisaation prosessia, on viestintä painottunut prosessin merkityksen vahvistamiseen ja 

uuden prosessin käyttöönoton tukemiseen.    

 

Viestinnän rooli muutoksen onnistumisessa on siis suuri, niin organisaation kuin yksittäisten 

henkilöiden kohdalla.  
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Muutostilanteissa viestintään tulee panostaa merkittävästi, sillä nimenomaan 

organisaatiomuutosten yhteydessä viestintään kohdistuu odotuksia sekä organisaation sisältä 

että ulkopuolelta. (Stenvall & Virtanen 2007, 228.) Muutosviestinnässä tulee Juholinin (2009, 

145) mukaan pyrkiä proaktiivisuuteen, joka auttaa yhteisen näkemyksen luomisessa sen 

suhteen, mitä tekijöitä muutoksen taustalla on ja mihin muutoksella pyritään. 

Muutosviestinnässä tulisi myös suosia erilaisia ryhmätyömenetelmiä, joiden avulla henkilöstön 

on mahdollista päästä osallistumaan aktiivisesti ratkaisujen ja uusien toimintamallien etsintään. 

Tehokkaalla viestinnällä ihmiset eivät ymmärrä vain miksi muutosta tarvitaan, vaan haluavat 

myös osallistua siihen. (Holbeche 2006, 17)  Elvingin (2005, 133) mukaan viestintä on vielä 

tavallistakin tärkeämmässä roolissa silloin, kun muutokseen liittyy henkilöstövähennyksiä tai 

merkittäviä muutoksia tehtäväkentässä. Silloin oikeanlaiseen ja riittävään viestintää on 

kohdistettava erityistä huomiota, jotta toiminta pääsee jatkumaan muutoksen valmistuttua.  

 

Salminen (2011, 154) näkee suomalaisyritysten perisynniksi keskittyä perustelemaan 

muutoksia erilaisilla faktoilla ja laskelmilla, mutta laiminlyömään muutoksista 

keskustelemisen. Faktojen ymmärtäminen ei vielä muuta ihmisten ajattelu- tai 

käyttäytymistapoja kovin syvällisesti. Viestintä tulee muutostilanteissa olla oikeanlaista 

informaatiota, jonka ihmiset ymmärtävät ja jonka avulla voidaan muodostaa laajempia 

kokonaisuuksia suhteessa henkilökohtaiseen ajatusmaailmaan.   

Muutoksen johtamisen ongelmat kiteytyvätkin Salmisen (2011, 155) mukaan siihen, että 

esimiehet eivät kykene tai halua heittäytyä avoimeen keskusteluun ja vuorovaikutukseen 

henkilöstön kanssa. 

 

4.4 Henkilöstön osallistuminen ja osallistaminen 

 

Muutosjohtamisessa johdetaan ihmisiä sekä muutetaan heidän tapaansa toimia ja ohjataan 

käyttäytymistä haluttuun suuntaan. Käyttäytyminen ei kuitenkaan muutu antamalla ihmisille 

paljon tietoa, vaan saamalla heidät osallistumaan muutoksen toteuttamiseen. (Juuti & Virtanen 

2009, 140.) Ihmiset myös sitoutuvat paremmin muutokseen, kun ovat osallisena vaikuttamassa 

siihen (Pirinen 2014, 14) 
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Juholinin (2008, 149) mukaan päätöstenteko on keskeinen osa organisaation toimintaa. 

Osallistava päätöksenteko antaa organisaation jäsenille mahdollisuuden arvioida ja 

kommentoida asioita jo suunnitteluvaiheessa ja siten pääsyn vaikuttamaan asioihin. Vain 

näennäisillä päätöksentekoprosesseilla saa aikaan henkilöstössä vain turhautumista, kun 

päätökset on todellisuudessa tehty jo ennen jäsenten vaikutusmahdollisuutta. Pirinen (2014, 15) 

näkee asian mustavalkoisempana toteamalla, että muutos on mahdollista toteuttaa 

menestyksekkäästi vain ihmisten kautta. Esimerkiksi erilaisilla mielipidekyselyillä voi 

henkilöstöä osallistaa aktiivisesti muutokseen.    

 

Muita osallistavaan johtamiseen liittyviä aktivointitapoja ovat sidosryhmäanalyysit ja niihin 

liittyvät toimenpiteet. Muutoksen alkuvaiheessa tehtyä sidosryhmäanalyysia käytetään 

määrittämään muutoksen kannalta oleellisimmat sidosryhmät ja heidän osallistumisasteen 

muutokseen. Sidosryhmiin liittyvien aktiviteettien suunnitteluun ja toteutukseen voi osallistaa 

henkilöstöä muutosagenteiksi.  Pirinen (2014, 254–256.) On tärkeää, että henkilöstö kokee 

muutoksen tuovan mukanaan hyviä asioita, koska silloin heidän suhtautuminen muutokseen on 

positiivisempi. Se, kuinka positiivisia odotuksia ihmisillä on, tietysti vaihtelee, mutta innostusta 

ja motivaatiota muutosta kohtaan voivat tuoda esimerkiksi odotukset saada vapauksia, 

tunnustusta tai lisää valtaa ja vaikutusmahdollisuuksia. (Holbeche 2006, 66–67.) Holbechen 

(2006, 80–84) mukaan tämä on tärkeää myös organisaation kannalta. Työntekijöiden saadessa 

uusien roolien, ylennysten tai muiden vastaavien muutosten, heillä on mahdollista oppia uusia 

taitoja ja kykyjä suoriutua tehtävistään paremmin. Työntekijöiden tyytyväisyys heijastuu työn 

laatuun ja sen myötä asiakastyytyväisyyteen.  

 

Erityisen tärkeää ihmisten osallistuminen on Elvingin (2005, 135) mukaan niissä tilanteissa, 

kun organisaatiossa on jo havaittavissa väsymystä loputtomilta tuntuviin muutoksiin. Yhteisistä 

päämääristä, merkityksistä ja muutoksen tarpeellisuudesta viestiminen on silloin erittäin 

tärkeää, jotta ihmisten sitoutumista voidaan edesauttaa. Nykymaailmassa, kun jatkuva muutos 

on pikemminkin vallitseva olotila, on ihmisten osallistumismahdollisuus siis hyvin 

merkittävässä roolissa. 

 

 



79 

 

   

 

4.5 Organisaatiokulttuuri 

 

Valpola (2004, 147) määrittää organisaatiokulttuurin olevan tapa, miten organisaation sisällä 

toimitaan. Holbeche (2006, 175) avaa organisaatiokulttuurin olevan ne kirjoittamattomat 

säännöt ja ohjeet, jotka määrittävät miten organisaatiossa käyttäydytään ja tehdään töitä.    

Muutoksen yhteydessä organisaatiokulttuuria tulee Juutin ja Virtasen (2009, 55) mukaan 

tarkastella, sillä organisaatiomuutokset tulee mieltää sellaisen moninaisuuden hallinnaksi, 

jonka keskeinen osatekijä organisaatiokulttuuri on. Heidän mukaansa organisaatio on 

yksinkertaisesti henkilöstö ja heidän toimintansa. Henkilöstö puolestaan koostuu erilaisista 

ihmisistä erilaisilla identiteeteillä. Identiteetit voivat liittyä sukupuoleen, kokemustaustaan, 

ikään ja monikulttuurisuuteen. Kuuselan (2015, 14) mukaan organisaatiokulttuurin 

ymmärtäminen ja tulkinta auttavat johtamisen näkökulmasta organisaatiomuutoksen 

suunnittelemisessa ja läpiviemisessä, koska muutoksen mahdollisuudet ja tarpeet on silloin 

paremmin tunnistettu.  

 

Organisaatiokulttuurin ymmärtämisessä auttaa Juutin (2006, 207) mukaan 

organisaatiorakenteen tutkiminen ja analysoiminen. Organisaatiorakenne on jäsenten erilaisten 

asemien ja roolien muodostama hierarkkinen järjestelmä, joka sisältää organisaation toiminnot 

ja niiden väliset suhteet. Organisaatiorakenne on suunnitelma työnjaon määrittämisestä tavalla, 

jolla pyritään mahdollisimman tehokkaaseen työn suorittamiseen. Sillä siis erilaistetaan 

toimintoja ja töiden suorittamista, säilyttäen kuitenkin jäsenten välinen yhteistyö. (Juuti 2006, 

208.) Erityisesti tuossa jäsenten välisessä yhteistyössä piilevät Kuuselan (2015, 15) mukaan 

organisaatiokulttuurin suurimmat sisäiset haasteet. Ne tulevat esiin varsinkin 

organisaatiomuutosten yhteydessä. Toimivan organisaatiokulttuurin merkki onkin se, että 

muutostilanteissa ymmärretään toisia osastoja ja niiden työntekijöitä ja puhutaan yhteistä kieltä.   

Osa organisaatiorakennetta ovat päätöksentekotavat. Organisaatiossa voi päätöksenteko olla 

hajautettu tai keskitetty. Organisaatiokulttuuria heikentää Juutin (2006, 210) mukaan liiallinen 

päätöksenteon keskittäminen ja olematon delegointi. Hajauttamalla päätöksentekoa 

edistettäisiin henkilöstön positiivisuutta ja motivaatiota parempien työhön 

vaikuttamismahdollisuuksien myötä. Lisäksi yritysjohto olisi vapaampi keskittymään 

tärkeämpiin, kuten strategisiin tehtäviin. 
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4.6 Muutosjohtaminen 

 

Muutos on aina uhka vallitsevalla organisaatiokulttuurille, joka saattaa vastustaa muutosta 

silloin, kun jäsenten toimintaa ja tapoja muutetaan. Kuitenkin silloin, kun organisaation 

toimintaympäristö muuttuu, on organisaation pystyttävä vastaamaan muutokseen. (Kotter 

2009, 6.) Kotter (2009, 137) on myös havainnut tutkimuksissaan, että nykymaailman jatkuvassa 

muutoksessa muutoksiin kyvykäs organisaatiokulttuuri on yksi merkittävimmistä 

resurssitekijöistä muutostilanteissa. Juutin (1995, 65) mukaan kulttuurin muutos ja 

kehittäminen vaatii siis kykyä johtaa muutosta. Ihmiset luontaisesti etsivät elämälleen 

tarkoitusta ja tällainen muutos horjuttaa sitä. Muutosjohtajuus keskittyy olemassa olevan 

organisaatiokulttuurin uudistamiseen, jossa muutosjohtaja määrittää organisaatiolle uuden 

tarkoituksen. Kotterin (1995, 60) mukaan tässä uudistamisessa luodaan kokonaan uusi 

järjestelmä, jota ei voi tehdä ilman johtajuutta. Muutosjohtaminen onnistuu parhaiten, kun on 

täsmällisesti määritetty, millainen muutos halutaan (Valpola 2004, 27). Muutos on voitu haluttu 

uuden ratkaisun tai mahdollisuuden hyödyntämiseksi tai epäkohtien ja puutteiden 

korjaamiseksi. Muutosjohtamisessa ohjataan siirtymään nykytilasta tavoitetilaan.  

 

Juutin ja Virtasen (2009, 143–145) mukaan muutosjohtajan tulee kyetä ymmärtämään 

organisaatiossa esiin tulevia tunteita olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa. 

Hedelmällinen vuorovaikutus edellyttää organisaation johtajilta ja jäseniltä rehellisyyttä, 

avoimuutta, luotettavuutta ja vilpittömyyttä. Muutosjohtajan on heittäydyttävä organisaation ja 

sen jäsenten käytettäväksi, oltava ihmisten johtaja, joka kommunikoi, viestittää ja tiedostaa, 

miten monimutkainen muutosprosessi kaikkiaan on.  Stenvallin ja Virtasen (2007, 41) mukaan 

muutosta toteuttavien tulee muiden kuuntelemisen lisäksi tunnistettava myös omaa 

toimintaansa, ikään kuin ulkopuolisen silmin tarkkailemalla. Tarkkailemalla sitä, miten he 

toimivat muutoksen suhteen ja muiden toimijoiden suhteen. Muutos on muutoksen toteuttajille 

tilaisuus kehittää omaa toimintaansa olemalla omille olettamuksilleen ja ajatuksilleen avoimia 

ja laittamalla itsensä sananmukaisesti peliin.  

 

Kehittämishankkeiden vetäjien onkin oltava innostuneita kehittämistyöstä, kyettävä sietämään 

epävarmuutta, harkitsemaan ja arvioimaan kriittisestikin uusia ratkaisuja ja ennen kaikkea, 

valmiita muutokseen.  
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Muutoksia toteuttamaan on saatava yrityksen parhaat tekijät ja tehokkaita tuloksia usein 

saadaankin silloin, kun kehittäjät on löytyneet oman organisaation sisältä. (Sirkin et al. 2005, 

2–3.) 

 

4.6.1 Esimiehen rooli muutoksessa 

 

Muutoshankkeen vetäjän ohella muutoksen toteuttamiseen osallistuvat osastojen tai tiimien 

esimiehet ovat keskeisessä roolissa. Arikosken ja Sallisen (2007, 83) mukaan esimiehillä on 

muutoksessa omaksuttavanaan kolme roolia: tulevaisuuteen valmistautuja, muutoksen kokija 

ja työntekijän muutoksen ymmärtäjä. Esimies ei useinkaan ole tietoinen mitä tulevaisuus tuo 

organisaatiolle tullessaan tai millä keinoilla ja toimenpiteillä muutoksesta parhaiten selvitään, 

mutta silti samaan aikaan kyettävä johtamaan henkilöstöä. Yleensä esimiehellä on etunaan 

muutoksessa mahdollisuus alaisiaan pidempi valmistautumisaika muutokseen ja hänen tuleekin 

hyödyntää se käsittelemällä ensin omat muutostunteensa. (Arikoski & Sallinen 2007, 84.)  

 

Esimiehiä muutoksessa auttaa valmentava ja mahdollistava johtaja. Stenvall ja Virtanen (2007, 

103) ovat määrittäneet muutosjohtajalta vaadittaviksi kompetensseiksi  

• yleisjohtajuuden  

• ratkaisukeskeisyyden 

• itsehillinnän ja -hallinnan 

• läsnäolon 

• ratkaisukeskeisyyden 

• esimerkillisyyden 

• sekä valmentavan ja mahdollistavan johtajuuden 

 

Eli muutosjohtajan tulee kyetä objektiivisesti kohtaamaan muutoksen aikana esiin nousevia 

asioita ja tarttumaan ripeästi kohdattaviin ongelmiin ja mahdollisuuksiin. Ihmisille esimerkkinä 

toimiva ja läsnäoleva muutosjohtaja voi vuorovaikutustaidoillaan kehittää henkilöstön 

suorituskykyä ja osaamista muutosprosessin aikana. (Stenvall & Virtanen 2007, 104.) 
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Myös Kotter (1996, 112) korostaa ihmisten johtamista, varsinkin silloin, kun kyseessä ei ole 

lyhyen aikavälin tuloksia tavoitteleva muutos. Niissä tapauksissa painopiste voikin olla 

pelkässä asioiden johtamisessa. 

 

 

4.6.2 Asioiden johtaminen ja ihmisten johtaminen 

 

Englanninkielisille termeille management ja leadership ei ole suomenkielessä suoria 

suomennoksia, mutta yleisesti käytetään käännöstä asioiden johtaminen ja ihmisten johtaminen.  

Kotterin (1996, 112) mukaan kaikkien menestyksekkäiden muutoshankkeiden edellytyksenä on 

ollut onnistuneella tavalla yhdistetyt asioiden johtaminen ja ihmisten johtaminen. Asioiden 

johtamisen tärkeimpänä osa-alueena voi pitää organisaation järjestyksen ja johdonmukaisen 

toiminnan varmistamista. Asioita johtavien tehtäviin sisältyvät muun muassa työnjaon 

organisoiminen, suunnittelu, palkitseminen sekä tehtävien ja aikataulutusten määrittäminen ja 

seuranta. Ihmisten johtamiseen liitetään puolestaan tehtäviä kuten vision ja mission 

asettaminen, kannustaminen ja valmentaminen sekä erilaisten yhteistyömahdollisuuksien 

kehittäminen. (Kotter 1990, 4.) Kotter (1990, 5) kiteyttävästi erittelee asioiden johtamisen 

keskittyvän organisaatiorakenteisiin sekä toimintamenetelmiin, ihmisten johtamisen 

painottuessa ihmisten ja prosessien toimintaan sekä vuorovaikutukseen. Honkanen (2006, 185) 

vastaavasti rajaa asioiden johtamisen sisältävän tavoitteiden asettamisen ja tehtävien 

organisoimisen, kun ihmisten johtamisella puolestaan pyritään saamaan heidät suorittamaan 

nuo tehtävät ja saavuttamaan tavoitteet. Asioita johtamalla pyritään löytämään vastaukset 

kysymyksiin mitä pitää kehittää tai muuttaa, jotta voidaan päästä tavoitteisiin ja ihmisten johtaja 

miettii, miten saada ihmiset työskentelemään haluttuihin tavoitteisiin sitotuneena. Honkanen 

2006, 189.) Miettinen (1990, 44) muistuttaa, että ihmisten käyttäytymisprosessit eivät suinkaan 

muutu automaattisesti silloin, kun työprosesseja kehitetään.  

 

Rakenteellisten ja inhimillisten tekijöiden johtaminen 

Sirkin et al. (2005, 1) jakavat organisaation muutosjohtamisessa huomiotavat asiat 

rakenteellisiin ja inhimillisiin tekijöihin. Rakenteelliset tekijät ovat tekijöitä, joita yritys pystyy 

mittaamaan ja siten myös vaikuttamaan niihin ja viestimään niiden merkityksestä sisäisesti ja 

ulkoisesti.  
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Jotkut rakenteelliset tekijät vaativat ihmisiä tai resursseja ja toiset ajan suhteen kriittisiä, mutta 

yhtä kaikki niihin panostamalla voidaan saavuttaa taloudellisia tulosparannuksia. Sirkinin et al. 

(2005, 3) mukaan ongelmana rakenteellisten tekijöiden suhteen on se, että yrityksen eivät 

kiinnitä niihin huomiota tarpeeksi. Niitä ei pidetä kenties kovin muodikkaina johtamisen 

kannalta, mutta ne ovat keskeisen tärkeitä muutoksen toteuttamisen kannalta, kuten 

muutokseen tarvittavien ihmisten ja muiden resurssien määrä, suunniteltu muutoksen kesto ja 

muutokselle asetetut taloudelliset tavoitteet. Sirkin et al. (2005, 3) havaitsivat 225 

organisaatiota kattaneessa tutkimuksessaan muutoksen onnistumiseen liittyvän vahvasti neljä 

johtamiseen liittyvää rakenteellista tekijää. Tällaisia tekijöitä ovat: 

 

Muutoshankkeen kesto 

Sirkinin et al. (2005, 3) mukaan muutoshankkeen kesto ei korreloi hankkeen onnistumisen 

kanssa. Pitkäkestoiset muutoshankkeet, joita arvioidaan ja seurataan säännöllisin väliajoin, 

onnistuvat suuremmalla todennäköisyydellä kuin lyhyet hankkeet, joissa ei systemaattista 

seurantaa ole. Optimaalisena arviointivälinä he pitävät kahta viikkoa ja ongelmia olevan 

tiedossa, jos arviointia tehdään yli 8 viikon välein. Sirkin et al. (2005, 3) pitävät välitavoitteiden 

ja niiden vaikutusten seuraamista johtajien parhaana keinona arvioida hankkeiden etenemistä, 

tunnistaa eroja toteutuman ja tavoitteiden välillä ja ennakoida uusia ongelmia. Esimerkiksi 

muutostiimin tehtävien suorituksiin ja tuloksiin liitettyjä välitavoitteita kannattaa suosia.  

