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Digitalisaatio vauhdittaa yritysten tarvetta tarkastella, kehittää ja tehostaa tärkeitä liiketoi-

mintaprosessejaan. Liiketoimintaprosessien johtamisen viitekehys ja prosessiautomatisaatio 

ovat työkaluja, joilla yritykset voivat hallita ja kehittää liiketoiminnan kannalta merkittäviä 

prosessejaan. Tapoja liiketoimintaprosessien automatisoimiseksi on lukuisia, ja tämän tutki-

muksen tarkoituksena on selvittää juuri toimeksiantajayritykselle sopivin keino automati-

soida liiketoiminnan kannalta tärkeä, kohdennetun markkinoinnin liiketoimintaprosessi. 

Tässä diplomityössä käsitellään suomalaisen päivittäistavarakaupan yrityksen asiakkuuden-

hallintaprosessin automatisoimisen vaihtoehtoja toimintatutkimuksen avulla. Työssä luo-

daan katsaus asiakkuudenhallinnan, prosessijohtamisen ja prosessiautomaation teoriaan, 

jotta lukija ymmärtää tutkimusongelman kontekstin ja taustan sekä prosessien kehittämisen 

ja automatisoinnin menetelmät. Kirjallisuuskatsaus luo pohjan työn empiirisen tutkimuksen 

osuuteen, jossa kuvataan yrityksen nykytila sekä selvitetään liiketoimintaprosessin automa-

tisointimahdollisuuksia, prosessin parissa työskenteleviä asiantuntijoita osallistaen. Empii-

risen osuuden tärkein aineistonkeruumenetelmä on havainnointi kehityspalavereista. 

Kehityspalavereissa syntyi nopeasti yhtenevä mielipide siitä, että liiketoimintaprosessi tulisi 

automatisoida pääasiassa Python-ohjelmointikieltä käyttäen. Aikaisempi tutkimus sekä tie-

teellinen kirjallisuus tukevat tätä johtopäätöstä, ottaen huomioon prosessin kompleksisuuden 

sekä yrityksen sisäisen kompetenssin Python-kehitykseen. Tutkimuksen tuloksena syntyi 

päätös, että prosessin automatisointi toteutetaan ikään kuin yrityksen sisäisenä ulkoistuksena 

vuoden 2022 aikana ja sen uskotaan vähentävän manuaalista työtä, virheiden mahdollisuutta 

sekä luovan hedelmällisen pohjan prosessin ominaisuuksien jatkokehitykselle.  
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Digitalization is pushing organizations to examine, develop and automate their business pro-

cesses. The framework of Business Process Management (BPM) and Business Process Au-

tomation (BPA) are instruments that an organization can utilize for managing and develop-

ing its key business processes. There are many ways to automate business processes, but the 

goal of this study is to find the most suitable way for the client organization to automate its 

important business process. 

This thesis focuses on utilizing action research to find the optimal automation path for a 

loyalty program -related business process at a large Finnish grocery trade company. To con-

textualize the topic, the thesis starts with a theoretical overview of Customer Relationship 

Management, BPM and BPA. The theoretical part lays a solid foundation for the empirical 

part of the thesis, in which the client company and its current situation and challenges are 

described. The research approach is based on action research where specialists at the client 

company participate in the research and problem-solving process. The most important data-

collection method in the empirical part is observation of the development project meetings. 

The unanimous proposal for the business process to be automated using programming lan-

guage Python quickly emerged in the meetings. Prior research and literature support this 

conclusion considering the complexity of the business process and the client company’s 

competence in Python development. As a result of this research, the automation will be car-

ried out as an in-house outsourcing project during the year 2022 and it is expected that it will 

reduce manual work and the possibility for errors. The automated process will also create 

promising foundation for further development of the features within the process.  
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1 Johdanto  

Tässä tutkimuksessa etsitään keinoja automatisoida suomalaisen päivittäistavarakaupan yri-

tyksen asiakkuudenhallinnan prosessi, jonka toimitusvarmuudesta ja hauraudesta etenkin 

prosessin parissa työskennelleet asiantuntijat ovat ilmaisseet huolensa. Prosessi on osa yri-

tyksen strategiaa olla kaupan alan edelläkävijä digitalisaatiossa, joka on Kaupan liiton mu-

kaan voimakkaimmin kaupan toimintaympäristöä ja -edellytyksiä muokkaava tekijä. (Kau-

pan liitto 2020) Myös kaikkien huulilla oleva inflaatio vaikuttaa yrityksen toimintaympäris-

töön, hintojen muutokset ovat aiempaa nopeampia, mikä edellyttää yrityksiltä entistäkin ket-

terämpää reagoimista. Nyt, jos milloinkaan, on aika läpivalaista vanhentuneet liiketoiminta-

prosessit ja tehdä niistä aikaisempaa luotettavampia, dynaamisempia sekä automaattisempia. 

 

1.1. Työn tausta ja tarkoitus 

Pärjätäkseen alati kiristyvässä kilpailussa, yritysten on löydettävä jatkuvasti uusia tapoja ke-

hittää liiketoimintaprosessejaan tehokkaammiksi ja paremmiksi. (Penttinen 2018) Paran-

taakseen liiketoimintaprosessejaan ja sitä kautta kilpailukykyään, on yritysten löydettävä uu-

sia tapoja toteuttaa toimintaansa, pitkälti informaatioteknologian mahdollistaman tehostami-

sen ja nopeuttamisen kautta. (Kasim et al. 2018) Organisaatioiden kannalta tärkeitä proses-

seja ovat ne, jotka ovat välttämättömiä organisaation menestymisen kannalta ja niitä nimite-

täänkin usein liiketoimintaprosesseiksi. (Laamanen & Tinnilä 2009, s. 121) 

Tämä patistaa yrityksiä ja organisaatioita miettimään uudelleen liiketoimintaprosessejaan. 

Se mikä oli tehokasta ja järkevää viisi vuotta sitten, ei välttämättä enää ole sitä, sillä tehok-

kuus on lopulta suhteellinen käsite. Informaatioteknologia tarjoaa useita eri vaihtoehtoja pa-

rantamiselle alttiiden liiketoimintaprosessien kehittämiseen, liiketoimintaprosessien auto-

matisoinnin kautta. (Penttinen et al. 2018) Tarve prosessien kehittämiselle ei suinkaan aina 

tule suoraan ulkoisten tekijöiden seurauksena, vaan kuten tämänkin tutkimuksen kohteena 

olevan prosessin kohdalla, ensialoitteet prosessin kehittämiseksi tulivat yrityksen sisäisesti, 

prosessin parissa työskenteleviltä työntekijöiltä. 
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Tämän tutkimuksen tarkoitus on löytää toimeksiantajayritykselle ne keinot, joilla strategi-

sesti tärkeää kohdennetun markkinoinnin liiketoimintaprosessi voitaisiin automatisoida. 

Tutkimus toteutetaan yrityksen sisäisesti ilman ulkopuolista konsultointia. Tästä johtuen toi-

mintatutkimus sopii hyvin tutkimusstrategiaksi, koska siinä työntekijät tutkivat omaa työ-

tään ja se tähtää käytännön muutoksiin. (Kananen 2014, s. 11) Tutkimuksessa pyritään vas-

taamaan tutkimuskysymyksiin teoriaosuudessa käsiteltävän aiemman tutkimustiedon ja em-

piriaosuudessa toimintatutkimuksen avulla syntyneiden johtopäätöksien perusteella. 

Tutkimuksen kohde on suuren suomalaisen kaupanalan yrityksen päivittäistavarakaupan di-

gitaalisen markkinoinnin liiketoimintaprosessi, jonka ydinajatuksena on tarjota kanta-asiak-

kaille viikoittain vaihtuvia, asiakkaiden ostohistoriaan ja muihin kohdennuslogiikoihin pe-

rustuen, tarjouksia elintarvikkeista ja käyttötavaroista. Päivittäistavarakaupalla tarkoitetaan 

elintarvikkeiden sekä päivittäisten kulutustavaroiden, joita ostetaan ruokaostosten yhtey-

dessä, myyntiä. Suomen päivittäistavarakaupan ryhmittymien arvonlisäverollinen päivittäis-

tavaramyynti oli vuonna 2020 20,2 miljardia euroa. (PTY 2021) Asiakas näkee hänelle tar-

jottavat edut digitaalisten kanavien kuten, mobiilisovelluksen, verkkosivuston tai sähköpos-

tiviestien kautta. Tämän kanta-asiakkuusohjelman piiriin kuuluvan markkinointitoimenpi-

teen tavoitteena on lisätä asiakasuskollisuutta asiakaspalkitsemisen kautta. Yritys on tunnis-

tanut riskin siitä, että prosessin toiminnan epävarmuus voi aiheuttaa suuren määrän asiakas-

pettymyksiä, jos asiakkaat eivät saa viikoittaisia tarjousetujaan totutusti. Asiakaspettymyk-

set taas vaikuttavat negatiivisesti asiakasuskollisuuteen ja siten myös liiketoimintaan.  (An-

derson & Mittal 2000) 

Liiketoimintaprosessien automatisoinnista on tehty runsaasti tutkimuksia, etenkin suhteelli-

sen tuoreen automatisointiteknologian, ohjelmistorobotiikan (RPA), hyödyntämisen näkö-

kulmasta. Viimeaikaiset tutkimukset ovat keskittyneet esimerkiksi hankinnan, taloushallin-

non ja muiden toimistoliiketoimintaprosessien automatisoinnin implementointiin ohjelmis-

torobotiikan avulla. (Korhola 2019, Paavilainen 2022) Toisin kuin aiemmissa tutkimuksissa, 

tässä tutkimuksessa, automatisoitava prosessi on suhteellisen kompleksinen, jonka suoritta-

mistaajuus on suhteellisen matala. Toisaalta prosessi on myös suhteellisen ainutlaatuinen, 

koska se on kohdeyrityksen itsekehittämä, jotta se pystyy palvelemaan jopa maailman mit-

takaavassa ainutlaatuista liiketoimintamallia.  

Ketteränä ja edullisempana vaihtoehtona esitetyllä ohjelmistorobotiikallakin on omat rajoit-

teensa ja on olemassa joukko liiketoimintaprosesseja ja tapauksia, joissa perinteisemmät ja 
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raskaampanakin pidetyt automatisointimenetelmät ovat paremmin soveltuvia automatisoin-

timenetelmiä. Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten tutkimuksen kohteena oleva prosessi 

kannattaisi automatisoida.  

Mitä tahansa prosessia automatisoidessa, on hyvä pysähtyä hetkeksi pohtimaan automatisoi-

tavan prosessin toimintaa kriittisesti. Kaikkia prosesseja ei ole järkevää automatisoida sel-

laisena, kuin ne sillä hetkellä ovat. Bill Gatesin sitaatti kiteyttää hyvin lähtöoletusta siitä, 

ettei tehotonta prosessia kannata automatisoida sellaisenaan: 

”Ensimmäinen sääntö minkä tahansa teknologian käyttämisessä liiketoiminnassa on se, että 

tehokkaan toimenpiteen automatisoiminen voimistaa tehokkuutta. Toinen sääntö on, että te-

hottoman toimenpiteen automatisoiminen voimistaa tehottomuutta.”  

-Bill Gates, Microsoftin perustaja 

 

1.2. Tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Tutkimuksen tavoitteena on vähentää liiketoimintaprosessin vikaherkkyyttä ja prosessin 

suorittamiseen kuluvaa henkilöstöpanosta sekä työaikaa automatisoinnin avulla. Tämä tut-

kimus rajoittuu tarkastelemaan yhtä prosessin osaa, joka on erotettavissa omaksi kokonai-

suudeksi, joka liittyy kuukausittain vaihtuvan tarjoustuoteryhmän, ns. tarjouspoolin, sekä 

kanta-asiakkaista koostuvan kohderyhmän yhdistämiseen tietyillä kohdennuslogiikoilla. 

Prosessin kehittämistä hallitaan prosessijohtamisen elinkaarimallin kautta, mutta tutkimuk-

sessa ei oteta kantaan prosessijohtamiseen tyypillisesti linkitettyä organisaation muutosjoh-

tamista. Tutkimus rajautuu tarkastelemaan automatisoinnin keinoja ja vaihtoehtoja ja itse 

automatisoinnin toteutus jää tutkimuksen ulkopuolelle. 

Tutkimus rakentuu näiden kolmen tutkimuskysymyksen ympärille: 

TK1: Miten yrityksen liiketoimintaprosesseja voidaan kehittää ja automatisoida? 

TK2: Miten tunnistetaan vaiheet, jotka automatisoidaan ensimmäisenä?  

TK3: Mitkä prosessin osat automatisoidaan/jätetään automatisoimatta? 

Ensimmäiseen kysymykseen etsitään vastausta pitkälti teoriaosuuden kirjallisuuskatsauksen 

avulla, osion on tarkoitus muodostaa raamit tutkimukselle. Toiseen ja kolmanteen 
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tutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan empiriaosuudessa laadullisen tutkimusstrate-

gian, toimintatutkimuksen, avulla.  

 

1.3. Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

Tutkimus jakautuu teoria- ja empiriaosuuteen. Teoriaosuudessa pyritään selvittämään, pit-

kälti digitaalisesti saatavilla olevia, tieteellisiä lähteitä hyödyntäen asiakkuudenhallinnan, 

prosessijohtamisen ja prosessiautomaation teoriaa. Aikaisemman tutkimuksen läpikäynti luo 

yleiskuvan siitä, mitä yleisesti prosessijohtamisen projekteissa tulee ottaa huomioon, mitä 

hyötyjä ja haasteita niihin liittyy ja mikä merkitys asiakkuudenhallinnalla on päivittäistava-

rakaupan operatiivisessa toiminnassa. Empiriaosuudessa etsitään vastauksia tutkimusongel-

miin toimintatutkimuksen avulla.  

Kirjoitushetkellä vallinnut COVID-19-epidemian vuoksi lähes kaikki tieteellinen lähdeai-

neisto hankittiin sähköisistä tietokannoista. Avainhakusanoja olivat mm. ”Process automa-

tion”, ”Business Process Management” ja ”toimintatutkimus”. Toimintatutkimuksen aineis-

ton keräämiseen vallinnut tilanne vaikutti myös ja sen vuoksi suurin osa palavereista pidet-

tiin etäpalavereina Microsoft Teamsin välityksellä. Epidemian vaikutus tutkimuksen toteut-

tamiseen oli kuitenkin vähäinen, sillä tilanne ei ole enää uusi ja käytännössä kaikki tarpeel-

linen tieto oli löydettävissä Internetin välityksellä. 

 

1.4. Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen rakenne on kuvattu taulukossa 1. Raportti alkaa johdannolla, jossa luodaan 

kuvaus tämän diplomityön sisällöstä. Seuraavat kolme kappaletta ovat teoriaosuutta, jossa 

käsitellään asiakkuudenhallintaa, prosessijohtamista ja prosessiautomaation teoriaa. Empi-

riaosuudessa kuvataan toimintatutkimuksen toteuttaminen kohdeyrityksessä ja sen tulokset 

sekä lopuksi yhteenveto tutkimuksesta. 
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Taulukko 1. Input-output-kaavio työn rakenteesta 

INPUT KAPPALE OUTPUT 

Yleinen taustatieto tutkimus-

menetelmistä ja -kohteesta 

Johdanto Työn tausta, tutkimuskysy-

mykset, rajaukset, tutkimuk-

sen rakenne 

Kirjallisuus asiakkuudenhal-

linnasta, kanta-asiakkuuden 

merkitys 

Asiakkuudenhallinta Ymmärrys siitä, miksi asiak-

kuudenhallinta on tärkeää 

Kirjallisuus liiketoimintapro-

sesseista ja niiden kehittämi-

sestä 

Prosessit ja  

prosessijohtaminen 

Prosessijohtamisen elinkaari-

mallin käyttö liiketoiminta-

prosessien kehittämisessä 

Kirjallisuus ja tutkimus pro-

sessiautomaatiosta 

Prosessiautomaatio Ymmärrys eri keinoista auto-

matisoida prosesseja, automa-

tisointi keinojen vertailu ja va-

linta 

Tieteellinen kirjallisuus tutki-

musmenetelmistä 

Tutkimuksen rakenne Toimintatutkimuksen esittely 

ja tutkimuksen rakenteen ku-

vaus 

Havainnointi kehityspalave-

reista ja dokumentaatiosta, 

avainhenkilön haastattelu 

Prosessin automatisointikei-

nojen selvittäminen 

Tutkimuksen keskeiset tulok-

set 

Tutkimuksen tuloksien koonti 

ja analysointi  

Johtopäätökset  Vastaukset tutkimuskysymyk-

siin, johtopäätökset, jatkotut-

kimusehdotukset 

Tutkimus kokonaisuudessaan Yhteenveto Yhteenveto tutkimuksesta 
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2 Asiakkuudenhallinta 

Tässä kappaleessa käsitellään asiakkuudenhallintaa yleisesti ja tarkemmin osana kohdeyri-

tyksen liiketoimintaa ja toimialaa. Tämän kappaleen tarkoituksena on luoda kirjallisuuskat-

sauksen avulla ymmärrys siitä, miten tärkeää asiakkuudenhallinta on yleisesti päivittäista-

varakaupassa sekä kohdeyrityksen kilpailuetujen kannalta. Kirjallisuuskatsauksen tiedon-

haku on kohdistettu akateemiseen kirjallisuuteen, kirjoihin ja muihin tieteellisiin julkaisui-

hin. 

 

2.1. Asiakkuudenhallinta 

Asiakkuudenhallinta voidaan ajatella strategiseksi prosessiksi, jolla yritys määrittelee ne asi-

akkaat, joita yritys kykenee palvelemaan kaikkein tuotteliaimmin, sekä ne vuorovaikutus-

keinot näiden asiakkaiden ja yrityksen välillä. (Kumar & Reinartz 2012, s. 5) Asiakkuuden-

hallinta on toimintamalli, joka ohjaa yritystä parempiin tuloksiin ymmärtämällä ja arvotta-

malla asiakkuuksia. Asiakkaiden arvon määrittäminen yritykselle on siis yksi olennaisin aja-

tus asiakkuudenhallinnassa. 

Yleisesti strateginen asiakkuudenhallinta on vakiintuneisiin markkinointikonsepteihin pe-

rustuva suhteidenhallintakonsepti, mikä tunnistaa tarpeen yrityksen sekä asiakkaan eri in-

tressien tasapainottamiselle. (Kumar & Reinartz 2012, s. 5) Asiakkuudenhallinnan olennai-

sin ajatus on, että asiakkaita on erilaisia sekä asiakkailla ja yrityksellä voi olla eriäviä intres-

sejä. Strategisen asiakkuudenhallinnan avulla asiakkaiden erilaisia tarpeita ja eroavaisuuksia 

kyetään tunnistamaan ja hallitsemaan. Toisaalta asiakkuudenhallinnan määrittely ei ole aina 

yksiselitteistä ja eri organisaatioiden välillä määrittely voi olla hyvinkin vaihtelevaa kon-

tekstista riippuen.  Kuten Payne (2012) teoksessaan esittää, asiakkuudenhallinta (Customer 

Relationship Management, CRM) saatetaan usein sekoittaa suhdemarkkinointiin, asiakas-

suhdemarkkinointiin ja yrityssuhdemarkkinointiin. Eri termien ja lyhenteiden väärinkäytön 

lisäksi toinen hämmennystä ja sekaannusta aiheuttava ulottuvuus on kontekstisidonnaisuus. 

Määritelmät siitä, miten organisaatio tulkitsevat asiakkuudenhallinnan vaihtelee suuresti pit-

kälti sen perusteella, miten tai mitä asiakkuudenhallintaan liittyvää organisaatio itse tekee 
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tai kokee tärkeäksi. Organisaatio voi määritellä automatisoidun kohdennetun markkinoinnin 

projektin asiakkuuden hallinnaksi, kun taas toisessa organisaatiossa asiakkuudenhallinta 

määritellään holistisesti ja strategisemmin asiakassuhteiden ylläpitämisenä osana arvonluo-

mista osakkeenomistajille. (Kuva 1) 

 

Kuva 1. Asiakkuudenhallinnan (CRM) määritelmän eri näkökulmat, (mukaillen Payne 

2012) 

Asiakkuudenhallinnasta keskusteltaessa on siis ensiarvoisen tärkeä tunnistaa, että käsittei-

den löyhä määrittely voi johtaa tilanteeseen, jossa käsitteet eivät ole täsmällisiä vaan ne ovat 

kontekstisidonnaisia.  

 

2.2. Asiakkuuden arvo 

Yrityksien olemassaolo ja menestyminen kiteytyy lopulta siihen oletukseen, että yritys luo 

arvoa asiakkailleen, riippumatta siitä, minkä tyyppinen asiakassuhde on tai minkä tyyppisen 

palvelun tai hyödykkeen tarjoamiseen liiketoiminta perustuu. (Kumar & Reinartz 2012, s. 

