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saation Assistentti- ja käännöspalvelut -yksikön toimintaa laatimalla työntekijöille yhteinen, 
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sesti karsimaan pois kaikki tarpeeton työ, kuten päällekkäinen tiedonhakeminen, ja kehittä-
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1 Johdanto 

”Jokainen tiedon etsimiseen kuluva ylimääräinen sekunti kasvattaa tuottamattomuuttasi” 

(Gredi Oy 2017). Gredi Oy:n artikkelin mukaan on helpompaa viestiä selkeästi kuin etsiä 

tietoa monien eri tietolähteiden sekamelskasta. Jos selkeiden ohjeiden olemassaoloa ei 

tiedosteta, ihmiset päätyvät selvittämään samoja asioita uudelleen, mikä ei ole tehokas 

toimintamalli (Taskinen 2012). Tällöin alkuperäiseen selvitettävään ongelmaan saadaan 

useita erilaisia ratkaisumalleja, mikä ei palvele tehokkaan työprosessin näkökulmaa. 

 

Tässä opinnäytetyössä on kyse projektista, jonka tarkoituksena oli tehostaa kohdeorgani-

saation Assistentti- ja käännöspalvelut -yksikön toimintaa laatimalla työntekijöille yhteinen, 

helposti lähestyttävä ohjemanuaali. Manuaalille annettiin prosessin aikana nimi Assistent-

tien YDIN-manuaali, sillä manuaali on käsikirja YDIN-palveluportaalin käyttämiseen Assis-

tenttipalvelun palveluntuottajille. YDIN-palveluportaali on Assistentti- ja käännöspalvelut -

yksikön käyttämä sähköinen järjestelmä. Ohjemanuaali toimii Assistentti- ja käännöspal-

veluiden työntekijöiden yhteisenä toimintamallina. Sen on tarkoitus olla työkaluna kokenei-

den työntekijöiden päivittäisen työnteon lisäksi myös perehdyttämisprosessissa. 

 

Opinnäytetyössä manuaalin laadintaprosessia käsitellään ja arvioidaan lean-ajatusmallin 

näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena on 

− kuvata manuaalin laadintaprosessi 
− kuvata manuaali 
− arvioida prosessin ja manuaalin onnistumista teoreettiseen viitekehykseen sekä käyt-

täjäpalautteeseen perustuen.  
 

Lisäksi tämä opinnäytetyö pyrkii yleisellä tasolla antamaan ratkaisuja prosessien tehosta-

miseen organisaation näkökulmasta.  

 

Manuaalin laadintaprosessiin kuului useita eri vaiheita sekä taustaselvityksiä, jotka toteu-

tettiin ennen manuaalin julkaisemista. Manuaalin pilottivaiheessa kerättiin käyttäjäpa-

lautetta, jonka avulla manuaalia pystyttiin kehittämään edelleen. Jatkossa kehitystyötä on 

tarkoitus jalkauttaa myös muille Assistentti- ja käännöspalvelut -yksikön työntekijöille. Ko-

konaisuudessaan projekti käsitti viisi vaihetta: manuaalin tarpeen kartoittaminen teema-

haastatteluna kesäkuussa 2018, manuaalin laadinta, elokuussa 2018 toteutettu pilotti, ma-

nuaalin kehittäminen sekä lopuksi manuaalin toimivuuden varmistaminen laajemman ky-

selyn avulla loka-marraskuussa 2018. 

 

Tässä opinnäytetyössä projektia tarkastellaan lean-ajattelumallin mukaisesti. Projektin ku-

vaamisessa hyödynnetään PDSA-työkalua (Plan, Do, Study, Act), jolla pyritään luomaan 
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virtaustehokas prosessi sekä edellytyksiä jatkuvalle kehittämiselle. Lean-ajattelussa pyri-

tään yksinkertaisesti karsimaan pois kaikki tarpeeton työ, kuten päällekkäinen tiedonhake-

minen, ja kehittämään lisäarvoa tuottavaa työtä. Yrityksen tuottavuutta ja työn tehokkuutta 

tuetaan jatkuvien pienten yhteisten kehitysprojektien avulla. Työn vakiinnuttamisella eli 

työmenetelmien standardoimisella mahdollistetaan samojen tehokkaiden menetelmien 

käyttöönotto kaikille työntekijöille. Näin työtä saadaan tehostettua ja työvaiheaikaa eli esi-

merkiksi työohjeiden etsimiseen käytettyä aikaa lyhennettyä. (EK-SAK tuottavuustyö-

ryhmä 2011.) Sekä uudet että vanhat työntekijät tarvitsevat työnopastusta uusien järjestel-

mien käyttöönotossa, jolloin työntekijöiden perehdyttämistä voidaan vakiinnuttaa esimer-

kiksi yhteisten työohjeiden avulla (Heinonen & Järvinen 1997, 145; Juuti & Vuorela 2002, 

48). Hukkaa ja hävikkiä voidaan vähentää hyvien työohjeiden avulla, sillä huonosti pereh-

dytetty työntekijä huonontaa prosessin tehokkuutta ja pidentää työn läpimenoaikaa (Kjelin 

& Kuusisto 2003, 20–21). 

 

1.1 Lähtökohdat YDIN-manuaalin tarpeelle 

Toiminnallisen opinnäytetyön toimeksiantaja on OP Ryhmä, joka on yksi Suomen suurim-

mista finanssialan konserneista. Manuaalin tarkoituksena on kehittää virtuaalisesti tuotet-

tavan assistenttipalvelun prosessia Assistentti- ja käännöspalvelut -yksikössä. Assistentti-

palveluille suunnatun ohjemanuaalin toivottiin osoittautuvan hyödylliseksi paitsi Assistent-

tipalveluille, mutta myös muille kohdeorganisaation yksiköille nopeutuvan asiakaspalvelun 

ja parantuvan laadun myötä. Assistenttipalvelut on OP Ryhmän tukipalveluihin kuuluva yk-

sikkö, joka palvelee pääsääntöisesti organisaation sisäisiä asiakkaita.  

 

Virtuaalinen assistenttipalvelu on osa Assistentti- ja käännöspalvelut -yksikön tarjoamaa 

palvelua. Asiakas voi tilata palvelun täyttämällä sähköisen palvelupyyntölomakkeen järjes-

telmässä, joka on nimeltään YDIN-palveluportaali. Palvelupyynnöt ohjautuvat järjestel-

mässä olevien ohjausmäärittelyjen avulla oikean tukipalvelun käsiteltäväksi. Tietyt Assis-

tenttipalveluiden tarjoamat palvelut on keskitetty YDIN-palveluportaalin kautta hoidetta-

viksi. Näitä ovat muun muassa tapahtumien järjestäminen, laskujen selvittäminen, käynti-

korttien tilaaminen sekä neuvottelutilojen varaaminen. Tässä projektissa laadittiin manu-

aali, joka on tarkoitettu YDIN-palveluportaalissa toteutettavien palvelupyyntöjen suoritta-

misen tueksi. Manuaali toimii myös osana uuden assistentin perehdyttämisprosessia.  