 

Suorituksen yhtenäisyys 

Jotta muutoshankkeen läpivienti olisi mahdollisimman yhtenäinen suoritus organisaatiolta, sen 

tulee päästää hankkeeseen mukaan parhaan mahdolliset resurssit ja samanaikaisesti huolehtia 

päivittäisen toiminnan jatkuvuudesta. Yritysten johtajat saattavat olla nihkeitä avainhenkilöiden 

osallistumista kohtaan, peläten normaalityön kärsivän. (Sirkin et al. 2005, 3.) 

 

Sitoutuminen muutoshankkeeseen 

Parhaiden resurssien mukaan päästämisen lisäksi organisaation vaikutusvaltaisimpien johtajien 

on oltava näkyvästi muutoshankkeen tukena. Henkilöstön muutosta kohtaan osoittamaa 

innostusta on myös tuettava ja vahvistettava. (Sirkin et al. 2005, 3.) 
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Työntekijöiden panostus muutoshankkeeseen 

Sirkin et al. (2005, 3) näkevät tärkeäksi myös suunnitella muutoshankkeen sopiva 

kuormittavuus. Yritysjohdon tulee arvioida hanketta käynnistäessä, millainen lisätyö 

muutoksesta kohdistuu osallistujille. Sopivana lisätyön ylärajana pidetään kymmentä 

prosenttia. Ylikuormittaminen voi tuoda vaikeuksia muutoshankkeen läpiviemiseen tai 

normaalitoimintaan. Tilapäisavun palkkaamista tai osallistujien tehtävien tilapäistä 

supistamista kannattaa tilanteen mukaan harkita. 

 

4.6.3 Muutoksen kriittiset elementit 

 

Edellisessä kappaleessa mainittuihin rakenteellisiin tekijöihin panostaminen ei Sirkinin et al. 

(2005, 4) mukaan tarkoita, että inhimilliset tekijät tulisi unohtaa. Organisaation on vaan vaikeaa 

päästä muutosprosessissa tehokkaasti alkuun ja eteenpäin, mikäli rakenteellisista tekijöistä ei 

ole huolehdittu. Inhimilliset tekijät ovat merkittävämmässä roolissa muutoshankkeen 

myöhemmissä vaiheissa. Sirkinin et al. (2005, 4) mukaan on muutoksen kannalta kriittistä, 

miten hyvin yritykset onnistuvat yhdistämään nämä tekijät. Kotterin (1996, 23) mukaan 70–90 

prosenttia muutoksista käytetään ihmisten johtamiseen ja 10–30 prosenttia asioiden 

johtamiseen. Muutoksen kannalta kriittistä on kuitenkin muutosjohtajan kyky johtaa ihmisiä 

tavalla, jossa heidän tarpeensa huomioidaan yhdessä yrityksen tavoitteiden kanssa.  

  

Juuti ja Virtanen (2009, 148) pitävät muutoksen kannalta kriittisenä elementtinä 

vuorovaikutuksen toteutusta. Pätevimmillä esimiehillä keskusteleva johtaminen on olennainen 

osa työssä menestymistä, siinä missä heikoimmilta esimiehiltä voi puuttua alkeellisimmatkin 

kyvyt keskustelevaan johtamiseen. Yleinen syy muutoshankkeiden epäonnistumiseen on 

juurikin esimiesten kykenemättömyys avoimeen ja vilpittömään vuorovaikutukseen. 

Muutoksen johtaminen rakentuu jatkuvasta vuorovaikutuksesta henkilöstön kanssa, jolle on 

erityisen tärkeää se mitä he kuulevat ja miten he kuulemaansa tulkitsevat. (Juuti & Virtanen, 

2009, 150.)   

 

Jos organisaatiossa ymmärretään oppimisen olevan aidon muutoksen kivijalka, voi oppiminen 

johtaa yksilöiden ajattelun ja käyttäytymisen muutokseen.  
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Arikosken ja Sallisen (2008, 7) mukaan muutoksen keskeisin elementti on saada ihmisten 

ajattelu ja käyttäytyminen muuttumaan muutoksen myötä, jolloin he voivat aidosti hyväksyä 

muutoksen. Salmisen (2001, 146) mukaan toiminnan muuttaminen edellyttää käytännössä aina 

ihmisten opettelevan uusia taitoja. Ne eivät yleensä kehity hetkessä ja ilman avustusta, ja 

oppimiseen onkin järjestettävä riittävästi aikaa. Muutoksen keskeinen elementti on oikeanlaisen 

koulutuksen järjestäminen.    

 

Jos muutos ei ala tuottamaan tuloksia, eivät työntekijät jaksa kauaa ponnistella muutoksen 

puolesta (Kotter 1996, 117). Tuloksia olisi saatava viimeistään vuoden kuluessa 

muutoshankkeen käynnistymisestä, jotta lupaavastikin alkaneet muutokset eivät yllättäen 

tyrehdy ja kuihdu. Lyhyellä aikavälillä saadut näkyvät, yksiselitteiset ja aukottomasti 

muutoksesta johtuvat voitot toimivat todisteena sille, että muutokselle tehdyt uhraukset ovat 

tuottaneet hedelmää ja auttavat myös vähentämään muutosvastustusta ja pitävät yritysjohdon 

muutoksessa mukana. Tällaisia lyhyen aikavälin voittoja tulee etsiä ja tarvittaessa luoda, koska 

lyhyen aikavälin tavoitteisiin pyrkiminen pitää vauhdin yllä matkalla kohti pitkäaikaisempia 

päämääriä. (Kotter 1996, 121–122.) 

 

 

Kotterin (1996, 5–12) mukaan organisaatiomuutokselle voidaan hänen muutosmallistaan johtaa 

kahdeksan kriittistä tekijää, jotka useimmiten epäonnistuvat. Ne ovat: 

 

• Muutokseen ryhtymisestä huolimatta organisaatio on liian tyytyväinen vallitsevaan 

tilanteeseen 

• Organisaatiosta ei saa muodostettua riittävän vahvaa johtoryhmää viemään 

organisaatiota muutosprosessin läpi. 

• Muutoshanke käynnistetään ilman oikeanlaista visiota. 

• Tai vision todellista merkitystä ei sisäistetä tarpeeksi hyvin. 

• Visiosta ei onnistuta riittävästi viestimään ja jää esteitä sen eteen. 

• Ei saada lyhyen aikavälin onnistumisia. 

• Hehkutetaan liian varhain voittoja. 

• Muutosta ei onnistuta juurruttamaan kunnolla organisaatiokulttuuriin. 
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Näiden virheiden tapahtuessa organisaatio ei onnistu saavuttamaan haluamiaan tuloksia, 

strategioiden toteuttaminen jää vaillinaiseksi, muutoshankkeiden kesto venyy, kustannukset 

kasvavat ja halutut synergiaedut jää saavuttamatta.   

 

Prosessimaisemman koosteen esittää Valpola (2004, 29), jonka mukaan onnistunut muutos 

koostuu viidestä vaiheesta. Nämä viisi tekijää muodostavat prosessin, jonka avulla organisaatio 

voi päästä haluttuhin tavoitteisiin. Yhdenkin vaiheen epäonnistuessa, on vaara, ettei yritys 

saavuta haluttuja tuloksia tai muutos kääntyy jopa negatiiviseksi. Nämä vaiheet on esitetty 

kuviossa 12. 

 

 
 
Kuva 12. Onnistuneen muutoksen vaiheet (Valpola 2004, 29). 

 

 

4.6.4 Millainen muutos on onnistunut muutos? 

 

Holbechen (2006, 17) ja Elvingin (2005, 130) mukaan muutos on onnistunut silloin, kun 

henkilöstön havaitaan muuttaneen käytöstään muuttuneiden olosuhteiden mukana. 

Onnistuneen muutoksen myötä organisaation työntekijät ovat vanhoista toimintatavoista 

luopumisen lisäksi päässeet mukaan osallistumaan heidän työtään koskevien päätöstentekoon, 

ja sen myötä lujasti sitoutuneet uusiin toimintatapoihin (Juuti 2006, 266). Onnistuneen 

organisaatiomuutoksen kulmakiveksi näkevät ihmiset myös Jones et al. (2005, 367–368), 

joiden mukaan onnistuneessa muutoksessa organisaatiossa on pystytty lisäämään ihmisten 

taitoa, tietoa ja kyvykkyyksiä, jolloin he ovat olleet valmiita muutoksen toteuttamiseen. 

 

Yhteinen tekijä onnistuneille muutosprosesseille on Stenvallin ja Virtasen (2007, 50) mukaan 

etenkin hyvä suunnittelu, johon on yhdistetty toteutusvaiheen joustavuus niin, että 

muutosprosessin aikana vastaavan tulevia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää, vaikka se 

edellyttäisi jonkinlaista muutoksen suunnan hienosäätöäkin. 
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Holbechen (2006, 48–51) mukaan onnistunut muutos on voinut olla raskaskin, mutta tuonut 

silti hyviä asioita organisaatioon. Rakenteellisten muutosten jälkeen viestintä on selkeytynyt ja 

tiimityöskentely on lisääntynyt. Laaja prosessimuutos voi olla raskas urakka, mutta joustava ja 

selkeä uusi prosessi vaikuttaa positiivisesti kaikkiin prosessiin liittyviin tahoihin. Onnistuneesti 

muokattu ja yksinkertaistettu organisaatiorakenne johtaa yleensä tehokkaampaan 

päätöstentekoon ja viestintään sekä myös ihmisten mahdollisuuksiin käyttää taitojaan 

monipuolisemmin.   

 

Yksi oleellinen mittari onnistuneelle muutokselle on peilata lopputulosta muutokselle 

asetettuihin tavoitteisiin. Usein tuloksellisuudelle on määritetty helposti laskettavat ja 

ymmärrettävät tunnusluvut, joilla muutoksen jälkeistä toimintaa on helppo verrata 

edeltäneeseen aikaan. Muutoksen kohteena ollessa asiantuntijaorganisaatio, tilanne on 

haastavampi ja muutoksen onnistumista arvioidaan esimerkiksi työn laadullisten muutosten 

kautta erilaisten kyselyiden avulla (Elo et al. 2010, 14.) 
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5 TUTKIMUSKOHTEEN KUVAUS 
 

5.1 Kohdeyrityksen kuvaus 

 

Tutkimuksen kohdeyrityksenä on suomalainen rakennustuotteita valmistava 

metalliteollisuuden yritys, jonka tärkeimmät tuotteet ovat teräksestä ja alumiinista tehdyt ovet, 

ikkunat ja julkisivut. 1980-luvulla perustetun yrityksen henkilöstön määrä on viime 

vuosikymmeninä vakiintunut n. 50–60 välille. Yrityksen kasvutavoitteet ovat olleet maltilliset. 

Yrityksen ylivoimaisesti tärkein asiakasryhmä on rakennusliikkeet, joille toimitettaviin 

tuotteisiin sisältyy yleensä myös asennuspalvelu sekä suunnittelupalvelua, jonka laajuus 

vaihtelee projektikohtaisesti. Loppuosa tuotteista toimitetaan tavaratoimituksilla pääasiassa 

rautakaupoille ja muille ovivalmistajille. Tavaratoimitustuotteet ja asennettavat tuotteet eroavat 

jossain määrin toisistaan mitä tulee niiden etenemiseen yrityksen eri toimintojen läpi. 

Tavaratoimitustuotteiden läpimenoaika ja sen myötä kassavirran kierto on huomattavasti 

asennustuotteita nopeampi, koska laskutus päästään tekemään käytännössä heti tuotteiden 

valmistuttua -ilman mutkikkainta osuutta eli asennusvaihetta. Asennettavat tuotteet toimitetaan 

usein projekteina suuriin rakennuskohteisiin (sairaalat, logistiikkakeskukset, kauppakeskukset 

jne.), jolloin projektin kesto voi olla useita vuosia. Tällöin luonnollisesti kassavirtakin 

pilkkoontuu ja kiertää hitaammin. 

 

5.1.1 Organisaatiorakenne 

 

Kohdeyrityksen organisaatiorakenne on perinteinen funktionaalinen organisaatio eli toiminto-

organisaatio. Yritystä johtaa toimitusjohtaja, jonka alaisuudessa toimivat yrityksen 

päätoiminnot eli myynti, projektitoiminta, tuotanto ja reskontra. Tukitoimintoja yrityksessä 

ovat muun muassa markkinointi ja tuotekehitys, joiden strategiasta ja hankkeista päättää 

toimitusjohtaja. Organisaatiorakenne on esitetty kuviossa 13. 
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Hallitus

Toimitusjohtaja

Myyntiosasto Projektipäällikkö Tuotantopäällikkö Reskontra

Suunnittelu

Asennus

Tuotantoinsinööri

Tuotantolinja 1.

Tuotantolinja 2.

Tuotantolinja 3.

Markkinointi

Tuotekehitys

 
Kuva 13. Kohdeyrityksen organisaatiokaavio 

 

 

5.1.2 Visio, strategia ja arvot 

 

Kohdeyritys määrittelee visiokseen halun olla vakavarainen, arvostettu ja tunnettu teräs- ja 

alumiiniovien toimittaja. Pystymme hallitsemaan suuret kokonaisuudet ja silti toimimaan 

ketterästi.  Lisäksi: Kehitämme ympäristöä säästäviä tuotteita ja palveluita, jotka ovat eettisesti 

kestäviä ja asiakastarpeet täyttäviä. Tuotteiden ja palveluiden ympäristöä säästävällä 

kehittämisellä yritys pyrkii kaikin puolin resurssiviisaaseen toimintaan. Yritys haluaa myös 

korostaa asiakaslähtöisyyttä sillä, että myynnissä ja suunnittelussa tunnistettaisiin entistä 

tarkemmin asiakkaan tarpeet. 

Strategiana yrityksellä on ollut maltillinen kasvu kannattavan ja laadukkaan toiminnan kautta. 

Vision pohjalta laadittua strategiakarttaa ei yrityssalaisuuden vuoksi tässä työssä esitetä.  
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Yrityksen arvoja ovat muun muassa kannattavuuden edellyttämä tuloksellisuus, 

asiakasläheisyys, luotettavuus ja vastuullisuus. Yritys haluaa kantaa vastuunsa toimialan 

kehittämisessä olemalla aktiivisesti mukana erilaisissa verkostoissa, kuten toimialajärjestöissä.  

 

5.2 Toimintaympäristö ja kilpailijat 

 

Kohdeyritys toimii käytännössä vain kotimaassa liiketoiminta-alueen ollessa käytännössä 

Jyväskylän alapuolinen osa maatamme, painottuen vahvasti pk-seudulle. Varteenotettavimmat 

kilpailijat ovat suomalaisia ja virolaisia yrityksiä, joskin markkinoilla näkyy enenevissä määrin 

yrityksiä myös muista Baltian maista, lähinnä asennustoiminnan puitteissa. Pk-seudun ollessa 

suurin yksittäinen liiketoiminta-alue, joka myös kiinnostaa suurinta osaa kohdeyrityksen 

kilpailijoista, on muu Suomi enemmän jakaantunut. Lähes jokaisessa maakunnassa on jokin 

vastaavia teräs- ja alumiinituotteita valmistava yritys, jonka ”kotikenttäetua” vastaan 

kilpailevat lähinnä kohtalaisen matkan päässä olevat yritykset. Alalla, jossa tuotteiden 

omakustannushinnoissa ei yritysten välillä suurta eroa ole, ovat asennus- ja muut 

logistiikkakustannukset merkittävässä roolissa. Ratkaiseva ero tarjouskilpailussa saattaakin 

muodostua logistisista kustannuksista. Tasapelitilanteessa rakennusliike ymmärrettävästi usein 

suosii paikallista toimijaa, oletettavan nopeamman reagoinnin toivossa. 

 

Rakennusalan ”kertaluontoisen rakentamiskulttuurin” vuoksi uusien kilpailijoiden tulo 

markkinoille on periaatteessa yksinkertaista. Teräs- ja alumiiniovet ja -julkisivut ovat yhä 

standardoidumpia tuotteita, jolloin vaatimukset tuotteen ominaisuuksille ovat EU:n sisällä 

vakioituja. Rakennusliikkeiden hankintamenettelyt toki toistavat rakennuskohteiden välillä 

itseään, mutta esimerkiksi suoramarkkinoinnilla lienee kohtalaisen helppoa päästä mukaan 

tarjouspyyntöjen postituslistalle. Jonkinasteista yhteistyötä ja tiiviimpää kanssakäymistä voi 

rakennusliikkeen ostajan ja kohdeyrityksen kaltaisten toimittajien välille syntyä, mutta 

käytännössä se takaa vain tarjouspyynnön saamisen kyseisen ostajan seuraavasta hankkeesta, 

joka kilpailutetaan vakiomenettelyin. Käytännössä kaikki rakennusliikkeiden teräs- ja 

alumiinituotteita sisältävä aliurakat sisältävät asennustyötä, joten tuotteiden lisäksi 

tarjouskilpailuissa täytyy pystyä tarjoamaan myös asennuslogistiikka ja projektinhoito, joka 

suuremmissa kohteissa edellyttää useita käyntejä työmaalla.  
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Kohdeyrityksen kilpailuetuna on vuosien alalla toimimisen myötä karttunut tietämys ja 

osaaminen sekä kotimaisista yrityksistä monipuolisin tuotevalikoima. Tämä etu on 

merkittävämpi nousukausilla, kun ostajat usein arvostavat kokonaisuuksia ja jouhevaa 

hankintaa sen sijaan, että pilkkoisivat hankinnat pieniin osiin sitkeämpää kilpailuttamista 

varten. 

 

 

5.3 Kohdeyrityksen tilaus-toimitusprosessi 

 

Kohdeyrityksen tilaus-toimitusprosessi on tyypillinen funktionaaliset osastot leikkaava 

yrityksen ydinprosessi. Se on laajin yrityksen prosesseista, muiden prosessien rajoittuessa vain 

joihinkin osastoihin kuvion 14 mukaisesti. 

 

Asiakas SuunnitteluMyynti Valmistus Logistiikka Reskontra

Prosessi: Tilaus-toimitusprosessi

Tuotekehitysprosessi

Markkinointiprosessi

Tarjouslaskenta-
prosessi

 
 
Kuva 14. Kohdeyrityksen ydinprosessit 

 

Kohdeyrityksen neljä projekti-insinööriä toimivat projektivastaavina eli he saavat joko suoraan 

myynniltä tai projektipäällikön kautta uudet projektit, joiden suunnittelusta ja asennusten 

järjestämisestä he vastaavat. Projekteilla ei ole varsinaisesti itsenäistä identiteettiä, vaan ne ovat 

käytännössä sarja osastosta toiseen siirtyviä toimenpiteitä. Kukin osasto on projektista 

vastuussa ”välillisesti” eli keskittyminen ja suorittamisen seuranta kohdistuu enemmän 

osastokohtaisesti kunkin osaston suorituskykyyn.  

 

 



92 

 

   

 

Tilaus-toimitusprosessi sisältää suuren määrän erilaisia tehtäviä, mutta se voidaan pelkistää 

päävaiheisiin, jotka on esitetty kuviossa 15: 

 

 
 
Kuva 15. Kohdeyrityksen tilaus-toimitusprosessin päävaiheet 

 

Vaiheet ovat ajallisesti kutakuinkin peräkkäin tapahtuvia, lukuun ottamatta asennuksen 

järjestämistä, jonka projekti-insinööri aloittaa suunnittelutyön yhteydessä. Asennusten 

järjestäminen sisältää muun muassa asennuskapasiteetin ja kaluston varaamisen, työmaan 

yhteydenpidon, mestojen tarkistuksen, asennustyön ohjaamisen ja niin edelleen. Projekti-

insinöörien osalta projekti päättyy, kun kohteen tuotteet on luovutettu ja projektin aikana tulleet 

muutostyöt on toimitettu myyjälle taloudellista loppuselvitystä varten. 