18) Yrityksen on tuotettava arvoa asiakkailleen, jotta sillä edes olisi mahdollisuus saada tuo-

tettua arvoa itselleen asiakkaistaan.  Ei ole siis mikään sattuma, että myös suurimmat ja ar-

vokkaimmat yritykset maailmassa mainitsevat arvonluonnin niin asiakkailleen kuin muille-

kin sidosryhmille missiokseen, tärkeimmäksi olemassaolon syyksi. (Kumar & Reinartz 

2012, s. 18) 
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Klassisen talousteorian mukaan kuluttajat tähtäävät maksimoimaan hyödyn ja arvon, kuiten-

kin vähäisimmällä kustannuksella. Kuitenkin asia ei välttämättä ole näin suoraviivainen re-

aalimaailmassa, kuten Zeithaml (1988) artikkelissaan osoittaa, että asiakkaan kokema arvo 

vaihtelee paljolti eri asiakkaiden välillä. Toisille asiakkaille matala hinta koetaan korkeaksi 

arvoksi, jotkin toiset arvostavat taas koettua laatua hintaa korkeammalle. Koetun arvon ja 

koetun laadun määrittely ja mittaaminen on haastavampaa ja moniulotteisempaa kuin esi-

merkiksi pelkän asiakkaan rahallisen arvon laskeminen. 

Arvoa asiakkaista 

Asiakkaille tuotettu arvo on yrityksille elinehto, mutta luonnollisesti yritykset pyrkivät saa-

maan osansa asiakkaan ja yrityksen välisestä suhteesta, näin yrityksien intressi on luoda ar-

voa asiakkaistaan.  

Kumar & Reinartz esittävät teoksessaan tyytyväisyys-uskollisuus-tuotto-ketju –konseptin 

(engl. The Satisfaction-Loyalty-Profit Chain, SPC), joka on yksi asiakkuudenhallinnan 

avainkonsepteja. (Kumar & Reinartz 2012, s. 20) Konsepti perustuu siihen oletukseen, että 

parantamalla tuotteen tai palvelun laatua, yritys pystyy lisäämään myös asiakkaiden tyyty-

väisyyttä eli toisin sanoen lisäämään asiakkaan saamaa arvoa. Lisääntyneen arvon kokemi-

sen tai saamisen on uskottu lisäävän asiakaspysyvyyttä eli niin sanottua asiakasuskollisuutta 

yritykselle. Asiakasuskollisuudella taas uskotaan olevan positiivinen vaikutus yrityksen ky-

kyyn tehdä tuottoa. (Kumar & Reinartz 2012, s. 20) 

Asiakastyytyväisyys suhteessa tuottoon 

Vaikka edellä kuvattu positiivinen kierre yrityksen kannalta vaikuttaa lähes ilmiselvältä ja 

järkeen käyvältä, Zeithamlin (1988, 2000) vuosien mittainen empiirinen aineisto osoittaa 

vain osittaista tukea tälle konseptille. Zeithamlin tutkimuksessa ei kyetty aukottomasti osoit-

tamaan, että asiakastyytyväisyys ja –uskollisuus johtaisivat aina siihen, että yritys tekisi tuot-

toa. Zeithaml viittaa tutkimukseen, jossa löydettiin, että asiakastyytyväisyys on korkeimmil-

laan vähiten tuottavien asiakkaiden keskuudessa. (Zeithaml 2000) On mahdollinen ajatus, 

että asiakkaat, jotka esimerkiksi hyötyvät markkinointikampanjasta, joka on yritykselle tap-

piollinen kokevat saavansa muita enemmän arvoa ja ovat tämän seurauksena muita tyyty-

väisempiä. Tähän perustuen ainoastaan asiakastyytyväisyyden nostaminen muista mitta-

reista piittaamatta voi johtaa yrityksen kannalta epäedullisiin tuloksiin, mikä olisi 
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päinvastainen kehityssuunta siihen nähden, mitä yritys on asiakastyytyväisyyden nostami-

sella tavoitellut.  

Kuitenkin yleisellä tasolla voidaan ajatella, että korkeampi asiakastyytyväisyys johtaa kor-

keampiin tuottoihin, mutta on hyvä esittää kysymys, millä kustannuksella tämä noussut asia-

kastyytyväisyys saavutetaan. (Kumar & Reinartz 2012, s. 21) Lisäpisteiden asiakastyytyväi-

syyteen hinnalla millä hyvänsä heijastuu ennen pitkää koko liiketoiminnan kannattavuuteen, 

mikä on yrityksen kannalta kriittistä. Toisaalta laskevan asiakastyytyväisyys voidaan ajatella 

laskevaan tuoton määrään, mikä todennäköisesti tarkoittaa sitä, että on olemassa asiakastyy-

tyväisyyden taso, joka on optimaalinen liiketoiminnan kannalta. Löytääkseen tällaisen opti-

mikohdan yrityksen on tehtävä pitkittäistutkimus yli ajan tutkiakseen asiakastyytyväisyyden 

muutoksia ja linkittää parannukset toimintaansa. (Kumar & Reinartz 2012, s. 21) 

Asiakastyytyväisyys suhteessa asiakasuskollisuuteen 

Asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden välillä voisi ajatella olevan suora yhteys, 

mitä tyytyväisempiä asiakkaat ovat, sitä uskollisempia he ovat kyseessä olevan yrityksen 

asiakkaina. Tämä suhde ei ole kuitenkaan ole lineaarinen, Andersonin ja Mittalin (2000) 

Tutkimuksesta ilmenee. Tutkimuksen mukaan lineaarinen yhteys aliarvioisi merkittävästi 

tyytymättömyyden lisääntymisen vaikutuksen laskevaan asiakasuskollisuuteen. Lineaari-

sessa yhteydessä asiakastyytyväisyyden muutos muuttaisi asiakasuskollisuutta tasaisesti, 

mutta todellisuudessa askel kohti tyytymättömyyttä voi olla harppaus kohti asiakkaan loja-

liteetin laskua yritystä kohtaan, kuten kuvasta 2 voidaan tulkita. Asiakkailla yleisesti havaittu 

asymmetrinen yhteys asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden välillä on tietynlaista 

riskiaversiota eli asiakkaat kaihtavat epävarmuutta, mikä näkyy siinä, että asiakaspettymyk-

sellä on paljon merkittävämpi vaikutus negatiivisesti asiakasuskollisuuteen kuin asiakastyy-

tyväisyydellä on vaikutusta positiivisesti asiakasukollisuuteen. Kuten kuvasta 2 voidaan tul-

kita, tulisi asiakkaiden tyytyväisyys saada nostettua yli luottamuskynnyksen ja välttää asi-

akkaiden jäämistä “puolenvaihtokynnyksen” vasemmalle puolelle. (Anderson & Mittal 

2000) 
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Kuva 2. Asiakasuskollisuus-kynnykset havainnollistettuna, (mukaillen Anderson & Mittal 

2000) 

Toimialojen välillä on eroja, mitä tulee asiakasuskollisuuden ylläpitämiseen. Esimerkiksi 

toimialoilla, joissa tuotteet ovat keskenään samankaltaisia hyödykkeitä, kilpailu on kovaa ja 

asiakkuuden vaihtaminen on vaivatonta, on yrityksen kannalta ensiarvoisen tärkeää pitää 

asiakkaat tyytyväisenä, sillä riski niiden menettäminen kilpailijoille on suurimmillaan. (An-

derson & Mittal 2000) 

Molemmat Anderson ja Mittal (2000) sekä Allaway et al. (2014) nostavat asiakassegmen-

toinnin esille osaksi asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden kohentamista. Kummas-

sakin tutkimuksessa asiakkaat segmentoitiin heidän rahamääräisien ostojen perusteella.  Al-

laway et al. (2014) tutkimuksen perusteella asiakasohjelman (Loyalty Program) havaittiin 

olevan positiivisia vaikutuksia asiakkaiden sitouttamiseen. Muissakin tutkimuksissa kuten 

Omar et al. (2011) löysivät selkeän positiivisen yhteyden asiakastyytyväisyyden ja asiakas-

ohjelmien välillä päivittäistavarakaupassa.  
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2.3. Asiakkuudenhallinta päivittäistavarakaupassa 

Päivittäistavarakaupan yritykset keräävät muiden yritysten tavoin dataa asiakkaistaan. Suo-

messa vuonna 2020 päivittäistavarakaupan myynti oli 20,2 miljardia euroa ja ostoskäyntejä 

oli viikossa keskimäärin 4,1 / talous.  (PTY 2021) Päivittäistavarakaupan luonteen vuoksi 

asiakaskäyntejä on valtavasti ja tästä seuraa myös se, että dataakin asiakaskäynneistä syntyy 

valtavasti. Valtavan datamäärän keräämisen yhtenä tärkeimpänä työkaluna on organisaatioi-

den tarjoamat kanta-asiakkuusohjelmat ja kanta-asiakaskortit, jotka mahdollistavat ostota-

pahtumien linkittämisen asiakkuuksiin. Kanta-asiakaskortit voivat olla fyysisiä kanta-asia-

kaskortteja, joita näytetään maksupäätteeseen erikseen tai ne voivat olla myös integroituina 

maksukortteihin. Nykyään ruoan verkkokaupan yleistyessä kanta-asiakkuuden liittäminen 

maksutapahtumaan onnistuu myös joillakin palveluntarjoajilla digitaalisesti. 

Vuonna 2021 tehdyssä tutkimuksessa Nesset et al. (2021) tutkivat norjalaista päivittäistava-

rakaupan kenttää, joka on Suomen päivittäistavarakaupan tavoin jakautunut muutaman suu-

ren toimijan kesken. Tutkimus keskittyi tutkimaan kanta-asiakasohjelmien vaikutusta asia-

kasuskollisuuteen. Tutkijat tulivat siihen johtopäätökseen, että kanta-asiakasohjelmien koe-

tulla arvolla on suora yhteys ketju-uskollisuuteen. Tutkimuksen mukaan kanta-asiakasohjel-

mien tärkeimmät elementit asiakasuskollisuuteen ovat tarjottujen etujen koettu relevanttius 

ja rahallinen arvo.  

Asiakkaiden suurempi koettu arvo saadessaan relevantimpia etuja, tarjouksia tai palkintoja 

herättää kysymyksen siitä, miten kaupan alan yritykset voisivat tarjota asiakkailleen heitä 

eniten kiinnostavia etuja. Teknologinen kehitys on myös mahdollistanut dynaamisemman, 

nopeamman ja relevantimpien sisältöjen tarjoamisen asiakkaille esimerkiksi mobiilisovel-

luksien avulla. (Hwang & Choi 2020) 

Nesset et al. (2021) nostivat tutkimuksessaan esille sen, että kanta-asiakkuusohjelmat ovat 

oiva keino kerätä hyvinkin henkilökohtaista ja rikasta dataa asiakkaista, jota voidaan käyttää 

asiakaskokemuksen kehittämiseen. Dataa voidaan käyttää esimerkiksi kanta-asiakasohjel-

man sisäisiin ohjelmiin, kampanjoihin, markkinoinnin kohdentamiseen, analytiikkaan ja 

profilointiin, kuitenkin esimerkiksi EU:n tietosuojadirektiivi GDPR sekä lait huomioiden. 

Ihmiset ovat vuosi vuodelta tietoisempia heistä kerättävästä datasta, minkä vuoksi avoimuus 

ja datan asiallinen käsitteleminen on tärkeää. Harvard Business Review:n artikkelin (Morey 



14 

 

et al. 2015) ennusteen mukaan yritykset, jotka ovat avoimia keräämänsä datan suhteen tule-

vat ennen pitkää pärjäämään dataa salaillen kerääviä yrityksiä paremmin. Tutkimuksen mu-

kaan ihmiset ovat huolissaan heitä kerättävästä datasta ja sen käyttötarkoituksista. Mitä ar-

veluttavammaksi ihmiset kokivat yrityksien harjoittaman datan keruun, sitä enemmän he 

vaativat sen hyödyttävän heitä. Tutkimus painottaa sitä, että yrityksien kannattaa välttää asi-

akkaan yksityisyyden kustannuksella tehtyjä pikavoittoja ja keskittyä pitkäjänteisesti avoi-

muuteen datan käytön suhteen. Tämän perusteella kanta-asiakkuusohjelmista kerättyä dataa 

kannattaa käyttää, mutta siten että asiakas kokee datan käytön olevan reilua ja avointa.   
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3 Prosessit ja prosessijohtaminen 

Tässä kappaleessa käsitellään liiketoimintaprosesseja ja prosessijohtamista organisaatioissa. 

Kappaleessa on tarkoitus luoda katsaus prosessijohtamisen teoriaan ja ammentaa ymmär-

rystä prosessijohtamisen vaiheista, keinoista ja haasteista. 

 

3.1. Prosessit 

Prosessi voidaan määritellä joukoksi toimintoja, jotka liittyvät toisiinsa ja niiden toteuttami-

seen tarvitaan resursseja, joiden avulla syötteet muutetaan tuotoksiksi.   (Laamanen & Tin-

nilä 2009; Sharp & McDermott 2008, s. 37) Kuvassa 3 kuvattu prosessin määritelmä karke-

alla tasolla, mutta jokaisen pohjimmiltaan jokainen reaalimaailman prosessi voidaan pelkis-

tää tälle fundamentaaliselle tasolle.  

  

Kuva 3 Prosessin komponentit, (mukaillen Sharp & McDermott 2009, s. 45) 
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 Muutokseen johtavia tapahtumia voidaan siis kuvata prosesseina, ja prosessit voidaan nähdä 

toisiinsa linkitettyinä toimintoina. Voidaan siis ajatella, että prosessin tarkastelu toimintota-

solla antaa tarkemman ja yksityiskohtaisemman näkemyksen prosessin vaiheista. Toiminnot 

koostuvat tehtävistä, kuitenkin toiminnotkin voivat olla prosesseja, eli prosessi voi koostua 

toisista prosesseista ja niin edelleen. Kuvassa 4 on esimerkki, miltä näyttää prosessi, jolla on 

alkupiste, toimintoja, aliprosessi eli toinen prosessi toiminnon sisällä sekä prosessin kulun 

vaihtoehtoisia suuntia. 

  

Kuva 4. Esimerkki prosessin toiminnoista. 

Davenport määrittelee prosessin myös toimintojen suorittamisen kautta, toiminnoilla on 

tietty suoritus- tai tapahtumajärjestys ajan ja paikan ulottuvuudessa. (Davenport 1993, s. 5) 

Hänen mukaansa tämän edellä kuvatun toimintorakenteen ymmärtäminen ja hyväksyminen 

on perustavanlaatuinen asia, joka jokaisen prosessiin osallistuvan on sisäistettävä, jotta pro-

sessien kehittäminen olisi ylipäätään mahdollista. Prosessin määrittely saattaa olla kovin 

abstraktia ja reaalimaailmassa ihmisillä voi olla hyvin subjektiivisia ja toisistaan eroavia 

määritelmiä prosesseille.  

 



17 

 

3.2. Liiketoimintaprosessit 

Mikä tahansa toiminto tai tapahtumakulku voidaan kuvata prosessina. Organisaatioiden kan-

nalta tärkeitä prosesseja ovat prosessit, jotka ovat välttämättömiä organisaation menestymi-

sen kannalta ja niitä nimitetäänkin usein liiketoimintaprosesseiksi. (Laamanen & Tinnilä 

2009) Laamasen ja Tinnilän mukaan ihannetilanteessa liiketoimintaprosessi kulkee asiak-

kaalta asiakkaalle, horisontaalisesti osastojen ja organisaatiorajojen ylitse. Organisaation 

menestymisen kannalta on myös ehdottoman tärkeää tunnistaa asiakkaan prosessi, se mah-

dollistaa organisaation prosessien arvonluonnin selvittämällä, mitkä asiat ovat asiakkaan tar-

peet ja miten organisaatio voi tyydyttää ne.   

Mohapatran (2013) määritelmän mukaan liiketoimintaprosessi on sarja eri vaiheita, jotka 

toteutuessaan tuottavat tuotteita tai palveluita. Nämä tuotteet ja palvelut lisäävät organisaa-

tioiden tuottamaa lisäarvoa asiakkailleen. 

Tapa, jolla liiketoimintaprosessit ovat suunniteltu ja toteutettu vaikuttaa sekä palvelun (tai 

tuotteen) laatuun, jonka asiakas havaitsee, että tehokkuuteen, jolla palvelut tai tuotteet on 

tuotettu. Organisaatio voi pärjätä kilpailevia organisaatioita paremmin, kun se pystyy tuot-

tamaan samanlaisia palveluita, tehokkaampien ja paremmin suoritettujen prosessien ansi-

osta. (Dumas et al. 2018) Tämä pätee yleisesti myös muihinkin kuin asiakkaalle näkyviin 

prosesseihin, organisaatioilla on usein myös lukuisia sisäisiä prosesseja ja tukiprosesseja, 

jotka tukevat asiakkaalle asti näkyviä liiketoimintaprosesseja. 

Aiemmassa kappaleessa kuvattiin karkeasti ja yleistasolla, mitä prosessi on. Kappaleen 3.4. 

kuvassa 7 on kuvattu tarkemmin yhden kuvauskielen, BPMN 2.0, visualisointi seuraavaksi 

kuvatuista liiketoimintaprosessien osista. Liiketoimintaprosessit koostuvat peräkkäisistä jä-

sennellyistä toiminnoista (activities) ja tehtävistä (tasks), joiden suorittaminen tukee liike-

toiminnan arvonluontia sen asiakkaille. (Dumas et al. 2018) Tapahtumat (events) ovat asi-

oita, jotka esimerkiksi käynnistävät prosessin, ja jotka tapahtuvat prosessin kannalta val-

miiksi annettuna ja niillä ei ole läpimenoaikaa, esimerkiksi tapahtuma ”Raaka-aine saapuu” 

voi olla tapahtuma, joka käynnistää valmistusprosessin.   

Toiminto on joukko tehtäviä, joiden avulla saadaan aikaan tietty tulos.  (Laamanen & Tin-

nilä 2009)  
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Jokainen prosessi rakentuu joukosta toimintoja ja usein nämä toiminnot voidaan yksityis-

kohtaisemmin tehtäviksi. Toiminnot suoritetaan tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä suh-

teessa haluttuun, liiketoimintaa tukevan tuloksen saavuttamiseksi. (Laamanen & Tinnilä 

2009) Jos toiminto on yksikertainen ja se voidaan esittää omana yhtenä työtehtävänä tai -

vaiheena, sitä kutsutaan tehtäväksi. (Dumas et al. 2018) Esimerkiksi ”Luo tyhjä tekstitie-

dosto” on yksinkertainen ja yksivaiheinen toiminto eli se määriteltäisiin tehtäväksi. Toisaalta 

taas ”Luo uusi tekstitiedosto, kirjoita tekstitiedostoon puuttuvien tuotteiden nimet ja tallenna 

tiedosto” olisi kolmen erillisen tehtävän muodostama toiminto. Tehtävät ovat siis yksinker-

taisia ja yksivaiheisia työvaiheita prosessissa ja toiminnot taas koostuvat tehtävistä. 

Toimintojen, tehtävien ja tapahtumien lisäksi liiketoimintaprosesseissa on tyypillisesti myös 

päätöksenteko- tai valintapisteitä (decision points), toimijoita (actors), fyysisiä asioita (phy-

sical objects) ja informatiivisia asioita (informational objects). Päätöksentekopiste on tietty 

hetki tai kohta prosessin suorituksessa, jossa tehdään päätös, joka vaikuttaa prosessin suo-

rittamisen kulkuun. (Dumas et al. 2018) Esimerkiksi prosessin tuottamaa välitulosta voidaan 

arvioida laadullisesti, jonka tulos määrittää voidaanko prosessin suorittamista jatkaa suun-

nitellusti vai täytyykö prosessin vaiheet suorittaa uudelleen. Toimijoita, niin sisäisiä kuin 

ulkoisia, voivat olla prosessiin liittyvät ihmiset, organisaatiot tai ihmisten puolesta toimivat 

ohjelmistot. Fyysisiä asioita voivat olla esimerkiksi paperiset asiakirjat ja informatiivisia asi-

oita voivat olla tietokannassa olevia tietoja. (Dumas et al. 2018)  

Tuotos tai tulokset (Outcome, output) on tietoa tai materiaalia, joka syntyy liiketoimintapro-

sessin toteutuksen tuloksena. Tuloksen hyödyntävä tai kuluttava toimija on prosessin asia-

kas. (Dumas et al. 2018; Laamanen & Tinnilä 2009) Esimerkiksi markkinointipäällikkö voisi 

olla kohderyhmäpoimintaprosessin sisäinen toimija ja asiakas, kun prosessin tuotoksena 

olisi prosessissa määritetyin keinoin poimittu kohderyhmä uudelle markkinointikampan-

jalle. Tuotoksen tyyppi ja muoto ovat täysin prosessikohtaisia, tuotantoprosessin tuotoksena 

voi olla fyysinen tuote, kun taas joskus prosessin tuotos voi olla pelkästään tieto, eikä siis 

edes dokumentti, jossa tieto on. (Laamanen & Tinnilä 2009) 
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3.3. Prosessijohtaminen 

Prosessijohtaminen, tai liiketoimintaprosessien hallinta (Business Process Management, 

BPM) on johtamismalli, jossa keskitytään liiketoimintaprosessien käyttämiseen merkittä-

vänä osana organisaation tavoitteiden saavuttamisessa, liiketoimintaprosessien kehittämi-

sen, suorituskyvyn mittaamisen ja tärkeimpien liiketoimintaprosessien hallinnoimisen 

kautta. (Jeston & Nelis 2014) Liiketoimintaprosessien kehittäminen voi tarkoittaa organi-

saatioille eri asioita, kontekstista ja organisaatiosta riippuen. Tyypillisesti kehitystavoitteet 

liittyvät kustannuksien, läpimenoajan ja/tai virhemäärän pienentämiseen tai tavoitteet voivat 

liittyä esimerkiksi kilpailuedun saavuttamiseen innovaation kautta. Kehittäminen voi olla 

luonteeltaan kertaluontoista tai jatkuvaa. (Dumas et al. 2018)  

Laamasen ja Tinnilän (2009) näkemyksen mukaan prosessijohtamisen taustalla on perusky-

symys siitä, miten organisaatio luo arvoa asiakkailleen. Prosessijohtamiseen linkittyvän pro-

sessiajattelun kulmakivenä on ajatus, että organisaatio luo arvoa asiakkailleen tapahtumien 

ketjussa, jota voidaan kutsua prosessiksi.  