 

Idea Assistenttien YDIN-manuaalin luomiselle saatiin, kun tarkasteltiin Assistentti- ja kään-

nöspalvelut -yksikön nykyistä toimintaa ja mietittiin mahdollisia kehityskohteita. Palvelu-

pyyntöjen suorittamisessa havaittiin monia haasteita, joista yksi merkittävimmistä oli puut-
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teelliset ohjeet. YDIN-palvelupyyntöjen käsittelyyn ottaminen tulee toteutua tiettyjen palve-

luvasteaikojen puitteissa, jotka virtuaaliselle assistenttipalvelulle on yksikön palvelukatalo-

gissa erikseen määritelty. Näiden palvelupyynnöiksi kutsuttujen toimeksiantojen palvelu-

vasteajoissa oli havaittu ongelmia, jonka vuoksi kehitystyöhön lähdettiin. Tätä ongelmaa 

lähdettiin keväällä 2018 ratkaisemaan määrittelemällä sellaiset toimenpiteet, joiden avulla 

virtuaalisen assistenttipalvelun toimintamalleja voitaisiin tehostaa.  

 

Kehittämistyö tässä projektissa keskittyi nimenomaan YDIN-palveluportaalin ympärille, 

sillä YDIN-palveluportaalin palvelupyyntöjen käsitteleminen on yksi keskeisistä Assistentti-

palveluiden tehtävistä ja yksikön palvelupyyntöjen toteuttaminen kuuluu yksikön jokaisen 

työntekijän vastuulle. Organisaatiossa laajemmin sekä myös Assistentti- ja käännöspalve-

lut -yksikön sisällä on menossa useita kehittämishankkeita. Yhtenäisten ohjeiden ajateltiin 

tarjoavan tukea myös näiden hankkeiden läpiviemiseen.   

 

YDIN-manuaalin idean taustalla toimii toukokuussa 2018 kehitetty ajatus erityisen YDIN-

tiimin perustamisesta, jonka tehtävänä olisi sujuvoittaa palvelupyyntöjen käsittelyyn otta-

mista. YDIN-tiimi koostuisi työntekijöistä, jotka seuraisivat YDIN-palveluportaalia sekä As-

sistenttipalveluiden työjonoa aktiivisesti. Lisäksi tämä YDIN-tiimi tulisi vastaamaan YDIN-

manuaalin aktiivisesta päivitystyöstä.  

 

YDIN-palveluportaalin käyttäjille löytyy ohjeet jo ennestään, mutta ohjeet ovat enemmän 

tekniset kuin käytännönläheiset. Assistenttipalveluiden näkökulmasta laadittuja ohjeita ei 

ollut työntekijöiden saatavilla. Ohjemanuaali YDIN-palveluportaalin ja Assistenttipalveluille 

ohjautuvien palvelupyyntöjen tueksi nousi esille YDIN-tiimi-kehitysidean seurauksena.  

 

Assistenttien YDIN-manuaali on ensimmäinen askel ja toimii ikään kuin ponnahduslautana 

virtuaalisen assistenttipalvelun jatkuvalle kehittämiselle (kuvio 1). Manuaalin ohjeet päivi-

tetään jatkossa ajantasaisiksi mahdollisen YDIN-tiimin toimesta, jolloin palvelupyyntöjen 

käsittelyyn ottaminen pysyisi sujuvana. Tällä hetkellä päävastuu manuaalin päivittämi-

sestä on määritetty esimiehille ja erikseen nimetyille henkilöille. 
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Kuvio 1. Askeleet kohti tehokkaampaa toimintaa 

 

1.2 Kohdeorganisaation esittely 

OP Ryhmään kuuluu yhteensä yli 150 itsenäistä osuuspankkia, jotka omistavat keskusyh-

teisön eli OP Osuuskunnan tytär- ja lähiyhteisöineen (OP Ryhmä 2018a). OP Ryhmä pyr-

kii yhdessä tekemiseen sekä menestyksen jakamiseen. Sen perustehtävänä on luoda 

kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä omistaja-asiakkaille 

että toimintaympäristölle. Ryhmä toimii pankkitoiminnan, varallisuudenhoidon ja vahinko-

vakuutuksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin liiketoiminta-alueilla. OP Ryhmä koostuu 

osuuspankkien yhteenliittymästä, OP-liitoista sekä OP Osuuskunta -keskusyhteisöstä. 

(OP Ryhmä 2018b.) OP Ryhmän historia katsotaan alkaneeksi jo vuodesta 1902 (OP 

Ryhmä 2018c). Alla olevasta kuvasta (kuva 1) näkee OP Osuuskuntaan kuuluvat yhteisöt. 
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Kuva 1. OP Ryhmän muodostuminen (OP Ryhmä 2018b) 

 

Opinnäytetyönä tehtävä toimeksianto eli ohjemanuaali tehtiin Assistentti- ja käännöspalve-

lut -yksikölle, joka on yksi OP:n tukipalveluista (Hannus 2004, 107). Assistentti- ja kään-

nöspalvelut -yksikkö tarjoaa OP Osuuskunnalle assistenttipalveluja keskitetysti. Assistent-

tipalveluissa työskentelee tällä hetkellä noin 50 työntekijää eri titteleillä (OP 2019a), joita 

ovat esimerkiksi assistentti, johdon assistentti, tapahtumakoordinaattori, asiantuntija ja ke-

hittäjä. Assistenttipalveluita käyttävät muun muassa yrityksen johto, yhteistyökumppanit ja 

sidosryhmät sekä muut asiakkaat. Assistenttipalveluiden yksikkö tarjoaa erikseen mukau-

tettuja palveluita lähi- ja virtuaalipalveluina. Assistenttipalvelu koostuu muun muassa hal-

linnon sekä johdon ja johtoryhmien assistenttipalvelusta, liiketoimintaosa-alueiden assis-

tenttipalvelusta sekä virtuaalisesta assistenttipalvelusta. Virtuaalinen assistenttipalvelu 

esitellään tarkemmin seuraavassa alaluvussa.  

 

1.3 Virtuaalinen assistenttipalvelu 

Virtuaalinen assistenttipalvelu keskittää tietyt palvelut YDIN-palveluportaalin kautta hoidet-

taviksi (OP 2018), joita ovat esimerkiksi tapahtumajärjestely, käyntikorttien tilaaminen ja 

neuvottelutilojen varaaminen. Virtuaalinen assistenttipalvelu on tarkoitettu palvelun osta-

neille organisaation sisäisille tahoille, joita ovat esimerkiksi eri liiketoiminta-alueiden osas-

tot. YDIN-palveluportaali on otettu käyttöön virtuaalisen assistenttipalvelun mahdollista-

miseksi ja sen avulla asiakkaille voidaan tarjota nopeampaa ja yksilöllisempää palvelua. 