 

 



93 

 

   

 

6 KOHDEYRITYKSEN PROSESSIN UUDELLEENSUUNNITTELU 
 

6.1 Kehitysprojektin toteuttaminen 

 

Tilaus-toimitusprosessin uudelleensuunnittelun kehitysprojekti saa alkunsa yrityksessä 

virallisesti 14.9.2020, kun kehitysprojektin aloituskokous pidetään normaalin viikkopalaverin 

yhteydessä. Tätä edelsivät noin kuukauden takaiset keskustelut ja ideointipalaverit yritysjohdon 

kanssa, joissa yrityksen toimitusjohtaja kertoi ajatuksistaan ja tarpeistaan tällaista 

kehityshanketta kohtaan. Noissa keskusteluissa käytiin läpi hiljattain päättynyttä toimitusketjun 

projektityötä, jossa tarkasteltiin toimitusvaihetta asiakasrajapinnassa. Tuon projektityön myötä 

yrityksen johdolle oli hyvin selvää tehdä päätös uudistaa koko tilaus-toimitusprosessi. 

Päätöksen myötä diplomityöntekijä aloitti pohjatyön tekemisen ja alan kirjallisuuteen 

tutustumisen.    

  

6.1.1 Kehittämisen organisointi 

 

Kohdeyrityksen kohtalaisen pienen koon vuoksi, kehittämisen organisointi saa nopeasti 

suuntaviivat. Yrityksen viikkopalaveriin osallistuvat viikoittain: 

• toimitusjohtaja, 

• projektipäällikkö, 

• tuotantopäällikkö, 

• myyntiosaston edustaja ja 

• reskontranhoitaja 

  

joten on luontevaa esittää kehitystiimin kokoonpanoksi viikkopalaverin ryhmää, lisättynä 

yhdellä projekti-insinöörillä. Yrityksen toimitusjohtaja toimii luonnollisesti kehitysprojektin 

ohjausryhmänä. Tilaus-toimitusprosessille ei valita virallista prosessin omistajaa tässä 

vaiheessa, mutta ohjausryhmän mukaan on luontevaa, että projektipäällikkönä toimiva 

diplomityön tekijä on omistajana kehitysprojektin ajan. Aloituskokouksessa 14.9.2020 

muodostetaan kuvion 16. mukainen kehitystiimi. 
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Kuva 16. Kehitysprojektin ohjausryhmä ja kehitystiimi 

 

Toimitusjohtaja antaa kehitystiimin itse harkita ja tehdä päätöksen ulkopuolisen avun, 

konsulttien tai vastaavien, käyttämisestä. Asiasta keskustellaankin, mutta jäsenet eivät pidä sitä 

järkevänä. Osa jäsenistä pohtii, voisiko ulkopuolinen mitenkään ymmärtää kaikkia prosessin 

kiemuroita ja yrityksen asioita. Toisaalta myöskään koronapandemian vuoksi aika ei ole 

suotuisa sellaiseen yhteistyöhön. Päätös toteuttaa kehitysprojekti oman väen voimin onkin 

lopulta helppo. 

 

Aloituskokouksessa täsmennetään myös seuraavat asiat: 

 

Prosessin uudelleensuunnittelun kehitysmalli 

Kehitystiimin vetäjän esityksen mukaisesti, kehitysprojektille määritetään kuvion 17 mukaiset 

vaiheet prosessin uudelleensuunnittelua varten. 

 

 
 
Kuva 17. Prosessin uudelleensuunnittelun kehitysmalli 
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Vaiheet on kehitystiimin jäsenten mukaan kuvaavasti nimetty ja on helppo sisäistää, mitä 

kussakin on tarkoitus saada aikaan.   

 

Kehitystiimin jäsenten pohjakoulutus 

Jäsenillä on luonnollisesti erilainen koulutus- ja työtausta ja esimerkiksi tuotantopäälliköllä on 

paljonkin kokemusta tuotannon prosessien kehittämisestä. Kaikki ovat kuitenkin yhtä mieltä 

tilaus-toimitusprosessin kehittämistarpeesta, mikä onkin kaikkein tärkeintä. Kaikilla on onneksi 

aiempaa kokemusta esimerkiksi prosessikaavioista, joten aivan alkeista ei tarvitse aloittaa. 

Kehitysprojektissa tarvittavien tietoja opettelu päätetään toteuttaa mallilla, jossa kehitystiimin 

vetäjä lähettää kuhunkin kokoukseen liittyvästä aiheesta koosteen etukäteen kehitystiimin 

jäsenille. Kunkin kokouksen alussa aineisto käydään vielä yhteisesti läpi, jolloin asioista 

voidaan keskustella lisää, kysyä epäselvyyksistä ja niin edelleen. Tällä tavoin 

perehtymisaineiston laajuus pysyy kohtuullisena ja kehitystiimin vetäjän on mahdollista 

koostaa se sopivassa ajassa. On myös helpompi valmistautua kokouksiin, kun aineistoon 

tutustuminen on aina tuoreessa muistissa.  

 

Tilannekatsaus: Yrityksen tilanne ja asiakasvaatimukset 

Yrityksen tilanteesta keskustellaan niin sisäisestä näkökulmasta, kuin asiakkaidenkin kannalta, 

kilpailijoita unohtamatta. Vastaavaa keskustelua käydään toki muutenkin viikkopalavereissa, 

joten tässä kohtaa ei tarkempaa analyysia tehdä.  

 

Kehitettävän prosessin valinta ja rajaus 

Tilanteen ja kehitystarpeen hahmottamiseksi kehitystiimin jäsenille esitetään lyhyesti tätä 

kehitysprojektia edeltänyt toimitusketjun projektityö, mitä tavoitteita siinä oli, miten se 

toteutettiin ja mitä tuloksia siitä tuli. Tässä kehitysprojektissa on paljon samoja elementtejä, 

kuten haastattelut ja prosessien kuvaaminen, joten niiden havainnollistaminen konkreettisten 

esimerkkien avulla on helpompaa.  

Toimitusjohtajan tekemällä rajauksella kehitettävä prosessi on tilaus-toimitusprosessi, joka 

sisältää sellaiset asiakastilaukset, jotka edellyttävät tuotantotyötä. Eli esimerkiksi pelkkää 

asennustyötä, huoltokäyntejä tai muuta vastaavaa palvelumyyntiä ei tarkastella. Myöskään 

alihankintana levyntyöstökeskuksella tehtävää osavalmistusta ei käsitellä. Keskitytään 

tarkastelemaan tilauksia, jotka kulkevat koko ketjun läpi. Puhutaan asennusprojekteista.   
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Tavoitteista kertominen 

Toimitusjohtaja tiivistää kokouksen päätteeksi lyhyesti tavoitteet, jotka ovat tilaus-

toimitusprosessin tehostaminen muun muassa tiedonkulkua parantamalla ja toiminnan laatua 

kehittämällä. Tavoitteita päätetään tarkentaa erillisen kokouksen voimin. Tässä yhteydessä 

keskustellaan kuitenkin hieman prosessin tarkoituksesta, joka pohjimmiltaan on yrityksen 

kassavirrasta huolehtiminen. Jotta tämä ymmärrys ohjaisi kehitystiimin ajattelua, päätetään 

kehitysprojektille antaa nimi Kehitysprojekti OTC-2021 (order-to-cash). Tämä ajatus luo 

samalla tarkat rajat kehitettävälle prosessille. Se ei pääty toimitukseen, vaan siihen, kun asiakas 

maksaa laskun. 

 

Kehitysprojektin kesto ja kuormittavuus 

Kehitysprojektille ei määritetä tarkkaa aikataulua tässä vaiheessa. On vaikea hahmottaa, kuinka 

paljon kehitystiimillä on työtä tehtävänään ja kuinka kauan siinä kestää. Kirjallisuuden 

perusteella noin 6 kuukauden ajanjakso työhön tulisi ainakin varata. Tämä kuulostaa 

kehitystiimin jäsenten mielestä järkevältä ja näin ollen loppusuoralla oltaisiin talviloman 

aikaan. Kehitystiimin kesken sovitaan kuitenkin, että edetään tuotosten mukaan. Eli siirrytään 

seuraavaan vaiheeseen sitten, kun olemme tyytyväisiä aikaansaannoksiin. Jotta kehitysprojekti 

ei kuormittaisi ja haittaisi liikaa normaaleja työtehtäviä, sovimme karkeasti, että kehitystiimi 

käyttää kaksi tuntia viikossa kokouksiin, jonka lisäksi suunnilleen saman verran omatoimiseen 

valmistautumiseen.  

 

Kehitysprojektin dokumentaatio 

Kehitysprojektin aikana tullaan käyttämään ja tuottamaan paljon erilaista dokumentaatiota, 

joten kehitystiimin vetäjä luo yrityksen sisäiseen verkkoon kansiorakenteen dokumenttien 

tallentamista ja jakelua varten. Kansiorakenne esitetty kuviossa 18. 
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Kuva 18. Kehitysprojektin dokumentaation kansiorakenne 

 

6.1.2 Nykyisen prosessin ymmärtäminen 

 

Pohjamateriaali kehitystiimin jäsenille 

Alan kirjallisuuden tukemana, nykyisen prosessin ymmärtämiseen aiotaan kiinnittää erityistä 

huomioita. Reilu viikko aloituspalaverin jälkeen kehitystiimin vetäjä lähettää kehitystiimin 

jäsenille ensimmäisen perehtymismateriaalin. Se sisältää lyhyen koosteen nykyisen prosessin 

ymmärtämisen tärkeydestä ja hyödyistä sekä ydinkohdat siitä, mitä ylipäätään on syytä 

ymmärtää liiketoimintaprosessin ominaispiirteistä. 

Maanantaina 28.9.2020 pidetään seuraava kehitystiimin kokous, jossa käydään läpi mitä 

toimenpiteitä nykyisen prosessin ymmärtämisvaihe pitää konkreettisesti sisällään.  

 

Tässä kehitysprojektin 2. vaiheessa on Sharpin ja McDermottin (2009) mukaisesti kaksi osiota: 

 

1. Kehitysprojektin kohteena olevan prosessin määrittäminen ja rajaaminen (frame the process) 

a) selvitetään, mikä kyseinen prosessi on 
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b) selvitetään, ketä kaikkia prosessiin osallistuu (ja myös vähän mitä he tekevät) 

c) selvitetään, miten prosessi on nykytilassaan ylläpidetty 

 

2. Kehitettävän prosessin nykytilan ymmärtäminen (understand the current (as-is) process) 

a) Tarkoitus saada käsitys tilaus-toimitusprosessin virtauksesta, tehtävistä (mistä ne saavat 

alkunsa jne.) 

b) Prosessikaavioiden laatiminen = helpottaa prosessin hahmottamista ja työnkulun 

visualisointia 

c) Kaavioiden tarkistaminen iteroimalla ja ongelmakohtien esiin nosto = varmistetaan, että 

prosessin kuvaus on sen mukainen, miten kehitystiimin jäsenet sen kokevat olevan 

d) Yhteinen walk-through = viimeinen viilaus ja auttaa ymmärtämään myös toisten 

osuuden prosessista paremmin 

 

Kehitystiimin jäsenille muistutetaan Sharpin ja McDermottin (2009) opit siitä, että vaikka 

jokainen prosessin toimija tulee huomioida, tarkoitus on ymmärtää prosessin nykytila -ei 

dokumentoida jokaista pientä yksityiskohtaa. Jotta jokaisella kehitystiimin jäsenellä on riittävä 

rauha ja tilaisuus pohtia prosessia ja omaan toimintaansa, ensimmäinen tiedonkeruu toteutetaan 

kahdenkeskisillä haastatteluilla. 

 

1:1-teemahaastattelut vk 40–41 aikana 

Jo samalla viikolla kehitystiimin jäsenet saavat nähtäväkseen alla esitetyt kysymykset 

tutustuttavaksi ennen haastatteluja sekä linkin Doodleen haastatteluajan varaamista varten. 
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Kuvaavaa haastatteluissa jokaisen kehitystiimin jäsenen kohdalla on se, miten hyvin he 

tiedostavat ”oman prosessinsa” eli yhden tilaus-toimitusprosessin aliprosesseista. Tämä on 

tyypillistä funktionaaliselle organisaatiolle. Tuotantopäälliköllä on valmistusprosessi, projekti-

insinööri tunnistaa useammankin aliprosessin (suunnittelu, asennusten aikataulutus jne.), 

reskontralla laskutusprosessi ja myyjällä taloudellinen loppuselvitys. Myynti onkin tilaus-

toimitusprosessin suhteen erikoisimmassa asemassa, sillä suurin osa heidän työpanoksestaan 

on tehty, ennen kuin prosessi edes käynnistyy. Myyntiosasto ymmärrettävästi pitääkin 

tarjouslaskentaprosessiaan heidän ydinjuttunaan. Haastatteluihin on varattu aikaa 1,5 tuntia, 

mikä riittääkin jokaisen kohdalla. Tätä helpotti varmasti se, että jokainen oli pohtinut asioita ja 

tehnyt muistiinpanojakin jo etukäteen.  

 



100 

 

   

 

Suunnan määritys vk 42 

Aikataulujen osuessa yksiin, viikolla 42 kehitystiimin vetäjä pitää yhdessä ohjausryhmän 

(toimitusjohtaja) kanssa suunnan määritys-palaverin. Simonsin (1995) ja Davenportin (1993) 

mukaisesti yrityksen on selvennettävä muun muassa olemassaolonsa tarkoitus ennen kuin uutta 

prosessia ryhdytään suunnittelemaan. Palaverissa käytetään asialistaa varmistamaan, että 

kehitystiimi saa kaikkiin tarvittaviin seikkoihin yritysjohdon linjauksen: 

• Suunnan määrityksen tarkoitus?  

• Mitä valtuuksia kehitystiimillä on? 

• Analyysi asiakkaista ja sidosryhmistä 

• Mission selkeyttäminen – miksi yritys on olemassa? 

• Mitä tavoitteita yritysjohdolla on tilaus-toimitusprosessia kohtaan? 

• Keskeisimmät esteet tavoitteiden saavuttamisessa tällä hetkellä? 

Nämä asiat käydään läpi kehitystiimin kanssa tuonnempana. 

 

Prosessikaavion ensimmäinen versio vk 42 

Kahdenkeskisistä haastatteluista kerätyn tiedon perusteella kehitystiimin vetäjä laatii 

ensimmäisen version prosessin nykytilan kuvauksesta. Kuviossa 19 esitetty kuvaus on tasoltaan 

osallistujakaavio (Sharp & McDermott, 2009).  

 
 
Kuva 19. Prosessin nykytilan osallistujakaavio 

 

Kaavio on esitetty suuremmassa koossa liitteessä 1. 

 

Nimensä mukaisesti osallistujakaaviossa keskitytään kuvaamaan jokainen osallistuja siinä 

kohtaa, kun osallistuminen tapahtuu ja mikä on osallistumisesta syntyvä aikaansaannos. 

 



101 

 

   

 

Kehitystiimin jäsenet kertovat haastatteluissa työstään aika vapaamuotoisesti, mutta 

osallistujakaaviossa osallistumiset kuvataan aikaansaannosta kuvaavilla nimillä. Tätä on 

havainnollistettu kuviossa 20. 

 

 
 
Kuva 20. Osallistujakaavion laadintaperiaate 

 

Viikolla 42 kehitystiimin vetäjä lähettää jäsenille ensimmäisen version osallistujakaaviosta, 

perehdytysmateriaalin liittyen eritasoisiin prosessikaavioihin sekä pohdittavaa seuraavaa 

kokousta varten: 
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Tarkemmat kaaviot vk 43–44 

Osallistujakaaviota käydään läpi kehitystiimin kanssa ja kaksi huomiota nousee esiin. Liittyen 

toimihenkilöiden työnkuormitukseen, olisi syytä tarkastella myös tavaratoimituksia. Niihin ei 

liity asennustoimintaa, mutta ne ovat osa jokapäiväistä toimintaa suurella osalla prosessin 

osallistujista, joten asennusprojektien lisäksi myös tavaratoimitusten työnkulku mallinnetaan. 

Toinen asia, mikä kehitystiimin jäseniä pohdituttaa, on kaikki tehtävät, joita 

osallistujakaaviossa esitettyihin aikaansaannoksiin sisältyy. Yksimielisesti todetaankin, että 

tarvitaan niin tarkka kuvaus, jossa kunkin osallistujan tehtävät näkyvät, jotta voidaan arvioida 

paremmin esimerkiksi, miten nuo osallistumiset tehdään. Tarvitaan siis tehtäväkaavio.  

Viikolla 44 tarkastellaan siis tavaratoimitusten prosessikaaviota ja asennusprojektien 

tehtäväkaaviota. 

Tehtäväkaavio (kuvio 21) on tulostettuna hieman yli kolme metriä pitkä ja sitä mahdutaan juuri 

ja juuri tarkastelemaan kokoushuoneen pöydällä.  
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Kuva 21. Prosessin nykytilan tehtäväkaavio 

 

Tarkkuus kaaviossa onkin nyt toista luokkaa ja tämä auttaa kehitystiimin jäseniä ymmärtämään 

huomattavasti paremmin mitä kukin prosessissa tekee. Sen lisäksi he saavat käsityksen, mikä 

saa kunkin aloittamaan tehtävänsä tekemisen, mitä sen aloittamiseen vaaditaan ja niin edelleen. 

Käy myös hyvin ilmi, että vaikka myynnin tekemä tarjouslaskentaprosessi ei kehitettävään 

prosessiin sisällykään, on se otettava käsittelyyn mukaan. Tarjouslaskennassa laadittavien 

tarjousten sisältö siirtyy tilaushetkellä projektin sisällöksi ja vaikuttaa siten kaikkien prosessin 

osallistujien työskentelyyn. Tehtäväkaavion laadintaperiaate on esitetty tehtäväkaavion 

otoksessa kuviossa 22.  

 

 
Kuva 22. Tehtäväkaavion laadintaperiaate 

 

Prosessin mahdollistajat ja 2. vaiheen viimeistely vk 46 

Viikolla 46 jatketaan hieman vielä keskusteluja liittyen prosessin mahdollistajiin, joskin 

päähuomio keskittyy jo nykyisen prosessin vahvuuksien ja heikkouksien kattavampaan 

listaukseen.  

Kehitystiimi on yksimielinen sen suhteen, että 2. vaihe on nyt valmis ja sen konkreettisia 

tuotoksia ovat: 
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• Prosessin nykytilan osallistujakaavio (liitteessä 1.) 

• Prosessin nykytilan tehtäväkaavio 

• Prosessin vahvuudet ja heikkoudet  

• Tarkempi lista havaituista ongelmakohdista (liitteessä 2.) 

 

6.1.3 Uuden prosessin suunnittelu 

 

”Mitäs nyt sitten…?” vk 48 

Melko intensiivisen prosessin nykytilan analysoinnin jälkeen kehitystiimi tuntee olevan 

kirjaimellisesti uuden tilanteen edessä. Ennen sukeltamista uuden prosessin suunnittelun 

kimppuun, on aika käydä läpi yritysjohdon kanssa pidetyn suunnan määritys-palaverin sisältö. 

Ajankohtaa voi pitää sopivana, jotta uuden prosessin suunnittelu kohdentuu yrityksen 

asettamien tavoitteiden suuntaan ja nuo tavoitteet ovat myös tuoreessa muistissa. 