Prosessiajattelun perususkomus on, että on olemassa tietty toimintojen ketju, jonka avulla 

organisaatio luo arvoa asiakkaalle. Tätä arvon luomista tulee johtaa organisaatiossa ja 

tässä prosessissa syntyy organisaation operatiivinen tulos. (Laamanen & Tinnilä 2009)  

Liiketoimintaprosessit koostuvat toiminnoista ja tehtävistä, ja prosesseihin liittyy toimijoita 

ja muita tekijöitä. Prosessien määrän sekä prosessien sisäisten toimintojen, tehtävien, tapah-

tumien ja toimijoiden määrän lisääntyessä prosessit monimutkaistuvat ja kasvavat. Laajojen 

ja lukuisien liiketoimintoprosessien hahmottaminen oikein jäsenneltynä ja loogisena koko-

naisuutena ei ole aina helppoa. Liiketoimintaprosesseja on hallittava ja johdettava, jotta nii-

den kehittäminen, tehostaminen, mittaaminen ja hallinnoiminen olisi ylipäätään mahdollista. 

Prosessijohtamisen historia 

Prosessijohtaminen tai sen paremmin tunnettu akronyymi BPM ei ole konseptina uunituore. 

Se on muotoutunut ja kehittynyt jo vuosikymmenten ajan ja sen evoluutiossa on ainakin 

taustapeiliin katsottaessa havaittavissa eri lähestymiskulmia prosessijohtamiseen eri aika-

kausien välillä. 1980-luvulla prosessijohtamisessa painottui laatuajattelu. (Jeston & Nelis 

2014) 1990-luvun yksi merkittävimmistä konsepteista oli suureen suosioon noussut, liike-

toimintaprosessien uudelleen suunnittelun (Business Process Reengineering, BPR), josta 
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kirjoitettiin paljon lehtijulkaisuja, tieteellisiä artikkeleita ja kirjoja, ja jonka oletettiin olevan 

kuin ihmelääke liiketoimintaansa parantaville yrityksille. BPR:n voittokulku jäi kuitenkin 

ristiriitaisten tuloksien johdosta vaisuksi ja sen suosio laantui 1990-luvun loppupuolella.  

(Dumas et al. 2018; Jeston & Nelis 2014) 

Prosessiautomaatio alkoi saada tuulta siipiensä alle, kun yrityksien seuraava ihmelääke, 

ERP-järjestelmät alkoivat yleistyä. ERP-järjestelmien piti ratkaista lähestulkoon kaikki yri-

tyksien ongelmat, ainakin jos ERP-järjestelmien myyntimiehiin oli uskominen. (Jeston & 

Nelis 2014) Prosessiautomaation merkittävyys kuitenkin jatkoi kasvamistaan uusien tekno-

logioiden, kuten liiketoimintaprosessien hallintajärjestelmien ja pilvipalveluiden, mahdol-

listama.  

Eri aikakausien ja koulukuntien lähestymistavat muodostavat sen, mikä tunnetaan nykyään 

prosessijohtamisena. Prosessijohtamisen määritelmän sateenvarjon alle mahtuu lukuisia eri 

konsepteja, kuten kuvasta 5 voidaan nähdä.   

 

Kuva 5. Kuinka prosessijohtaminen on muotoutunut (mukaillen Jeston & Nelis 2014, s.11) 
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Prosessijohtamista on kritisoitu siitä, että se on määritelmänä ja tieteenalana liian epätarkasti 

määritelty, ja että jokaisella julkaisijalla voi olla oma määritelmänsä prosessijohtamiselle, 

selviää Klunin ja Trkmanin (2018) tekemässä kattavassa kirjallisuuskatsauksessa prosessi-

johtamisen konseptiin liittyen.  Epäselvyyttä ei helpota myöskään jatkuva evoluutio ja uu-

sien konseptien synty. Heidän tekemän klusterianalyysin perusteella prosessijohtamisen 

kentässä on selkeitä temaattisia klustereita, ja niiden painottuminen eri ajanjaksoille tukee 

väitettä, että yli-innostuneisuus (engl. Hype) on muovannut prosessijohtamisen kenttää.  

Prosessijohtamisesta ei ole yksiselitteistä tai täysin yksimielistä määritelmää, mutta määri-

telmä itsessään ei ole tärkeintä, vaan se että organisaatioilla on kyky hallita ja kehittää liike-

toimintaprosessejaan pärjätäkseen kilpailuilla markkinoilla. (Jeston & Nelis 2014)  

 

3.4. Prosessijohtamisen elinkaarimalli 

Prosessijohtamisen tai liiketoimintaprosessien hallinnan elinkaari (engl. BPM lifecycle) on 

viitekehys liiketoimintaprosessien johtamisen eri vaiheille. Vaikka liiketoimintaprosessien 

johtamiselle ei välttämättä olisi yhtä yksiselitteistä ja kaikkien hyväksymää näkemystä tai 

määritelmää, niin yksimielisiä ollaan kuitenkin siitä, että onnistunut liiketoimintaprosessien 

johtaminen vaalii organisaatiolta jatkuvaa sitoutumista. (Institute 2013) Prosessijohtamisen 

elinkaarimalli mahdollistaa organisaation sitoutumisen liiketoimintaprosessien johtamiseen; 

jatkuvaan kehittämiseen, seuraamiseen ja mittaamiseen. Prosessijohtamisen elinkaarimal-

lissa on ennalta määritellyt vaiheet, joita suoritetaan tietyssä järjestyksessä eikä suorittami-

sella ole periaatteessa loppupistettä, vaan suoritus on jatkuva. Nämä vaiheet luovat raamit 

prosessijohtamiselle organisaatiossa. (Krogstie 2016; Dumas et al. 2018) Vaiheiden ni-

meämiset voivat vaihdella kirjoittajien välillä, mutta vaiheet ovat pääpiirteittäin samat. Pro-

sessijohtamisen elinkaarimalli auttaa myös ymmärtämään eri teknologioiden roolia proses-

sijohtamisessa, etenkin IT-ohjelmistot ovat kriittisessä roolissa liiketoimintaprosessien pa-

rannuksissa. (Dumas et al. 2018) 

Prosessin tunnistaminen 

Dumas et al. (2018) määritelmä prosessijohtamisen elinkaarimallin vaiheille on kuvattu ku-

vassa 6 ja elinkaaren voidaan ajatella alkavaksi silloin, kun organisaatiossa herää ajatus sen 

liiketoimintaprosessien kehittämisestä ja ensitöiksi on tunnistettava, rajattava ja määriteltävä 
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kyseessä oleva prosessi. Tätä vaihetta kutsutaan prosessin tunnistamiseksi ja vaiheen tulok-

sena on uuden tai päivitetyn prosessin pohjapiirros, joka antaa kokonaiskuvan prosessin si-

joittumisesta ja yhteyksistä organisaatiossa. Tunnistamisvaiheessa syntyneitä ymmärrystä ja 

valintoja käytetään myöhemmin elinkaarimallin vaiheiden syötteinä. Tyypillisesti samanai-

kaisesti tunnistusvaiheen kanssa tunnistetaan suorituskykymittaristo prosessille.   

 

Kuva 6. Prosessijohtamisen elinkaarimalli, (mukaillen Dumas et al. 2018) 

Prosessin tunnistamisvaiheessa luodaan perusta koko liiketoimintaprosessin kehittämiselle, 

joten on ensiarvoisen tärkeää, että se tehdään perusteellisesti ja oikein. Prosessista tulee tun-

nistaa prosessit, joita kehitetään ja mikä on kehityksen priorisointi. Tunnistusvaiheen tuo-

toksena syntyvä prosessiarkkitehtuuri kuvaa prosessin ja sen kytkökset organisaatioon ja 

muihin organisaation prosesseihin.  Dumas et al. (2018) painottavat, että prosessijohtaminen 

ja liiketoimintaprosessien kehittäminen ei ole ilmaista ja siihen pitäisi suhtautua kuin mihin 

tahansa muuhun investointiin. Tämän vuoksi, kuten muissakin projekteissa, 
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suunnitteluvaiheessa tehdyt tai tekemättä jääneet asiat vaikuttavat merkittävästi koko pro-

jektin onnistumiseen.  

Prosessiarkkitehtuurin tavoitteena on tuottaa kuvaus siitä, millaisia prosesseja organisaa-

tiossa on. Prosessiarkkitehtuuri auttaa organisaatiota hahmottaa prosessien kompleksisuutta 

ja niiden välisiä kytköksiä. Prosessiarkkitehtuuri luo pohjan liiketoimintaprosessien kehittä-

miselle. Kuten prosessiarkkitehtuurissa määritellyt prosessit, tässä vaiheessa usein valitaan 

jo ne suorituskykymittarit, joilla kehitettävien prosessien parannusta mitataan. (Dumas et al. 

2018) 

Prosessin löytäminen 

Prosessin löytäminen (engl. Process discovery) voitaisiin suomentaa myös prosessin etsi-

miseksi tai prosessin tutkimiseksi, sillä pohjimmiltaan tässä vaiheessa tehdään tutkimustyötä 

organisaation prosesseista, minkä tuotoksena syntyy kuvaus prosessien nykytilasta, proses-

sien nykytilan malli. (Dumas et al. 2018, s. 159) Tähtitieteilijä Galileo Galilein tiedetään 

lausuneet viisaat sanat: ”Kaikki totuudet on helppo ymmärtää kun ne on löydetty; tarkoitus 

on löytää ne.” Galilein viisaisiin sanoihin kiteytyy prosessin löytäminenkin, prosessista pi-

tää löytää se tieto, joka koetaan merkitykselliseksi. 

Yleensä liiketoimintaprosesseista ei ole valmiina tarkkaa sanallista kuvausta tai visualisoitua 

mallia valmiina olemassa, joten nykytilan kuvaava malli on tehtävä itse. Nykytilan mallin 

koostamista varten tarvitaan mahdollisimman laadukasta informaatiota prosessista, ja kei-

noja tämän informaation etsimiseen on lukuisia. Perinteisimpiä keinoja informaation kerää-

miseen prosesseista ovat esimerkiksi havainnointi sekä prosessin parissa työskentelevien ih-

misten haastattelu.  (Dumas et al. 2018, s. 159) He suosittelevat strukturoidun ja vapaan 

haastattelun välimuotoa, jossa prosessin asiantuntijaa haastatellaan ensin ennalta määrätty-

jen kysymysten perusteella ja vapaassa osiossa haastateltava voi vapaammin esittää omia 

näkemyksiään prosessista. Vapaan osion etuna on se, että haastateltava pääsee kertomaan 

näkemyksiään, jotka hän kokee merkittäviksi, joita haastattelija ei välttämättä ole osannut 

ottaa huomioon. Strukturoidussa osiossa voidaan testata helposti haastattelijan jo muodosta-

mien hypoteesien osuvuutta. (Dumas et al. 2018, s. 169–170) Työpajat ja palaverit ovat haas-

tatteluja informatiivisempia, sillä niihin osallistuu kerralla useampia asiantuntijoita, ja pro-

sessin kokonaiskuva hahmottuu selkeämmin kaikkine epäjatkuvuuskohtineen. Työpajojen 
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ja haastattelujen heikkouksina voidaan pitää niiden objektiivisuutta, kun informaatio perus-

tuu kuitenkin ihmisten subjektiiviseen näkemykseen.  (Dumas et al. 2018, s. 172, 175) 

Nykyaikaisemmat prosessin tutkimismetodit perustuvat vahvasti teknologiaan, erilaisiin 

prosessinlouhintaohjelmistoihin ja -algoritmeihin. Prosessilouhinta perustuu liiketoiminta-

prosessin tuottamaan dataan, esimerkiksi tapahtumien lokitietojen analysointiin. Algoritmit 

taas kykenevät esimerkiksi analysoimaan liiketoimintaprosessin luonnollisen kielen tai pro-

sessikaavion muodossa olevien kuvauksien perusteella prosesseja. (Dymora et al. 2019)  

Prosessin mallintaminen on erittäin tärkeä osa prosessin löytämisvaihetta, mutta ei suinkaan 

ainoa osa. Liiketoimintaprosessin mallintamisen tärkeimmät tavoitteet ovat Krogstien 

(2016) mukaan kuvaus (representation), yksinkertaistaminen (simplification) ja tarkoituk-

senmukainen (intentionality). Mallin tulee kuvata jotain ilmiötä, prosessia, eikä sen tarvitse 

olla täysin identtinen reaalimaailman yksityiskohtien kanssa, vaan sen tulee olla yksinker-

taistettu kuvaus, jossa tärkeimmät seikat korostuvat. Tarkoituksenmukaisuudella tarkoite-

taan juuri sitä, ettei malliin kuvata irrelevantteja asioita. (Krogstie 2016, s. 27–28) Liiketoi-

mintaprosessien mallintamisessa on kyse organisaation liiketoimintaprosessien perusteelli-

sesta koostamisesta, jotta niitä voidaan mallintaa ja kehittää. (Mohapatra 2013, s. 74)  

Liiketoimintaprosessien mallintamiskieliä on useita, mutta BPMN (Business Process Model 

Notation) 2.0 on de-facto standardi liiketoimintojen graafisille esityksille käytännössä missä 

tahansa organisaatiossa. (Chinosi & Trombetta 2012) BPMN on kokoelma standardisoituja 

mallinnuselementtejä ja -toimintatapoja. BPMN on laajalti käytetty ja hyväksytty standardi 

ja sen vahvuus on siinä, että se on ymmärrettävissä, vaikka ihmisellä ei olisikaan teknistä 

koulutustaustaa, joten sitä on käytetty tässäkin tutkimuksessa. 

Kuvassa 7 on kuvattu BPMN:n peruskäsitteet. BPMN-kuvauskielessä on yli 100 mallinnus-

symbolia, mutta ymmärtämällä muutamat peruskäsitteet, yleistason mallit ovat ymmärrettä-

vissä ilman koulutustakin. (Weske 2012, s. 207) Liiketoimintaprosessien mallien notaatio-

elementit ovat jaettu neljään kategoriaan, jotka taas koostuvat elementeistä. Virtaobjektit 

(engl. Flow objects) ovat koko kaavion tärkeimmät rakennuspalikat, käytännössä kaikki re-

levantit asiat esitetään näiden avulla. (Weske 2012, s. 208) Se sisältää tapahtuma-, aktivi-

teetti- ja valintanotaation. Valintanotaatioilla kuvastetaan liityntä- ja haarautumiskohtia eri 

logiikoihin perustuen. (Dumas et al. 2018, s. 79–80) Tieto-objekteja (engl. Artefacts) käyte-

tään informaation näyttämiseen, joka ei suoranaisesti ole prosessin suorittamisen kannalta 
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välttämätön, mutta jonka näyttämisestä on lisäarvoa. (Weske 2012, s. 209) Tieto-objektit 

ovat ikään kuin dokumentaatio-objekteja. 

Liitäntä objektit yhdistävät virtausobjekteja, uimaratoja tai tieto-objekteja. Virta (engl. Se-

quence flow) määrittää sen mihin suuntaan ja missä järjestyksessä prosessi etenee edellä 

kuvattujen objektien välillä, tietovirta (engl. Message flow) yhdistää tiedon liikettä eri toi-

mijoiden välillä. Yhteys (engl. Association) linkittää tieto-objekteja muihin elementteihin 

liiketoimintaprosessikaaviossa. (Weske 2012, s. 208–210) 

  

Kuva 7. BPMN pääpiirteittäin (mukaillen Weske 2012, s. 209) 

 

Prosessin analysointi 

Prosessin analysointivaiheessa on tarkoitus lisätä ymmärrystä prosessien nykytilasta, niiden 

ongelmista ja kuinka niitä voitaisiin parantaa. (Van der Aalst & W. M. P 2004) Elinkaari-

mallin edellisessä vaiheessa koostettu kuvaus prosessin nykytilasta (engl. As-is model) hel-

pottaa analysointia, kun kompleksikin prosessi voidaan esittää tapahtumien, toimintojen ja 

valintojen virtana. Prosessin analysointivaiheen tuotoksena odotetaan hyvin dokumentoitua 

ja strukturoitua ymmärrystä prosessin ongelmista ja kehityskohteista, ja niiden 
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työstämisjärjestyksestä. Mahdollisuuksien mukaan myös prosessin suorituskykymittaristo 

tunnistetaan tässä vaiheessa. (Dumas et al. 2018, s. 22–23)  

Dumas et al. mukaan prosessianalyysi on sekä taidetta että tiedettä; taidetta siksi, ettei ole 

olemassa yhtä oikeaa tapaa tehdä hyvää prosessianalyysiä ja tiedettä taas siksi, että on ole-

massa kattava määrä hyviä periaatteita ja tekniikoita, jotka useimmiten johtavat hyvään pro-

sessianalyysiin. (Dumas et al. 2018, s. 213) Prosessianalyysitekniikoita voi jaotella esimer-

kiksi perinteisellä kvalitatiivinen/kvantitatiivinen -jaolla.  

Kvalitatiivisia analyysitekniikoita ovat muun muassa jalostusarvoanalyysi (engl. Value Ad-

ded Analysis), joka keskittyy arvioimaan prosessin eri vaiheiden, kuten yksittäisten toimin-

tojen tai kokonaisuuksien, tuottamaa lisäarvoa ja tätä kautta tunnistamaan turhat kohdat pro-

sessissa, jotka eivät tuota lisäarvoa. (Dumas et al. 2018, s. 213) Jalostusarvoanalyysi edel-

lyttää, että prosessista on vaiheittainen kuvaus, kuten tarkastuslista, jotta se pystytään tulkit-

semaan koostuvan erillisistä toimenpiteistä. Toiminnot jaotellaan esimerkiksi valmistele-

viksi tai suorittaviksi toiminnoiksi ja nämä toiminnot luokitellaan sen perusteella, luovatko 

ne lisäarvoa, liiketoiminnan lisäarvoa vai ovatko ne lisäarvoa luomattomia toimintoja. (Du-

mas et al. 2018, s. 214) Jalostusarvoanalyysi lähestyy prosessia positiivisesta näkökulmasta, 

kun prosessista etsitään lisäarvoa tuottavia toimintoja. Prosessin turhien toimintoja etsivä 

hukka-analyysi (engl. Waste analysis) lähtee ajatuksesta, että prosessin kannalta turhia työ-

vaiheita voi löytyä kaikkialla prosessissa, ja ne voidaan jäljittää ja eliminoida. (Dumas et al. 

2018, s. 218) Esimerkki hukkaan heitetystä resurssista on Dumas et al. mukaan se, kun työn-

tekijä joutuu työssään pomppimaan eri ohjelmistojen välillä. Tämänkaltaisia ongelmia rat-

kaistaan tyypillisesti ohjelmistorobotiikan avulla. (Dumas et al. 2018, s. 221) 

Kvalitatiivinen analyysi kykenee useimmiten tarjoamaan systemaattisen näkemyksen pro-

sessista, mutta sen tuottamat tulokset eivät ole välttämättä riittävät yksityiskohtaiset käytet-

täväksi päätöksenteossa.  Kvantitatiivinen analyysi perustuu mitattavien tekijöiden, kuten 

prosessin läpimenoajan, odotusajan ja kustannuksien mittaamiseen ja analysoimiseen. (Du-

mas et al. 2018, s. 255) 

Virtausanalyysi (engl. Flow Analysis) on yksi keino analysoida prosessia kvantitatiiviselta 

kannalta, tyypillisesti sillä mitataan aikaa, joka koko prosessin tai prosessin osan suorittami-

seen keskimääräisesti kuluu. Yksinkertaisimmillaan keskimääräisen suoritusajan laskemi-

seen voidaan käyttää yhteenlaskua; prosessin toimintojen keskimääräinen suoritusaika 
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lasketaan yhteen. Laskutoimitus monimutkaistuu prosessin monimutkaistuessa, kun mukana 

on väyläobjekteja. (Dumas et al. 2018, s. 255-257) Virtausanalyysin toimivuuden edellytyk-

senä on se, että analysoitava prosessi on strukturoitu, myös erittäin kompleksiset prosessit 

voivat olla mahdottomia analysoida ilman, että perinteisiin yhtälöihin tehdään muutoksia. 