YDIN-palveluportaali on ollut käytössä organisaatiossa noin kolme vuotta (OP 2018). 

 

YDIN-palveluportaali on ServiceNow-pohjainen virtuaalinen palveluportaali, jonka kautta 

organisaation henkilöstö eli sisäiset asiakkaat voivat lähettää toimeksiantoja ja palvelu-

pyyntöjä tiettyjen organisaation tukipalveluiden käsiteltäviksi. Toimeksiannot voivat olla 
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esimerkiksi tapahtumien järjestämistä, laskujen selvittämistä, käyntikorttien tilaamista tai 

neuvottelutilojen varaamista. Erilaisia tukipalveluita OP:lla ovat Assistenttipalveluiden li-

säksi esimerkiksi HR-palvelut ja taloushallinto. Mikäli asiakkaat haluavat käyttää virtuaa-

lista YDIN-palvelua, täyttävät he palvelupyyntölomakkeen sähköisessä järjestelmässä. 

Tämän jälkeen asiakkaiden palvelupyynnöt ohjautuvat oikean tahon, kuten esimerkiksi 

Assistenttipalveluiden, työjonoon. Assistenttipalveluille lähetetty palvelupyyntö näkyy as-

sistenttien työjonossa välittömästi lomakkeen lähettämisen jälkeen. Tässä tulee ottaa huo-

mioon mahdolliset tietoteknisiin järjestelmiin liittyvät toimintahäiriöt. 

 

Alla olevasta taulukosta (taulukko 1) nähdään YDIN-palveluportaaliin tulleiden palvelu-

pyyntöjen kokonaismäärä sen olemassaolon ajalta. Näistä kaikista palvelupyynnöistä As-

sistenttipalveluille osoitettuja palvelupyyntöjä on 2,9 %, joka tarkoittaa yhteensä lähes 

40 000 toimeksiantoa. Vuonna 2018 keskimääräinen kuukaudessa lähetettyjen palvelu-

pyyntöjen määrä Assistenttipalveluille oli 1139. Päiväkohtainen keskiarvo saadaan puo-

lestaan jakamalla tämä luku kuukauden päivien keskimääräisellä lukumäärällä. Palvelu-

pyyntöjä voi tulla kuukauden jokaisena päivänä, vaikka virtuaalista assistenttipalvelua tuo-

tetaan vain maanantaista perjantaihin. (OP 2019b.) 

 

Taulukko 1. Palvelupyyntöjen kappalemäärät (OP 2019b)  

Kaikki palvelu-
pyynnöt yh-

teensä 

Kaikki Assistenttipalve-
luille osoitetut palvelu-

pyynnöt yhteensä 

Assistenttipalveluille 
osoitettujen palvelu-

pyyntöjen määrä keski-
määrin kuukaudessa  

2018 

Assistenttipalveluille 
osoitettujen palvelupyyn-
töjen määrä keskimäärin 

päivässä  
2018 

1 315 179 38 125 1 139 38 
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2 Työprosessit ja lean-ajattelumalli kehittämisen tukena 

 

2.1 Prosessi käsitteenä 

Prosessit ovat yksi osa yrityksen strategian toteuttamista. Niiden avulla yritys haluaa lä-

hentää määrittelemäänsä missiota lähemmäksi visiota. Jokaisella yrityksellä on erilaisia 

ydin- sekä tukiprosesseja. Ne ovat toiminnan ja yhteistyön toistuvia ketjuja, joilla voidaan 

kehittää ja kuvailla toimintaa sekä yhteistyötä. Prosesseilla pyritään tuottamaan lisäarvoa 

yritykselle tai asiakkaille muuttamalla osaaminen arvoksi. Prosessit ylittävät yrityksen si-

säisiä ja ulkoisia raja-aitoja ja ovat siksi poikkifunktionaalisia. Prosessin onnistumiseen 

vaikuttavat aikataulun suunnittelu, huomioon otettavien vaihtoehtojen tunnistaminen, eri-

laiset tilanteeseen sopivat analyysit ja raportointi. (Hannus 2004, 104; Laamanen & Tinnilä 

2013, 121.)  

 

Teoriassa ydinprosesseiksi määritellään yrityksen tärkeimmät prosessit. Nämä toteuttavat 

organisaation missiota, ja siksi ydinprosesseilla on olennainen merkitys yrityksen toimin-

nalle. (Oulun ammattikorkeakoulu 2008.) Esimerkiksi alkutuotannon yrityksillä ydinpro-

sessi on tuottaa raaka-aineita, tehdastuotannolla jalostaa tuotteita ja OP:lla tuottaa asiak-

kaalle palveluita, kuten esimerkiksi erilaisia rahoituspalveluita (OP Ryhmä 2018b). Näiden 

prosessien avulla yritys voi tavoitella kilpailuetua tuottamalla asiakkaalle sellaista lisäar-

voa, jota muut yritykset eivät kykene tuottamaan (Hannus 1995, 41). Tuotteet ja palvelut 

suuntautuvat ulkoisille asiakkaille (Laamanen & Tinnilä 2013, 122). Ydinprosessit alkavat 

ja päätyvät asiakkaaseen, mutta ne voivat käsittää useamman osa-alueen yrityksessä. 

(Hannus 2004, 104; Laamanen & Tinnilä 2013, 121.) 

 

Tukiprosessien tehtävänä on tukea ydinprosesseja ja näin luoda edellytyksiä liiketoimin-

nan harjoittamiselle. Tukiprosessit ovat organisaation sisällä toimivia prosesseja, joita ovat 

esimerkiksi assistenttipalvelut, taloushallinto tai viestintä ja markkinointi. Ne nähdään 

usein ydinprosessien taustalla toimiviksi tapahtumaketjuiksi, ja ne toimivat strategisten ta-

voitteiden suuntaisesti. Myös mahdollistajaprosessit voidaan nähdä tukitoimintoina, sillä 

ne tukevat ydintoimintaa esimerkiksi johtamisen ja strategiasuunnittelun avulla. (Hannus 

2004, 107; Laamanen & Tinnilä 2013, 122.) 
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2.2 Lean-ajattelu 

Lean-käsite voidaan määritellä John Earleyn (2016, 2) mukaan seuraavanlaisesti: ”Doing 

the absolute minimum necessary to get the desired result”. Lean-ajattelu tarkoittaa lisäar-

von tuottamista asiakkaalle käyttämällä vähemmän resursseja. Lean-ajattelumalli on pe-

räisin Toyotan tuotantojärjestelmän jatkuvan kehittämisen ajatusmallista, jolla saatiin mer-

kittäviä tuloksia kustannustehokkuudessa sekä lisäarvon tuottamisessa asiakkaille. Seu-

raavassa kuviossa (kuvio 2) esitetään Toyotan lean-toimintastrategia pyramidin muo-

dossa. Jotta organisaation arvot täyttyvät, tulee noudattaa periaatteita. Jotta periaatteita 

voidaan noudattaa, tulee hyödyntää menetelmiä. Menetelmien hyödyntämiseksi tulee olla 

erilaisia työkaluja ja toimintoja, kuten alla on esitetty (kuvio 2). Just-in-time ja jidoka ovat 

Toyotan käyttämät pääperiaatteet. Just-in-time -periaate tarkoittaa virtaustehokkuuden 

luomista organisaatioon ja jidoka läpinäkyvän organisaation luomista, jossa pystytään eh-

käisemään ja eliminoimaan kaikki virtauksen esteet, häiriöt ja hukat. (Modig & Åhlström 

2016, 141–145.)  