 

Yritysjohdon näkemykset (yrityssalaisuuden vuoksi sisältö näytetään vain pääpiirteittäin) 

tilaus-toimitusprosessin nykytilanteesta: 

 

1. Mitä valtuuksia kehitystiimillä on?   

• Kehitystiimin valtuudet suhteutuvat koviin odotuksiin 

• Kehitystiimi saa sisällyttää ehdotuksiinsa esimerkiksi suuriakin investointeja ja 

”hullujakin” ideoita 

• Lähtökohtaisesti kehitystiimillä on hyvin vapaat kädet ideoida uutta prosessia 

 

2. Analyysi asiakkaista ja sidosryhmistä 

• Ydinasiakasryhmä: rakennusliikkeet 

Mutta huomioitava myös: 

• Pienemmät sektorit, kuten taloyhtiöt 

Pitää myös pystyä ennakoimaan tulevaa eli: 

”Mukautumaan rakennusliikkeiden tulevaisuudessa muuttuviin tarpeisiin” 

Merkittävimmät tilaus-toimitusprosessin sidosryhmät: 

• Arkkitehdit, rakennesuunnittelijat (asiantuntijuuden esiin nostaminen) 

• Profiilitoimittajat = yhteistyökumppanit 
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• Ulkoiset asennusfirmat: Asiantuntijuus (töiden esivalmistelu ja toteutuksen 

miettiminen), yhteistyön syventäminen = jatkuvaan yhteistyökuvioon pyrkiminen 

 

3. Mitä tavoitteita yritysjohdolla on tilaus-toimitusprosessia kohtaan? 

• Uudelleensuunnittelulla saadaan pois 30 % X-vaiheen kustannuksista 

• Tuotantolinjan Y tehostaminen 30 % = Samoilla resursseilla (työtunnit h) + 30 % 

enemmän läpivirrannutta. 

• Tuotantosuunnitelmien parantuminen (< virheiden määrä, käytettävyys) 

• Suunnittelun ja tuotannon yhteistyön kehittäminen => parantaa niiden läpimenoaikaa 

+ niiden jälkeisiä toimintoja 

• Projektinjohdon asiantuntijuuden kehittäminen 

• Asiantuntijuuden myötä parantunut asiakastyytyväisyys 

=> Tulemme olemaan ensisijaisen haluttu kumppani rakennusliikkeiden silmissä 

 

4. Keskeisimmät esteet tavoitteiden saavuttamisessa tällä hetkellä? 

• Tieto-taidon hajanaisuus; olemassa, mutta ei keskitetysti ja tehokkaasti käytössä. 

• Toimenkuvien kenties liian suuri laaja-alaisuus; keskittyminen laajaa, mutta 

pinnallisempaa ja kehitystyö jäänyt tekemättä (ei eteenpäin vievää ajuria). 

• Vastuualueiden epämääräisyys  

• Asennuskustannusten olematon huomiointi (budjetti vs. toteutuva).  

• Informaatioon epäselvyys ja tehoton tiedonkulku. 

• Nykyisen tilaus-toimitusprosessin aikana varatut kustannukset eivät ohjaa toimintaa.  

 

 

 

Edellisellä viikolla kehitystiimin vetäjä on lähettänyt tiimiläisille seuraavan 

perehtymismateriaalin koskien uuden prosessin suunnittelua.  

Materiaalissa on muun muassa esitetty edellisen vaiheen perusteella laadittu, kuvion 23 

mukainen tilaus-toimitusprosessin päävaiheet -kaavio.  
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Kuva 23. Tilaus-toimitusprosessin päävaiheet 

 

Uutta prosessia on tarkoitus pohtia näiden päävaiheiden avulla ensiksi prosessin tuotosten 

kautta. 

 

Prosessin tuotokset 

Perehtymismateriaalissa jokainen kehitystiimin jäsen saa pohdittavakseen vastuullaan olevat 

päävaiheet. Prosessille asetettuja tavoitteita silmällä pitäen, heidän tulee analysoida 

edellytyksiä kasvattaa tuotosten määrää. Kuviossa 24 on esimerkinomaisesti esitetty projekti-

insinöörin vastuulla oleva vaihe Suunnittele tuotteet.  

 

 
Kuva 24. Prosessin tuotokset: Suunnittele tuotteet 



107 

 

   

 

Kehitystiimin kokouksessa esitetään aluksi tuotosten ja prosessin tarkastelu lopusta alkuun 

päin-periaatteella tehtynä. Periaatetta tarkastellaan kuvion 25 avulla, jossa prosessia puretaan 

prosessin lopputuotoksista alkaen eli tuotoksista asiakkaalle ja kohdeyritykselle. Tästä 

käytetään myös termiä tarveperustainen prosessin suunnittelu (backward chaining) (Kvist et 

al. 1995, 125).  

 
Kuva 25. Tarveperustainen prosessin suunnittelu (mukailtuna Kvist et al. 1995, 125). 

 

Lopputuotosten pohjalta tunnistetaan edellinen osaprosessi, jolla tuotteet tuotetaan ja 

toimitetaan asiakkaalle. Ja sen jälkeen tunnistaan edellinen osaprosessi ja niin edelleen. Kvistin 

et al. (1995, 126) mukaan tarkastelemalla prosessia alusta loppuun päin, saattaa prosessi 

rakentua omien mieltymysten ja lähtötietojen varaan, jolloin lopputuote ja -palvelu eivät sitten 

välttämättä kohtaakaan asiakkaan tarpeiden kanssa.  

Tarkasteluperiaatteen läpikäymisen jälkeen ryhdytään purkamaan itsenäisesti tehtyjä 

pohdintoja omalla vastuulla olevista prosessin vaiheista. Tämä herättääkin paljon hyvää 

keskustelua ja lisää myös jälleen kehitystiimin jäsenten ymmärrystä toisten työtä kohtaan. 

Mitään suuria yllätyksiä ei tule, mutta kaikki ovat tunnistaneet lukuisia asioita, joita 

muuttamalla mahdollisuus tuottaa enemmän tuotoksia kasvaa. Keskeinen näkemys 

kehitystiimillä on, että kullakin osaprosessilla on rajalliset mahdollisuudet tuotosten 

tuottamiseen.  
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Mahdollisuudet riippuvat paljon siitä, millaista syötettä ja kuinka paljon edelliseltä 

osaprosessilta tulee. Tarpeiden tarkasteluketju päättyy tilaushetkeen eli millaiset ja kuinka 

valmiit lähtötiedot asiakkaalta saadaan.  

 

Liitteessä 3. on esitetty kooste näistä pohdinnoista.  

 

Yritysjohto tekee investointeja vk 48 

Viikolla 48 kuulemme uutisia yrityksen johdolta liittyen merkittävään konehankintaan. Yksi 

tärkeimmistä materiaalitoimittajistamme tuo maahan myös metalliprofiileiden työstämiseen 

tarkoitettuja työstökeskuksia. Erinäisten, koronaan liittyvien syiden vuoksi, 

materiaalitoimittajalla on jäänyt ylimääräiseksi tuotantolinjaan Y soveltuva, omaa konettamme 

tehokkaampi työstökeskus. Yritysjohtomme oli saanut tiedon, että keskus olisi mahdollista 

hankkia sattuneista syistä normaalia edullisempaan hintaan. Lyhyen pohdinta- ja arviointiajan 

jälkeen yrityksen johto päättää hankkia keskuksen. Sen toimitus sijoittuisi arviolta 

maaliskuulle. Konehankinta on kaikin puolin perusteltua, myös tuotantolinjaan Y kohdistuvien 

kasvutavoitteiden vuoksi.   

 

Prosessiin sisältyvät tehtävät ja vastuut vk 49 

Prosessin tuotoksia tutkittiin poikkeuksellisesti kahden peräkkäisen kokouksen voimin, joten 

viikolla 49 otetaan käsittelyyn jo prosessiin sisältyvät tehtävät ja vastuut. Pohjalla analyysit 

prosessin tuotoksista ja niiden tuottamisen edellytyksistä. Kehitystiimin kanssa tarkastellaan 

ensiksi yhteenveto analyyseista, jonka jälkeen ryhdymme pohtimaan vaihtoehtoisia 

toteutustapoja, kuinka tuotokset saataisiin tehtyä. Käytämme työkaluna esimerkiksi 5 x miksi -

menetelmää selvittääksemme ongelmien juurisyitä.  

Syntyy paljon ääneen ajateltuja ja toisen ristiin kommentoimia ajatusketjuja: 

 

• Miksi materiaalit saapuvat joskus myöhässä? Ne on joskus myös jo tilattu myöhässä. 

Miksi ne tilataan myöhässä? Ne tilataan sitten kun suunnitelmat on valmiit. Miksi 

suunnitelmat eivät ole aiemmin valmiit? Projekti-insinööri ei ole ehtinyt niitä 

laatimaan. Miksi ei ole? On pitänyt suunnitella muutakin ja käydä työmailla. 

Johtopäätös: Pitäisikö työtehtävien jakoa uudistaa...? 
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• Miksi suunnitelmia ei joskus pääse aloittamaan ajoissa? Ei ole kaikkia valmistustietoja. 

Miksi ei ole? Ei ole esimerkiksi mittoja. Miksi ei ole? Työmaalla ei ole oviympäristöt 

valmiina, jotta mitat voisi tarkistaa. Miksi ne ei ole valmiina? Työmaan antama 

aikataulu ei ole ollut realistinen tai on tullut jotain ongelmia. 

Johtopäätös: Pitäisikö aikataulun muodostaminen perustaa tarkemmin todelliseen 

tilanteeseen? 

Ja niin edelleen. 

 

Viikoilla 49 ja 50 ”haastamme” prosessiamme myös seuraavien ajatusten avulla: 

• Työntekijät tekevät päätöksiä 

• Peräkkäisten osaprosessien korvaaminen rinnakkaisilla prosesseilla 

• Työ tehdään siellä, missä se on järkevintä 

• Tarkastamisen määrä on minimoitu 

• Kerää tieto vain kerran 

• Turhan työn poistaminen 

• Työn virtaaminen 

• Työn keskeytykset -kerralla valmiiksi 

 

Huomaamme ajatustemme uutta prosessia koskien kiteytyvän seuraaviin periaatteisiin: 

• Meidän on muutettava prosessin osallistujien tehtävien vastuualueita 

• Meidän on muutettava joidenkin tuotosten tuottamiskohtaa prosessissa 

• Meidän on määritettävä ja vakioitava prosessissa tuotettavia tuotoksia 

• Meidän on karsittava prosessissa esiintyviä päällekkäisyyksiä 

• Meidän on pystyttävä paremmin hyödyntämään ihmisten tietotaito prosessin hyväksi 

• Meidän on pyrittävä automatisoimaan tietovirtoja siten, kun se on mahdollista 

Näiden periaatteiden ja neuvotteluhuoneen valkotaululle rakentuvan post it-lappurykelmän 

(esitetty kuviossa 26) pohjalta kehitystiimin vetäjä ryhtyy laatimaan ensimmäistä työnkulun 

versiota uudesta prosessista. 
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Kuva 26. Työnkulun suunnittelu käynnistynyt 

 

Varaslähtö prosessin mittaamiseen 

Vielä viikon 50 aikana saamme jobinpostia, kun kuulemme, että neuvotteluhuone ei ole 

käytettävissämme seuraavaan neljään viikkoon. Ehdimme pitää pikaisella aikataululla vielä 

yhden kokouksen ennen taukoa, joten päätämme hyödyntää sen ottamalla varaslähdön 

seuraavaan vaiheeseen eli prosessin mittaamiseen. Kehitystiimin jäsenille jää vain päivä aikaa 

tutustua perehtymismateriaaliin, mutta pääasia onkin saada ajatukset mittaamisesta muhimaan 

joulutauolle mentäessä. Perehtymismateriaali koostuu pääasiassa seuraavista aihealueista: 

 

• Prosessin suorituskyvyn mittaaminen 

• Suorituskyvyn mittaamisen roolit 

• Suorituskyvyn mittaamisen vaikutukset (positiiviset ja negatiiviset) 

• Suorituskyvyn mittariston kehittäminen (vaiheet) 

• Syitä mittaamisen epäonnistumiselle 

• Mittareiden käyttöperiaatteet 

 

Ensimmäiset yhteisiksi kokouksessa muodostuvat ajatukset ovat: 

• Meidän täytynee mitata kolmea osa-aluetta: laatua, kustannuksia ja aikataulussa 

pysymistä. 

• Datan saaminen mittareita varten ei saa olla liian hankalaa ja työlästä. 
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• Täytyy huolehtia, ettei tule mittareita, jotka mittaavat jotain ei-niin-tärkeää, vaikka vaan 

siksi, että tiedon saa helposti. 

 

Viikon 2 lopulla pääsemme palaamaan taas tuttuun ja turvalliseen neuvotteluhuoneeseen. 

Joulutauon jäljiltä palautamme ensin mieliin mihin jäimme. Ehdimme keskustella hieman 

prosessin mittaamisesta, mutta päätämme jatkaa uuden prosessin muotoilua joulutauon aikana 

laadittujen prosessikaavioiden avulla. 

 

Uuden prosessin viimeistely ja dokumentaatio vk 2–3 

Asetumme neuvotteluhuoneen pöydän ääreen, jolle on levitetty prosessikaavio. Kehitystiimin 

jäseniä pyydetään tarkistamaan ensin prosessin työnkulku omalla vastuualueellaan ja sitten 

katsomaan myös prosessin virtausta kokonaisuutena. Joulukuisten aivoriihien seurauksena 

useita muutoksia on tehty. Suurimpana rakenteellisena muutoksena on projekti-insinöörien 

toimenkuvat. Aiemmin he olivat kaikki neljä projekteja hoitavia yleisinsinöörejä, mutta nyt 

projektikaavion osallistujasarakkeessa on uudet osallistujat: suunnittelu ja asennusten ohjaus. 

Tästä oli keskusteltu useastikin kokouksissa, mutta muutoksen ollessa projekti-insinöörien 

kohdalla merkittävä, se saa kehitystiimin silti mietteliääksi. Tällä muutoksella haetaan muun 

muassa seuraavia asioita: 

• projekti-insinöörien työkuorman hallinta hahmottaminen helpottuu 

• edellytykset työtehtävien suorittamiseen paranevat (vähemmän keskeytyksiä) 

• osaamisen kehittäminen mahdollistuu, kun ei tarvitse tehdä ihan kaikkea (käytämmekin 

aiemmista osastoista termiä osaamiskeskukset) 

• yhteistyön syventäminen muihin osastoihin helpottuu 

• kahden hengen tiimeissä jäsenet ovat varahenkilöitä toisilleen 

 

Kehitystiimin projekti-insinööri on luonnollisesti mietteliäin ja pohtii esimerkiksi sitä, miten 

työkuorma jatkossa jakautuu. Asennuksen ohjauksesta vastaavilla on enemmän työmaita 

hoidettavanaan, mutta toisaalta ei suunnitteluvastuuta. Asennusten järjestely kenties selkeytyy, 

kun on vain kaksi henkilöä, jotka asennuskapasiteettia järjestelevät. Ehtiikö kaksi henkilöä 

suunnittelemaan kaiken… 

Lisäksi oli tehty muun muassa seuraavia muutoksia: 

• Materiaalihankinnan vastuita muutettu (kuka tilaa ja mitä, ja missä kohtaa prosessia) 
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• Määritetty vakioitavat dokumentit tai tietojen kirjaustavat 

• Luotu joitakin uusia dokumentteja prosessiin, kuten urakkakuvaus ja 

projektisuunnitelma 

• Siirretty joitakin prosessin vaiheita rinnakkaisiksi (jonomuodon sijaan) 

• Määritetty monien tehtävien tuotoksia yksiselitteisiksi 

 

Viikon 3 kokouksessa jatkamme vielä prosessin iterointia ja pohdimme, mitä kaikkia 

dokumentteja prosessista täytyy laatia. Päätämme jättää viimeisen viilauksen tehtäväksi sitten, 

kun prosessin mittaristo on saatu rakennettua. 

 

Kehitysprojektimme ”saa” aikataulun vk 3 

Viikolla 3 saamme uutisia liittyen aiemmin mainittuun tuotelinjaa Y koskevaan 

konehankintaan. Yritysjohtomme ja materiaalitoimittaja ovat päätyneet ratkaisuun aikaistaa 

koneen toimitusta ja siihen liittyvää ensimmäistä koulutusjaksoa. Vallitsevaan 

koronatilanteeseen liittyvien maahantulorajoitusten ennakoidaan kiristyvän, joten aikataulua 

päätetään varmuuden vuoksi aikaistaa kouluttajien maahanpääsyn varmistamiseksi. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että viikolla 7 alkaa jo käytännön toimet tehtaallamme koneen 

käyttöönottoon liittyen. Päädymme kehitystiimissä ratkaisuun, että pidämme seuraavina 

viikkoina tarvittaessa kaksi kokousta/viikko, jotta saamme kehitysprojektin kehitysvaiheen 

valmiiksi viimeistään viikon 7 alussa. Myös yritysjohto on tyytyväinen tähän tavoitteeseen. 

6.1.4 Prosessin mittarit ja ohjaaminen 

 

Mittareiden johtaminen yrityksen tavoitteista vk 4 

 

Kehitystiimin vetäjä heijastaa neuvotteluhuoneen näytölle kuvion 27. mukaisen näkymän. 
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Kuva 27. Suorituskyvyn kolme tasoa 

 

Eli sen lisäksi, että uuden prosessimme mittarit on oltava esimerkiksi luotettavia, yksiselitteisiä, 

helposti ymmärrettäviä ja relevantteja, on niiden linkityttävä organisaatiotason tavoitteisiin ja 

niistä on pystyttävä johtamaan mittarit työn suorittajatasolle. Ohjausryhmä eli yrityksemme 

johto linjasi tunnusluvut, joita seurataan ja joihin muun suorituskyvyn mittaamisen tulee 

kytkeytyä. Päätämme pohtia ensin, mitkä olisivat tarpeelliset mittarit ja sen jälkeen tarkastella 

tarvittavan datan saamista. 

Aloitamme kannattavuudesta. Tilaus-toimitusprosessi on yrityksen keskeisin prosessi ja siihen 

liittyy suurin osa menoista ja tuloista. Tuloja saadaan projekteista, joita prosessilla toteutetaan 

ja menoja ovat esimerkiksi materiaalit ja palkkakustannukset. Koska prosessi alkaa siitä, kun 

tilaus vastaanotetaan, ei projektien hinnoittelua ja esimerkiksi myyntikatetta oteta huomioon. 

Päätämme näin ollen ottaa kannattavuusmittariksi projektien kustannustehokkuuden eli mitata 

sitä, pystymmekö toteuttamaan projektit, sille varattujen kustannusten puitteissa. 

Tuotantopäällikkö muistuttaa, että osa hankittavista materiaaleista ei ole projekteille 

kohdistettuja, joten rajaamme seurannan projektikohtaisiin materiaaleihin. Tällaisia ovat 

esimerkiksi lasit. Prosessitasolla seuraamme siis kustannustehokkuuden suhteen: 

- projektien materiaalit: hankintahinta vs. budjetoitu 

- projektin tuotteiden valmistamiseen lasketut valmistustunnit vs. budjetoidut 

- projektin tuotteiden asentamiseen lasketut asennustunnit vs. budjetoidut 

= Projektin kustannustoteutuma vs. budjetoitu 
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Toiminnan laajuus on selkeästi johdettavissa prosessiin. Yritysjohto seuraa liikevaihdon ohessa 

laskutusta (€/kk), joka projektien kohdalla tarkoittaa kalenterikuukauden aikana lähetettyjä 

maksuerä- tai loppulaskuja asiakkaille. Laskutuksesta syntyy keskustelua kehitystiimin kesken, 

koska se on moniulotteisempi mittari prosessin kannalta, kuin mitä ensisilmäyksellä voisi 

kuvitella. Yksi kehitystiimin jäsenistä muistuttaa mittareiden säännöstä: niihin on voitava 

vaikuttaa. ”Kuka vaikuttaa laskutukseen?” ”Eikös tavallaan kaikki prosessin osallistujat, mutta 

eihän voi laskuttaa enempää, kuin mitä prosessiin tulee tuotoksia?” ”Niin…eli uusia 

projekteja.” ”Tilaus-toimitusprosessin tehtävä on muuttaa projektit rahaksi, mutta se ei voi 

vaikuttaa (ainakaan suoraan) uusien projektien saamiseen”. ”Se on myyjien tarjouslaskennan 

tehtävä.” ”Mutta laskutushan on kaikista tärkein asia. Jos ei ole kassavirtaa, ei ole mitään 

muutakaan!”  