Toinen perustavanlaatuisempi kompastuskivi virtausanalyysissä on mitattavien toimintojen 

ja vaiheiden keskimääräisen suoritusajan selvittäminen. Keinoja näiden selvittämiseksi ovat 

esimerkiksi haastattelut, havainnointi ja lokitiedostojen tarkastelu. Kolmas tärkeä seikka, 

joka on huomioitava virtausanalyysiä tehdessä, on prosessin kuormitus eli se, kuinka paljon 

prosessin läpimenoaikoihin tulee muutoksia käsiteltävien syötteiden lisääntyessä. (Dumas et 

al. 2018, s. 272–273) Esimerkiksi tietokantakyselyn läpimenoaikaan vaikuttaa oleellisesti 

haettavan aineiston koko. 

Prosessianalyysin tuloksena tulisi olla selkeästi strukturoitu suunnitelma siitä, mitä kehitet-

tävää prosessissa on ja ymmärrys siitä, missä järjestyksessä kehityskohteita aletaan kehittä-

mään. Kvalitatiivisten analyysien avulla hahmottuu kokonaiskuva prosessin nykytilasta ja 

kvantitatiivisilla analyyseillä on mahdollista mitata ja seurata prosessin suorituskyvyllisiä 

mittareita kuten läpimenoaikaa. 

Prosessin uudelleensuunnittelu 

Prosessin uudelleensuunnittelu (engl. Process redesign tai process improvement) on vaihe, 

jossa selvitetään ja toteutetaan ne toimet, joilla päästään nykytilan as-is-prosessimallista tu-

levaisuuden tavoitteeseen, to-be-prosessimalliin. Uudelleensuunnittelu sisältää perinteisesti 

kaksi pääulottuvuutta, organisaation muutosjohtamisen ja prosessin automaation. Prosessi-

automaatiolla tarkoitetaan IT-järjestelmien ja muiden teknologisten järjestelmien hyödyntä-

mistä prosessin kehittämisessä. (Dumas et al. 2018, s. 23) 

Organisaatioiden liiketoimintaympäristöt ja asiakkaiden tarpeet elävät ja ovat jatkuvassa 

muutoksessa, ja tämä asettaa organisaatioille selkeän motiivin liiketoimintansa mukauttami-

sesta muutoksen keskellä. Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu on yksi tapa paran-

taa organisaation toimintaa sen liiketoimintojen kautta.  

Dumas et al. (2018) lähestyvät prosessien uudelleensuunnittelua kolmen abstraktioiden 

kautta; metodit, tekniikat ja työkalut. Metodit ovat ylin käsite, jolla viitataan erilaisten on-

gelmanratkaisu-viitekehysten, esimerkiksi Lean, kokoelmaan. Metodien alapuolella on tek-

niikat, joiden tarkoituksena on ratkaista jokin käsillä oleva ongelma. Tekniikoita on usein 
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prosessin analysointiin käytettyjä tekniikoita, kuten kalanruotokaavio. Tekniikoita, jotka tu-

kevat prosessien uudelleensuunnittelua ovat esimerkiksi aivoriihet ja työpajat. Alimmalla 

tasolla on työkalut, jolla viitataan erilaisiin ohjelmistoihin, jotka tukevat aiemmin kuvattujen 

toimien toteuttamista. (Dumas et al. 2018, s. 305) Heidän mukaansa ei ole olemassa yhtä ja 

ainoata tapaa tai viitekehystä uudelleen suunnitella tai kehittää prosesseja, joka voitaisiin 

toteuttaa sellaisenaan organisaatiossa, vaan organisaatioiden on sovitettava prosessien kehit-

täminen omien lähtökohtiensa mukaan.  

Jestonin ja Nelisin (2014, s. 302) 7FE- prosessijohtamisen viitekehyksessä prosessin uudel-

leensuunnittelu ja tehostaminen tapahtuu pitkälti viitekehyksen innovointivaiheessa. 7FE-

viitekehys on yksi prosessijohtamisen viitekehyksistä, joka ottaa huomioon lähtökohdan, 

että jokainen organisaatio ja tapaus on omanlaisensa, joten viitekehyksen on tarjottava jous-

tavat, mutta suuntaa antavat raamit.  (Jeston & Nelis 2014, s. 103, 106) Viitekehyksen inno-

vointivaiheessa korostuu se, että innovaatiot eli tavat tehdä asioita aiempaa viisaammin eivät 

synny itsestään, vaan niille on annettava mahdollisuus syntyä. Innovaatiot vaativat yrityk-

siltä ja johdolta rohkeutta, jotta he voivat mahdollistaa kulttuurin, jossa kannustetaan asioi-

den tekemiseen eri tavoilla.  (Jeston & Nelis 2014, s. 302, 304) 

Jeston ja Nelis (2014) nostavat työpajat tehokkaaksi tavaksi innovoida ja uudelleen suunni-

tella kehityksen kohteena olevaa prosessia. Työpajoissa suositeltaisiin olevan ulkopuolinen 

tai edes neutraali ohjaaja, fasilitaattori, joka mahdollistaisi tuoreen ja puolueettoman näkö-

kulman ohjaavan työpajojen työskentelyä. Fasilitaattorin tulisi kysyä paljon miksi- ja mitä 

jos -kysymyksiä ja haastaa yleisesti ensimmäisenä mieleen tulevia ideoita, kuitenkaan lyt-

täämättä vielä mitään tässä vaiheessa. (Dumas et al. 2018, s. 312–314)  

Prosessin analysointivaiheessa syntynyt analyysi prosessin kehityskohdista ja as-is-malli toi-

mivat prosessin uudelleensuunnitteluvaiheen syötteenä. Uudelleensuunnitteluvaiheen tuo-

toksena on prosessin tulevaisuuden tavoitetilaa kuvaava to-be-malli, jonka kehityskohdat 

ovat voineet syntyä esimerkiksi työpajoissa innovoimalla. Kaikkia kehitysideoita ei suin-

kaan voida aina sisällyttää suunnitelmiin, mutta lupaavimmat kehitysehdotukset sisällyte-

tään to-be -malliin, joka toimii seuraavan vaiheen, prosessin toteutuksen, syötteenä.  (Dumas 

et al. 2018, s. 23) 

 

 



29 

 

Prosessien implementointi ja valvonta 

Kun tarve prosessin kehittämiselle on tunnistettu ja sen ongelmakohdat on pystytty paikan-

tamaan prosessianalyysillä sekä uuden prosessin pohjapiirros on valmiina, on aika panna 

halutut muutokset täytäntöön. Tätä vaihetta kutsutaan prosessin implementoinniksi ja vai-

heessa on tarkoitus valmistella ja toteuttaa prosessin aikaisemmissa vaiheissa tunnistetut ke-

hityskohdat. Prosessin implementointi käsittää kaksi aspektia; muutosjohtamisen ja automa-

tisoinnin. (Dumas et al. 2018, s. 23) Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan proses-

sin implementointia prosessin automatisoinnin näkökulmasta. 

Prosessin uudelleensuunnitteluvaiheen tuottama to-be-malli on käsitteellisen tason malli, 

eikä sitä voida käyttää sellaisenaan automatisoinnin päätöksenteon pohjana.  (Dumas et al. 

2018, s. 372) Käsitteellisestä prosessimallista tulee tehdä hienojakoisempi ja tarkempi malli, 

jossa jokainen toiminto on jaoteltu riittävän tarkasti, luonteensa ja suoritustapansa perus-

teella. Dumas et al. (2018) suosittelevat käyttämään viisivaiheista metodia prosessimallin 

inkrementaaliseksi muuttamiseksi käsitteellisestä mallista enemmän IT-orientoiduksi mal-

liksi. Metodin ensimmäisenä toimena voidaan pitää sitä, että tunnistetaan automatisoinnin 

rajoitteet, sillä kaikkia asioita ei voida aina automatisoida. Toisena tarkastellaan prosessissa 

olevia manuaalisesti tehtyjä toimintoja sillä näkökulmalla, voitaisiinko niitä helpottaa tek-

nologisilla sovelluksilla tai voitaisiinko ne eristää prosessista, jotta muu prosessi kyettäisiin 

automatisoimaan. (Dumas et al. 2018, s. 375) Näiden vaiheiden jälkeen tulisi varmistua, että 

prosessimallissa on kaikki oleellinen mukana, sillä helposti mallinnuksessa unohtuu itses-

tään selvien asioiden dokumentointi. (Dumas et al. 2018, s. 378) Automatisointia varten on 

ehdottoman tärkeää, että kaikki toiminnot ovat esitetty yksityiskohtaisimmalla tasolla, sillä 

ympäripyöreät kuvaukset toiminnoista aiheuttaa herkästi epäselviä vaatimusmäärittelyjä. 

(Dumas et al. 2018, s. 381) 

Viimeinen vaihe prosessijohtamisen elinkaarimallissa on prosessin monitorointi ja valvonta 

(engl. Process monitoring). Prosessin valvonnassa monitoroidaan uuden prosessin suoritus-

kykyä valittuja mittareita vasten. Prosessin valvonnalla pyritään myös tunnistamaan ja pai-

kallistamaan uudessa prosessissa olevia virheitä, pullonkauloja tai ongelmia. Prosessival-

vonnassa syntyneet havainnot ja kehitystarpeet toimivat syötteenä uudelle prosessijohtami-

sen syklille. (Dumas et al. 2018, s. 23) Prosessivalvonta on prosessin suorittamisesta synty-

neen datan, kuten tapahtumalokien, analysointia. (Dumas et al. 2018, s. 413–414)  
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3.5. Asiakkuudenhallinnan prosessijohtaminen 

Erään analogian mukaan, jos prosessijohtaminen on talo, niin asiakkuudenhallinta on yksi 

huone siinä. (Damorelos 2018) Prosessijohtamisen lisäksi toinen keino organisaatioille lisätä 

kilpailuetuaan on asiakkuudenhallinnan omaksuminen osaksi liiketoimintaansa. (Povlakic 

2021; Wang & Feng 2012)   

Povlakicin tutkimus vuodelta 2021 tarkasteli ruotsalaisten pk-yritysten prosessijohtamisen, 

asiakkuudenhallinnan ja IT-kyvykkyyksien suhdetta ja vaikutusta yritysten menestykseen. 

Tutkimuksen mukaan IT-kyvykkyydet nousivat prosessijohtamisen ja asiakkuudenhallinnan 

rinnalle tärkeydessä organisaatioiden menestyksen kannalta.  (Povlakic 2021) Prosessijoh-

tamiseen on määritelty käsittävän prosessien automatisointi ja muutosjohtaminen. (Dumas 

et al. 2018, s. 23) Prosessien automatisoimisen voidaan ajatella implisiittisesti sisältävän IT-

kyvykkyyksien hyödyntämisen osana automatisointia. Povlakicin tutkimuksessa havaitut tu-

lokset ovat linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa; jos prosessijohtamista käytetään te-

hokkaasti ja oikein, on yrityksen asiakkuudenhallinnan suorituskykykin parempi. (Povlakic 

2021; Wang & Feng 2012) 

Prosessijohtamisen, asiakkuudenhallinnan sekä IT-kyvykkyyksien onnistunut käyttäminen 

yhdessä on melko harvinaista, mutta toteutettaessa oikein on sillä havaittu johtavan yrityksen 

ylivertaiseen kilpailuetuun.  (Zaby & Wilde 2017) Tämä on syystäkin harvinaista, sillä esi-

merkiksi erään tutkimuksen mukaan asiakkuudenhallintajärjestelmien implementointi epä-

onnistui 65 % tapauksista. (Chen & Popovich 2003) 
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4 Prosessiautomaatio 

Kappaleessa luodaan katsaus prosessien automatisoimiseen ja mitkä ovat yleisimmät tavat, 

joilla liiketoimintaprosesseja automatisoidaan nykypäivän organisaatioissa. Prosessiauto-

maatiosta on viime vuosina tehty runsaasti tutkimuksia, etenkin ohjelmistorobotiikan (RPA, 

Robotic Process Automation) näkökulmasta. Aiheena prosessien tehostaminen ja automati-

sointi on ikivihreä, mutta IT-kyvykkyyksien jatkuva kehittyminen lyhentää taajuutta, jolla 

nykyisten prosessien suorittamistapaa ja tehokkuutta voidaan tarkastella kriittisesti. (Hof-

mann et al. 2019) Käyttäjärajapinnassa operointiin perustuvan ohjelmistorobotiikan vastin-

parina voidaan ajatella perinteistä ohjelmistokehitystä ja ohjelmistoja, jotka kommunikoivat 

IT-järjestelmien ns. backendin tai ohjelmointirajapinnan kanssa. (Asatiani & Penttinen 

2016)  

Bendik Bygstadin (2017) esittelemän määritelmän mukaan prosessiautomaatio jaotellaan, 

joko kevyen (lightweight) tai raskaan (heavyweight) informaatioteknologian avulla toteutet-

tavaksi. Raskaalla IT:llä tarkoitetaan ”IT-ammattilaisten koulukunnan” edistämää ajatus- ja 

toimintamallia, jossa käytetään hyväksi perinteisempiä ohjelmistokehityksen käytäntöjä, ku-

ten ohjelmointirajapinnan integraatioita, järjestelmän automatisoimisessa. Kevyellä IT:llä 

toisaalta tarkoitetaan, vähemmän teknistä osaamista vaativaa, tapaa käyttää yleistyneiden 

teknologisten työkalujen, kuten ohjelmistorobottien, käyttämistä automatisointiin. (Bygstad 

2017) 

Suomalaiseen tarkastus-, testaus ja sertifiointipalveluyritykseen tehdyssä diplomityössä 

Korhola (2019) tutki, kuinka yrityksen liiketoimintaprosesseja voidaan automatisoida ohjel-

mistorobotiikan avulla. Työn tärkeimpiä johtopäätöksiä ovat, että yrityksen tulee päättää 

kuinka paljon se käyttää ulkoista osaamista automatisoinnissa, suuret prosessit kannattaa 

pilkkoa pienempiin kokonaisuuksiin ja että yrityksen sisällä tulisi olla ohjelmistorobotiikan 

vastuuhenkilö, joka toimisi liiketoiminnan, palveluntarjoajan ja yrityksen IT-osaston väli-

senä yhdyshenkilönä. Korholan tutkimustulokset ovat pitkälti samoja tämän tutkimuksen tu-

loksien kanssa, vaikkakin tässä tutkimuksessa päädyttiin toteuttamaan automatisointi perin-

teisemmällä IT-kehityksellä. Prosessilla tulisi olla ikään kuin tuoteomistaja, joka valvoo pro-

sessin kokonaisuuden etua ja joka osaa myös kieltäytyä liiketoiminnan ad hoc-
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kehitystarpeita. Myös Paavilaisen (2022) diplomityössä IT-yksikön pitäminen liiketoimin-

taprosessien kehittämisessä mukana nousi yhdeksi keskeisimmäksi johtopäätökseksi.  

Ohjelmistorobotiikkaa hyödynnetään jo nyt laajalti ja sen on nähty olevan nopea ja kustan-

nustehokas keino automatisoida vanhentuneita liiketoimintaprosesseja. (Van der Aalst et al. 

2018) Ohjelmistorobotiikka ei suuresta suosiostaan huolimatta ole aina paras keino proses-

sien automatisoimisessa. Korhola (2019) arvioi diplomityössään, että ohjelmistorobotiikan 

hyödyntämisessä on paljon hyviä puolia, mutta on olemassa prosesseja ja tilanteita, joissa 

sen käyttäminen ei olisi optimaalisinta. Organisaatioiden tulisi arvioida tarkasti ennen auto-

matisointiprojektin aloitusta se, sopisiko sen tilanteeseen paremmin ohjelmistorobotiikan vai 

perinteisemmän prosessijohtamisen ohjelmointikyvykkyyksiä vaativat automatisointikeinot.  

 

4.1. Ohjelmistorobotiikka 

Vaikka ohjelmistorobotiikka terminä tuo helposti mieleen fyysisen robotin, niin ohjelmisto-

robotti on käytännössä ohjelmistopohjainen sovellus, joka imitoi tietokoneella tehtyä ihmis-

työtä. Termi robotti viittaa ohjelmistorobotti-sovelluksen toimintaperiaatteeseen.  (Asatiani 

& Penttinen 2016) Ohjelmistorobotiikalla voidaan automatisoida säännönmukaisia, rutiinin-

omaisia, manuaalisia ja kuormittavia liiketoimintaprosesseja, joilla on sovitut lopputulemat. 

(Lacity & Wilcocks 2016) Automatisoinnit tuottavat kustannussäästöjä, vähentäen virheel-

lisyyttä ja lisäävät työssä viihtyvyyttä. (Willcocks et al. 2017)  

Ohjelmistorobotti toimii ikään kuin käytettävien ohjelmistojen päällä ilman, että näihin oh-

jelmistoihin tarvitsi tehdä muutoksia tai automatisointia, kuten perinteisissä integraatiopro-

jekteissa. (Asatiani & Penttinen 2016) Ohjelmistorobotit suorittavat sääntöpohjaisia operaa-

tioita useimmiten ohjelmiston käyttöliittymässä, mutta myös ohjelmointirajapinnassa (engl. 

API) tapahtuvat operaatiot ovat mahdollisia esimerkiksi palvelimien välisissä toiminnoissa.  

(Van der Aalst et al. 2018) Tästä seuraa muun muassa se, että ohjelmistorobotti toimii ole-

massa olevissa järjestelmissä, eikä organisaation tarvitse välttämättä tehdä muita hankintoja 

ohjelmistorobottilisenssin lisäksi. (Asatiani & Penttinen 2016; Willcocks et al. 2017) 

Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen on matalampien aloituskustannuksien takia myös ma-

talamman kynnyksen automatisointia. Willcocks et al. (2017) toteavat myös, että ohjelmis-

torobotiikkaa vastaa myös liiketoiminnan ja IT-yksiköiden väliseen dilemmaan, jossa liian 
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pienien liiketoimintaprosessien automatisointi on nähty kannattamattomaksi, mutta nyt lii-

ketoiminnan ihmiset voivat itse automatisoida kyseiset prosessit ohjelmistorobotiikan 

avulla. Pienempien kehityskustannuksien ja nopeamman kehityksen ansiosta myös automa-

tisointiprojektin epäonnistumisen riski pienenee, kun kehitystyö tapahtuu ohjelmistojen 

”päällä”, kajoamatta koodin puolelle. (Korhola 2019)  

 

4.2. Perinteinen IT-kehitys  

Perinteinen IT-kehitys tai -prosessiautomaatio on Bygstadin (2017) määritelmän mukaan 

raskasta IT-kehitystä, joka on ns. valtavirran IT-kehitystä, jotka perustuvat usein backend-

ratkaisuihin, ja joita toteuttavat organisaatioiden IT-osastot. Sana perinteinen viittaa siihen, 

että on olemassa uudempi prosessiautomaation tapa ja tässä kontekstissa sillä viitataan ke-

vyemmän IT-kehityksen piiriin kuuluvaa ohjelmistorobotiikkaa. Perinteinen IT-kehitys kä-

sittää alleen niin paljon eri asioita, että jokaisen tietokannan, integraation tai ohjelmointikie-

len esittely tai edes yrittäminen olisi sula mahdottomuus.  

Penttinen et al. (2018) kuvailevat raskaan IT:n sovelluksien olevan usein kooltaan suuria 

järjestelmiä, jotka perustuvat backend-kehitykseen, joka tukee työn dokumentoimista. Ras-

kaassa IT:llä voidaan kehittää edistyneitä ratkaisuja kompleksisiin ongelmiin, minkä vuoksi 

kehittämisestä vastaavat IT-alan ammattilaiset. Raskaalle IT-kehitykselle tyypillistä ovat 

toimiviksi todennettujen käytäntöjen käyttäminen sekä vakiintunut kulttuuri, joka tähtää sys-

temaattiseen kehittämiseen keskittyen suuresti laatuun ja turvallisuuteen.  