 

 

Kuvio 2. Toyotan lean-toimintastrategia (Modig & Åhlström 2016, 130–139) 

 

James Womack esittää kirjassaan Lean Thinking (2003) lean-ajattelun olevan kaikista te-

hokkain työkalu lisäarvon tuottamiseen samalla, kun poistetaan tuottamattomia toimintoja 

eli hukkatoimintoja. Hukalla tarkoitetaan sellaisia toimintoja, jotka eivät tuota lisäarvoa, 

mutta lisäävät kustannuksia. Lean-ajatusmallin mukaisten työkalujen avulla on mahdollista 
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löytää prosessin ongelmakohdat ja kehittää toimintaa perustuen eri vaiheiden mittaustu-

losten vertailuun. (Tuominen 2010; Valjakka 2018.) Lean-toimintamalli on jatkuvan kehittä-

misen ja oppimisen prosessi, joka keskittyy hukan poistamiseen, läpimenoaikojen pienen-

tämiseen ja laadun parantamiseen. (Kwiatkowski ym. 2016, 31–32; Womack & Jones 

2003.) 

 

Lean-toimintamallin pääperiaatteita on yhteensä viisi (kuvio 3): asiakasarvo, arvoketjun 

tunnistaminen, virtaus, imuohjaus ja täydellisyys. Asiakas määrittää palvelun arvon, mitä 

ja mistä hän on valmis maksamaan. Palveluiden kehittäminen pohjautuu asiakasarvoon. 

Arvoketju tarkoittaa prosessin arvoa tuottavia toimintoja. Se on hyvä kuvata, sillä niin saa-

daan poistettua lisäarvoa tuottamattomat toiminnot eli hukkatekijät. Tuotannon tulee vir-

rata ilman keskeytyksiä ja odottelua, minkä vuoksi arvoa tuottavia toimintoja lisätään ja 

mahdolliset esteet poistetaan. Virtauksen esteitä ovat vaihtelu, hukka ja ylikuormitus. 

Imuohjauksella tarkoitetaan tuotteiden tai palveluiden tuottamista asiakkaan tarpeen mu-

kaan. Lopuksi täydellisyyteen pyrkimisellä tarkoitetaan prosessien jatkuvaa kehittämistä 

tehokkuudessa ja laadussa. (Valjakka 2018; Vuorinen 2013, 72–74.) Lean-toimintamalli 

perustuu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen sekä ajatukseen, jonka mukaan koskaan ei 

ole valmista (Valjakka 2018; Womack & Jones 2003). 

 

 

Kuvio 3. Lean-pääperiaatteet (Vuorinen 2013, 72) 

 



 

 

10 

2.3 Työprosessin kehittäminen lean-ajattelumallin mukaisesti 

Prosessit ovat kokonaisuuksia, jotka vaikuttavat organisaation eri alueisiin laajasti, minkä 

vuoksi kehittäminen onnistuu parhaiten prosesseja tehostamalla. Olennaisin lähtökohta on 

prosessien strateginen tärkeys ja niiden tunnistaminen, prosessikartan määrittely sekä 

prosessivision muodostaminen (Hannus 2004, 106, 110). Mitä laajempi vaikutus proses-

sin kehittämisellä on, sitä haastavampaa sitä on kehittää. Toisaalta myös hyöty kasvaa 

samassa suhteessa. Esimerkiksi liiketoimintamallia voidaan kehittää prosessien, rakentei-

den ja järjestelmien, mutta myös osaamisen ja kulttuurin kehittämisen avulla enemmän 

yrityksen vision mukaiseksi. (Hannus 2004, 109.) Lean-ajattelumallin mukaan parannuk-

sien tulisi olla edullisia ja pienen mittakaavan projekteja, sillä niistä on helpompi tarvitta-

essa luopua (Torkkola 2015, 44).  

 

Prosesseja voidaan arvioida mittaamalla niiden suorituskykyä eri näkökulmista (Laama-

nen & Tinnilä 2013, 118). Arvoanalyysin avulla voidaan tarkastella ja virtaviivaistaa pro-

sessien toimintaa esimerkiksi poistamalla arvoa tuottamattomat toiminnat, jolloin resurssit 

voidaan suunnata muuhun toimintaan (Hannus 2004, 111). Myös läpimenoaika-analyysin 

avulla voidaan virtaviivaistaa prosesseja (Hannus 2004, 112). 

 

Teknologian ja asiakkaiden tarpeiden ja asenteiden muuttuessa tulee jatkuvasti kehittää 

uutta ja pyrkiä parantamaan laatua. Laatua voidaan seurata erilaisten mittareiden avulla. 

(Oulun ammattikorkeakoulu 2008.) Osaamista kehittämällä ylläpidetään resursseja, minkä 

voi nähdä yrityksen investointina (Laamanen & Tinnilä 2013, 132). Tämä vähentää myös 

vaihtelua, joka on lean-ajattelumallin mukaan yksi hukan ja ylikuormittavuuden aiheutta-

jista.  

 

Vaihtelun poistaminen on tärkeää siksi, että epätasapaino esimerkiksi henkilöstön osaa-

misessa tai työkuormassa voivat lisätä virtauksen muita esteitä eli hukkaa ja ylikuormi-

tusta. Henkilöstön ylikuormittumisen seurauksena voi olla esimerkiksi motivaation ja uu-

distumiskyvyn heikkeneminen sekä sairauspoissaolot. Nämä taas saattavat lisätä hukkaa, 

joka määritellään arvoa tuottamattomaksi toiminnoksi. (Torkkola 2015, 23–26.) Esimerk-

kejä hukkatekijöistä ovat muun muassa ohjeiden etsimiseen käytetty aika tai sähköisten 

materiaalien tulostaminen ja paperisten dokumenttien skannaaminen, vaikka tehokkain 

tapa on sähköisten dokumenttien käsittely. 