 

Päädymme lopulta valitsemaan laskutuksen (€/kk) prosessin mittariksi, seuraavin perustein: 

- Laskutus kuvaa hyvin tilaus-toimitusprosessin kykyä, muuttaa prosessiin tulevat 

syötteet (uudet projektit) rahaksi. 

- Siinä missä tuo kyky tarkoittaa tuotteiden fyysistä valmistamista ja asennuspalveluiden 

toteuttamista, tarkoittaa se myös prosessiin osallistujien kykyä järjestää suunnitelmia 

tuotteiden valmistamista varten ja kohdistaa asennusresurssit oikeille työmaille oikeaan 

aikaan. 

- Syötteiden määrä (uudet projektit) ei yhteisen käsityksemme mukaan ole ollut rajoittava 

tekijä aiemminkaan. Tässä myös korostuu yhteistyön merkitys eli projekteja hoitavien 

tiimien on tehtävä tiivistä yhteistyötä myyntitiimin kanssa, jotta myyjillä on 

ajantasainen tieto, mihin ajankohtaan uusia projekteja voi ja pitää myydä. 

 

Asiakastyytyväisyys vaikuttaa myöskin hyvin selkeältä, suoraan prosessiin kopioitavalta 

mittarilta. Mutta tämäkin herättää keskustelua. ”Kuka tarkalleen ottaen meidän asiakkaamme 

on?” ”Se rakennusliikkeen heppu, joka tilasi tuotteet?” ”Joku niistä kymmenestä työmaalta 

meihin yhteydessä olevasta?” ”Loppuasiakas, joka vaikkapa siihen liiketilaan muuttaa? Johon 

me emme ole missään yhteydessä?” Hyvä vastauskin tuli ilmoille: ”kaikki nuo.” Mutta kenen 

tyytyväisyyttä meidän on realistista mitata.?  
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Palautamme mieliimme tekemämme kiteytyksen tilaus-toimitusprosessin ideaalisista 

tuloksista: 

 

Asiakas:  Tuotteet asennettu oikeanlaatuisina, oikealla hetkellä ilman  

  lisätöitä. Lasku vastaanotettu oikeilla tiedoilla ja maksuperusteet  

  olemassa. 

Kohdeyritys: Asiakas maksaa loppulaskun maksuehdon mukaisesti. 

  

Kehitysprojektia edeltäneen toimitusketjun kehittämistyön yhteydessä haastateltu 

rakennusliikkeen edustaja tiivisti heidän intressinsä näin: 

 

”Meitä ei periaatteessa niinkään kiinnosta itse tuotteen laatu, kunhan se on sitä mitä on sovittu 

ja laatu riittävä. Olennaisempaa rakennusliikkeen kannalta on se, että kaikki sujuu jouhevasti 

aikataulujen mukaan yhteistyössä muiden kanssa eikä tulisi lisälaskuja.” 

 

Kehitystiimi tunnistaa saman asian. Itse tuotteen valmistaminen ja usein varsinainen tuotteen 

asentaminenkin ovat selkeitä toimenpiteitä, mutta kaikki muu on moniulotteisempaa.  

Päädymme valitsemaan asiakastyytyväisyydelle seuraavat seurantakohteet: 

• Rakennusliikkeen hankintavastaavan tyytyväisyys toimintaamme (liittyen tilausten 

käsittelyvaiheeseen, mahdollisiin lisä- ja muutostöihin ja urakan taloudelliseen 

loppuselvitykseen). Sama henkilö on usein mukana tarjouslaskentaprosessissa, joten 

luonnollisesti tähän tyytyväisyyden mittaamiseen vaikuttaa toimintamme myös siinä 

vaiheessa. 

• Rakennusliikkeen työnjohdon (työnjohtaja, vastaava mestari tms.) tyytyväisyys 

toimintaamme.  

  

Lyhyen taustatyön jälkeen, päätämme selvittää mahdollisuuden toteuttaa 

asiakastyytyväisyyden mittaaminen kohdehenkilöille lähetettävällä yksinkertaisella kyselyllä. 

Kussakin projektissa jää yhdessä arvioitavaksi, keille henkilöille kysely lähetetään. 

Aikataulussa pysyminen on ensiarvoisen tärkeää rakennusalalla. Sen mittaaminen on tosin 

hyvin haasteellista.  
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Asennusprojekteissa esimerkiksi toimitusvarmuuden mittaaminen vaatisi ”kiveen hakatun” 

aikataulun, johon toteutumaa verrattaisiin. Sellaista ei kuitenkaan käytännössä koskaan ole, 

vaan aikataulut elävät aina projektin aikana. Yksi kehitystiimin jäsenistä muistuttaa tässä 

kohtaa prosessin ohjauksesta. Eli yhdessä perehtymismateriaalissa oli viitattu Rauchin et al. 

(2015) artikkeliin, jossa he tutkivat Lean-filosofian hyödyntämistä suunnittelun, valmistuksen 

ja työmaalla tapahtuvan asennuksen synkronoinnissa hotellityömaan ikkunatoimituksessa. He 

olivat huomanneet, että monilla teollisuusyrityksillä, joiden toimintaperiaate on tilauksesta 

suunnitteluun, on suuria haasteita yhdistää näitä osa-alueita. He esittävät ratkaisuksi käyttää 

Lean Enterprise-lähestymistapaa ja ennen kaikkea JIT-toimintaperiaatteen omaksumista, jolla 

vältettäisiin hukkaa koko prosessissa, synkronoimalla kaikki suunnittelut, tuotannon ja 

asennuksen toiminnot. Rauchin et al. (2015, 132) ajatus suunnittelun synkronoinnista on 

esitetty kuviossa 28.  

 

 

 
Kuva 28. Suunnittelun synkronointi asennuksen ja valmistuksen kanssa (Rauch et al. 2015, 132). 

 

Tämä toimintaperiaate tarkoittaisi käytännössä siis sitä, että asennusten ohjauksesta vastaavat 

projekti-insinöörit ylläpitäisivät tietoa työmaiden asennusolosuhteista ja tarkentaisivat 

toimitusaikatauluja jatkuvasti yhteisesti näkyvällä tiedonjakomenetelmällä. Näiden tietojen 

avulla projekteja vapautettaisiin suunnitteluun sovitun läpimenoaikataulun mukaisesti.  
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Tämä olisi huomattava muutos nykyiseen ohjausperiaatteeseen, jossa suunnittelu ottaa 

käsittelyyn projekteja pikemminkin fi-fo-periaatteella. Rauchin et al. (2015, 131) mukaan JIT-

periaatteella toimiessa ei puskurivarastoilta voi käytännössä välttyä tehokkaan toiminnan 

turvaamiseksi. Niiden täytyy vain olla oikeissa kohdissa. Meidän tapauksessamme puskuri on 

tähän asti muodostettu suunnittelun ja tuotannon väliin, ajatuksella, että tuotannolla riittäisi aina 

tekemistä. JIT-periaatteella toimiessa, suunnittelu ottaa suunnitteluun juuri niitä kohteita ja 

juuri siihen aikaan, kun todellinen tarve on. Suunnitteluvaihe on aika ajoin ollut prosessin 

pullonkaula, joten turhan työn poistaminen siitä on perusteltua. Arvelemme, että käytännössä 

puskuria syntyy tuotantosuunnitelmien muodossa myös tuotannon eteen, mutta ottaen 

huomioon epävarmuudet materiaalitoimituksissa, se on jopa tarpeellista kustannustehokkaan 

tuotannon mahdollistamiseksi. Mikäli imuun menneisiin toimituseriin tulee työmaan puolelta 

odottamaton viivästys, ettei toimituserää pääsekään asentamaan sovitun aikataulun mukaisesti, 

toimituserä valmistetaan silti loppuun, toimitetaan työmaalle odottamaan asennusta ja 

laskutetaan tuotteiden osalta. On huomattu, että tuotanto on sitä tehokkaampaa, mitä vähemmän 

muutoksia tehdään.  

 

Laadimme tästä vielä kaavion havainnollistamaan toimintaperiaatetta. Kaavio on esitetty 

kuviossa 29. 

 
Kuva 29. Suunnittelun ohjaus JIT-periaatteella 
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Koska muutostenhallinta on oltava reaaliaikaista, täytyy suunnittelun, valmistuksen ja 

asennuksen kuormituskalenterit olla selkeitä, helposti päivitettävissä ja kaikkien nähtävillä. 

Vaikka ajatus on pyrkiä ketterämmän kokoisiin toimituseriin, on selvää, että tilanteet vaihtuvat 

ja läpimenoajoissa on vaihteluita. Sovimme käytännöksi, että asennusten ohjaus tarvittaessa 

varmistaa suunnittelulta ja tuotannolta läpimenoajan ennen sen lupaamista työmaalle. Nyt 

meillä on järjestelmä toimituserien todellisemman toimitusajan määrittämiseen ja menetelmä, 

jolla muodostuu kullekin vaiheelle oma sisäinen toimitusaika. Yleiseksi aikataulussa 

pysymisen mittaamisperusteeksi valitsemme viivästyssakot ja reklamaatiot. Tällä halutaan 

huolehtia siitä, että projekteja hoitavat henkilöt varmistavat aikatauluista sopimiset kirjallisesti 

ja sopimusehtojen mukaisesti. Projekti voi toki olla meidän syystämme myöhässä, vaikka siitä 

ei tulisi viivästyssakkoja tai reklamaatioita, mutta haarukoimme nämä tapaukset 

asiakastyytyväisyyskyselyllä. 

 

Tiimikohtaisten suorituskykymittareiden muodostamisprosessia ei käydä läpi tässä 

diplomityössä, mutta suorituskyvyn mittaristo on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 4.  

 

Kehitystiimi listasi useita asioita, joiden parantaminen tehostaisi prosessia tai organisaation 

tulosta, mutta niistä ei pysty järkevällä tavalla muodostamaan mittaria. Ne kirjataan asioiksi, 

joihin kohdistetaan kehitystoimenpiteitä ja pyritään sitä kautta vaikuttamaan niihin. Tällaisia 

asioita ovat esimerkiksi: 

- kattavammat lähtötiedot projekteista tilauksen kirjaamishetkellä 

- hyvän myyntikatteen saaminen lisä- ja muutostöistä 

- projektien saattaminen valmiiksi eli minimoida käynnissä olevien määrä 

 

Prosessin viimeistely vk 5 

Takaisin kaavioiden ääreen. Mittariston laatimisen myötä prosessikaavioon tehdään vielä 

joitakin lisäyksiä, kuten reskontran vastuulle tulevat ostolaskujen kohdentamiseen liittyvät 

tehtävät projektien kustannusseurantaa varten ja vaiheet suunnittelun, valmistuksen ja 

asennuksen kuormituskalentereiden kirjaamisesta. Lisäämme kaavioon myös selkeästi 

näkyviin prosessin aikana luotavat dokumentit, kuten urakkakuvaus ja projektisuunnitelma. Ote 

uudesta prosessikaaviosta on esitetty kuviossa 30 ja kokonaisuudessaan kaavio on liitteenä 5.   
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Kuva 30. Ote uudesta prosessikaaviosta 

 

6.1.5 Uuden prosessin arviointi ja simulointi 

 

Asetumme neuvotteluhuoneeseen tarkastelemaan luomustamme. Tätä kokousta ei edeltänyt 

muuta perehtymismateriaalia, kuin kertauksena listaus yritysjohdon tavoitteista tilaus-

toimitusprosessiamme kohtaan: 

1. Uudelleensuunnittelun myötä saadaan karsittua 30 % X-vaiheen kustannuksista. 

2. Tuotantolinjan Y tehostaminen: + 30 % samoilla henkilötyötunneilla. 

3. Tuotantosuunnitelmien laadun parantaminen ( < virheiden määrä, > käytettävyys). 

4. Suunnittelun ja tuotannon yhteistyön parantaminen. 

5. Asiantuntijuuden kehittäminen joka osa-alueella.  

6. Asiantuntijuuden myötä parantunut asiakastyytyväisyys. 

 

Mielestämme prosessi on uudelleensuunnittelun myötä järkevöitynyt huimasti, mutta vastaako 

se niin sanotusti huutoon? On perusteltua olettaa, että pystymme karsimaan kustannuksia 

vähentämällä keskeytyksiä ja keskittymällä kustannusten seuraamiseen budjettien avulla, mutta 

numeroina emme pysty sitä vielä osoittamaan. 

Tuotantolinjalle Y tehtyyn laitehankintaan liittyen, tuotosmäärän lisäys valmistuksen osalta 

mahdollistuu suurelta osin uuden koneen myötä, joten prosessimme tulee huolehtia siitä, että 

kaikkien muidenkin prosessin vaiheiden läpi on mahdollista virrata suurempi tuotosmäärä. 
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Kriittisinä vaiheina pidämme tilaustenkäsittelyä ja tietojen keräämistä sekä suunnittelua. Uuden 

ohjausperiaatteen myötä meillä on kuitenkin laskennallisiakin perusteita osoittaa suunnittelun 

kykenevän tuottamaan nykyistä enemmän tuotoksia, kun tekevät oikeita asioita oikeaan aikaan 

kerralla valmiiksi -periaatteella. Projektien lähtötietojen täydentämisessä on myynnillä, 

projektinjohdolla ja asennustenohjauksella tärkeä tehtävä, jotta suunnittelulle saadaan ruokaa 

riittävällä aikataululla. Olemme kuitenkin luottavaisia. Olemme vakuuttuneita myös siitä, että 

kun suunnittelutiimi on jatkossa vastuussa vain suunnittelusta, sen on mahdollista muodostaa 

laadukas symbioosi tuotannon kanssa. Sen myötä suunnittelusta saadaan laadukkaampaa ja 

yhtenäisempää tuotannon mahdollisuuksien kanssa. Olemme yhtä mieltä myös siitä, että 

asiantuntijuuden kehittäminen joka tiimin kohdalla tulee vaatimaan paljon panostuksia, 

tehtävämäärittelyjä, koulutusta ja niin edelleen ja se työ vasta alkaa tämän kehitysprojektin 

jälkeen. Nyt meillä on kuitenkin selkeämmät eväät sen toteuttamiseen.  

 

Uuden prosessin simulointi oikeiden projektien avulla vk 5  

Meillä ei luonnollisestikaan ole mahdollisuutta testata prosessiamme käytännössä ennen sen 

esittelemistä ohjausryhmälle, joten simuloimme sitä neuvotteluhuoneen pöydän ääressä 

walkthroughs-periaatteella todellisten projektiemme avulla. Perehtymismateriaaliksi 

kehitystiimi oli saanut kolmen jo toteutuneen projektin tiedot ja kahden vielä aloittamattoman 

projektin aineiston. Kehitystiimin vetäjä oli valinnut toteutuneiksi projekteiksi yhden selkeän 

ja hyvin menneen projektin, yhden ”normaalitapauksen” ja yhden ”kaikenlaista säätämistä” 

sisältäneen. Käymme läpi projektit vaihe vaiheelta uuden prosessin mukaisessa järjestyksessä, 

uusilla vastuualueilla ja prosessin uusien dokumenttien raakaversioita käyttäen. Emme 

yllättyneet havainnosta, että silloin kun projektista on selkeät lähtötiedot tai ne ovat helposti 

täydennettävissä ja työmaa etenee aikataulussaan, uuden prosessin parantava vaikutus on pieni. 

Sitä vastoin mutkikkaammissa projekteissa uusi prosessi tarjoaa systemaattisemmat raamit 

hallita projektin muutoksia. Tai ainakin huolehtia siitä, että kohdeyritys ei joudu maksajaksi 

niistä. Tosin, tämänkin simuloinnin yhteydessä vahvistuu mielipiteemme siitä, että paraskaan 

prosessi ei vielä ratkaise kaikkea, vaan prosessissa olevat ihmiset, jotka vaiheita suorittavat ja 

tuotoksia tuottavat. Meidän on hyväksyttävä ajatus, että lopullisesti vasta aika näyttää uuden 

prosessimme tehokkuuden, kun projekteja toteutuu ja saamme mittareiden dataa arvioitavaksi. 

Meidän on oltava valmiit reagoimaan ja tekemään muutoksia tarpeen mukaan.  
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Teemme vielä viimeiset viilaukset prosessin dokumentteihin ja lähdemme tältä pohjalta 

esittämään uutta prosessia ohjausryhmälle. 

 

Uuden prosessin hyväksyttäminen ohjausryhmällä vk 6 

Kehitystiimin vetäjä esittelee uuden tilaus-toimitusprosessin ohjausryhmälle eli yritysjohdolle 

viikolla 6. Luonnollisesti yrityksen johto on matkan varrella väliraportteja edistymisestä saanut, 

mutta kokonaisuudessaan uuden prosessin sisältö selviää nyt. Palaveriin on varattu puoli päivää 

ja siinä tarkastellaan kaikkia prosessin kansiorakenteessa olevia dokumentteja, joita ovat: 

• Prosessin esittely (Maluso 1996: business case) 

- miksi uudelleensuunnittelu on ollut tarpeellinen (uhat ja mahdollisuudet) 

- mikä on kiteytettynä uusi ratkaisu? 

- mitä tapahtuisi, jos uutta ratkaisua ei otettaisi käyttöön? 

- milloin ratkaisut otetaan käyttöön? 

- ja niin edelleen 

• Prosessikuvaukset (asennusprojektit ja tavaratoimitukset) 

• Prosessin suorituskyvyn mittaristo 

• Tilaus-toimitusprosessin tehtävät (luettelo esittää prosessin kunkin tehtävän, 

vastuullisen, kuvauksen ja määrittää tuotoksen) 

• Prosessin tarkastelun tiimien näkökulmasta (eli mitä kullakin tiimillä on vastuullaan, 

mitä tuotoksia tekee, mitä järjestelmiä käyttää, miten tiimin suorituskykyä mitataan jne.) 

• Raakaversion tiimien koulutussuunnitelmasta 

• Muut prosessin dokumentit kuten Käyttötapauskuvaukset yms. 

 

Yritysjohto on tyytyväinen kehitystiimin suoritukseen ja tuotokseen. Ainahan olisi tärkeää 

saada lukuja päätöksenteon tueksi, mutta yritysjohto ymmärtää, että tässä tapauksessa niitä 

saadaan vasta käytännön kautta. Yritysjohdon mielestä prosessilla on edellytykset yltää sille 

asetettuihin tavoitteisiin ja prosessi saa hyväksynnän. Yritysjohto esittää muun muassa 

seuraavia ideoita ja täsmennyspyyntöjä: 

- olisiko suorituskyvyn mittareista mahdollista rakentaa visuaaliset näkymät esimerkiksi 

taukotilaan? 



122 

 

   

 

- olisiko keinoja, miten ja mihin tiimit (esimerkiksi suunnittelu) voisivat kirjata 

reaaliajassa tekemisiään esimerkiksi säästöjä tuottavista ratkaisuista, joita ovat tehneet, 

mutta jotka eivät liity budjetoituihin materiaaleihin tai työtunteihin? 

- millä aikataululla uuteen prosessiin sisältyviä muutoksia voidaan ryhtyä toteuttamaan? 

- millä tavalla siirtymä vanhasta prosessista uuteen tapahtuu? 