Raskaan IT-kehityksen vakiintuneesta ja järjestelmällisestä kulttuurista huolimatta on ras-

kaalla IT-kehityksellä heikkoutensa, sillä järjestelmän kasvava koko sekä integraatiot eri jär-

jestelmien välillä kasvattavat kehitysprojektin kompleksisuutta ja kustannuksia. (Sommer-

ville et al. 2012) On myös tyypillistä, että organisaation raskaasta IT-kehityksestä vastaava 

IT-osasto on ylityöllistetty. (Penttinen et al. 2018)  

Kun organisaation liiketoimintaprosessia pitää muuttaa, eikä pelkästään automatisoida ny-

kyistä prosessia suoraan sellaisenaan, organisaatioilla on edessään tilanne, jossa pitää tukeu-

tua perinteisen IT-kehityksen sekä prosessijohtamisen työkaluihin. (Willcocks et al. 2015)   
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4.3. Kevyt IT vs. Raskas IT 

Liiketoimintaprosessejaan automatisoivan organisaation on päätettävä, miten prosessit au-

tomatisoidaan. Valinta kevyen ja raskaan IT:n välillä ei ole pelkästään valinta kahden täysin 

eri teknologisen lähestymistavan väliltä, vaan se on enemmänkin valinta kahden eri tiedol-

lisen viitekehyksen väliltä. (Penttinen et al. 2018) Willcocksin et al. (2015) mukaan on kaksi 

asiaa, jotka erottavat ohjelmistorobotiikan perinteisistä prosessijohtamisen työkalauista: 

1. Ohjelmistorobotiikka on helppo konfiguroida; se ei vaadi ohjelmointitaitoja 

2. Ohjelmistorobotiikka on kevyttä IT:tä; olemassa oleviin järjestelmiin ei tarvitse 

tehdä muutoksia.  

Ohjelmistorobotin konfigurointi onnistuu käyttäjäystävällisen käyttöliittymän kautta, jossa 

käyttäjä voi muista toimisto-ohjelmistoista tutulla tavalla raahata ja pudottaa toimintoja pro-

jektiin, josta RPA-sovellus muodostaa automaattisesti koodia taustalla. (Willcocks et al. 

2015) Ohjelmistorobotiikka soveltuu hyvin prosesseihin, jotka ovat sinällään toimivia, eikä 

sen suorittamiseen tarvittavia ohjelmistoja tarvitse muokata, vaan ohjelmistorobotiikkaa voi-

daan soveltaa as-is -prosessiin. (Willcocks et al. 2015) Penttinen et al. (2018) listaavat ke-

vyen ja raskaan IT:n pääpiirteiset erot taulukossa 2.  

Taulukko 2. Kevyen ja raskaan IT:n erot, (mukaillen Penttinen et al. 2018) 

Ominaisuus Kevyt IT / Ohjelmistorobotiikka Raskas IT / Perinteinen IT-

kehitys 

Järjestelmän luonne Automatisointi käyttöliittymän kautta Backend järjestelmäautomaatio 

Teknologia Uusi, helposti omaksuttava Vakiintunut, todistetusti toi-

miva 

Kulttuuri Liiketoiminnan ja prosessien kehittämi-

nen 

Ohjelmistokehitys 

 

Fokus Ketteryys, innovaatio, nopeus Turvallisuus, tehokkuus, luotet-

tavuus 

Soveltamisalue Uusien palvelujen kehitys Hyvin tunnetut palvelut 

Läpitunkevuus Ei muokkaa olemassa olevia järjestel-

miä 

Tekee muutoksia datayhteys- ja 

liiketoimintalogiikkatasolla 

Ongelmat Eristäytyneet järjestelmät, yksityisyys ja 

turvallisuushaasteet 

Kompleksisuus ja korkeat kus-

tannukset 
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Willcocks et al. (2015) tutkimuksessa selvitettiin valintaa ohjelmistorobotiikan (kevyt IT) ja 

prosessijohtamisen (BPM, raskas IT) työkalujen väliltä. Heidän mukaansa ohjelmistorobo-

tiikka ei korvaa, vaan täydentää prosessijohtamista. Raskaan IT:n soveltaminen sopii pro-

sesseihin, joissa tarvitaan paljon IT-osaamista ja jotka ovat korkean arvon järjestelmiä kuten 

ERP- tai CRM-järjestelmät. Raskaan IT:n ratkaisut ovat IT-ammattilaisten toteuttamia.  

Ohjelmistorobotiikalle soveltuu parhaiten prosessit, jotka ovat toistuvia, suurivolyymisia, 

säännönmukaisia sekä virheherkkiä. (Willcocks et al. 2015) Erityisesti organisaation asia-

kaspalvelun, taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon yksiköistä löytyy ohjelmistorobotiikalla 

automatisoitavia prosesseja. (Korhola 2019) 

Kuvassa 8 on esitetty visuaalisesti, miten prosessit jaottuvat joko prosessijohtamisen työka-

lujen tai ohjelmistorobotiikan avulla automatisoitaviksi. Suuret ja kalliit IT-omisteiset pro-

sessit sopii paremmin perinteisen prosessijohtamisen työkaluilla automatisoitavaksi ja pie-

nemmät toimistoprosessit taas ohjelmistorobotiikalla. 

 

  

Kuva 8. Prosessijohtamisen vs. ohjelmistorobotiikan työkalut, (mukaillen Willcocks et al. 

2015)  
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5 Tutkimuksen rakenne 

Kappaleessa kuvataan tutkimusstrategiaksi valittu toimintatutkimus sekä empiirisessä osuu-

dessa käsiteltävää aineistoa sekä sen hankintaa. Tutkimus jakautuu kirjallisuuskatsauksen 

muodostamaan teoriaosuuteen, jossa luodaan yleiskuva asiakkuudenhallinnasta päivittäista-

varakaupassa, prosessijohtamisesta ja prosessiautomaatiosta. Kirjallisuuskatsauksen tarkoi-

tuksena on auttaa tutkimuksen tekemistä aiempaan tutkimukseen ja teoriaan pohjautuen.  

Empiirinen osa enimmäkseen laadullinen tutkimus, sillä laadullisen tutkimuksen perusaja-

tuksena on tutkia ilmiötä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi et al. 2007, s. 157) 

Empiirisessä osuudessa etsitään ratkaisua prosessin automatisointiin liittyviin tutkimusky-

symyksiin pääosin kehityspalavereissa eli ns. workshopeissa käytyjen keskustelujen ja niistä 

tehtyjen havaintojen pohjalta. Teemahaastattelua on käytetty johtopäätöksien testaamiseen. 

Tutkimuskohteeseen tutustumiseen on käytetty myös liiketoimintaprosessin suorittamiseen 

tehtyjä ohjeita ja siitä kertovia Powerpoint-esityksiä. 

 

5.1. Toimintatutkimus 

Toimintatutkimus on tutkimusstrategiana sekoitus kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimus-

menetelmiä. (Kananen 2014, s. 13) Toimintatutkimuksessa yhdistyy nimensä mukaisesti toi-

minta ja tutkimus, sillä sen ominaispiirteenä on se, että esimerkiksi käytännön työelämässä 

toimivat ihmiset tutkivat ja kehittävät tekemäänsä työtä. (Kananen 2014, s. 11) Muita kes-

keisiä piirteitä toimintatutkimukselle on se, että se pyrkii vaikuttamaan käytännön toiminto-

jen kehittymiseen, osallistujien toimintojensa ymmärtämiskyvyn lisääntymiseen ja itse toi-

mintatilanteen kehittymiseen. (Kananen 2014; Suojanen 2014) 

Toimintatutkimus sopii tutkimisstrategiaksi luontevasti, sillä tutkimuksen tekijä työskente-

lee tutkimuksen kohteena olevan liiketoimintaprosessin parissa. Toimintatutkimuksen ele-

mentti on toiminnan jatkuva muutos ja kehittäminen sekä aiemmin mainittu käytännön toi-

mintojen kehittäminen, (Kananen 2014, s. 11) mikä sopii luontevasti kohdeyrityksen toimin-

taympäristöön. Käytännön työelämässä ei aina tehdä asioita siten, miten se olisi teoreettisesti 
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kannattavinta, vaan monesti juuri toimintatutkimuksenkin tavoitteena olevat käytännön pa-

rannukset ovat niitä, mitä kaivataan.  

Toimintatutkimuksen aineiston tiedonkeruumenetelmiä ovat suora ja osallistuva havain-

nointi sekä havainnoinnin tuottamien johtopäätösten oikeellisuuden varmistamiseksi tehtävä 

teemahaastattelu. Suorassa havainnoinnissa tutkija seuraa ilmiöön liittyviä tapahtumia pai-

kan päällä, niin että muut toimijat eli aktorit voivat havaita havainnoin.  (Kananen 2014, s. 

80) Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi palaverit, joissa havainnoija on ollut läsnä kuuntele-

massa tutkimuksenkohteena olevan prosessin ominaisuuksia ja ongelmia, mutta havainnoija 

ei vielä tässä vaiheessa ole työskennellyt tutkimuskohteen parissa. Havainnoin suurin etu on, 

että sen avulla saadaan välitöntä ja suoraa tietoa tutkimuksen kohteen toiminnasta, joka saat-

taa poiketa siitä, miten tutkimuksen kohde kuvailisi toimintaansa.  (Hirsjärvi et al. 2007, s. 

207–208) 

Jotta havainnointivaiheessa, sekä teorian läpikäynnin, syntyneillä johtopäätökset olisivat 

luotettavia, pitää niiden luotettavuus varmistaa esimerkiksi haastatteluilla.  (Kananen 2014, 

s. 83) Tulkintoihin liittyy aina väärinymmärtämisen riski, siksi tutkimuksen reliabiliteetti eli 

tulkinnan samanlaisuus tulkitsijasta riippumatta. (Kananen 2014, s. 131) pyritään varmista-

maan haastattelujen avulla. 

Tutkimuksen rajautuessa automatisointikeinojen selvittämiseen, osa toimintatutkimuksen 

vaiheista jää käyttämättä. Tutkimuksessa ei toimintatutkimukselle tyypillisesti tehdä kehi-

tyksen teknistä toteutusta, jota arvioitaisiin ja sen seurauksena sitten jatkokehitettäisiin, vaan 

tutkimus rajautuu toimintatutkimuksen sekä toisena viitekehyksenä käytetyn prosessijohta-

misen elinkaarimallin ensimmäisien vaiheiden käyttämiseen. 
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Kuva 9. Toimintatutkimuksen vaiheet ja sykli, (mukaillen Kananen 2014, s. 34) 

Kuvassa 9 kuvattu toimintatutkimus on syklinen prosessi, joka on luonteeltaan ja vaiheiltaan 

verrattavissa teoriaosuudessa kuvattuun prosessijohtamisen elinkaarimalliin, joka on kuvattu 

kuvassa 6.  

5.2. Teemahaastattelu ja dokumentaatio 

Teemahaastattelulla pyritään täydentämään havainnointivaiheessa syntynyttä ymmärrystä 

sekä testaamaan hypoteeseja. Teemahaastattelut ovat lomake- ja avoimien haastattelujen vä-

limuoto, (Hirsjärvi et al. 2007, s. 203) sillä ne tarjoavat tutkijalle riittävän väljyyden ja toi-

saalta rajaamismahdollisuuksia teemoitetulla. (Kananen 2014, s. 91) Haastattelussa käytet-

tiin myös johdattelevia kysymyksiä vastauksien saamisen tehostamiseksi.  (Kananen 2014, 

s. 90) Haastatteluja päädyttiin tekemään vain yhdelle henkilölle, sillä hän oli ainoa prosessin 

ainoa entinen avainhenkilö, joka on edelleen kohdeyrityksessä töissä, mutta ei ole itse 
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kehitystiimissä mukana. Muut työsuhteessa olevat avainhenkilöt ovat osana kehitystiimiä, 

joten heidän panoksensa tutkimuksen kannalta on huomioitu palaverien havainnointiosuu-

dessa.  

Ensikosketus tutkittavaan prosessiin syntyi olemassa olevan dokumentaation kautta. Doku-

mentaatiota olivat esimerkiksi Microsoft Powerpoint -esitykset sekä Excel-tiedostot, jotka 

olivat tehty ohjeiksi tuuraustilanteisiin. Ohjeet olivat yksityiskohtaiset, mutta eivät kovin 

syvällisiä toimintalogiikoiden suhteen, vaan toimivat enemmänkin ostoslistan tavoin kohta-

kohdalta etenevänä ohjeena työntekijälle, jolla ei ole juurikaan kokemusta prosessin suorit-

tamisesta. Prosessista löytyi myös, jo työpaikkaa vaihtaneen, asiantuntijan hahmotelma pro-

sessin tulevaisuuden mahdollisuuksista. Kaikkia näitä materiaaleja käytettiin tutkimuksen 

alkuvaiheessa, mutta niiden merkitys tutkimuksen kannalta pieneni tutkimuksen edetessä.  
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6 Prosessin automatisointikeinojen selvittäminen 

Kappaleessa lähestytään tutkimusongelmaa toimintatutkimuksen kautta. Ensiksi kuvataan 

nykytila, sen ongelmat ja miten ongelmat on tarkoitus ratkaista. Havainnointiosuuden tar-

koitus on vastata tutkimuskysymyksiin ja teemahaastattelun on tarkoitus tukea ja vahvistaa 

havainnoinnin aikana muodostuneita havaintoja ja johtopäätöksiä. 

Havainnointi on yksi toimintatutkimuksen tärkeimmistä tiedonkeruumenetelmistä, vaikka 

siihen liittyy haasteena se, että havainnoitsijan pitää olla itse toimijana toimintatutkimuk-

sessa.  (Kananen 2014, s. 81) Suorassa havainnoissa tutkija seuraa ilmiöön liittyviä tapahtu-

mia paikan päällä, niin että muut toimijat voivat havaita havainnoin. Kerättävän aineistoin 

määrä riippuu siitä, kuinka perillä tutkija on käsiteltävästä ilmiöstä. (Kananen 2014, s. 81) 

Pelkkä havainnoinnin tuloksena saatu johtopäätös ei kuitenkaan ei aina riitä, vaan johtopää-

tökset pitää varmistaa esimerkiksi haastattelun avulla. (Kananen 2014, s. 83) Havainnoitsi-

jan tärkeimmät dokumentointityökalut ovat havaintopäiväkirja ja kenttämuistiinpanot. (Ka-

nanen 2014, s. 82, 85) 

Tutkimuskohteen havainnointi alkoi jo useita kuukausia aikaisemmin, kuin tutkimuskohteen 

virallinen kehitysprojekti alkoi. Tutkimuskohteena oleva liiketoimintaprosessi on sijoittunut 

samaan tiimiin, jossa tutkijakin on sijoittunut ja tämän seurauksena tutkija on kuullut jo etu-

käteen prosessin toimintalogiikasta ja siihen liittyvistä operatiivista ongelmista. Virallisesti 

kehitystyö alkoi vuoden 2022 alussa, kun toimeksiantajayritys päätti ratkaista jo jonkun ai-

kaa pinnalla olleet prosessin ongelmat. Prosessin kehittämiseksi muodostettiin n. 15 hengen 

aloituspalaveri, johon osallistui työntekijöitä yrityksen muistakin yksiköistä, vaikka suurim-

malla osalla ei ollutkaan lainkaan aiempaa kosketuspintaa kyseiseen prosessiin. Pian muu-

taman koko joukon palaverin jälkeen todettiin järkeväksi, että muodostetaan prosessin jo 

tuntevista ydinryhmä, joka käy prosessin läpi keskenään, selvittää eri kehitysmahdollisuudet 

ja esittää ne sitten koko joukolle. Ydinjoukkoon kuuluu tutkijan lisäksi yksi markkinointi-

analyytikko, data-analyytikko sekä datatieteilijä yrityksen tekoälytiimistä. Kaikkia edellä 

mainittuja yhdistää se, että jokainen heistä työskentelee tai on työskennellyt aikaisemmin 

prosessin ja sen kehittämisen parissa. Jokaisella heistä on 5–10 vuoden työhistoria toimek-

siantajayrityksen palveluksessa, joten heillä on kokemuksen tuomaa perspektiiviä prosessin 

kehittämiseen. 
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Taulukko 3. Kuvaus ydinryhmän jäsenistä pl. tutkimuksen tekijä 

Nimike Erityisosaaminen 

Senior Marketing Analyst 

(Markkinointianalyytikko) 

Kohdennettu markkinointi, analytiikka, ymmärrys tutkitta-

vasta prosessista 

Senior Data Analyst (Data-

analyytikko) 

Data-analytiikka, markkinointianalytiikka, ymmärrys tutkit-

tavasta prosessista 

Chief Data Scientist (Teko-

älytiimin vetäjä) 

Data-analytiikka, ohjelmistoarkkitehtuuri, ohjelmointi 

 

Teemahaastattelun tarkoituksena on vahvistaa havainnoinnin muodostamien johtopäätök-

sien validiteetti sekä tarjota mahdollisesti uusia näkökulmia, joita tutkija ei ole vielä osannut 

päätellä.  

 

6.1. Yrityskatsaus ja nykytila 

Toimeksiantajayritys on suomalainen kaupan alan yritys ja tutkimuksen kohteena oleva pro-

sessi on päivittäistavarakauppayksikön digitaalisen markkinoinnin ja analytiikan yksikön lii-

ketoimintaprosessi. Yrityksellä on yli tuhat myymälää Suomessa ja päivittäistavarakaupan 

vuosittainen liikevaihto on useita miljardia euroa. 

Päivittäistavarakaupan sekä koko yrityksen strategian ytimessä ovat muun muassa henkilö-

kohtainen asiakaskokemus ja digitalisaatio. Strategiaa toteutetaan muun muassa tutkimus-

kohteena olevan liiketoimintaprosessin avulla, sillä liiketoimintaprosessin tuotoksena on vii-

koittain vaihtuvat, asiakkaan ostohistoriadataan perustuvat henkilökohtaiset edut, joista in-

formoidaan erilaisten digitaalisten kanavien, kuten sovelluksen ja sähköpostin, avulla.  

Tutkimuksen kohteena oleva asiakkuudenhallintaprosessi on kehittynyt pilottiprojektista 

vuosien takaa nykyiseen muotoonsa, prosessiin on syntynyt uusia toimintoja ja ominaisuuk-

sia, mikä on lisännyt prosessin kompleksisuutta. Tutkimus on rajattu käsittelemään prosessin 

alkuosaa, jossa kuukausittain vaihtuva tuotevalikoima kohdennetaan asiakkaille, perustuen 

heidän ostohistoriaansa ja muihin kohdennuslogiikoihin. Tarkasteltavan prosessin syötteenä 

on hankintayksikön eli ns. tavarakaupan toimittama tuotevalikoima sekä tietokannoissa 
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oleva asiakas- ja ostodata ja tuotoksena jokaiselle kohderyhmässä olevalle asiakkaalle on 

valittu hänelle parhaiten sopivat tarjoustuotteet.  

Tutkimuksen tavoitteena ei ole kehittää ostohistoriaan perustuvan tuotekohdennuksen tark-

kuutta, vaan suunnitella koko prosessin läpimeno varmemmaksi, vähemmän työlääksi ja no-

peammaksi automatisaation muiden prosessijohtamisen keinojen kautta.  

Nykyprosessi on pitkälti suurien datamäärien käsittelyä puolimanuaalisesti eli ihmisen työnä 

on käynnistää tietokanta-ajoja ja datan muokkausajoja käsin tietyn aikataulun ja -järjestyk-

sen mukaan. Työ suoritetaan datalouhintaan tarkoitetulla IBM SPSS Modeler 18 -ohjelmis-

tolla (Modeler) ikään kuin eräajona. Työntekijöiden mukaan tutkimuksen kohteena olevan 

osion suorittamiseen menee 2,5–4 tehokasta työpäivää noin viikon ajalle jakautuneena. Kui-

tenkin epäonnistuneet ja hidastuneet tietokanta-ajot sekä inhimilliset tilanteet voivat aiheut-

taa tilanteen, joka edellyttää ilta- ja viikonlopputöiden tekemisen työntekijän jaksamisen 

kustannuksella. 

 

Kuva 10. Esimerkki Modeler-streamistä, murto-osa koko prosessista 

Modelerin hyvänä puolena voi pitää sen visuaalista käyttöliittymää, jossa datavirta on hah-

motettavissa katsomalla sen kulkua ns. ”streamissä” (Kuva 10). Huonona puolena Modele-

rissa on se, että se ei ole kovin vakaa ja jopa tuntien kestoiset data-ajot voivat kariutua, jos 

laitteen, jolla data-ajoa suoritetaan yhteys Internetiin, katkeaa edes hetkeksi. Modelerin vi-

suaalisuus aiheuttaa myös sen, että toiminnot eli ns. nodet saattavat piilottaa sisälleen tieto-

kantakyselyitä tai ehtoja, jotka vaikuttavat olennaisesti streamin logiikkaan. Kuvassa 11 ku-

vattu kuvassa 10 keltaisella korostettu node avattuna, nopealla vilkaisulla SQL-kysely ei ole 
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nähtävissä.  Valinta käyttää Modeleria voi selittyä sillä, että sitä on käytetty yrityksessä ai-

kaisemmin muihinkin tarkoituksiin ja on ollut luonnollista lähteä rakentamaan prosessia Mo-

delerilla. Toinen syy voi olla sen visuaalisen käyttöliittymän mahdollista matalamman kyn-

nyksen käyttö verrattuna esimerkiksi ohjelmointi- ja kyselykieliin. Prosessi pysyy kuukau-

desta toiseen lähes samana, ainoastaan pieniä muutoksia kuten tiedostonimien ja numero-

tunnisteiden tehdään. Viikkotunniste on yksi näistä päivitettävistä kentistä ja inhimillisen 

virheen riski on kohtalainen. Lähimenneisyydessä prosessia suorittanut henkilö oli epä-

huomiossa unohtanut päivittää yhden viikkotunnisteen ja tämän seurauksena kaikki asiak-

kaat olisivat seuraavana viikkona saaneet samat tarjoukset kuin aiempana viikkona, mikä 

olisi johtanut asiakaspalautetulvaan.  