 

Lean-ajattelumallissa pyritään visuaalisuuteen informatiivisten ja yksinkertaisten tapojen 

avulla, millä voidaan seurata projektin edistymistä. Visuaalisuudella pyritään yhteisöllisyy-
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teen ja avoimuuteen, minkä kautta ongelmaratkaisu on selkeämpää. Yksi työkaluista pro-

jektin tilanteen seuraamiseen on esimerkiksi seinätaulu. Yksinkertaisimmillaan seinätaulu 

on tyhjä seinä, johon lisätään post it -lapuilla projektin tehdyt ja tulevat tehtävät. Tämän 

avulla osallistujat saavat konkreettisen kuvan siitä, mitä on tehty ja mitä tekemättä. Tämä 

myös tehostaa palavereja. (Torkkola 2015, 49–50.) Lean-toimintamallin voidaan virheelli-

sesti ajatella olevan pelkkä työkalu tai seinätaulu post it -lappuineen, mutta se on myös 

paljon muuta. Tarkoituksena on löytää yhteinen ymmärrys nykytilanteesta, tehdä toiminnot 

läpinäkyvämmiksi, kyseenalaistaa ja ideoida uutta ennen ideoiden toteutukseen pane-

mista. (Valjakka 2018.) 

 

Ilman systeemiajattelua lean-toimintamallia ei saada organisaatiossa toimimaan. Systee-

miä, joka koostuu itsenäisistä osista ja niiden yhteistyöstä yhteisen päämäärän saavutta-

miseksi, tulee johtaa, jotta tämä kokonaisuus toimisi lean-ajattelumallin mukaisesti. Sys-

teemiajattelun idea perustuu muun muassa itsenäisten osien välisten yhteyksien eli kom-

munikaation tehostamiseen sekä ongelmien juurisyiden selvittämiseen. (Torkkola 2015, 

96–97, 104.) Systeemiajattelun ymmärtämiseen on tarjolla erilaisia työkaluja, esimerkiksi 

A3-ratkaisumenetelmä (Torkkola 2015, 106). Henkilöstön tulee pystyä oppimaan sekä rat-

kaisemaan ongelmia päivittäin, mikä on keskeistä lean-toimintamallissa. A3-ratkaisume-

netelmän avulla selvitetään nykytila ja organisaatioon vaikuttava ongelma, tavoite ja suun-

nitelma tavoitteen saavuttamiseksi sekä seurantamenetelmä. Tämän ryhmätyöskentelyn 

tavoitteena on selvittää ongelmaa kaikista mahdollisista näkökulmista sekä kehittää henki-

löstön ongelmaratkaisuosaamista. (Torkkola 2015, 32–36.) Yhteistyön merkitys kasvaa ja 

sitä kautta myös viestintä, ymmärrys ja arvostus korostuvat, sillä ydinosaamisen ja pro-

sessien rajapinnoilla roolien ja vastuiden tunnistaminen parantaa prosessien toimivuutta ja 

auttaa toimimaan yhteisten tavoitteiden ja yrityksen strategian mukaisesti (Laamanen & 

Tinnilä 2013, 133). 

 

Yksi lean-ajattelumallin mukainen työkalu on PDSA (Plan, Do, Study, Act). Tämän työka-

lun (kuvio 4) avulla luodaan virtaustehokas prosessi ja edellytykset jatkuvalle kehittämi-

selle. Ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan, miten halutut toimenpiteet toteutetaan. 

Toisessa vaiheessa suunnitelma tuodaan käytäntöön. Kolmannessa vaiheessa tarkastel-

laan, miten toteutusvaihe käytännössä sujui, saavutettiinko haluttu lopputulos sekä selvi-

tetään, mitä esteitä tai kehityskohtia nousi esille. Neljännessä vaiheessa arvioidaan edel-

listen vaiheiden perusteella, tullaanko kehitettyjä toimenpiteitä ottamaan käyttöön. Tässä 

vaiheessa voidaan myös päättää, jatketaanko PDSA-sykliä esimerkiksi muuttamalla alku-

peräistä ideaa. (Torkkola 2015, 41.) 
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Kuvio 4. PDSA-työkalu (Torkkola 2015, 41) 

 

Prosessiajattelussa tarkastellaan yrityksen arvoja (Porter 1985), keskitytään tärkeimpiin 

toimintoihin ja kehitetään yhteistyötä raja-aitoja rikkovissa prosesseissa. Tämän ajattelu-

mallin tarkoituksena on hallita kokonaisuutta ja panostaa asiakaslähtöisyyteen. (Hannus 

2004, 102, 104.) Sekä lean- että prosessiajattelumallin mukaan prosesseja voidaan kehit-

tää parantamalla osaamista ja rakenteita, jolloin resursseja voidaan käyttää paremmin. 

Prosessit kulkevat käsi kädessä strategian kanssa, ja siksi prosessien avulla voidaan to-

teuttaa strategiaa ja kehittää liiketoimintaa. (JUHTA – julkisen hallinnon tietohallinnon neu-

vottelukunta 2012.) 

 

Jotta lean-toimintamalli saadaan jalkautettua organisaatioon, tulee kaikki työntekijät ottaa 

mukaan toiminnan kehittämiseen. Kaikkia muutoksia ei saa tehdä kerralla, vaan ne täytyy 

toteuttaa vähitellen, jotta henkilöstö pystyy sopeutumaan. (Kwiatkowski, ym, 2016, 32.) 

Lean-ajattelu vaatii muutoksia koko organisaatiossa ja sen kulttuurissa (Kwiatkowski, ym, 

2016, 33). 

 

2.4 Lean-ajatusmallin mukaiset yhtenäiset ohjeet perehdytysprosessin tukena 

Uusien työtehtävien tai -menetelmien omaksumisessa, kuten uuden järjestelmän käyt-

töönotossa, tarvitaan työnopastusta, jolla tähdätään työnsisällön hallintaan ja itsenäiseen 

työskentelyyn (Heinonen & Järvinen 1997, 145; Juuti & Vuorela 2002, 48). Perehdyttämi-
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sen ansiosta työpaikkasuhtautuminen muuttuu myönteisemmäksi, työn tulos ja laatu para-

nevat sekä hukka, hävikki ja tapaturmat vähenevät (Lepistö 2004, 57). Virheet ja niiden 

korjaamiseen käytetty aika saadaan minimoitua, mikäli työntekijä opastetaan työtehtä-

väänsä huolella ja oikein (Österberg 2005, 90). Näin vältetään reklamaatioita ja pidetään 

organisaation mainetta yllä (Kjelin & Kuusisto 2003, 20–21). 

 

Vastuunjako on tärkeää myös perehdytystä suunniteltaessa. Organisaatiossa ongelmien 

taustalla saattaakin usein olla viestinnän tai vastuun määrittelyn puute. Työntekijän pereh-

dytyksen näkökulmasta olisi tärkeää muodostaa kokonaiskuva yksittäisten tietojen antami-

sen sijaan. (Kjelin & Kuusisto 2003, 243.)  