 

Näitä ja muita kysymyksiä kehitystiimi kokoontuu pohtimaan seuraavana. Uuden prosessin 

käyttöönottopäätöksen myötä yrityksen johto nimeää projektipäällikön uuden tilaus-

toimitusprosessin omistajaksi, joka tulee näin ollen olemaan päävastuullinen myös 

raportoimaan prosessin suorituskyvystä yrityksen johdolle.  

 

6.1.6 Uuden prosessin käyttöönotto ja muutoksen johtaminen 

 

Sitten on käytännön aika. Käyttöönottoa suunniteltaessa käytämme apuna Dalzielin ja 

Schoonoverin (1988) muistilistaa, jonka avulla muutoksen johtajat voivat luoda tiimihenkeä 

sitoutumista uuden prosessin tavoitteisiin: 

 

1. Varmistakaa, että seuraaviin kysymyksiin löytyy vastaukset: 

• Onko muutossuunnitelmassa määritetty aikajana ja mitattavat välietapit? 

• Kuinka realistisia tavoitteet ja aikarajat ovat? 

• Mikä tarkalleen ottaen on muutoksen aikajana? 

• Onko mukana kaikki, joihin muutoksella on vaikutusta? 

• Kuka on vastuussa suunnitelman käyttöönotosta? 

2. Uusien toimintatapojen sisään ajaminen 

• Tärkeimpänä tiimin vetäjien keskeinen rooli. 

3. Koulutuksen tarjoaminen 

• Uusi prosessi tutuksi käyttäjille koulutusten sarjana. 

• Demonstroitava prosessin hyödyt. 

• Opettelu uusiin tehtäviin alkaa jo ennen siirtymää. 

4. Omistajuuden tunteen edistäminen 

• Valtuutetaan työntekijät toteuttamaan muutoksia itse esimiesten toimesta. 



123 

 

   

 

• Kysykää ehdotuksia ennen käyttöönottoa; käyttäkää loppukäyttäjiä 

konsultteina. 

5. Palautteen antaminen ja saaminen 

• Ensiksi käyntiin näkyvimmät ja vaikuttavimmat muutokset. 

• Varmistakaa, että koko organisaatio on mukana palautejärjestelmässä. 

 

Tässäkin kohtaa kehitystiimi huomaa sen merkityksen, että kehitysprojektissa on ollut mukana 

osallistuja jokaisesta osastosta. Helpottaa huomattavasti organisoida muutostoimien 

jalkautusta, kun on ajantasainen tieto kunkin osaston tilanteesta. Muodostamme ensiksi listan 

osaprojekteista, joille tunnistamme tarpeen. Näitä ovat: 

 

1. Myynnin järjestelmien uudistaminen (tuotokset tilaus-toimitusprosessille) 

2. Prosessin dokumentaation viimeistely 

3. Lemonsoftin ja muiden järjestelmien muutokset 

4. Tuotantolinjan Y layoutin muutokset ja uuden koneen käyttöönotto 

5. Konetoimittajan koulutusjakso 

6. Suunnittelutiimin koulutusohjelma 

7. Asennusten ohjaustiimin koulutusohjelma  

 

Laadimme osaprojekteista tarkemmat kuvaukset ja muodostamme niistä uuden prosessin 

käyttöönoton aikataulun, joka on esitetty liitteessä 6. Osaprojektit laitetaan käyntiin 

välittömästi. Osaprojektien aikatauluihin jää joitakin ajan kuluessa tarkennettavia kohtia, 

esimerkiksi vallitsevan koronatilanteen vuoksi, uuden tuotantokoneen asennusaikatauluun 

odotetaan vielä varmistuksia. Vaikka tehtävät muutokset liittyvät suurelta osin 

toimihenkilöiden toimenkuviin, katsoimme viisaaksi sisällyttää varsinkin ensimmäisiin 

palavereihin osallistumiset myös tuotannon työntekijöistä ja asentajista.  

Palautejärjestelmänä päätämme käyttää nykyisiä tiedotuskanavia ja viikkorutiineja. Osastojen 

sisäiset viikoittaiset palaverit ovat jatkossa tiimipalavereita, joissa yhtenä osiona käydään läpi 

ajatuksia, ideoita ja muutostarpeita uuteen prosessiin liittyen. Sama periaate otetaan käyttöön 

esimiestasolla eli viikkopalaverissa omana osionaan käsitellään uuden prosessin asiat, kuten 

suorituskyvyn mittaamisen tulosten läpikäynti. Kaikille osapuolille tosin korostetaan, että 

palautetta voi ja pitää antaa koska vaan muulloinkin.  
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Pilottiprojektin valinta 

Pohdimme jonkun aikaa, miten aloittaa muutosten jalkauttaminen. Uudet tehtävät, dokumentit 

ja toimenkuvat ovat selvillä, mutta miten otamme muutoksia käytäntöön, kun kaikilla on 

nykyisiä projekteja ja tehtäviä käynnissä? Päädymme siihen, alan kirjallisuudenkin (Sirkin et 

al. 2005; Pitman 1995) tukemana, että meidän on syytä aloittaa pienillä kokonaisuuksilla. Sen 

jälkeen, kun prosessin osallistujien koulutus on päässyt alkuun, aloitamme pilottiprojektin. Se 

on kohdeyrityksen oikea projekti, jota lähdetään viemään eteenpäin uuden prosessin 

mukaisesti. Meillä käy tuuri. Tilauskannassa on isohko, muutama viikko sitten saatu projekti, 

joka soveltuu mielestämme täydellisesti pilottiprojektiksi. Se on lähtöaineiston perusteella 

todellinen sillisalaatti, jossa on kaikkea. Projekti sisältää tuotteita kaikilta tuotantolinjoilta ja 

kohde on Päijät-Hämeessä, joten ylimääräisten työmaakäyntien tekeminen onnistuu helposti. 

Kohde on saneerauskohde, joten on odotettavissa, että prosessiamme haastetaan myös 

muutostenhallinnan osalta. Tässä projektissa otetaan ensimmäisenä käyttöön uudet dokumentit 

ja vastuualueet.     

 

Muutoksen juurruttaminen ja edistyksen seuraaminen 

Ennen kuin kehitysprojektimme siirtyy koulutus- ja seurantavaiheeseen, keskustelemme vielä 

mahdollisuuksistamme vahvistaa muutosta ja toimintatapojen vakiintumista. Palautamme 

mieliimme organisaatiomuutoksen kriittisiä tekijöitä (mm. Kotter 1996, Valpola 2004, 

Laamanen 2001).  

 

• On saatava jotain näkyviä tuloksia mahdollisimman pian. 

• Ensimmäiset toimenpiteet oltava vaikuttavia. 

• Edistymistä on seurattava ja palautetta pyrittävä keräämään. 

 

Jotta muutosta ja edellä mainittuja osaprojekteja on tehokasta ryhtyä ajamaan yrityksessä, 

kehitystiimin vetäjä esittelee kehitysprojektimme yhteisessä tilaisuudessa kaikille 

toimihenkilöille. Osa oli kehitysprojektissa mukana, mutta muut olivat saaneet vasta enemmän 

ja vähemmän hajanaista tietoa, joten oli tärkeää käydä tulevat toimenpiteet läpi 

mahdollisimman nopeasti kaikkien kanssa. Vastaanotto toiveikkaan innostunut, mutta meidän 

pitää muistaa, etteivät asiat tule etenemään itsestään.  
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Pilottiprojektilla tai muillakaan muutoksilla emme pysty vielä pitkään aikaan osoittamaan 

tuloksia, jotka olisivat aukottomasti uuden prosessimme ansiota, joten meidän tulee pitää yllä 

”muutoksen draivia” muulla tavoin. Päädymme siihen, että paras tapa selvittää muutosten 

välitöntä vaikutusta, on kysyä henkilöstöltä itseltään sekä niiltä sidosryhmiltä, jotka esimerkiksi 

prosessin uusia dokumentteja käyttävät. Jonkun verran keskustelua ja palautetta tulee 

luonnollisesti uusien tiimien koulutusten yhteydessä, mutta katsomme tarpeelliseksi keskustella 

myös kahden kesken, koska kaikista tuntemuksista työtään kohtaan eivät ihmiset välttämättä 

ryhmässä kerro. Kehitystiimin vetäjä ottaa keskusteluja käytäväksi seuraavien viikkojen 

ohjelmaan. Näin ollen viikolla 7 pidettävä kehitystiimin kokouksemme päättää kehitysprojektin 

varsinaisen kehitysvaiheen, joka jatkuu muutosvaiheen osaprojektien muodossa. Itse 

kehitysprojektin läpiviemisestä lähetetään kehitystiimin jäsenille anonyymi palautekysely 

viikolla 11, jonka palautuksen diplomityön tekijä toivoo saavansa viikolla 13.  Kehitysprojektin 

välietapit ja aikajana on esitetty kuviossa 31. 

 

 
 
Kuva 31. Kehitysprojektin välietapit ja aikajana 

 



126 

 

   

 

7 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tässä kappaleessa tarkastellaan tutkimuksen tuloksia ja peilataan niitä tutkimukselle 

asetettuihin tavoitteisiin ja tutkimustehtävän perustaan eli tutkimuskysymyksiin. Tulokset 

myös suhteutetaan aiemmin esitettyyn tietoperustaan perusteltujen johtopäätösten tekemistä 

varten. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli prosessin uudelleensuunnittelun ja organisaatiomuutoksen 

myötä kehittää kohdeyrityksen tilaus-toimitusprosessia. Tarkoitus oli selvittää teoreettisen 

tietoperustan ja empiirisen kehitysprojektin kautta, miten muutos onnistuneesti toteutetaan. 

Lähtökohdista ja aiemmista tutkimuksista muotoutui tutkimuksen päätutkimuskysymys: 

 

Miten organisaation liiketoimintaprosessin (onnistunut) muutos toteutetaan?  

Tavoitteiden täsmentämiseksi kysymys jaettiin vielä tarkentaviin, loogisiin 

osakokonaisuuksiin: 

 

Miten prosessi uudelleensuunnitellaan? 

Miten organisaatiomuutos toteutetaan? 

Miten LEAN-periaatteita voi hyödyntää hallinnollisten prosessien uudelleenjärjestelyssä? 

 

Tarkastellaan tutkimuskysymykset yksi kerrallaan. 

 

Miten prosessi uudelleensuunnitellaan? 

Prosessien uudelleensuunnitteluun on aihetta koskevassa kirjallisuudessa tarjolla lukuisia 

viitekehyksiä. Aihe on kiinnostava, koska tutkimuksenkin mukaan prosessit ovat 

organisaatioiden ydintä. Laamasen ja Tinnilän (2002) mukaan yrityksen menestys on 

riippuvainen prosesseista, koska niillä se tuottaa sen tuotteet ja palvelut. Prosessijohtamisella 

puolestaan ratkaistaan, miten tehokkaasti yritys pystyy nuo tuotteet ja palvelut tuottamaan 

(Lecklin 2006). Tutkimuksen mukaan perinteisen funktionaalisen organisaation ei ole helppo 

nopeasti omaksua prosessijohtamisen ajatusmaailmaa, vaan se vaatii paljon työtä, jota myös 

Laamasen (2001) havainnot tukevat.     
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Tutkimuksen mukaan prosessin uudelleensuunnitteluun ryhdyttäessä on tarpeellista varmistaa 

tarvittaessa kouluttamalla, että hankkeen toteuttajilla on perustiedot olemassa. Jos 

kehityskohteena olevaa prosessia ei ole selkeästi määritetty ja rajattu, ei tiedetä tarkasti mitä 

prosessin kuuluu tehdä ja ketä kaikkia osapuolia prosessiin liittyy (Sharp & McDermott 2009). 

On tunnistettava prosessin asiakkaat, niin sisäiset kuin ulkoisetkin, jotta heidän tarpeensa 

voidaan määrittää. Selkeällä prosessin rajauksella saadaan myös, mitä kaikkia tuotoksia 

prosessissa tuotetaan.  

 

Tutkimuksessa havaittiin, että prosessin kuvaaminen kannattaa tehdä niin yksinkertaisella 

esitystavalla kuin mahdollista. Selkeä ja looginen kuvaustapa on kehitystiimin ja 

ulkopuolistenkin nopeasti ymmärrettävissä ilman tulkinnan varaa. Myös Sharp ja McDermott 

(2009) tukevat näitä havaintoja lisäämällä vielä, että prosessin työnkulun ja riippuvuuksien 

kuvaaminen on välttämätöntä syvällisen ymmärtämisen saavuttamiseksi. 

 

Prosessin uudelleensuunnittelulle on tutkimuksen mukaan tärkeää määrittää täsmällinen suunta 

ja tavoite. Prosessille asetetut tavoitteet on johdettava organisaation tavoitteista, jotta muutos 

ohjautuu oikeaan suuntaan (Martola & Santala 1997). On eduksi, jos yritys tässä yhteydessä 

pohtii omaa tarkoitustaan ja tarvittaessa päivittää sen ajan tasalle (Davenport 1993). Prosessille 

asetettujen tavoitteiden tulee olla riittävän kunnianhimoiset, jotta kehitystiimi ohjautuu 

ajattelemaan luovasti (Hammer & Champy 1993). Numeraaliset tavoitteet ovat eduksi. 

Tutkimuksen mukaan tavoitteiden johtaminen asiakkaasta alkaen auttaa määrittämään 

prosessille myös pienempiä osatavoitteita ja välietappeja (Laamanen 2001). Hammerin ja 

Champyn (1993) mukaan prosessin uudelleensuunnittelulle ei ole yhtä, joka paikkaan 

soveltuvaa, yleismallia. Hannuksen (1994) mukaan toteutus tulee vaiheistaa yrityksen ja 

uudelleensuunnittelun tarpeiden mukaan. Tutkimus osoitti, että hankkeen selkeä vaiheistus 

auttoi hahmottamaan kehitysprojektin työmäärää. 

 

Alaan liittyvä kirjallisuus ei ole yhtä mieltä myöskään yrityksen ulkopuolisen avun 

käyttämisestä kehityshankkeessa. Hammer ja Stanton (1995) näkevät konsulttien etuna 

esimerkiksi uusien, käytännössä kokeiltujen ideoiden tuomisen yritykseen, jota yksi 

kehitystiimin jäsenkin oli pohtinut.  
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Huonoiksi puoliksi on kirjallisuudessa tunnistettu muun muassa konsulttien vaikeudet päästä 

kylliksi sisälle yrityksen kulttuuriin, jolloin ratkaisujen soveltuvuutta voi olla vaikea arvioida. 

Kehityshankkeen jälkeen tehdyssä palautekyselyssä kehitystiimi arvioi valintaa toteuttaa hanke 

omin voimin oikeana ratkaisuna. Sharpin ja McDermottin (2009) mukaan kehitystiimin 

koostamisessa on hyvä huomioida eri roolit ja tehtävät, jotta yritysten rajalliset resurssit ja 

ajankäyttö kohdentuu tärkeisiin asioihin. Tutkimuksen mukaan on suuri etu, jos kehitystiimin 

saa jäsenen yrityksen jokaisesta funktionaalisesta osastosta, jota myös Nicholas (2011) ja 

Hammer (1994) peräänkuuluttavat. Suuremmissa organisaatioissa, joissa on jäsenten suhteen 

valinnanvaraa, on Hammerin (1994) mukaan pyrittävä saamaan mukaan muutokselle 

myönteiset, kyvykkäät sekä viestintä- ja ryhmätyötaitoiset jäsenet.      

 

Tutkimuksen mukaan kehityskohteena olevan prosessin nykytilan syvällinen ymmärtäminen 

on aivan välttämätöntä. On mahdotonta hahmottaa, mitä vaatii muuttaa prosessi tavoitteita 

vastaavaksi, jos ei tiedetä, millainen prosessi nyt on. Nykytilan ymmärrys auttaa kehitystiimiä 

löytämään yhteisen kielen ja käsityksen tilanteesta (Davenport 1993). Prosessin nykytilan 

kuvaaminen riittävän yksityiskohtaisesti auttaa varmistamaan, että kehitystiimi pystyy 

muodostamaan yhtenäisen käsityksen prosessin työnkulusta. Prosessin tietojen esittämisen 

painopistettä prosessikuvausten ja sitä tukevien dokumenttien (tehtävälistat, 

käyttötapakuvaukset jne.) välillä tulee arvioida tarpeen mukaan (Sharp & McDermott 2009). 

Tutkimuksessa havaittiin, että tietojen kerääminen kannattaa aloittaa kahdenkeskisillä 

haastatteluilla kehitysprojektiin osallistuvien kanssa. Silloin voi rauhassa pohtia ja muodostaa 

käsityksen omasta osallisuudestaan kehitettävään prosessiin.  

 

Prosessin uudelleensuunnittelulle asetetut tavoitteet ohjaavat sitä, millainen uudesta prosessista 

täytyisi tulla. Tutkimuksen mukaan prosessin rakennustyö kannattaa nojata tiettyihin 

periaatteisiin. Uudelleensuunnittelun perustaminen prosessin tuotosten ympärille konkretisoi 

sen, mitä prosessissa tulee saada aikaan (Hammer 1990). Kun tuotokset ovat lisäksi hyvin 

määriteltyjä, vähennetään ulkopuolisen tarkastamisen tarvetta (Hammer 1990). Esimiesten 

tarpeetonta valvontaa oli mahdollista vähentää myös antamalla työntekijöille vastuuta ja 

valtuuksia (Hammer & Champy 1993). Tutkimuksessa havaittiin useampiakin kehitettävän 

prosessin tehtäviä, jotka eivät olleet optimaalisessa kohdassa työnkulkua.  
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Siirtämällä osaprosesseja tapahtuvaksi rinnakkain (Sharp & McDermott 2009) ja tekemällä työt 

siellä missä on järkevintä (Hammer & Champy 1993), kehitystiimi pystyi vähentämään 

prosessin rakenteellista läpimenoaikaa ja vähentämään työn keskeytyksiä. Kehityskohtia löytyi 

tutkimuksessa myös prosessissa käytettävän tiedon keräämiseen liittyen. Huolehtimalla siitä, 

että jokainen tarvittava tieto voidaan kerätä vain kerran ja sen alkulähteeltä, vähennetään 

päällekkäistä työtä (Hammer 1990). Uuden prosessin suunnittelussa on hyödyllistä pohtia 

Sharpin ja McDermottin (2009) määrittämiä prosessin mahdollistajia. Tutkimuksessa niiden 

yhteys prosessin suorituskykyyn pystyttiin havaitsemaan haastamalla niitä prosessille 

asetetuilla tavoitteilla. Tutkimuksen mukaan prosessin uudelleensuunnittelussa on loppujen 

lopuksi kyse prosessin virtaviivaistamisesta, johon edellä mainitut periaatteet tähtäävät 

(Harrington 1991).  