 

Kuva 11. SQL-node avattuna, jossa SQL-kysely. 

Prosessin työvaiheiden dokumentaatio on vaihtelevaa, kattavimmat kuvaukset prosessista 

ovat ohjeita, joita on tehty esimerkiksi tilannetta varten, jossa ns. prosessin pääkäyttäjä on 

lomalla. Ohjeiden perusteella prosessin läpivienti on mahdollista, jos suorittajalla on hal-

lussa Modelerin perusteet, mutta prosessin syvälliseen ymmärtämiseen, saati kehittämiseen 
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kirjalliset ohjeet eivät riitä. Prosessiin liittyy paljon hiljaista tietoa, jota prosessin tekijöillä 

saattaa olla tai tieto voi olla jo lähtenyt pois organisaatiosta.  

Prosessissa on runsaasti ns. ”spagettikoodin” piirteitä, joita ovat mm. epäselvyys, tiedon sii-

loutuminen, korkea työntekijöiden vaihtuvuus tai tyytymättömyys ja pelko tehdä muutoksia 

nykyprosessiin sen hajoamisen pelossa. (Ables 2016) Siksi onkin erittäin tärkeää, että toi-

meksiantajayrityksen johto on sitoutunut kehittämään prosessia ja antanut tarvittavan tuen 

ja allokoinut runsaasti resursseja kehitystyöhön, mikä on ensiarvoisen tärkeää kehityspro-

jektin onnistumisen kannalta.    

 

6.2. Havainnointi prosessin automatisoinnin kehityspalavereista 

Toimintatutkimuksen tärkein aineistonkeruumenetelmä on havainnointi kehityspalavereista. 

Toinen mahdollinen havainnoinnin kohde olisi ollut työntekijöiden operatiivisen tekemisen 

seuranta, mutta toimeksiantajayritys näki parhaimmaksi osoittaa kehitystyöhön resursseja 

myös muistakin yksiköistä, kuin missä tutkimuksen tekijä työskentelee, nähtiin kehityspala-

vereissa havainnointi loogisimmaksi. Kehitysalaverien tarkoituksena on koota organisaation 

henkilöstöä ratkaisemaan tutkimuksen kohteena olevan liiketoimintaprosessin automatisoin-

tia. Havainnot tehtiin keväällä vuonna 2022. 

Kaikki palaverit, joihin tutkimuksen tekijä osallistui, on dokumentoitu kirjallisesti ja niiden 

pääpiirteet on avattu tässä kappaleessa. Palaverit olivat pandemiatilanteesta johtuen pääosin 

etäpalavereita Microsoft Teamsin (Teams) välityksellä, mutta myös lähipalavereitakin on-

nistuttiin järjestämään. Toimintatutkimuksen tekijän tai vetäjän rooli vaatii ryhmätyösken-

telytaitoja, mutta vetäjän tulisi olla vähemmän äänessä kuin muiden ryhmän jäsenten. (Ka-

nanen 2014, s. 67) Käytännössä tämä toteutui automaattisesti, sillä yrityksen sisäiset roolit 

olivat palavereissa läsnä ja kokeneemmat työntekijät ottivat palavereissa nopeasti vetovas-

tuun. 
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Taulukko 4. Kehityspalaverit: milloin, ketkä osallistuivat ja tärkeimmät teemat 

Pvm. Palaverin nimi Tärkeimmät pointit Osallistujat 

1.2.2022 Aloituspala-

veri, Teams 

+Prosessin automatisoinnin viralli-

nen aloitus, hankkeen tärkeys 

+Laajalla joukolla pohdittiin aivo-

riihihengessä, kokeneemmat johti-

vat puhetta 

+Sovittiin jatkotoimenpiteistä 

-Suurella osalla ei mitään kosketus-

pintaa prosessiin tai siinä käytettyi-

hin työkaluihin 

Laaja joukko, 12 

henkilöä eri IT- 

sekä analytiikan tii-

meistä  

14.2.2022 Esittely ½, 

Teams  

+Prosessin läpikäynti toiminto ker-

rallaan 

+Tarkempi toimintalogiikkojen 

haastaminen 

+Aivoriihi eri automatisointivaihto-

ehdoista 

+Nykyjärjestelmistä pois päin 

-Nykyiset data-ajot hidastuneet 

-Datan käyttöoikeudet 

7 henkilöä, joilla 

eniten annettavaa 

kehitystyöhön 

15.2.2022 Esittely 2/2, 

Teams 

+Toimintalogiikkojen kyseenalais-

taminen 

+Virtaviivaistusehdotukset 

+Ei räjäytetä koko projektia, vaan 

automatisoidaan paloissa, Python 

-Data-ajojen haavoittuvuus (koko) 

-Luutuneet toimintamallit 

7 henkilöä, joilla 

eniten annettavaa 

kehitystyöhön 

8.3.2022 Seuraavat aske-

leet, Lähitapaa-

minen 

+Kehitysehdotuksia aikaisempien 

palaverien perusteella 

+Prosessin visualisointi 

+Prosessin vieminen tekoälytiimin 

pilviympäristöön 

4 henkilöä, ”ydin-

ryhmä” 

15.3.2022 Prosessin data-

virtojen tarkas-

telu, Teams 

+Prosessia tarkasteltiin toiminto 

kerrallaan ja huomattiin, että pro-

sessia voi virtaviivaistaa jo nyt 

+Voi olla hyötyä, jos prosessi repli-

koidaan Pythonilla 

3 henkilöä, ”ydin-

ryhmä” 

6.4.2022 Prosessin kehi-

tyksen jatko-

suunnitelma, 

Hybridi 

+Tunnistettu selkeät moduulit, jotka 

voidaan automatisoida ”paloissa” 

-Backlog täynnä 

Ydinryhmä + 1 
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Aloituspalaveri 1.2. 

Yrityksessä on tunnistettu tarve prosessin kehitykselle. Prosessin parissa viimeiseksi työs-

kennellyt, nyttemmin jo työpaikkaa vaihtanut henkilö oli tuonut esille sen, että kyseistä lii-

ketoimintaprosessia tulisi kehittää. Vastuullisen liiketoimintayksikön johtokin tunnisti kehi-

tystarpeen ja prosessin kehittäminen ja/tai automatisointi nostettiin yhdeksi vuoden 2022 

keskeiseksi tavoitteeksi, sillä liiketoimintaprosessi on yksi yrityksen strategian toteuttamista 

tukeva elementti. 

Aloituspalaveri järjestettiin 1. helmikuuta 2022 Microsoft Teams -palaverina ja sen järjesti 

esimies, jonka alaisuuteen liiketoimintaprosessia suorittava tiimi oli hiljattain siirtynyt orga-

nisaatiomuutoksen seurauksena. Aloituspalaveriin oli kutsuttu laajalla jakelulla työntekijöitä 

analytiikka- ja IT-osastoilta, sillä ajatuksella, että jokaisen kehitysideoita voitaisiin tarvita. 

Lopulta kuitenkin osoittautui, että yli puolella kahdestatoista osallistujasta ei ollut hirveästi 

annettavaa, sillä koko prosessi oli heille täysin vieras ja puhetta palaverissa johtivat pitkälti 

henkilöt, jotka työskentelivät tai olivat aiemmin uralla työskennelleet prosessin parissa.  

Palaverin tärkeimpiä tuotoksia olivat se, että organisaation johto oli sitoutunut liiketoimin-

taprosessin kehittämiseen, minkä tärkeys on tunnistettu merkittäväksi projektin onnistumi-

sen kannalta aiemmissa tutkimuksissa. (Dumas et al. 2018; Institute 2013) Palaverin päät-

teeksi muodostui ns. ydinryhmä, joka koostui neljästä henkilöistä, jotka työskentelivät tai 

olivat työskennelleet prosessin parissa aikaisemmin, ja heidän vastuulleen annettiin proses-

sin tarkempi esitteleminen muille osallistujille. Seuraavassa kahdessa palaverissa ydinryhmä 

esittelee prosessin toiminto kerrallaan muille kehittämisprojektiin osallistuville, sillä ajatuk-

sella, että muillakin olisi käsitys prosessin toimintalogiikasta ja käytännöistä.  Ydinryhmän 

henkilöt toimivat markkinointianalytiikan sekä tekoälysovelluksien parissa sekä ydinryh-

män työhön osallistui tutkimuksen tekijä. 

Esittelypalaverit 14.2. ja 15.2. 

Toisessa ja kolmannessa palaverissa osallistujia oli vähemmän, seitsemän kappaletta, sillä 

ensimmäiseen palaveriin oli kutsuttu kaikki, joidenka työtä prosessi voisi koskettaa ja heidän 

osallistumisensa jatkossa oli oman harkinnan mukaista. Palaverit järjestettiin Teamsin väli-

tyksellä, jossa ydinryhmään kuuluva markkinointianalyytikko sekä data-analyytikko esitte-

livät prosessia hyödyntämällä näytön jakamistoimintoa vuorollaan. Muut osallistujat olivat 

esihenkilöitä tai tuoteomistajia analytiikka- tai IT-yksiköistä. 
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Palaverissa prosessia käytiin yksityiskohtaisesti läpi, siten että esittelijät ikään kuin suoritti-

vat saman työkulun kuin joka kuukausi, kun prosessissa suoritetaan tarjoustuotepoolin 

vaihto sekä muut osat. Prosessin esittelyn edetessä sekä esittelijät että muut osallistujat heit-

telivät ideoita nykyisen prosessin parantamiseksi sekä automatisoimiseksi matalalla kynnyk-

sellä ikään kuin aivoriihihengessä.  

Vaikka prosessista ei vielä ole olemassa ajantasaista prosessikaaviota, niin kuten kuvassa 10 

oleva Modeler-streamin osa kuvastaa, on datan kulku ja siihen sovellettavat operaatiot esi-

tetty visuaalisesti, mikä auttaa etenkin henkilöä, joka ei tunne prosessia, ymmärtämään sen 

kulkua.  

Palaveri sisälsi elementtejä prosessin tunnistamisesta, prosessijohtamisen elinkaarimallin 

ensimmäisestä vaiheesta, jonka tarkoituksena on hahmottaa koko perusta prosessin kehittä-

miselle, rajata kehitettävää prosessia sekä luoda realistinen käsitys koko kehityshankkeen 

koosta. Kuten Dumas et al. (2018) kirjoittivat, liiketoimintaprosessien kehitysprojektit ovat 

projekteja muiden joukossa, ja niissä suunnittelu vaiheessa tehty työ tuppaa vaikuttamaan 

koko projektin kulkuun merkittävästi. 

Myös prosessin analysointi sekä mallintaminen olivat palaverissa esillä, sillä analyytikkojen 

suullinen sekä visuaalinen esitys sekä demonstraatio prosessista mahdollistivat prosessin lä-

pimenoaikojen analysoimisen. Myös prosessin virtaviivaistaminen sekä tiettyjen vaiheiden, 

kuten esimerkiksi yksittäisten kauppojen hieman poikkeavien tuotevalikoimien yksilöllinen 

huomioinnin tärkeys kohderyhmien laskennassa kyseenalaistettiin. Prosessissa on selkeästi 

paljon ominaisuuksia, joita on inkrementaalisesti lisätty ajan mittaan nykyisen prosessin kyl-

keen, siten että prosessi on paisunut kuin pullataikina, eikä näitä ominaisuuksia voida vält-

tämättä enää poistaa, sillä ei ole tietoa siitä, miten jonkun palasen poistaminen tai muuttami-

nen vaikuttaisi koko prosessin toimintaan. 

Prosessista päätettiin tehdä karkea ylätason prosessikaavio, joka selkeyttäisi useaan eri Mo-

deler tiedostoon pirstaloitunutta prosessia. Tarkemman, toimintotasoisen prosessikaavion, 

tuottamista ei nähty tässä vaiheessa tarpeelliseksi, sillä palaverissa todettiin, että prosessi 

kannattaisi automatisoida pala kerrallaan, ikään kuin moduuleissa. Ylätason prosessikaavion 

tarkoituksena on jaotella useisiin eri tiedostoihin hajautuneet Modeler-streamit loogisiin ko-

konaisuuksiin, joita voitaisiin käsitellä näinä moduuleina. 
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Palavereissa oli esillä käytännössä kaksi vaihtoehtoa automatisoinnin toteuttamiseksi, joko 

nykyisien data-streamien automatisoiminen sellaisenaan IBM SPSS Collaboration and Dep-

loyment Services (CADS)-järjestelmää käyttäen tai prosessin replikoiminen tekoälytiimin 

AWS-ympäristöön (Amazon Web Services) ohjelmointikieli Pythonilla. Jo CADS:n mainit-

seminen palaverissa sisälsi negatiivisen kaiun, sillä viimeaikaiset kokemukset tästä jo suh-

teellisen epäluotettavaksi osoittautuneesta järjestelmästä eivät olleet mairittelevia. CADS:n 

toiminta oli kuuleman mukaan epäluotettavaa ja selittämättömiä virheitä oli esiintynyt sään-

nöllisesti, mikä vesitti CADS:n mahdollisuudet automatisointikeinoksi, sillä koko liiketoi-

mintaprosessin automatisoinnin taustalla on yhtenä tärkeimpänä syynä ollut prosessin luo-

tettavuuden parantaminen. Myös epäilyt siitä, kuinka kauan Modelerin uskottiin olevan toi-

meksiantajayrityksen käytössä kielivät sen käytön jatkamista vastaan prosessin suorittami-

sessa. CADS-toteutus tarkoittaisi myös käytännössä sitä, että nykyiselle Microsoft Azure -

virtuaalikoneella suoritettava kohdennuslaskenta tulisi automatisoida jollain muulla kei-

nolla, sillä se virtuaalikone on täysin eri instanssissa kuin Modeler.  Käytännössä valinta 

Pythonin käytöstä sinetöityi tässä palaverissa.  

Pythonin käyttämisestä ensimmäisenä ehdotti tekoälytiimin vetäjä, jonka tiimin vastuulle 

automatisoinnin tekninen toteutus käytännössä lankeaisi. Positiivista ehdotuksessa on erityi-

sesti se, että aloite tuli häneltä, mikä viestii siitä, että prosessin replikoiminen AWS-ympä-

ristöön Pythonilla on ylipäätään mahdollista ja kannattavan kuuloista. AWS-ympäristön pi-

täisi olla toimintaympäristönä nykyistä toteutusta vakaampi, sillä nykyisessä toteutuksessa 

on ilmennyt ongelmia etenkin tietokantojen ja tietovarastojen nopeudessa, mikä on aiheut-

tanut koko prosessin läpimenoajan kasvua. 

Palavereissa käydyt keskustelut kartoittivat merkittävästi koko kehitysprojektin suuntaa. 

Automatisointivaihtoehtoja ei käyty laajalti läpi, vaan vaihtoehtoina olivat ainoastaan ne kei-

not, jotka kehitysprojektiin osallistuvat itse hallitsivat.  

Palaveri 8.3. – Seuraavat askeleet 

Tämä palaveri toteutettiin ns. ydinryhmän kesken lähitapaamisena yrityksen pääkonttorilla 

8.3. ja palaverin tavoitteena oli luoda lähikuukausien projektisuunnitelma sekä hahmottaa 

aiemmassa palaverissa esiin tulleita automatisoitavia kokonaisuuksia. Hahmottamisen tu-

kena tehtiin muutama karkean tason prosessikaavio sekä Excel-tiedosto, johon listattiin 
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tunnistettujen kokonaisuuksien sisältämät tiedostot, vaiheet, datayhteydet sekä prosessin 

osien tuotokset.  

Palaveri sisälsi elementtejä prosessijohtamisen elinkaarimallin prosessin mallintamisesta ja 

prosessin uudelleensuunnittelusta. Mallinnuksen tavoitteena oli virkistää osallistujien muis-

tia prosessin eri työvaiheista ja niiden järjestyksestä sekä keskinäisistä riippuvuussuhteista. 

Liitteessä 1 on tekoälytiimin vetäjän hahmotelma prosessin toiminnoista ja kulusta. Proses-

sikaavion virka oli toimia suullisen keskustelun tukena, jotta kaikilla olisi yhteisymmärrys 

käsiteltävästä asiasta. Tutkimuksen tekijä koosti myöhemmin BPMN-kielellä tehdyn uima-

ratakaavion, joka esittää eri vaiheiden suoritusjärjestyksen sekä -paikan, mikä on kuvattu 

liitteessä 2. 

Tutkimuksen tekijän rooli palaverissa tähtäsi neutraalin fasilitaattorin rooliin (Jeston & Nelis 

2014), jotta kehityspalaverissa olisi innovaatiota ja uusia kehitysideoita tukeva ilmapiiri. 

Uusien ja aiemmista kehitysideoista poikkeavien ehdotusten esittäminen osoittautui kuiten-

kin suhteellisen haastavaksi, sillä tutkimuksen tekijällä oli selkeästi vähäisin kokemus ja tie-

tämys prosessin toiminnasta ja historiasta. Tämän vuoksi fasilitaattorin rooli oli lähinnä 

kuunnella ideoita ja kysellä tarkentavia kysymyksiä sekä haastaa ideoita kuitenkaan niitä 

lyttäämättä. Prosessin uudelleensuunnittelussa ja uusien ratkaisujen innovoimisessa kaik-

kien ideoiden kuuleminen on yleensä hyödyllistä. 

Palaverissa tunnistettiin viisi kokonaisuutta, joista kolme: kohderyhmälaskenta, tarjouspoo-

lityöt sekä kohdennuslaskennan työt kuuluvat tutkimuksen piiriin, raportointi sekä ns. viik-

kotekeminen olivat rajattu pois tutkimuksen piiristä. Näistä kolmesta kohderyhmälaskennan 

todettiin olevan muista vaiheista riippumaton, eikä sen suorittamiseen tarvita ihmisen syöt-

tämiä parametreja, minkä johdosta kohderyhmälaskenta voisi olla ensimmäinen automati-

soitava kokonaisuus. Suurimpana kysymysmerkkinä on data-arkkitehtuuri, minkälaisia uu-

sia tauluja pitäisi luoda ja mitä ne pitäisivät sisällään. Kahdessa muussa kokonaisuudessa 

prosessin perkaaminen ja data-arkkitehtuurin miettiminen on suurempi työ. 

Palaverin toisena tärkeänä tuloksena oli jatkokehityksen suunnittelu. Datan kulkemisen sy-

vällinen ymmärrys ja selvennys nähtiin tarpeelliseksi ja seuraavan palaverin teemaksi otet-

tiin prosessin läpikäynti toiminto kerrallaan tutkimuksen tekijän sekä prosessin kanssa vii-

meisimpänä työskennelleiden data-analyytikon ja markkinointianalyytikon kanssa. Tulevan 

palaverin tavoitteena on tarkastella sekä prosessin data-arkkitehtuuria että aiemmissa 
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palavereissa ja keskusteluissa esiin noussutta hypoteesia siitä, voitaisiinko joistakin pakolli-

sista syötteistä luopua. 

Palaveri 15.3. – Prosessin datavirtojen tarkastelu  

Prosessin tavoite oli ytimekäs, datavirtojen tarkasteleminen tutkimuksen kohteena olevan 

prosessin osassa. Palaveri järjestettiin Teams-palaverina, jossa hyödynnettiin näytönjaka-

mis-toimintoa. Palaveriin osallistui tutkimuksen tekijä sekä data- ja markkinointianalyy-

tikko.  

Prosessijohtamisen elinkaarimallin vaiheista prosessin tunnistaminen, analysointi ja uudel-

leensuunnittelu olivat palaveria kuvaavia elementtejä. Prosessin Modeler-tiedostoja perattiin 

jälleen, mutta tällä kertaa mahdollisimman tarkasti ja kronologisesti ajatuksella, että keski-

näisriippuvaisuudet tunnistettaisiin ja jopa eliminoitaisiin tässä vaiheessa, jotta automati-

sointi olisi tulevaisuudessa helpompaa. 