 

Rikkonaiselta perehdytykseltä voidaan välttyä esimerkiksi kokoamalla kaikki tarvittava 

tieto samaan paikkaan. On tärkeää, että perehdytysmateriaali on käytännöllinen. Työnte-

kijän on helppo muodostaa kysymyksiä tutustumansa materiaalin pohjalta, jolloin kollega 

voi antaa tarkemman selostuksen toimintatavasta. Mikäli materiaaliin tulee tehdä muutok-

sia, tulee päivittämisen toteutus olla ratkaistu jo suunnitteluvaiheessa. (Kjelin & Kuusisto 

2003, 206.) Päivittämisen tulee olla myös helppoa (Heinonen & Järvinen 1997, 144).  

 

Organisaatiossa on hyvä kerätä tietoa siitä, kuinka perehdytys on toiminut, jotta prosessia 

pystytään kehittämään. Seurantaa voidaan toteuttaa esimerkiksi yksinkertaisella kyselylo-

makkeella, jolla saadaan tietoa perehdyttämisen toteutumisesta ja sen hyödyllisyydestä. 

(Kjelin & Kuusisto 2003, 245.) 
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3 Manuaalin laadinta- ja kehittämisprosessi – Plan 

Manuaalia lähdettiin rakentamaan lean-ajatusmallin mukaisesti niin, että se olisi osana jat-

kuva oppimisen ja kehittämisen prosessia organisaatiossa. Tavoitteena olivat hukan pois-

taminen, läpimenoaikojen pienentäminen sekä laadun parantaminen. Nämä ovat Kwiat-

kowskin (2016) mukaan olennaisia osia lean-ajatteluun perustuvassa prosessissa. Hukan 

pienentäminen määriteltiin tässä projektissa työntekijöiden tiedonhakuun käyttämän ajan 

vähentämiseksi. Läpimenoajaksi määriteltiin puolestaan palvelupyyntöjen käsittelyaika, 

joka on helposti myös mitattavissa. Lyhyemmät käsittelyajat vaikuttavat asiakkaiden pal-

velukokemukseen ja näin ollen myös asiakkaiden kokemaan laatuun. 

 

Manuaalin nimeksi annettiin Assistenttien YDIN-manuaali, sillä manuaalin ohjeet kosketta-

vat sähköistä YDIN-palveluportaalia. Manuaalista pyrittiin luomaan mahdollisimman kat-

tava, olematta kuitenkaan liian laaja. Manuaali kokonaisuudessaan on julkaistu vain toi-

meksiantajayrityksen sisäisessä virtuaalisessa työtilassa, sillä osa manuaalin sisällöstä on 

luottamuksellista. YDIN-manuaalin sisällysluettelo on kuitenkin nähtävissä liitteenä (liite 

1). 

 

Manuaalin ohjeet perustuvat tässä projektissa tehtyjen haastattelujen lisäksi yrityksen si-

säisten verkkosivujen (Intranet) sisältöihin. Yksikössä käytössä oleviin järjestelmiin tutus-

tumalla ja omiin kokemuksiin pohjaamalla ohjeista saatiin käyttäjälle helposti lähestyttävät. 

YDIN-palveluportaaliin voi tulla toimeksiantoja myös muihin järjestelmiin liittyen esimer-

kiksi laskujärjestelmään tai laiterekisteriin, minkä vuoksi manuaalissa on ohjeet myös näi-

den järjestelmien käyttöön.  

 

Manuaalin laadinnassa oli yhteensä viisi vaihetta: manuaalin tarpeen kartoittaminen, joka 

toteutettiin teemahaastatteluna kesäkuussa 2018, manuaalin laadinta, elokuussa 2018 to-

teutettu pilotti, manuaalin kehittäminen sekä manuaalin toimivuuden varmistaminen laa-

jemman kyselyn avulla loka-marraskuussa 2018. Alla olevassa kuviossa (kuvio 5) on esi-

telty YDIN-manuaalin laadintaprojekti ja sen eteneminen viikkokohtaisesti. Kokonaisuu-

dessaan projekti kesti 22 viikkoa eli noin viisi kuukautta. Manuaalin julkaisemisen jälkeen 

projektissa oli staattinen vaihe ennen Assistenttipalveluiden työntekijöille lähetettyä kyse-

lyä, koska työntekijöille haluttiin antaa riittävästi aikaa tutustua manuaaliin. 
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Kuvio 5. Projektin vaiheet 

 

Seuraavissa kappaleissa esitellään manuaalin laadintaprosessia lean-ajatteluun perustu-

van PDSA-työkalun mukaisesti. Manuaali on osa laajempaa kehitysprosessia, joten 

PDSA-työkalun hyödyntäminen on mahdollista. 

 

3.1 Haastateltavat ja tiedonkeruu 

Manuaalia varten YDIN-palveluportaalin käytöstä ja palvelupyyntöjen tekemisestä haasta-

teltiin työsuhteensa alkupuolella olevia OP:n Assistenttipalveluissa työskenteleviä assis-

tentteja. Nämä neljä assistenttia valikoituivat siksi, että he olivat aktiivisesti työskennelleet 

YDIN-palvelupyyntöjen parissa ja heillä oli vielä tuoreet muistikuvat YDIN-palveluportaalin 

ensimmäisistä käyttökerroista. Haastatteluihin valittiin sellaisia työntekijöitä, joilla oli moti-

vaatio ja halu tuoda esille myös kehitysideoita pelkästään nykyisen tilanteen arvioimisen 

sijaan. Haastateltavien erilaiset taustat sekä työkokemukset kohdeorganisaatiosta toivat 

erilaisia näkökulmia manuaalin laadinnan pohjaksi. 
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14.6.2018 pidettyyn ryhmähaastatteluun lähetettiin kalenterikutsu, johon sisällytettiin 

haastattelun agenda sekä haastattelukysymykset. Haastattelu toteutettiin teemahaastatte-

luna, ja sen tarkoituksena oli selvittää, millainen manuaali haastateltavien mielestä tulisi 

olla ja millaisista palvelupyyntöjen ohjeista he kokisivat eniten hyötyä työssään. Haastatte-

lussa esitettiin ryhmälle avoimia kysymyksiä teemoittain, jotta haastateltavat pystyivät il-

maisemaan ajatuksensa mahdollisimman vapaasti ja keskustelemaan teemojen aiheista. 