   

Tutkimuksessa tuli uudelleensuunniteltavalle prosessille rakentaa myös suorituskyvyn 

mittaristo. Tämä oli kohdeyrityksen johtoa erityisesti kiinnostanut osio. Tutkimuksen mukaan 

mittariston rakentaminen vaatii tiedoksi organisaatiolla seurattavat tunnusluvut, jotta eri tasojen 

suorituskykyjen välinen yhteys säilyy (Rummler & Brache 1990). Mittaamisen tulee kohdistua 

siihen, mitä prosessin on tarkoitus tehdä, jotta mittaustulosten perusteella voidaan tehdä 

tosiasioihin perustuvia päätöksiä (Lecklin 1997). Tutkimuksen mukaan mittareiden valinta ja 

mittariston rakentaminen ei ole helppo ja suoraviivainen vaihe. Lecklin (1997) määrittää hyvän 

suorituskyvyn mittarin ominaisuuksiksi luotettavuuden, yksiselitteisyyden, ymmärrettävyyden 

ja tarkoituksenmukaisuuden. Kun noihin yhdistää tarvittavan datan keräämiseen liittyvät 

haasteet, ovat mahdollisuudet rajalliset. On mitattava olennaisia asioita, mutta mittareita ei saa 

olla myöskään liikaa (Lecklin 1997). Laamasen (2001) mukaan yrityksen tulee valita omiin 

tavoitteisiinsa sopivat mittarit, mikä myös tutkimuksessa huomattiin. Tilaus-toimitusprosessin 

yhdeksi mittauskohteeksi esitetään alan kirjallisuudessa usein tilauksen ja toimituksen välistä 

läpimenoaikaa, mutta kohdeyrityksessä se ei ole olennainen asia. Suunnittelun aloittamisen ja 

laskun maksun välinen aika on merkitsevä ja siihen yritys pystyy järkevällä tavalla itse 

vaikuttamaankin.    

 

Sharpin ja McDermottin (2009) mukaan prosessia tulee arvioida ja testata ennen käyttöönottoa 

mahdollisten epäkohtien paljastamiseksi. Tämä huomattiin tutkimuksessakin, vaikka 

testaaminen jää väkisinkin pintapuoliseksi ilman asiakkaan vaikutusta siihen.  
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Tutkimuksen mukaan prosessin testaaminen kannattaa silti tehdä esimerkiksi uusien 

dokumenttien, tehtävien ja vastuualueiden sekä toimintatapojen arvioimiseksi. Lisäksi 

vaikutukset muihin prosesseihin hahmottuvat paremmin (Lecklin 1997). Tässäkin 

tutkimuksessa kohdeyrityksen johto teki lopullisen päätöksen prosessin käyttöönotosta. 

Päätöstä varten tulee laatia riittävän kattava esitys siitä, miten uusi prosessi asetettuihin 

tavoitteisiin aikoo vastata (Maluso 1996). Hammerin (1990) mukaan on avuksi, jos esityksessä 

pystyy esittämään numeraalista tietoa. Tässä tutkimuksessa numeraaliset perusteet uuden 

prosessin puolesta olivat arvioita läpimenoaikojen lyhentymisestä sekä työn tehokkuuden 

kasvamisesta työn toteutustapojen järkevöityessä muun muassa työn keskeytysten vähentyessä. 

Jahnukaisen et al. (1996) mukaan on varauduttava, että uuden prosessin käyttöönotto voi kestää 

pitkäänkin. Tutkimuksessa havaittiin, että käyttöönottovaiheen pilkkominen selkeästi 

määritettyihin osaprojekteihin auttaa, vaikka iso osa käyttöönotosta onkin yleistä muutoksen 

vakiinnuttamista. Darmani (2013) suositteleekin projektijohtamisen keinoja muutostoimien ja 

osaprojektien ajamisessa käytäntöön. Muutoksen pilkkoutuessa useisiin, mutta useita osastoja 

koskettaviin osaprojekteihin, on tiiviistä vuorovaikutuksesta huolehtiminen erityisen tärkeää. 

Kehitysprojektin aikana ei rakennettu uutta palkitsemisjärjestelmää, mutta Pitmanin (1995) 

mukaan tärkeintä siinä, on huolehtia palkitsemisen kohdistumisesta uusiin toimintatapoihin. 

Muutoin on vaarana vanhojen tapojen tukeminen, joka heikentää muutoksen juurruttamista. 

 

Miten organisaatiomuutos toteutetaan? 

Tutkimuksen mukaan prosessin uudelleensuunnittelu on merkittävä organisaatiomuutos. Tätä 

tukevat muun muassa Mumford ja Beekman (1994), jotka pitävät organisaatiomuutosta kaikista 

tärkeimpänä uudelleensuunnittelun osa-alueena. Juutin ja Virtasen (2009) mukaan tulee 

tunnistaa muutoksen luonne, joka riippuu muutoksen tarpeesta ja lähtökohdista. Myös Nadler 

ja Tushman (1990) pitävät tärkeänä määrittää syyt muutoksen tarpeelle, jotta voidaan tunnistaa 

ja toteuttaa muutosta edistävät toimenpiteet. Ryhdyttäessä toteuttamaan tutkimusta, olivat 

muutoksen taustat selvillä, mutta muutoksen lopullinen laajuus ja vaikutusalue hahmottuivat 

vasta kehityshankkeen edetessä. Uudelleensuunnittelu muuttaa yrityksen toimintatapoja niin 

laajasti, että se vaikuttaa Al-Masharin ja Zairin (2001) mukaan teknisen ulottuvuuden lisäksi 

myös inhimilliseen ulottuvuuteen kuten ihmisten käyttäytymiseen ja heidän väliseensä 

vuorovaikutukseen. Näiden ulottuvuuksien yhtäaikainen huomioiminen on haaste, joka myös 

tutkimuksessa havaittiin (Sikdar & Payyazhi 2014).  
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Tutkimuksen mukaan muutokseen sisältyvien roolien ja tehtävien huomioiminen organisaation 

eri tasoilla auttaa noiden ulottuvuuksien huomioimisessa. Yritysjohdon keskittyessä pohtimaan 

strategisella tasolla organisaation tavoitteita ja menestyksen mittareita, osastotasolla 

määritetään prosessin tavoitteita ja organisoidaan muutoksen toteutusta. Toimintatasolla 

tavoitteiden lisäksi tulee huolehtia esimerkiksi töiden suunnittelusta ja koulutuksesta. 

 

Tutkimuksen perusteella organisaatiomuutoksen voi jakaa kahteen kokonaisuuteen: 

suunnitteluun ja toteutukseen. Vastaavaan jakoon ovat päätyneet myös Stenvall & Virtanen 

(2007). Havaitsimme tämän konkreettisesti tutkimuksen aikana, kun huomasimme jossain 

vaiheessa termin kehitystiimin vaihtuneen muutostiimiksi. Suunnitteluvaiheeseen sisältyy 

Hayesin ja Hyden (1998) mukaan myös sisäisten ja ulkoisten muutosajureiden esiin tuominen, 

jotta muutoksen välttämättömyys korostuu. Kohdeyrityksen tapauksessa tähän ei tarvinnut 

erityisesti käyttää aikaa. Tutkimuksen mukaan organisaatiomuutoksessa on erityisen tärkeää 

kaikki muutokseen liittyvä viestintä, erityisesti kehityshankkeen vetäjän viestintä. Lähes yhtä 

tärkeää muutosten viestimisen ohella pidettiin tiedon saamista niistä asioista, mitkä eivät muutu 

tai mitkä ovat vielä avoinna (Stenvall & Virtanen 2007). Tutkimuksessa huomattiin, että 

käytettävissä olevan ajan olevan rajallista, on tärkeää suunnitella viestintä eri tarpeiden 

mukaiseksi (Valpola 2004). Viestinnässä ei tule unohtaa käsitellä muutoksen mahdollisia 

haittapuolia. 

 

Tutkimuksen mukaan vastaavaa organisaatiomuutosta on käytännössä mahdotonta toteuttaa 

ilman henkilöstön aktiivista osallistumista. Pirinen (2014) ja Juholin (2008) tukevat tätä 

toteamalla myös, että osallistamalla ihmiset muutokseen he sitoutuvat paremmin ja kokevat 

voivansa vaikuttaa asioihin. Tutkimuksessa huomattiin myös, että organisaatiomuutos, joka 

keskittyy kehittämään työtehtävien suoritusmahdollisuuksia, parantaa työtyytyväisyyttä 

heijastuen asiakkaaseen asti (Holbeche 2006). Tutkimuksen mukaan vallitsevalla 

organisaatiokulttuurilla on vaikutusta muutoksen toteuttamiseen. Valpola (2000) mukaan 

organisaatiokulttuuri on tapa, miten organisaation sisällä toimitaan. Syvään juurtuneiden 

toimintatapojen muuttaminen vaatii työtä ja tutkimuksen mukaan ennen kaikkea perusteluita, 

miksi pitäisi toimia toisin.  
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Tutkimuksessa havaittiin tärkeäksi löytää yhteinen kieli ja ymmärrys kehitystiimin jäsenten 

välille, sillä suhteellisen pienessäkin yrityksessä voi olla lähtökohtaisesti eri näkemyksiä 

(Kuusela 2015). Tämä näkyi esimerkiksi kehityskohteena olevan prosessin nykytilan 

ongelmien juurisyiden ja riippuvuuksien tunnistamisessa. 

 

Tutkimuksen mukaan muutokselle myönteisten osallistujien lisäksi välttämätöntä muutoksen 

läpiviennille on onnistunut muutosjohtaminen. Muutosjohtamista auttaa merkittävästi, jos 

kyetään täsmällisesti määrittämään, millainen muutos halutaan (Valpola 2004).  

Kehityshankkeeseen osallistuvat pitivät tärkeänä muutosjohtajan kykyjä muun muassa 

kuuntelemiseen, vilpittömään vuorovaikutukseen ja avoimeen viestintään liittyen (Juuti & 

Virtanen 2009). Muutosjohtajan täytyy pystyä kohtaamaan objektiivisesti muutoksen aikana 

esiin tulevat asiat ja reagoimaan niihin ripeästi (Stenvall & Virtanen 2007). Tutkimuksessa ei 

vältyttykään yllätyksiltä, mutta niihin oli kyettävä sopeutumaan.  

 

Edellä mainittuja ulottuvuuksia voi kuvata myös johtamisen termein asioiden johtaminen 

(management) ja ihmisten johtaminen (leadership). Tutkimuksen mukaan muutosjohtamisessa 

molempien osa-alueiden on onnistuttava, jota myös muun muassa Kotterin (1996) havainnot 

tukevat. Tutkimuksessa voitiin tunnistaa karkea jakautuminen niin, että kehitysprojektin alku 

keskittyi asioiden johtamiseen, kun taas uuden prosessin käyttöönotosta alkaen korostuu 

ihmisten johtamisen merkitys (Honkanen 2006). Tutkimus allekirjoittaa Sirkinin et al. (2005) 

näkemyksen siitä, että varsinkin muutosprosessin alussa rakenteellisiin tekijöihin keskittymistä 

ei saa unohtaa. Kehityshankkeen alussa on tehtävä esimerkiksi useita valintoja, jotka heijastuvat 

koko muutosprosessiin. Tutkimuksessa ei määritetty kehitysprojektin valmistumisaikarajaa, 

vaan rajattiin kehitystiimin osallistujille tuleva kuormitus. Laskennallisesti sovittiin kaksi tuntia 

kokouksia/viikko ja 1–2 tuntia valmistautumista/kokous. Sirkin et al. (2005) pitävät tätä 

kymmentä prosenttia järkevänä ylärajana. Tutkimuksenkin mukaan muutoshankkeen kestoa 

olennaisempi asia oli sen etenemisen säännöllisyys. Selkeiden välietappien ja tasaisen 

kuormituksen avulla kehitystiimi ei myöskään kokenut liiallista painetta tai stressiä 

normaalitöiden häiriintymisestä (Sirkin et al. 2005). Tasaisesta etenemisestä jouduttiin toki 

tinkimään kehitysprojektin loppupuolella tulleiden yllätysten myötä. Muutosten toki johtamista 

sekin.  



133 

 

   

 

Tähän mennessä mainittujen seikkojen lisäksi, kriittistä muutoksen onnistumisen ja muutoksen 

lujittamisen kannalta on esimerkiksi tulosten saaminen (Kotter 1996). Tämän tutkimuksen 

pienemmiksi tuloksiksi voidaan laskea uuden prosessin täsmällinen kuvaaminen ja 

perusteellinen määrittäminen uusine toimenkuvineen. Varsinaisia, yritysjohdon asettamiin 

tavoitteisiin peilattavia tuloksia lienee mahdollista arvioida kuluvan vuoden loppupuolella. 

Kuten Järvenpää ja Stoddard (1998, 25) muistuttavat, ei uuden prosessin käyttöönoton 

tarvitsekaan olla niin radikaali vaihe kuin sen suunnittelu. He ovat tutkimuksissaan havainneet 

yritysten saavan hyviä tuloksia radikaalin suunnittelun ja evolutiivisen muutosprosessin 

yhdistelmällä. Yksi oleellinen tulos on luonnollisesti kehityshankkeen toteuttamisen 

onnistuminen, jota arvioitiin kehitystiimille tehdyllä palautekyselyllä. Muita muutosta lujittavia 

nopeita tuloksia on pyritty saamaan kahdenkeskisillä palautekyselyillä uusien tehtävien 

koulutuksen yhteydessä. Tutkimuksen mukaan näistä on apua muutosvauhdin ylläpitämiseksi 

(Kotter 1996).  

 

Kriittistä muutoksen juurruttamisen kannalta on tutkimuksen mukaan myös huolehtia siitä, että 

on selvää mitä muutoksen käyttöönottovaiheessa tapahtuu. Muutostiimi sai mielestään 

tarpeeksi kattavasti tietoa siitä, mitä kunkin vastuulle jää, kun kehitysprojektin yhteinen vaihe 

päättyy ja kehitystoimien jalkautus osaprojektien muodossa alkaa. Palautekyselyn tulokset on 

esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 7. 

 

Miten Lean-periaatteita voi hyödyntää toimistoprosessien uudelleenjärjestelyssä? 

Lisämausteena ja mielenkiinnon kohteena tutkimuksessa oli Lean-periaatteiden 

hyödyntämismahdollisuuksien tutkiminen. Osalla muutostiimin jäsenistä oli jonkun verran 

aiempaa kokemusta Lean-periaatteiden hyödyntämisestä, esimerkiksi tuotantoprosessien 

kehittämistyön ja laatutyöryhmiin osallistumisen myötä. Katsottiin joka tapauksessa 

tarpeelliseksi opiskella ensin aihetta kehitystiimin vetäjän laatiman perehtymismateriaalin 

avulla. Mikäli aikaa olisi ollut enemmän käytettävissä, perehtyminen aiheeseen olisi voinut olla 

syvällisempää. Alan kirjallisuus korostaa, että pelkällä Lean-työkalujen käytöllä, ilman Lean-

filosofian syvällisempää omaksumista, ei saavuteta parhaita mahdollisia tuloksia.  

Tutkimuksen mukaan Lean-periaatteita on kuitenkin mahdollista hyödyntää toimistoprosessien 

uudelleenjärjestelyssä (Chiarini 2013).  
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Kehitystiimin mukaan on tosin jossain määrin makuasia, onko työnteon mahdollisuuksien 

optimoiminen Lean-periaatteiden hyödyntämistä, vai onko vaikkapa turhan työn välttäminen 

vain järkevää ja itsestään selvää. Lean-filosofiasta kehitystiimi löysi joka tapauksessa 

käyttökelpoisia muistisääntöjä ja analyysimenetelmiä, joilla esimerkiksi prosessin työnkulun 

virtausta ja tehtävien vastuujakoa analysoitiin ja suunniteltiin. Yhtenä tärkeimpänä ajatuksena 

pidettiin työn sujuvaan virtaukseen tähtäävää toimintaa. Visualisoimalla työn kulku 

kehitystiimi pystyi paikallistamaan kohtia, jotka aiheuttavat hidasteita työn virtaukselle. Työn 

tuotosten tarkastelu yhdistettynä prosessin osallistujien tarpeisiin, osoitti kohtia tarpeettomasta 

tai päällekkäisestä työstä. Aiemmassa prosessissa tehtiin tuotoksia, joita ei kukaan prosessissa 

myöhemmin tarvinnut. Samoin joidenkin tietojen kirjaustapa oli sellainen, että joku toinen 

osallistuja muokkasi kyseistä tietoa myöhemmin. Korjaustoimena tiedon alkuperäistä 

kirjaustapaa muutettiin niin, että sitä pystyi myöhemmin hyödyntämään suoraan ilman 

muokkaustarvetta.  

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin prosessin tuotosten yhteydessä standardoitua työtä (Tapping & 

Shuker 2003), mutta kehitystiimi katsoi tärkeämmäksi standardoida nimenomaan tuotokset; 

eivät tapoja, millä ne tuotetaan. Tätä tukee Danielssonin (2013) tiimipohjainen 

toimistotyöskentely, jossa tiimeille annetaan enemmän vapauksia kehittää toimintatapojaan 

tuotosten tuottamiseksi. Vaikka työskentelyolosuhteisiin liittyen ei tehty kehitysehdotuksia tai 

-toimia, osa toimihenkilöistä on silti ryhtynyt kehittämään leanimpaa työympäristöä 

visualisoimalla omaa työjonoaan kuviossa 32 esitetyllä tavalla.  

 

 
Kuva 32. Muutoksia kohdeyrityksen työympäristössä 
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Yksi keskeinen Lean-periaatteiden hyödyntämistapa oli seitsemän hukan käyttäminen niin 

prosessin nykytilan analysoinnissa, kuin uuden suunnittelussakin (Chiarini 2013, Fabrizio & 

Tapping 2006). Hukkia ja työn keskeytyksiä tunnistettiin lukuisia ja varsinkin prosessin 

pullonkaulaksi tunnistetusta suunnitteluvaiheesta niiden poistamisella on todistettavaa hyötyä 

(Torkkola 2021).  

 

Vaikka just-in-time tuotantofilosofiana tulikin tunnetuksi jo ennen Lean-käsitteen syntyä, sitä 

käsiteltiin tutkimuksessa yhdessä Lean-periaatteiden kanssa. Kohdeyrityksen 

tuotannonohjausperiaatteen muuttaminen imuohjaukseksi on radikaali muutos. Se on kuitenkin 

välttämätön, mikäli halutaan välttää suunnitteluvaiheen olevan prosessin pullonkaula. Havainto 

saa tukea muun muassa Dallasegalta et al. (2013). Suunnittelulta on vähennettävä turhan työn 

tekemistä eli sen on tuotettava tuotoksia vain tarpeeseen. Tulee kuitenkin vaatimaan paljon 

työtä muilta tiimeiltä, jotta suunnittelua pystytään ruokkimaan oikeilla syötteillä kaiken aikaa.  
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8 POHDINTA 
 

Laadulliseen tutkimukseen kuuluu menetelmien luotettavuuden tarkastelu. Tarkastelua tehdään 

kahden käsitteen kautta: reliabiliteetti (tutkimustulosten toistettavuus) ja validiteetti (käytetyn 

tutkimusmenetelmän vastaavuus tarkoitukseen). (Hirsjärvi et al. 2018, 231.) Tutkimuksen 

toistettavuuden arviointi on moniulotteista. Tutkimusprosessi on kuvattu tarkasti ja tehdyt 

valinnat on perusteltu. Toisaalta tutkimukseen sisältyneitä haastatteluja ei ole erikseen 

litteroitu, vaan niissä esiin tulleet asiat on huomioitu esimerkiksi prosessikuvauksissa ja 

kokousten raporteissa. Haastatteluissa esitetyt kysymykset ovat toisaalta alan kirjallisuudesta 

hyödynnettyjä ja tässäkin työssä esitettyjä.  

 

Kehitysprojektin toteutuksessa käytettiin alan kirjallisuudessa esitettyjä viitekehyksiä ja 

muutosmalleja, mutta jokainen organisaatiomuutos on silti ainutlaatuinen tapahtuma. Onkin 

vaikea arvioida toistettavuuden näkökulmasta sitä, millainen lopputulos saataisiin jossain 

toisessa yrityksessä samanlaisella kehitysprojektilla. Luotettavuutta on tässä tutkimuksessa 

pyritty parantamaan tapahtumien tarkalla kuvauksella ja tehtyjen valintojen perusteluilla.  