Prosessin suorittamiselle ikoninen elementti työntekijöiden kesken on viikkotunnisteen syöt-

täminen tietyissä kohdissa data-streamissä. Viikkotunniste on jäänne aikaisemmasta toimin-

nanohjausjärjestelmästä ja se on vain rullaava luku, josta ei edes voi päätellä mitä viikkoa 

tai vuotta se edustaa. Palaverissa mietittiin alkuun, jos tunniste voitaisiin vaihtaa yksinker-

taisesti vain muotoon ”WWYYYY”, jossa WW viittaa viikkonumeroon ja YYYY vuosilu-

kuun. Tämä auttaisi prosessin suorittajaa hahmottamaan sitä, missä mennään. Kuitenkin pro-

sessia kriittisesti tarkasteltaessa todettiin, että koko tunnisteesta päästäisiin eroon, jos vain 

käytettäisiin kauppojen ketjukohtaista tunnusta. Vuodesta toiseen ns. järjettömän tunnisteen 

mukana roikottaminen osoittaa, ettei prosessia ole aikoihin tarkasteltu kriittisesti läpi, jolloin 

tällaiset asiat olisivat tulleet ilmi. Syitä tähän voi vain arvailla, mutta yksi vahva epäilys on 

se, ettei prosessin suorittajalta ole jäänyt prosessin kehittämiselle tarpeeksi työaikaa. 

Palaverissa listattiin myös tietokantataulut, joita prosessin suorittamisen aikana luodaan 

ja/tai käytetään. Prosessikaavio, joka kuvattu liitteessä 2, koettiin hyödylliseksi, muttei vält-

tämättömäksi, sillä yhteydet eri tauluihin merkittiin Excel-tiedostoon, jossa jokaiselle mo-

duulille oli luotu välilehti, jossa oli kuvattu moduulin syöte, tarvitsemat tiedostot, tuotokset 

sekä tarvitut tietokantataulut. 

 

 



51 

 

Palaveri 6.4. - Prosessin jatkosuunnitelma 

Kehitystiimi kokoontui muutaman viikon tauon jälkeen ns. hybridipalaveriin, joissa osa 

osallistujista osallistui kokoukseen paikan päällä ja loput Teamsin välityksellä. Osallistujia 

olivat ydinryhmä; markkinointi- ja data-analyytikko, tekoälytiimin vetäjä, tutkimuksen te-

kijä sekä juuri prosessin pariin palkattu uusi työntekijä.  

Palaverin tavoitteena oli tilannekatsaus ja aikaisemmissa palavereissa tehtyjen päätöksien 

toteuttamisen suunnitteleminen. Tutkimuksen kohteeksi rajautuneesta tarjoustuotepoolin-

vaihdosta on erotettavissa kolme omaa kokonaisuuttaan, joidenka automatisointi koetaan 

loogiseksi suorittaa yksi kerrallaan. Automatisointi päätettiin yksimielisesti aloittaa kohde-

ryhmälaskennasta, jonka suorittamiseen ei tarvita muuttujien syöttämistä, ja olisi sen vuoksi 

helpoin replikoida Pythonilla. Toisena automatisoitaisiin kohdennuslaskennan moduuli, 

joka on nykyisellään virtuaalikoneella suoritettava R-skripti. Kolmannen, tarjouspoolityöt-

kokonaisuuden, automatisoinnin miettiminen koettiin ajankohtaiseksi vasta ensimmäisen ja 

toisen vaiheen valmistuttua. 

Penttinen et al. (2018) tutkimuksessakin mainittu tyypillinen ilmiö organisaation IT-kehi-

tyksestä vastaavan tiimin pitkästä työjonosta, back logista, vaikuttaa olevan läsnä kohdeyri-

tyksessä, sillä palaverissa nousi esille, että tekoälytiimillä on muitakin kehitysprojekteja vi-

reillä, jotka saattavat lykätä tämän projektin aloittamista. Myös ydinryhmän jäsenien tarve 

tarkastella omia työtehtäviään nousi esille, jotta tälle kehitystyölle riittäisi tilaa kalenterista. 

Palaverissa käsiteltiin myös sitä huomiota, että aikaisemmassa palaverissa huomattiin, että 

yhdestä käyttäjän syöttämästä viikkotunnisteesta päästiin eroon tekemällä pieniä muokkauk-

sia streamin toimintalogiikkaan. Toinen samankaltainen asia, joka nousi palaverissa esille, 

oli se, että jo nykyisellään tekoälytiimin pilviympäristössä tehdään toistuvia laskentoja, ku-

ten asiakkaiden pääostopaikan määrittämistä, jota voitaisiin mahdollisesti käyttää sellaise-

naan automatisoidussa liiketoimintaprosessissa. Nykyisellään pääostopaikka lasketaan liike-

toimintaprosessin osana.   

Tietokantayhteyksiin liittyvät haasteet tunnistettiin kertaalleen tässä kokouksessa. Tekoäly-

tiimillä ei nykyisellään ole rajoittamatonta käyttöoikeutta markkinointianalyytikkojen päi-

vittäin käyttämiin tietokantoihin ja näiden datayhteyksien avaaminen tekoälytiimille voi 

viedä aikaa. 
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6.3. Yhteenveto palavereista 

Kaikki kuusi kehityspalaveria, joissa tehtiin havaintoja, olivat tehokkaita ja etäyhteyksistä 

huolimatta erittäin toimivia. Osallistujat olivat motivoituneita ja nopeasti muodostunut nel-

jän henkilön kehityksen ydinryhmä mahdollisti palaverien aikataulujen yhteensovittamisen 

jouhevasti. Kehitysprojektiin ohjatut resurssit ja johdon vankka tuki vaikuttivat positiivisesti 

työntekijöiden motivaatioon, ja palavereissa vallitsi usein optimistinen tunne siitä, että pro-

sessi saadaan automatisoitua onnistuneesti vuoden 2022 aikana. Palaverit rajoittuivat toi-

mintatutkimuksen nykytilan kartoittamiseen, ongelman määrittelemiseen ja parannusehdo-

tukseen, jotka vastaavat prosessijohtamisen elinkaarimallin prosessin tunnistamista, mallin-

tamista, analysointia ja uudelleensuunnittelua. Kehityksen implementointi ja sen valvonta 

jäivät aikataulusyistä palaverien ulkopuolelle. 

Havainnointiin palavereissa oli helppo keskittyä, sillä tosiasiallinen kehitysprojektin vetä-

misestä vastasivat luontevasti kokeneemmat työntekijät, joten tutkimuksen tekijä pystyi kes-

kittymään havainnointiin mahdollisimman tehokkaasti. Neutraalina ja innovaatiota tukevana 

fasilitaattorina toimiminen onnistui hyvin, mutta käytännön syistä esimerkiksi eri automati-

sointivaihtojen pohtiminen jäi vähäiseksi ja liiketoimintaprosessi päätettiin automatisoida jo 

olemassa olevalla osaamisella, Pythonilla. Myös kokeneempien työntekijöiden ennakko-

asenteiden haastaminen oli vaikeaa, sillä heidän kantansa ovat muodostuneet paljon pidem-

män kokemuksen pohjalta, ja tutkimuksen tekijän kyky haastaa näitä oli rajallinen. 

Tulevat palaverit tulevat sisältämään myös teknisestä toteutuksesta vastaavan tekoälytiimin 

jäseniä sekä eri moduulien kehittämisen kokoonpano saattaa poiketa perinteisen ydinryhmän 

kokoonpanosta. Haasteena tuleville palavereille on selkeästi nähtävissä olevan aikataulutus, 

sillä tekoälytiimin backlogilla on muitakin projekteja, sekä kesän lomakausi aiheuttaa oman-

laisen epäjatkuvuuskohdan kehitystyölle. 

 

6.4. Kehityksestä vastanneen avainhenkilön haastattelu 

Tutkimuksen tueksi haastateltiin 26.4. yhtä työntekijää, joka on ollut tutkimuksen kohteena 

olevan liiketoimintaprosessin kehityksen kannalta yksi avainhenkilöistä, mutta joka on jo 

siirtynyt organisaation sisällä eri tehtäviin. Henkilöllä on vuosien kokemus IT-kehityksestä, 
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kohdennetusta markkinoinnista ja esimiestehtävistä. Haastattelu toteutettiin Teamsin väli-

tyksellä ja oli luonteeltaan teemahaastattelu ja keskusteleva, haastattelu dokumentoitiin kir-

jallisesti tutkimuksen tekijän toimesta. Haastattelun tarkoituksena oli hankkia ja täydentää 

informaatiota liiketoimintaprosessin alkuvaiheista ja tuoda mahdollisesti kontrastia ajatuk-

siin, jotka ovat nykyisessä kehitysryhmäkokoonpanossa eniten esillä. 

Haastattelu eteni siten, että ensiksi käsiteltiin prosessin historiaa ja prosessin kehittymistä 

nykymuotoonsa, millä työkaluilla/ohjelmistoilla prosessia suoritettiin, mitä ongelmia pro-

sessiin on saattanut liittyä ja lopuksi haastattelija testasi jo muodostuneita hypoteesejaan.  

Prosessin kehitys alkoi haastateltavan mukaan vuosina 2012–2013 ja prosessi oli silloin ny-

kyversiota yksinkertaisempi, kun se lanseerattiin vuosina 2013–2014. Ennen vuotta 2015 

kohdennuslogiikkakin oli epätarkempi, sillä sitä ennen voitiin tarkastella asiakkaiden ostoja 

ainoastaan tuoteryhmätasolla, mutta vuoden 2015 muutoksen jälkeen tarkempi tuotetasolla 

tarkastelu mahdollistui ja tarkensi tarjoustuotteiden kohdennuksen osuvuutta. Pian tämän 

jälkeen lanseerattu mobiilisovellus toi pian mukanaan uuden julkaisukanavan sähköpostin 

ja selaimen rinnalle. Prosessi on kasvanut haastateltavan mukaan nykyiseen mittaluokkaansa 

ehkä jopa vähän huomaamatta, mikä selittäisi sen, ettei prosessin kehittämiseen ole aikai-

semmin kiinnitetty näin paljoa huomiota. Prosessin inkrementaalisesta kasvusta ja valituista 

toteutusratkaisuista johtuen kokonaisuus on saattanut kasvaa niin suureksi ja epäselväksi, 

että se on vaikuttanut kehittämismahdollisuuksiin negatiivisesti. 

Prosessin kehittämiseen oli haastateltavan mukaan tullut pitkä kehitystauko, jonka aikana 

prosessi olisi pysynyt käytännössä nykyisellään vuosien ajan, pieniä suorituskykyparannuk-

sia lukuun ottamatta. Syyksi tähän hän arvioi olleen ainakin sen, että organisaatiossa on ollut 

selvityksessä suurempia hankekokonaisuuksia, joiden on oletettu korvaavan nykyisen pro-

sessin ja nykyisen prosessin kehittäminen on nähty täten tarpeettomaksi. Näiden hankkeiden 

toteutumatta jääminen on siten aiheuttanut tilanteen, jossa ei ole tapahtunut mitään kehittä-

misen saralla.  

 Myös muut liiketoimintayksiköt, joista käytettäköön tässä yhteydessä termiä ”liiketoi-

minta”, ovat vaikuttaneet prosessin nykymuotoon merkittävästi. Tämä on tietenkin luonnol-

lista, kun prosessi on liiketoimintaa tukeva kohdennetun markkinoinnin prosessi, mutta 

haastateltava ei kieltänyt haastattelijan ajatusta siitä, että prosessiin olisi lisätty turhan kuu-

lijaisesti yksittäisiä ominaisuuksia liiketoiminnan toiveesta. Erityisesti tämän tutkimuksen 
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kohteena oleva kuukausittain tehtävä ”poolinvaihto” on jäänyt kehityksessä muista, tutki-

muksen rajauksen ulkopuolella olevista, osioista jälkeen. Muissa osioissa on tapahtunut vuo-

sien varrella merkittäviä kehityksiä, kun taas tutkimuksen kohde on pysynyt miltei ennallaan 

lähes vuosikymmenen. Käytetty Modeler-ohjelmisto valikoitui aikanaan käytettäväksi, sillä 

muita vaihtoehtoja ei silloin ollut. 

Haastattelussa haastattelija johdatteli keskustelua kokeillakseen myös jo muodostuneita joh-

topäätöksiä: 

Prosessilta on puuttunut omistajuus:  

Haastateltava piti tätä mielenkiintoisena huomiona ja erittäin mahdollisena, sillä kukaan yk-

sittäinen henkilö ei ole ollut virallisesti vastuussa prosessin kokonaisuuden valvomisesta. 

Prosessi on kuitenkin ”henkilöitynyt” tiimiin, jossa sen nykyisellään ajatellaan olevan. 

Prosessi on ollut väärässä yksikössä, joka johtanut osaltaan kehityksen vähyyteen: 

Haastateltava piti tätä osittain mahdollisena, ennen nykyistä organisaatiorakennetta proses-

sista vastaavan tiimin yksikössä ei nähty prosessin kehittämistä tärkeimpien tavoitteiden jou-

kossa. 

Prosessi tulisi automatisoida: 

Haastateltava oli samaa mieltä ja ei ottanut merkittävästi kantaa automatisointikeinoihin, 

mutta piti Pythonia erittäin varteenotettavana työkaluna. Haastateltava piti kehitystyötä yli-

päätään erittäin positiivisena asiana, sillä nyt on oiva hetki läpivalaista prosessi kaikkine 

toimintoineen ja katsoa mitä kaikkea, mahdollisesti turhaakin, prosessiin on tarttunut vuo-

sien varrella.  

 

6.5. Tulokset ja niiden arviointi 

Tässä kappaleessa kootaan työn tärkeimmät tulokset ja arvioidaan niiden merkitystä. Tulok-

set pohjautuvat palaverien havainnoinnissa ja haastattelun pohjalta syntyneisiin johtopää-

töksiin, sekä aiempaan tutkimukseen. 

Tutkimuksen tuloksena syntyi selkeät suuntaviivat sille, mihin suuntaan, miten ja millaisella 

toimintasuunnitelmalla prosessia lähdetään automatisoimaan. Tärkeimpänä tekijänä oli 
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toimiva yhteistyö kehitystiimin sisällä, sekä yrityksen johdon projektille allokoimat resurssit 

ja tuki. Tutkimuksen tukena toimi toimintatutkimuksen ja prosessijohtamisen elinkaarimal-

lin viitekehykset, joidenka kokonaisuuksia hyödynnettiin kuitenkin vain osittain, sillä tutki-

mus rajautui käsittelemään prosessin automatisoinnin mahdollisuuksien ja keinojen selvittä-

mistä. Viitekehyksien pois jääneet osat olisivat tulleet hyödyksi, jos tutkimus olisi sisältänyt 

myös koko automatisointiprojektin toteuttamisen ja läpiviemisen.  

Prosessi käytiin pala palalta läpi, jotta kokonaisuus olisi mahdollisimman selkeä kaikille ke-

hitystyöhön osallistuneille henkilöille. Sen seurauksena myös hahmottui, että prosessi ja-

kaantuu kolmeen selkeään kokonaisuuteen, joita voitaisiin automatisoida yksi kerrallaan. 

Prosessin ilmiselvimpiä kehityskohtia, kuten viikkotunnisteiden käytön lopettaminen tar-

peettomana sekä virtuaalikoneella tehtävä tekoälylaskennan järkeistäminen, tuottivat lähes 

välittömästi pientä kehitystä prosessissa ennen varsinaista automatisointia.  

Varsinainen automatisointi aloitetaan kohderyhmälaskennasta, joka on vaiheista suoravii-

vaisin eikä vaadi vaihtuvia syötteitä käyttäjältä. Moduuli tullaan replikoimaan Pythonilla 

tekoälytiimin pilviympäristöön. Ennen varsinaista toteuttamista tulee selvittää, onko teko-

älytiimin jo olemassa olevissa laskennoissa sellaisia osia, joita voisi hyödyntää osana koh-

deryhmälaskennan automatisointia. Palavereissa yksi näistä mahdollisuuksista liittyi pilvi-

palvelussa jo nyt asiakaskohtaisesti laskettavan pääostopaikan käyttämiseen tämän moduu-

lin automatisoitavassa versiossa.  

 

Taulukko 5. Automatisoinnin vaiheet, vastuuhenkilöt ja aikataulu. 

Automatisoitava vaihe Vastuuhenkilöt Aikataulu 

Kohderyhmälaskenta Data-analyytikko, markki-

nointianalyytikko tutkimuk-

sen tekijä, tekoälytiimin re-

surssi 

Alkaen 06/2022 

Kohdennuslaskennan työt Määritetään myöhemmin. Kun 1. vaihe valmis (kesä 

2022, lomavarauksin) 

Tarjouspoolityöt Määritetään myöhemmin. Syksy 2022 
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Eteneminen moduuli kerrallaan mahdollistaa sen, että prosessi kevenee sitä mukaan, kun 

yksittäinen moduuli valmistuu ja otetaan tuotantoon. Moduulien automatisointi- ja testaus-

vaiheen aikana prosessia tullaan suorittamaan vanhalla tavalla, jotta prosessi pysyy koko 

ajan tuotannossa, eikä viikoittaisten tarjoustuotteiden toimittaminen asiakkaille häiriinny. 

Tekoälytiimin mukana pitäminen kehitysprojektin aloittamisesta asti mahdollisti sen, että 

missään vaiheessa kehitysprojektia ei syntynyt tilannetta, jossa ”IT-puolen” eli teknisen to-

teutuksen tekijöiden ja ”liiketoiminnan” eli muiden kehitysprojektiin osallistuvien välille ei 

syntynyt informaatiokuilua. Tekoälytiimin valjastaminen ikään kuin sisäisen ulkoistamisen 

toteuttajaksi aiheutti myös osaltaan sen, että Python valikoitui pääasialliseksi työkaluksi pro-

sessin automatisoinnin toteuttamiseksi. Päätös oli selkeä, muita vaihtoehtoja kuten ohjelmis-

torobotiikkaa, ei nähty vaihtoehdoiksi pitkälti prosessin koon, suorittamistaajuuden ja tekni-

sen velan sekä organisaation sisäisen Python-osaamisen vuoksi. Itse Pythonin valinnalle au-

tomatisointityökaluksi on vaikea keksiä huonoja puolia, sillä se on maailman käytetyimpiä 

ohjelmointikieliä etenkin data-analytiikassa ja ohjelmistokehityksessä (Berkeley 2022), 

mikä takaa sen, että prosessin kehittämiselle löytyy osaajia tulevaisuudessakin. Tämä vä-

hentänee prosessin ymmärtämisen keskittymistä vain muutaman kokeneen työntekijän koh-

dalle, joiden poistuma aiheuttaisi nykyprosessissa suuria haasteita organisaatiolle.  

Pythonin valinta on myös valinta perinteisemmän ja ”raskaamman” IT-kehityksen puolesta, 

jota käsiteltiin tämän tutkimuksen teoriaosuudessa. Perinteinen IT-kehitys mahdollistaa 

kompleksisempien ja raskaampien prosessien automatisoinnin toimiviksi todennetuilla käy-

tännöillä ja työkaluilla, kuten Pythonilla, mutta hankkeiden kustannukset ja kestot ovat tai-

puvaisia olemaan suurempia, jos verrokkina on kevyempi ohjelmistorobotiikka. Myös teo-

riassa esiin noussut huomio IT-yksiköiden pitkistä työjonoista on noussut tässäkin tutkimuk-

sessa esille, sillä alkuperäistä kehitysaikataulua eniten on pitkittänyt IT-tiimin resurssien 

niukkuus.  

Tutkimuksen tuloksena syntyi ymmärrys, miten liiketoimintaprosessi tullaan automatisoi-

maan ja missä järjestyksessä. Näiden lisäksi selvisi myös tietoa prosessin historiasta ja syitä 

nykyiselle toteutukselle. Tutkimuksen eteneminen noudatteli pitkälti prosessijohtamisen 

elinkaarimallin rakennetta, siltä osin kuin sitä käytettiin.  
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Tutkimuksen jälkeen 

Tutkimuksen rajautumisen johdosta osa toimintatutkimukselle luonnollisista vaiheista ta-

pahtuu lähitulevaisuudessa, tutkimuksen ulkopuolella. Yrityksen sisäinen ulkoistus ja eri tii-

mien välinen yhteistyö tulee jatkumaan aiemmin esitetyssä järjestyksessä, jossa ensim-

mäiseksi aloitetaan kohderyhmälaskennan automatisointi. Tekoälytiimistä osoitettu kehit-

täjä tulee työskentelemään muutaman ydinryhmäläisen kanssa läheisesti, prosessin logiik-

kaan perehdyttämisestä alkaen. Tässä vaiheessa, kun periaatteessa suoritetaan vaatimusmää-

rittelyä kehittäjälle, voi syntyä vielä lisää kehitysehdotuksia prosessin logiikkaan. 

Aikataulutus sisältää sinänsä joustoa, sillä tarkkoja päivämäärärajoja ei ole määritelty ja seu-

raavaan vaiheeseen siirrytään, kun aiempi vaihe on automatisoitu ja testattu tuotantoympä-

ristön käyttöön. Jo palavereissa esiin noussut huomio tietokantojen käyttöoikeuksista ja nii-

den hoitamisesta voi koitua hidasteita, mikä voi viivästyttää kehitystä. Tämä on kuitenkin 

yritykselle täysin tuttua tekemistä, kun käsitellään asiakkaiden tietoa, että kaikki tehdään 

sääntöjen ja asetusten mukaan. Tilanne vaatisi varmasti enemmän huomiota, jos automati-

soinnin toteutukseen olisi otettu yrityksen ulkopuolinen taho toteuttajaksi. 