Teemoina olivat haastateltavien oppimistavat, toteutetut palvelupyynnöt ja tarpeet tietyille 

palvelupyyntöjen ohjeille. Kysymyksissä käytettiin vain portaalin nimeä Ydin, sillä YDIN-

palveluportaali tunnetaan yleisimmin Ytimenä kohdeorganisaatiossa. Haastattelussa esi-

tettiin seuraavat kysymykset: 

 

− Millä tavalla opit parhaiten? 
− Mitä pyyntöjä toteutit Ytimestä ensimmäisten viikkojen aikana? 
− Toivoisitko Ytimen käyttämisestä yleisesittelyvideota? Jos, niin millaista? 
− Mitkä palvelupyynnöt mielestäsi kaipaisivat selkeämpiä ohjeita? 
− Minkä palvelupyynnön ohjeista Assistenttipalvelut hyötyisivät mielestänne eniten? 
 

3.2 Aineisto ja sen analysointi 

Ryhmähaastattelu tallennettiin nauhoittamalla, jotta aineistoa pystyi luotettavasti analysoi-

maan haastattelun jälkeen. Haastateltavilta kysyttiin suostumukset haastattelun tallenta-

miseen. Haastattelusta kerätty tieto analysointiin ennalta suunnitellun aikataulun mukai-

sesti viikolla 24. Tallennetut haastattelut kuunneltiin useampaan kertaan, minkä jälkeen 

haastattelut litteroitiin. Kokonaisuudessaan litteroitua tekstiä oli kymmenen sivua ja ryh-

mähaastattelu kesti 45 minuuttia ja 12 sekuntia. Vastaukset analysoitiin kategorisoimalla 

ne teemoittain (kuvio 6), jotta haastattelusta saatiin nostettua ja määriteltyä manuaalille 

relevantit aiheet. Näiden vastausten pohjalta YDIN-manuaalin luominen aloitettiin.  

 

 

Kuvio 6. Aineiston analysointiprosessi kuvattuna 

 

Ensimmäiseen haastattelukysymykseen vastattiin yksimielisesti: yhdistelemällä erilaisia 

oppimistapoja voidaan kehittää vaikuttavimmat työohjeet. Jokainen ihminen oppii eri ta-

valla, ja tämän huomioiminen manuaalin rakenteessa oli erittäin tärkeää vaikuttavuuden 
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kannalta. Manuaaliin toivottiin kirjallisia ohjeita, video-ohjeita sekä kuvallisia ohjeita par-

haan oppimistuloksen saavuttamiseksi. Haastateltavien mielestä videoiden tuli olla lyhyitä 

ja varsinaisia kirjallisia ohjeita tukevia. Lyhyiden videoiden koettiin olevan tehokkaampia, 

sillä ihmisen aktiivinen seuraaminen heikentyy videoiden pidentyessä. 

 

Ehdottomasti kaikki nämä kolme yhdistäen, selkeät kuvaohjeet Snipping toolilla ja 
sanallinen ohje alle. Lyhyet video-ohjeet täydentämään. (Haastattelu 14.6.2018.) 

 

Toisessa kysymyksessä selvitettiin tyypillisiä ensimmäisten työviikkojen palvelupyyntöjä. 

Vastauksissa esille tulleita palvelupyyntöjä olivat esimerkiksi erilaiset tapahtumien järjes-

tämiset, tiedontallennustehtävät, laiterekisterimuutokset, kalenteroinnit sekä kukkakimppu-

tilaukset. Kolmannessa kysymyksessä selvitettiin, halutaanko YDIN-palveluportaalista oh-

jevideoita, joissa esitellään YDIN-palveluportaalia kokonaisuudessaan sekä sen toimin-

toja. Vastaajat olivat yksimielisiä siitä, että YDIN-palveluportaalista tarvittiin esittelyvide-

oita, jotka antaisivat katsojilleen mahdollisimman selkeät käyttöohjeet. Neljännessä haas-

tattelukysymyksessä haastateltavat näkivät tarpeen selkeämmille ohjeille tapahtuman jär-

jestämisen, palvelupyyntöjen kategorisoimisen, laiterekisteriasioiden, laskuasioiden, ka-

lenteroinnin ja käyttövaltuushakujen osalta.  

 

Viimeiseksi kysyttiin, minkä palvelupyynnön ohjeista Assistenttipalvelut eniten hyötyisivät. 

Vastaukseksi saatiin kukkakimpputilaukset, kalenteroinnit, laiterekisteriasiat, laskuasiat 

sekä tapahtumajärjestelytilaukset. 

 
Selkeämpiä ohjeita sellaisiin pyyntöihin, mitkä ovat moniaskeleisia. Miksei toki niihin 
kukkatilauksiinkin, jotka ovat kahden askeleen asioita. -- Isot kokonaisuudet, laskut 
ja tapahtumajärjestely, koska ne ovat semmoisia, mitkä varmasti on hitaimpia pyyn-
töjä siellä, mitkä jää meillä roikkumaan tonne eniten, koska ihmiset käsittää sen, että 
ne on moniaskeleisia pyyntöjä eikä niitä saa heti nyt näin selvitettyä. (Haastattelu 
14.6.2018.) 

 

Haastattelusta saatiin manuaalille merkittäviä tuloksia. Esille nousi selkeitä parannuseh-

dotuksia sekä konkreettisia esimerkkejä tyypillisistä palvelupyynnöistä. Manuaalin raken-

netta saatiin hahmoteltua haastattelun pohjalta, sillä moniin kysymyksiin vastattiin yksi-

mielisesti.  

 

3.3 Manuaalin laadinta 

Manuaalin rakenne muotoutui manuaalin laadinnan aikana useampaan otteeseen. Manu-

aalin suunnitteleminen aloitettiin hahmottelemalla sisällysluetteloa. Manuaalin pituudeksi 

tuli yhteensä 65 sivua liitteineen. Toimeksiantajaa informoitiin koko projektin ajan sen ete-

nemisestä ja manuaalin valmistumisasteesta. 
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Manuaaliin valikoituivat sekä kirjalliset että video- ja kuvaohjeet, jotta manuaali tukee 

mahdollisimman hyvin myös haastatteluissa esiin tulleita erilaisia oppimistapoja. Ilman oi-

keanlaisen oppimistavan mahdollistamista voi olla, että osa tiedosta jää omaksumatta 

(Parikka 2012, 27). Kirjalliset ohjeet pidettiin yksinkertaisina, jotta lukijan on helppo ym-

märtää niitä. Kirjallisten ohjeiden tueksi lisättiin myös linkkejä erilaisiin kyseistä asiaa kä-

sitteleviin ohjeisiin ja tiedostoihin. Kuvakaappaustyökalulla otettiin mahdollisimman selkeät 

kuvat kirjallisia ohjeita tukemaan (kuva 2). Esimerkiksi punaisella nuolella tai keltaisella 

pohjalla korostettiin asiaa, joka oli ohjeissa keskeisessä osassa. Kuvia manuaaliin tuli yh-

teensä 51. 