 

Tutkimuksen tavoitteena tutkia, miten prosessin uudelleensuunnittelu toteutetaan ja mielestäni 

tähän löydettiin vastaus. Prosessin uudelleensuunnittelu on tämän kokemuksen perusteella 

raskas projekti. Kilpaillulla alalla pienehkössä yrityksessä ei toimihenkilöiden työajassa ole niin 

sanotusti löysää, joten kehitysprojektiin käytetty aika saattaa olla stressaavaakin osallistujien 

mielestä. Urakasta selvittiin silti kunnialla, pienistä yllätyksistä huolimatta. Joskin vasta aika 

näyttää lopullisesti, miten hyvä uudesta prosessista tuli.  

 

Prosessin oli yksittäisen yrityksen tietty prosessi, mutta mahdollisuuksia yleistettävyyteen on. 

Esimerkiksi prosessin kuvaamisen työkaluja, nykytilan ymmärtämisen menetelmiä ja 

uudelleensuunnittelun vaiheistusta voi soveltaa muissakin kuin tilaus-toimitusprosesseissa. 

Vielä yleistettävämpi tutkimuksen toteutus oli organisaatiomuutoksen tarkastelun osalta. 

Muutoksen keskiössä ovat ihmiset ja organisaatiokulttuuri, jotka löytyvät käytännössä 

jokaiselta työpaikalta. On kuitenkin muistettava, että muutokset eivät luultavasti koskaan 

vaikuta jokaiseen yritykseen henkilöön yhtä paljon. Muutosjohtajuudessa tämä on otettava 

huomioon.  
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Muutoksen toteutusta ja muutosjohtajuuden onnistumista kehitysprojektin aikana olisi vaikea 

mittareilla todentaa, joten arviointi toteutettiin palautekyselynä kehitystiimin jäsenille. 

Kehitystiimille järjestettyyn palautekyselyyn osallistuminen oli mahdollista tehdä anonyymisti, 

joka lisää vastausten luotettavuutta. Vaikka kysymykset oli pyritty muotoilemaan 

mahdollisimman neutraalisti, toisenlaisilla kysymyksillä vastaukset olisivat voineet olla 

erilaisia. Toisaalta vastausprosentti oli 100, mikä lisää vastausten luotettavuutta. Arvosanat ja 

kommentit olivat pääosin hyviä ja positiivisia ja kehitystiimi oli tyytyväinen toteutukseen. 

Heikkoutena oli se, että muutoksen haittapuolia ei ollut riittävästi tuotu esille. Kehitystiimi oli 

muutokselle valmiiksi myönteinen, mitä voi pitää arvosanoja nostavana seikkana. 

Muutosvastaisuus olisi luultavasti näkynyt arvosanoissa ja kommenteissa, riippumatta 

projektin onnistumisesta. 

 

Tutkimuksen mahdollisena heikkoutena voi pitää laajan muutoksen toteuttamista oman 

yrityksen henkilöstön voimin. Muutosjohtaja työskentelee kohdeyrityksessä, mikä on saattanut 

heikentää objektiivisuutta esimerkiksi konsulttiin verrattuna. Toisaalta muutosjohtajalla ei ollut 

ennakkoasenteita organisaatiomuutosta kohtaan mikä parantaa puolueettomuutta. Kehitystiimi 

piti valintaa toteuttaa muutoshanke omin voimin oikeana ratkaisuna ja konsultin apua 

käytettäessä ei ehkä olisi voitu alussa jättää aikataulua avoimeksi. Jälkikäteenkin arvioituna oli 

oikea päätös rajata kehitystiimin jäsenten normaalityön päälle tuleva kuormitus. On 

huomioitava, että jokaisen yrityksen kohdalla tämä ei varmastikaan onnistu, vaan yritysjohto 

saattaa edellyttää tarkkaa aikataulua kehitysprojektille. Tässä tapauksessa kehitysprojekti kesti 

noin kuusi kuukautta aloituskokouksesta siihen, kun uudet toimintatavat olivat kuta kuinkin 

täysin käytössä. Ottaen huomioon koronapandemian tuomat viivästykset ja muut projektin 

aikana tulleet haasteet, aikaa voinee pitää normaalina. 

 

Tutkimuksen jälkeen on helppo allekirjoittaa tutkimuksen teoreettisessa osuudessa käsiteltyjä 

asioita. Sikdarin ja Payyazhin (2014) näkemykset liiketoimintaprosessien 

uudelleensuunnittelun ja organisaatiomuutoksen vaikeasta integraatiosta tulivat käytännössä 

hyvin esiin. Molemmista on huolehdittava koko ajan. Ilman asioiden johtamista ei kokouksista 

tule hyödyllisiä, mutta ilman ihmisistä huolehtimisesta ei muutokselle kasva juuria. Vastaavissa 

projekteissa on eduksi, mikäli alkusuunnitteluun on riittävästi aikaa niin, että valmistelua ehtii 

tekemään enemmän etukäteen.  
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8.1 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tätä kirjoittaessa kohdeyrityksen uusi prosessi jatkaa juurtumista osaprojektien voimin. Vie 

aikaa ennen kuin kaikki osa-alueet ovat tavoitteiden mukaisessa tilassa. Yrityksessä useat 

projektit ovat pitkäkestoisia ja menee kuukausia ennen kuin kaikkiin mittareihin on tullut edes 

vähän dataa arvioitavaksi. Nyt voisikin olla oikea hetki pohtia mahdollisen palkkiojärjestelmän 

rakentamista uuden prosessin suorituskykytekijöiden ympärille. Se mahdollisuus tulee ainakin 

selvittää, sillä oikeanlaisella palkkiojärjestelmällä voi lujittaa muutosta ja tukea uusia 

toimintatapoja.  

 

Tutkimuksessa uudistettiin kohdeyrityksen tilaus-toimitusprosessi asiakkaan tilaushetkestä 

maksusuorituksen vastaanottamiseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin edeltävältä prosessilta eli 

tarjouslaskentaprosessilta tulevaa tuotosta (tilauksen lähtötiedot), mutta muutoin kyseistä 

prosessia ei käyty läpi. Tutkimus kuitenkin osoitti, miten suuressa roolissa vastaanotettujen 

tilausten lähtötietojen kattavuus on, joten siinä on selkeä kehityskohde. Mitä valmiimpia 

tilauksia yritys pystyy kirjaamaan, sitä tehokkaammin tilaus-toimitusprosessi pystyy niitä läpi 

kuljettamaan. Oleellisessa roolissa on tietysti asiakas, joka tulee ottaa mukaan tällaiseen 

kehittämiseen. Esimerkiksi tuotekonseptiajattelua yhdessä asiakkaan näkökulmien kanssa 

rakentamalla voi olla mahdollista luoda standardoidumpia tuote- ja palveluvalikoimia, joista 

olisi apua myyntityössäkin.  

 

Toinen, seuraavaksi kehitettävä prosessi, voisi olla kohdeyrityksen tuotekehitysprosessi. Se on 

ollut läpi yrityksen historian pitkälti yrityksen toimitusjohtajan vastuulla. 

Tuotekehitysprojekteja järjestetään yrityksessä satunnaisesti, mutta ne ovat aina tärkeitä 

tuoteportfolion kannalta. Ensimmäinen kehitysaskel olisi määritellä ja kuvata prosessi 

osallistujineen, johon yrityksellä on nyt hyvät työkalut ja toteutusmallit. 
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Liite 2.
Kehitysprojekti OTC-2021: Nykyisestä tilaus-toimitusprosessista havaittuja ongelmakohtia.

Nro Osa-alue/toiminto Havaittu ongelma

1 Tarjouslaskenta
Asiakkailla on usein vaikeuksia saada määritettyä tilaustaan, joten kaupat tehdään 
usein vajanaisilla lähtötiedoilla tai jo "valmiiksi myöhässä".

2 Tarjouslaskenta
Puutteet tarjousvaiheen tietojen siirtymisessä tilaus-toimitusprosessiin kaupanteon 
jälkeen.

3 Koko prosessi
Urakkasisällön muuttaminen (optioiden tilaaminen, muut lisäykset sekä muutokset 
sisältöön ja aikatauluun) jälkikäteen aiheuttaa ongelmia ja säätämistä mm. urakan 
toteutusaikatauluun.

4 Koko prosessi
Tietotaidon hajanaisuus ja vaillinainen hyödyntäminen.

5 Koko prosessi
Kustannukset saavat vain vähän huomiota ja niillä ei ole juurikaan toimintaa 
ohjaavaa vaikutusta.

6 Koko prosessi
Tilausten läpimenoaika on pitkä ja yhdeksi pullonkaulaksi on tunnistettu 
suunnitteluvaihe eli tilausten tietojen muuttaminen tuotantosuunnitelmiksi.

7 Koko prosessi
Tilausten tilanne ja eteneminen ja läpimenoajan ennustettavuus ei ole oikein 
kenellekään selvää.

8 Koko prosessi
Tilaus-toimitusprosessin tehokkuudesta on vaikea saada käsitystä; missä 
kohdissa on kulloinkin ongelmia, pullonkauloja yms.

9 Projekti-insinöörit
Epäselvistä vastuualueista johtuva ylimääräinen työn kuormittavuus.

10 Projekti-insinöörit
Ylimääräinen stressi, joka aiheutuu vaikeudesta järjestellä ja priorisoida omia 
työtehtäviään. "Köydenvetoa" suunnittelutehtävien ja asennusten ohjauksen välillä.

11 Projekti-insinöörit
Projekti-insinööreillä on tilaus-toimitusprosessin lisäksi erilaisia tukitehtäviä, kuten 
asentajien tuntikirjanpito, joka tehdään vielä hyvin manuaalisesti.

12 Myynti                   
(tilausten kirjaus)

Urakan tiedot, kuten ovikohtaisesti määritetyt materiaalit sekä työ- ja 
asennustunnit, ovat laskentaexceleistä osin hankalasti kerättävissä ja Vasmetin ja 
Aldoorin välillä eri tavalla toteutettu.

13 Suunnittelutoiminta
Tuotteisiin suunnitellaan yksityiskohtia tai materiaaleja, jotka ovat tuotannon 
kannalta kalliita (työläitä tehdä tai kallis hinta) toteuttaa.

14 Suunnittelutoiminta
Tuotannon kanssa sovitut toteutustavat jäävät usein kertaluontoisiksi ja 
myöhemmin toinen projekti-insinööri saattaa vastaavan tuotteen kohdalla piirtää 
toisenlaisen ratkaisun.

15 Suunnittelutoiminta
Suunnittelu koetaan usein raskaaksi ja katkonaiseksi toteuttaa, kun lähtötiedot ovat 
usein hajanaiset ja puutteelliset. 

16 Suunnittelutoiminta
Joidenkin tuotteiden suunnittelua (esim. jotkut profiiliovet ja alumiinijulkisivuliittymät) 
joudutaan tekemään usein uudelleen, kun aiemmat tuotokset eivät ole kätevästi 
saatavilla.

17
Suunnittelutoiminta / 

Tuotannon 
mater.hankinta

Tiedot myyjien tarjouslaskentavaiheessa tehdystä materiaalikilpailutuksesta siirtyy 
materiaalihankintaan vaihtelevalla menestyksellä.



 

Nro Osa-alue/toiminto Havaittu ongelma

18 Tuotannon 
materiaalihankinta

Lasien tilaamiseen liittyy monta "mahdollisuutta" inhimillisen virheen tekemiseen. 
Lasien mittoja kirjataan monta kertaa käsin eri ihmisen toimesta.

19 Tuotanto
Tuotannosta on usein vaikea saada ilmoitusta sovituista aikatauluista 
myöhästymisestä/tietoa valmistumisajankohdasta.

20 Asennusten ohjaus
Työmaalta on usein vaikea saada todenmukaista tietoa aikatauluista/ 
asennuspaikkojen valmiudesta.

21 Asennusten ohjaus
Projekti-insinöörit kokevat, että nykyisellään ei ole tarpeeksi aikaa käydä itse 
tarkistamassa mestoja ja sopimassa asioista työmaalla.

22 Asennusten ohjaus
Asennusten ohjauksessa ei oteta tarpeeksi huomioon mitä myynti on varannut 
kustannuksia (työtunteja ja kalustoa) asennusvaiheeseen.

23 Asennusten ohjaus
Projekti-insinööreillä menee päivittäin paljon aikaa asennuskalenterin järjestelyyn ja 
muutosten hallintaan. Muutoksia aiheuttavat työmaat, tuotanto (tuotteiden 
valmistuminen viivästynyt) sekä asentajat (esim. sairaslomat).

24 Asennus
Usein kostautuu odottamattomina yllätyksinä se, että mestoja ei ole käyty 
etukäteen tarkistamassa. Ongelmia voi tulla yhtä lailla haalaamisessa kuin itse 
asentamisessakin.

25 Asennus
Asennuksessa tulee välillä turhia käyntejä/tehottomia työpäiviä, kun asennettavaa 
ei olekaan koko päiväksi.

26 Asennus
Silloin tällöin asennusten toteutusta ei ole ihan kokonaan mietitty, vaan jätetty 
asioita asentajien ratkaistavaksi. Usein huonoin seurauksin.

27 Asennus
Asennuskohteeseen varattu ja hankittu nostokalusto ei ole aina työhön soveltuva.

28 Asennus
Tuotteissa olevat virheet, jotka havaitaan vasta asennusvaiheessa, aiheuttavat 
paljon ylimääräistä työtä ja järjestelyä. 

29 Asennus
Valitettavan usein kohteista jää jotain pieniä rääpetöitä rästiin, joita ei hoideta 
tarmokkaasti pois alta. Asentajat on usein aikataulutettu jo uuteen kohteeseen, jota 
pidetään tärkeämpänä.

30 Taloudellinen 
loppuselvitys

Taloudellisen loppuselvityksen tekeminen voi olla hyvin työlästä ja jäädä 
vajavaiseksikin, jos lisä- ja muutostöitä ei ole kirjattu yhteiseen paikkaan 
toteutumishetkellä.

31 Taloudellinen 
loppuselvitys

Vasmetin ja Aldoorin erilaiset laskenta- ja toimintatavat kaksinkertaiset 
laskutuskäytännöt.

32 Taloudellinen 
loppuselvitys

Laskentaexcelin ja Lemonsoftin ajan tasalla ylläpitäminen ja synkronointi 
loppuselvitysvaiheessa aiheuttaa välillä ylimääräiseltä tuntuvaa vaivaa.

33 Laskutus
Keskeneräisiksi osoittautuvista työsuorituksista tuodut laskutusimpulssit 
aiheuttavat turhaa vaivaa hyvityslaskujen lähettämisen muodossa ja pidentävät 
kassakiertoa.

34 Laskutus
Vaihtelevat tavat (joskus hankastikin selvitettäviä tietoja sisältävät) tuoda 
laskutustietoja aiheuttavat välillä ylimääräistä vaivaa laskujen muodostamisessa.
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Reskontra Oikea-aikainen tieto laskutusta varten. Excelissä 
ja Lemonsoftissa tuotteet samassa 
järjestyksessä.

Excel ja Lemonsoft ovat synkassa.Ristiriitaiset tai puutteelliset laskutustiedot. Ei 
ole asiakkaan laskutusviitettä. 

Tuotanto-
päällikkö

Kun suunnitelmat on loppuun asti suunniteltu ja 
mietitty. Vakiomateriaalien ja -ratkaisujen 
käyttäminen.

Tuotteiden suunnittelussa on 
priorisoitu valmistettavuutta. 
Enemmän vakioratkaisujen 
käyttämistä.

Projekti-
insinööri

Jos asentajien työkalenteri on ajan tasalla. Jos 
työmaalta saa realistista tietoa esim. 
aikataulusta! Kun on aikaa "pitää työmaata 
kädestä". Edelliseltä vaiheelta saatu tarkka 
aikataulu. Selkeä tieto asennuksen kestosta.

Valmiiksi tiedossa budjetoitu 
asennuksen kesto. Luotettavammat 
tiedot työmailta. Enemmän aikaa 
huolehtia työmaista.

Asentajat Projekti-insinöörien viime hetken työmaan 
tarkastuskäynnit. Mitä tarkemmin urakan sisältö 
ja rajattu ja esitetty. Kuorma-autolla tehdyt 
materiaalikuljetukset. Jos on mietitty haalaukset 
ja nostot huolella.

Asennuspaikkojen etukäteistarkastus. 
Mieluummin kahdella ryhmällä 
tehokkaalle työmaalle. Oikeanlainen 
nostokalusto.

Myynti Lisä- ja muutostyöt on systemaattisesti kirjattu 
toteutumishetkellä Lemonsoftiin. Työmaan 
kuittaama itselleluovutuslista on aina toimitettu 
valmiiksi.

Tiedot on valmiina loppuselvityksen 
laatimista varten ja 
itselleluovutusdokumentit löytyy.

Jos tuotannon täytyy vielä selvittää jotain tietoja 
kesken valmistuksen.

Työmaalta ei saa todellista tietoa, vaan sitä 
pantataan aikataulun loppuun asti. Tällä hetkellä 
liian vähän aikaa työmaakäynneille.

Hankalat työmaat vievät resursseja ja sotkevat 
muidenkin työmaiden hoitamisen. Jos ei ole 
esitetty tuotteiden liittymädetaljeja. Asennuksia 
yritetään tehdä liian aikaisin.

Merkkaamattomat lisä- ja muutostyöt. 
Projektien tietoja eri järjestelmissä, jotka 
pysyttävä synkassa loppuun asti.

Myynti Jos pohjatyö on laskentavaiheessa tehty 
huolellisesti (tietojen oikea kirjaustapa). 

Tuotanto-
päällikkö

Mitä enemmän suositaan vakiomateriaaleja. 
Mitä vähemmän virheitä. Jos 
materiaalihankinnoille jää realistinen aika.

Projekti-
päällikkö

Mitä paremmin kohteisiin on perehdytty jo 
ennen tilauksen kirjaamista. 

Projekti-
insinööri

Jos tuotteet ovat samassa järjestyksessä eri 
järjestelmissä. Jos aikataulu on tiedossa. Mitä 
paremmin pureskeltu tilaus ja siitä luotu kooste. 
Jos ei puutu lähtötietoja.

Sisältö ei ole tiedossa tilausvaiheessa. 
Tilauspäätöksen tekeminen kestää. 
Revisiopäivitykset. Yleinen epätietoisuus mitä 
on tilattu. Asiakkaiden erilaiset tavat tehdä 
tilaus. 

Projektin tiedot ovat hajallaan eri järjestelmissä. 
Ei ole tietoa toimitusajasta. Avoimeksi jääneet 
asiat. 

Julkisivujen suunnittelu (erilaiset toteutustavat). 
Joidenkin suunnitteludokumenttien työläs 
tulostusvaihe.

Suunnitteluvirheet.

Laskelmapohjien ja tuotejaotteluiden 
oltava selkeät. Lähtötiedot oltava 
valmiit. Yhtenäiset toimintamallit.

Suunnitteluvirheiden vähentäminen. 
Automaation hyödyntäminen 
materiaalitietojen listaamisessa 
hankintaa varten.

Jonkinlainen käsitys toimitusajasta. 
Valmiimmat tilausten määrittelyt. 
Systemaattisempi tapa projektien 
käsittelyyn.

Työkuorman järkevöitys (suunnittelu 
kärsii as.toiminnasta ja päinvastoin). 
Tuotteiden ja ratkaisujen vakiointi. 

Kirjaa 
tilaus

Käsittele 
projekti

Suunnittele 
tuotteet

Tilaa 
materiaalit

Valmista 
tuotteet

Järjestä 
asennus

Asenna 
tuotteet

Tee 
taloudellinen 
loppuselvitys

Laskuta 
projekti
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(liite 7. jatkoa) 

 

 

 

Valitse kolme muutosprojektin vetäjän/esimiehen ominaisuutta, jotka 
ovat mielestäsi tärkeimpiä muutosta toteutettaessa: 

 

                                (jatkuu) 
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