 Kesän lomakausi aiheuttanee kehitykseen jo tiedostettua viivästystä. On lopulta epäselvää, 

kuinka suuri työrupeama automatisointi ja prosessin replikoiminen kokonaisuudessaan Pyt-

honilla on, vaikka ydinryhmän konsensus oli, että kokonaisuudessaan projekti on valmis 

vuoden 2022 loppuun mennessä.  

Kun automatisointiprojekti on valmis, toimeksiantajayrityksen strategian kannalta tärkeä lii-

ketoimintaprosessi on automatisoitu. Prosessiin kuluu aiempaa merkittävästi vähemmän 

työntekijöiden työtunteja, prosessi on toimitusvarmempi ja prosessin kehittäminenkin on tu-

levaisuudessa mahdollista nykyistä matalammalla kynnyksellä.  
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7 Johtopäätökset 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää toimeksiantajayritykselle ne keinot, jolla tärkeä mutta 

vanhentut liiketoimintaprosessi voitaisiin automatisoida. Digitalisaatio haastaa aiemmin toi-

mineet toimintatavat, eikä väistämätöntä voi pitkittää loputtomiin erilaisilla purkkaviritel-

millä. Lopulta vanhentunut liiketoimintaprosessi on ajateltava uudelleen ja mahdollisesti au-

tomatisoitava. Liiketoimintaprosessien automatisoinnista on tehty paljon aiempaa tutki-

musta etenkin viime aikoina ohjelmistorobotiikan näkökulmasta, mutta tälle tutkimukselle 

omintakeista oli se, että automatisoinnin keinojen kartoittaminen ja tuleva toteuttaminen teh-

dään täysin organisaation sisäisesti, ikään kuin sisäisenä ulkoistuksena, kun aiemmin pro-

sessia hallinnoinut kohdennetun markkinoinnin tiimi siirtää prosessin vetovastuun organi-

saation tekoälytoteutuksista vastaavalle tekoälytiimille.  

Aiempien, ohjelmistorobotiikkaan painottuvien, tutkimuksien tulosten perusteella on tär-

keää, että yrityksen on päätettävä kuinka paljon se käyttää ulkoista osaamista automatisoin-

nissa, suuret prosessit kannattaa pilkkoa pienempiin kokonaisuuksiin ja että yrityksen sisällä 

tulisi olla ohjelmistorobotiikan vastuuhenkilö, joka toimisi liiketoiminnan, palveluntarjoajan 

ja yrityksen IT-osaston välisenä yhdyshenkilönä. Aiempien tutkimusten tutkimustulokset 

ovat pitkälti samoja tämän tutkimuksen tuloksien kanssa, vaikkakin tässä tutkimuksessa pää-

dyttiin toteuttamaan automatisointi ohjelmistorobotiikan sijaan perinteisemmällä IT-kehi-

tyksellä. Tässä sekä aiemmassa tutkimuksessa nousi esille johtopäätös, että prosessilla tulisi 

olla ikään kuin tuoteomistaja, joka valvoo prosessin kokonaisuuden etua ja joka osaa myös 

kieltäytyä liiketoiminnan ad hoc-kehitystarpeita.   

Raskas IT eli perinteinen backend -kehitys on prosessiautomaatiossa edellytettyä, jos yrityk-

sen liiketoimintaprosessit ja IT-järjestelmät ovat niin epävakaat, ettei niitä voi sellaisenaan 

automatisoida. Kohdeyrityksessä tämä seikka oli ilmeinen, mikä siten tuki perinteisemmän 

IT-kehityksen valintaa automatisointikeinoksi tutkimuksen kohteena olevalle liiketoiminta-

prosessille. Perinteisen IT-kehityksen valintaan vaikutti todennäköisesti myös se, että kehi-

tysprojektissa oli mukana tekoälytiimi, joka on yksi yrityksen Python-kehityksestä vastaava 

taho. 
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Kehityspalavereissa löydettiin nopeasti neljän hengen ydinryhmä, jonka vastuulle kehitys-

työn suunnittelu osoitettiin. Toimintatutkimus toteutettiin käytännössä tällä kokoonpanolla 

ja työn tulokset syntyivät sen seurauksena. Tutkijan rooli osana ydinryhmää oli onnistunut, 

mutta toisinaan toimiminen neutraalina fasilitaattorina oli haastavaa, sillä tutkimuksen ulko-

puolella vallitsevat roolit säilyivät tutkimustilanteessa.  

Tutkimuksen tiukasta aikataulusta ja tutkittavan aiheen laajuudesta johtuen, tutkimus kes-

kittyi selvittämään automatisointikeinoja ja automatisoinnin toteutus rajautui tutkimuksen 

ulkopuolelle. Toimintatutkimusta voidaan pitää siten rajallisena, sillä toteuttamisen jäädessä 

tutkimuksen ulkopuolelle, syklinen eteneminen ei tapahtunut perinteisesti eri vaiheiden vä-

lillä. Syklisyys toteutui kuitenkin kehityspalaverien välillä, sillä uusi palaveri alkoi aina siitä, 

johon edellisessä palaverissa oli jääty. Toimintatutkimuksen valinta tutkimusstrategiaksi on 

kuitenkin perusteltu, sillä toimintatutkimuksen lähtökohtana on tutkittavan aiheen parissa 

työskentelevien ihmisten tekemä tutkimus, tutkittavan aiheen kehittämiseksi. Prosessin pa-

rissa työskentelevillä työntekijöillä oli jo valmiiksi paljon kehitysideoita projektin alkaessa, 

eikä prosessiin perehtymiseen mennyt paljoa aikaa. Toimintatutkimus toimi luontevasti 

osana kehitysprojektia, sillä havainnointi ei häirinnyt muiden kehitysprojektiin osallistunei-

den työntekoa eikä sitä koettu rajoittavaksi tekijäksi, vaan päinvastoin se tarjosi projektin 

etenemiselle luontevan rakenteen. 

 

7.1. Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

TK1: Miten yrityksen liiketoimintaprosesseja voidaan kehittää ja automatisoida? 

Ensimmäiseen tutkimukseen pyrittiin vastaamaan teoriaosuuden kirjallisuuskatsauksella. 

Prosessijohtaminen on yksi kokonaisvaltainen viitekehys liiketoimintaprosessien kehittämi-

seen, ja siihen kuuluva prosessijohtamisen elinkaarimalli osoittautui soveltuvaksi tähän tut-

kimukseen.  

Kirjallisuuskatsauksen avulla selvisi myös, että yrityksen liiketoimintaprosesseja voidaan 

automatisoida usealla eri tavalla. Viimeaikaisessa tutkimuksessa ohjelmistorobotiikka on ol-

lut innovatiivinen, kustannustehokas ja ketterä tapa automatisoida liiketoimintaprosesseja. 

Toinen vaihtoehto liiketoimintaprosessien automatisoimiseen on edelleen relevantti, mutta 

perinteisempi backend-kehitys, niin sanottu raskas IT-kehitys.  
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Ohjelmistorobotiikka on varteenotettava vaihtoehto, kun automatisoitavat prosessit ovat 

usein toistuvia, määrämuotoisia ja suhteellisen yksinkertaisia. Ohjelmistorobotti operoi 

ikään kuin olemassa olevien järjestelmien päällä, joten järjestelmien tulee olla luotettavia ja 

vakaita, muuten ns. konepellin alla tehtävä perinteisempi, ohjelmointitaitoja vaativa IT-ke-

hitys on välttämätöntä. Ohjelmistorobotiikan etuna on myös se, että sitä voi hyödyntää myös 

työntekijät, joilla ei ole perinteistä IT-kehitysosaamista, sillä ohjelmistorobotin luominen on 

tehty helpoksi. Vaikka ohjelmistorobotiikkaa pidetään myös muiden kuin IT-henkilöiden 

osaamana automatisointityökaluna, tulee yrityksen hankkia vähintään ohjelmistorobotin li-

senssi kolmannelta osapuolelta. Usein myös tekninen toteuttaminen sekä konsultointi- ja 

koulutuspalveluiden ostaminen yrityksen ulkopuolelta tulee kysymykseen. 

Perinteinen IT-kehitys nojaa pitkälti perinteiseen ja toimiviksi todettuihin ohjelmistokehi-

tyksen periaatteisiin. Perinteinen IT-kehitys on lähes aina ohjelmistorobotiikkaa raskaam-

paa, kalliimpaa ja hitaampaa, mutta sen potentiaali on myös laajempi. Perinteinen IT-kehitys 

on työkalu, jolla voidaan luoda uutta, eikä vain replikoida vanhaa tapaa vähän aiempaa te-

hokkaammin. Kompleksiset ja harvoin toistuvia prosesseja on aiemman tutkimuksen perus-

teella järkevämpää tehdä perinteisen IT-kehityksen avulla. Ohjelmistokehityksen kyvyk-

kyyttä voi löytyä etenkin suurilta yrityksiltä omasta takaa, mutta on tyypillistä, että myös 

ohjelmistokehitystä ulkoistetaan. 

Tutkimuksen aikana selvisi nopeasti, että tässä tutkimuksessa perinteinen backend-kehitys 

on viisaampi tapa automatisoida tutkimuskohteena oleva kokonaisuus, sillä prosessi on 

kompleksinen ja sen suorittamistaajuus on matala. Myös se, että prosessia suoritetaan järjes-

telmillä, jotka koettiin vanhanaikaisiksi ja epäluotettaviksi aiheutti sen, että ohjelmistokehi-

tystä tarvittaisiin joka tapauksessa jossain määrin.  

TK2: Miten tunnistetaan vaiheet, jotka automatisoidaan ensimmäisenä?  

Toiseen tutkimuskysymykseen pyrittiin vastaamaan sekä teoria- että empiirisen osuuden 

avulla. Teoriaosuudessa esitelty prosessijohtamisen elinkaarimalli toimi tutkimusstrategi-

aksi valitun toimintatutkimuksen kanssa runkona empiiriselle osuudelle.  

Toimintatutkimuksen tärkeimpänä aineistonkeruumenetelmänä toimi havainnointi kehitys-

palavereissa. Havainnoinnin pohjalta muodostui selkeä kuva siitä, että prosessista on tunnis-

tettavissa kolme selkeää kokonaisuutta, jotka kuuluvat tutkimuksen alueeseen. Näistä koko-

naisuuksista, moduuleista, ensimmäiseksi automatisoidaan kohderyhmälaskenta, sillä se on 
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kaikista yksinkertaisin eikä se sisällä poikkeuksia vaan on kuukaudesta toiseen samanlainen. 

Toisena automatisoidaan kohderyhmälaskennan työt, joka on ensimmäistä automatisointi-

vaihetta kompleksisempi. Viimeisenä automatisoidaan tarjouspoolityöt, jotka sisältävät eni-

ten manuaalista työtä.  

Automatisoinnin tarpeen määrittäminen voidaan tehdä esimerkiksi mittaamalla prosessin 

osia kvantitatiivisesti, kuten läpimenoajan kestoa, työntekijältä vaadittua määrää tai proses-

sissa sattuneiden virheiden määrää. Näitä menetelmiä ovat esimerkiksi virtausanalyysi 

(Flow analysis) tai hukka-analyysi (Waste analysis). Automatisoinnin järjestystä voidaan 

selvittää myös laadullisesti, kuten keskustelemalla asiantuntijoiden kanssa. Jotkin prosessin 

osat voivat olla yksinkertaisempia, toiset taas helposti turhauttavia ja niin edelleen. Tutki-

musongelman parissa työskentelevien asiantuntijoiden kuuleminen on monesti antoisaa, 

sillä heillä on monesti näkemyksiä ja tietämystä, jota tutkijalla ei ole vielä syntynyt.   

Vapaamuotoiset kehityspalaverit, workshopit, olivat erittäin tehokkaita ja tuottoisia proses-

sin automatisointikeinojen selvittämisen kannalta. Keskusteleva ilmapiiri sekä ideoiden va-

paa esittely mahdollistivat moniäänisen keskustelun, mikä vaatii jokaiselta palaveriin osal-

listujalta omistautumista onnistuakseen. Prosessin automatisoinnin järjestys syntyi pitkälti 

sen perusteella, kuinka monimutkaisia prosessin vaiheet olivat. Automatisointi koettiin vii-

saimmaksi aloittaa vähiten monimutkaisimmasta osuudesta, sillä ajateltiin että sen automa-

tisoiminen olisi nopein toteuttaa ja olisi automatisoinnin toteuttajille pehmein mahdollinen 

laskeutuminen automatisoitavan kokonaisuuden pariin.  

 

TK3: Mitkä prosessin osat automatisoidaan/jätetään automatisoimatta? 

Kaikki tutkimuksen piiriin kuuluvat prosessit tullaan automatisoimaan vuoden 2022 aikana. 

Jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa tutkimuksen kohteesta rajattiin pois vaiheita, joiden au-

tomatisointikeinojen selvittäminen olisi miltei toisen diplomityön laajuinen tutkimus. Pois 

rajattuja osuuksia oli muun muassa yrityksen tavaranhankintayksikön tuottama tarjoustuo-

tekori, joista asiakkaille tarjottavat tarjoukset valitaan eri kohdennuslogiikoin. Tavaranhan-

kintayksikön toiminta on manuaalista ja hyvin Excel-painotteista työtä, jonka automatisoin-

tia on tutkittu useasti jo aiemmin, mutta päädytty jättää toteuttamatta. 
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Tulevaisuus ja etenkin tämän tutkimuksen kattavan kehitysprojektin onnistuminen varmasti 

määrittelee sitä, millä tarmolla kohdennetun markkinoinnin prosesseja yrityksessä automa-

tisoidaan. 

Työn selkein kontribuutio on toimeksiantajayritykselle syntynyt tieto ja toimintasuunnitelma 

yritykselle tärkeän liiketoimintaprosessin automatisoimiseksi. Yritykselle syntyi selkeä toi-

mintasuunnitelma loppuvuodelle 2022. Automaatio lisää prosessin toimintavarmuutta, kun 

manuaalisia vaiheita jää pois, minkä seurauksena myös työntekijäresursseja vapautuu kor-

keampaa lisäarvoa tuottavan työn tekemiseen. Toimintavarmuus myös heijastuu myös epä-

suorasti asiakastyytyväisyyteen, sillä prosessin toimiessa virheettömästi myös asiakaspetty-

mykset vähenevät. Myös tulevaisuutta ajatellen prosessin kehittäminen muuttuu joustavam-

maksi, kun prosessi on automatisoitu modernilla ja universaalilla ohjelmointikielellä. Ohjel-

mistokehityksessä tullaan noudattamaan myös yleisesti hyväksyttyjä ohjelmistokehityksen 

tapoja, kuten työn dokumentointia ja kommentointia.  

Automatisoinnin jälkeen kehittäjätiimillä on tuore kuva prosessin sisällöstä, mikä yhdistet-

tynä uuteen ketterämpään toteutustapaan, mahdollistaa prosessin kehittämisen entisestään. 

Prosessin automatisointi luo vakaan pohjan esimerkiksi sille, että prosessissa tehdyn kone-

oppimismalliin perustuvaa tarjoustuotekohdennusta voitaisiin alkaa kehittämään ja optimoi-

maan. Asiakkaat saavat tulevaisuudessa heille paremmin sopivia tarjouksia, mikä lisäisi 

asiakastyytyväisyyttä ja myyntiä. Prosessin jatkuva kehittäminen tukee myös koko yrityksen 

strategian toteuttamista, minkä vuoksi kehittämistä ei enää kannatta jättää vuosiksi sikseen. 

Automatisointi mahdollistaa myös liiketoiminnan paremman tukemisen, kun työntekijöiden 

aikaa vapautuu operatiivisesta työstä. 

 

7.2. Jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimuksessa keskityttiin tutkimaan toimeksiantajayrityksen digitaalisen markkinoinnin 

liiketoimintaprosessin automatisointivaihtojen selvittämistä. Tutkimuksen ulkopuolelle ra-

jautui automatisoinnin toteuttaminen ja sen onnistumisen seuraaminen ja mittaaminen. Tut-

kittavaa voisi löytyä ainakin automatisointiprojektin suunnitelman ja sen toteutuman väli-

sistä eroista, esimerkiksi mitä tulisi ottaa huomioon tulevaisuudessa automatisointia suunni-

teltaessa. Myös valmiin automatisoinnin toimivuutta, tehokkuutta ja siitä aiheutuneita 
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hyötyjä tai haittoja voitaisiin tutkia esimerkiksi kvantitatiivisesti, jotta voitaisiin varmistua 

automatisointiprojektin kannattavuudesta. Monesti on helppo perustella automatisoinnin 

hyödyt ja tärkeys, sillä ainakin teoriassa automatisointi vapauttaa resursseja korkeampaa li-

säarvoa tuottaviin tehtäviin ja lisää työntekijöiden viihtyvyyttä, mutta kuten mikä tahansa 

kehitysprojekti, myös automatisointiprojekti voi epäonnistua ja aiheuttaa lisäkustannuksia ja 

mielipahaa. 

Modernisoitu ja eheytetty liiketoimintaprosessi mahdollistaa myös uusien ominaisuuksien 

rakentamisen ja testaamisen. Liiketoimintaprosessin sisällä olevaa, tarjoustuotteiden koh-

dennukseen käytettävää, koneoppivaa algoritmia voitaisiin tutkia ja jatkokehittää. Uudet 

ominaisuudet kuten tarkempi ja laajempi tarjousten kohdentaminen voisi onnistuessaan 

tuoda merkittävästi enemmän myyntiä toimeksiantajayritykselle sekä lisätä asiakastyytyväi-

syyttä ja -uskollisuutta.   
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8 Yhteenveto 

Tutkimuksessa selvitettiin toimeksiantajayritykselle, miten kohdennetun markkinoinnin lii-

ketoimintaprosesseja voidaan automatisoida, kirjallisuuskatsauksen sekä toimintatutkimuk-

sen avulla. Tieteelliset artikkelit, kirjat ja julkaisut loivat pohjan ja perusymmärryksen asi-

akkuudenhallinnasta, liiketoimintaprosesseista ja prosessijohtamisesta. Prosessijohtamisen 

elinkaarimalli toimi toimintatutkimuksen kanssa runkona empiiriselle tutkimukselle, jossa 

pääasiallisena aineistonkeruumenetelmänä oli havainnointi prosessinkehitykseen osoitetu-

tun kehitystiimin palavereissa.  

Tutkimus rajoittui prosessin automatisointikeinojen selvittämiseen, eikä toteuttamiseen, 

minkä vuoksi osa toimintatutkimuksen ja prosessijohtamisen elinkaarimallin syklien osista 

jäi toteuttamatta. Toimintatutkimus oli kuitenkin luonteva valinta tutkimusstrategiaksi, sillä 

tutkimuskohdetta tutkivat ja kehittivät ennen kaikkea tutkimuskohteena olevan liiketoimin-

taprosessin parissa työskentelevät työntekijät.  

Tutkimuksen tuloksena kehitystiimissä syntyi vahva ja yksimielinen käsitys siitä, että liike-

toimintaprosessin automatisoimiseksi paras keino on viedä liiketoimintaprosessi vaiheittain 

tekoälytiimin hallinnoimaan pilvipalveluympäristöön. Toteutustapana parhaimmaksi nähtiin 

Python-ohjelmointikieli, sillä se on yksi yleisimmistä moderneista ohjelmointikielistä ja sii-

hen löytyy yrityksen sisäistä osaamista. Automatisointia voidaan ajatella yrityksen sisäiseksi 

ulkoistukseksi, sillä prosessi siirtyy kohdennetun markkinoinnin tiimistä tekoälytiimin vas-

tuulle. Juuri tekoälytiimin valikoituminen prosessin uudeksi omistajaksi on luonteva, sillä 

prosessissa on jo entuudestaan korkean tason koneoppivia algoritmeja, joista eniten tietävät 

juuri tekoälytiimin työntekijät. Samalla kun prosessi automatisoidaan, se tulee läpivalais-

tuksi ja mahdollisesti myös tehostetuksi. Koko kehitysprojekti tullaan toteuttamaan vuoden 

2022 aikana. 

Tutkimus vastasi asetettuihin tutkimuskysymyksiin kiitettävästi ja loi toimeksiantajayrityk-

selle lisäarvoa automatisoinnin vaihtoehtojen selvittämisen ja laaditun toimintasuunnitelman 

kautta. Automatisoinnin toteuduttua taloudellista lisäarvoa voidaan luoda jatkokehittämällä 

prosessia niin, että asiakkaat saavat entistä henkilökohtaisempia ja paremmin osuvia koh-

dennettuja tarjouksia, mikä lisännee asiakastyytyväisyyttä, asiakasuskollisuutta ja myyntiä.  
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