 

 

Kuva 2. Esimerkki kirjallisista ohjeista ja näyttökuvasta 

 

Videot haluttiin pitää haastateltavien toiveiden mukaisesti lyhyinä, ja niiden enimmäispi-

tuudeksi määriteltiin kaksi minuuttia per video. Videot tehtiin Skype for Business -sovelluk-

sella, ja ne on tarkoitettu kirjallisten ja kuvallisten ohjeiden avuksi, minkä vuoksi videoihin 

ei ole lisätty selostusta. Manuaaliin upotettuja videoita oli yhteensä 18. Videoiden mitattu 

keskipituus oli yhteensä yksi minuutti ja kaksi sekuntia (00:01:02). Videot upotettiin niiden 

käsittelemän aiheen kohdalle manuaaliin (kuva 3), mikä nopeuttaa asian kokonaisvaltaista 

oppimista, sillä videoiden etsimiseen ei mene turhaa aikaa. 
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Kuva 3. Kuvakaappaus videon upottamisesta manuaaliin 

 

YDIN-manuaalin johdanto ja YDIN-palveluportaalin yleisesittely muotoutuivat ensimmäi-

sinä, sillä ne osiot ovat olennaisimmat koko manuaalin kannalta. Haastateltavien toivomaa 

YDIN-palveluportaalin yleisesittelyvideota ei ollut kuitenkaan mahdollista toteuttaa sellai-

senaan, sillä palveluportaali koostuu useista eri osista, ja niiden sisällyttäminen yhteen vi-

deoon olisi tehnyt videosta liian raskaan. Manuaalin tuli olla kattava perehdytys YDIN-pal-

veluportaalin käyttöön, joten YDIN-palveluportaalista tehtiin kirjalliset ja kuvalliset ohjeet 

sekä alle kahden minuutin esittelyvideot osa-alueittain. Erilaisia osa-alueita olivat esimer-

kiksi mikä YDIN on, kenelle virtuaalinen assistenttipalvelu kuuluu, YDIN-palveluportaalin 

näkymän muuttaminen tai YDIN-palvelupyynnön poimiminen. 

 

YDIN-palveluportaalin taustatoimintoja haluttiin selventää luomalla prosessikaavio palve-

lupyynnön etenemisestä (kuvio 7). Prosessikaaviosta voidaan hahmottaa, miten YDIN-

palvelupyyntö luodaan ja ratkaistaan, ja mitä tapahtuu esimerkiksi järjestelmässä, kun pal-

velupyyntö otetaan käsittelyyn. 
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Kuvio 7. Prosessikaavio 

 

Prosessikaavio on kuvattu uimaratoina, jotta jokaisen tahon tekemä toiminto erottuisi sel-

keästi. Ylimmälle uimaradalle on kuvattu käyttäjän tekemät toiminnot. Käyttäjä tarkoittaa 

tässä YDIN-palvelupyynnön tekijää eli asiakasta. Toisella uimaradalla näkyvät tukipalve-

luiden toiminnot. Tukipalveluilla tarkoitetaan tässä Assistenttipalveluja. Alin uimarata tar-

koittaa järjestelmässä tapahtuvia muutoksia eli mitä YDIN-palveluportaalissa tapahtuu, 

kun esimerkiksi YDIN-palvelupyyntö luodaan. 

 

Manuaalissa korostettiin erityisesti uuden työntekijän ja hänen perehdyttämisensä näkö-

kulmaa valitsemalla mukaan uudelle työntekijälle tyypillisiä palvelupyyntöjä ja osa-alueita. 

Teemahaastattelun perusteella manuaaliin valikoituivat seuraavat osa-alueet: 

 

1. Kukkakimpun tilaaminen 

Kukkakimpun tilauspyyntö haluttiin sisällyttää manuaalin ohjeisiin, sillä se on yksi tyypilli-

simmistä uuden assistentin toteuttamista YDIN-palveluportaalin palvelupyynnöistä. Sel-

keillä ohjeilla tämän palvelupyynnön toteuttaminen nopeutuu ja rutinoituu. YDIN-palvelu-

portaaliin tutustuminen on hyvä aloittaa tällä yksinkertaisella tehtävällä. 

 

2. Käyttövaltuushaku 

Monimutkaiseen käyttövaltuushakuun kaivattiin selkeämpiä ohjeita. Käyttövaltuushaulla 

tarkoitetaan esimerkiksi hyväksyjäroolin hakemista ostolaskujärjestelmään tai oikeuksia 

tiimin verkkoasemaan. Kaikkia käyttövaltuuksien hakemiseen liittyviä prosesseja on mah-

dotonta esittää, joten manuaaliin valikoitui yksi yleisimmistä käyttövaltuushakuproses-

seista. 
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3. Kalenterointi 

Kalenterointi valikoitui manuaaliin, sillä se tulee kaikkien Assistenttipalveluissa työskente-

levien osata. Kalenteroinnilla tarkoitetaan esimerkiksi tila- ja tarjoiluvarauksia sekä yhtei-

sen palaveriajan etsimistä. 

 

4. Laiterekisteriasiat 

Palvelupyyntö nimeltään ”Laiterekisteriasiat” haluttiin manuaaliin, sillä työasemien ja las-

kutustietojen päivityksiä tehdään jatkuvasti. 

 

5. Laskuasiat 

Laskujen selvittäminen, toisen yhtiön laskuttaminen sekä yhtiön sisäinen laskutus ovat 

monimutkaisia prosesseja, ja siksi manuaaliin haluttiin niin selkeät ohjeet laskuasioiden 

osalta kuin mahdollista. 

 

6. Tapahtumajärjestely 

Viimeiseksi palvelupyynnön ohjeeksi valikoitui tapahtumajärjestely. Tapahtumien järjestä-

minen pitää sisällään erilaisia vaiheita ja prosesseja, ja ilman niiden tunnistamista on 

mahdotonta järjestää onnistunut tapahtuma. Tähän osioon haluttiin mahdollisimman katta-

vat tiedot tapahtumajärjestämisen eri vaiheista, jotta näiden aikaa vaativien palvelupyyntö-

jen käsittelyyn ottaminen helpottuisi. 

 

Näissä ohjeissa esiteltiin mahdollisimman yksinkertaisia ja yleisimmin toistuvia tapauksia. 

Monimutkaisimmat palvelupyynnöt jätettiin esittämättä, sillä kaikkiin palvelupyyntöihin ei 

ole suoria ratkaisuja. Monimutkaiset ja harvinaiset palvelupyynnöt jätettiin manuaalista 

pois myös sen vuoksi, että manuaali pysyisi alkuperäisen tarkoituksensa mukaisesti riittä-

vän selkeänä ja yksinkertaisena. 
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4 Manuaalin esittely – Do  

 
Ohjeet YDIN-palveluportaalin palvelupyyntöjen tekemiseen löytyvät yhdestä manuaalista 

upotettuine videoineen, mikä helpottaa työohjeiden löytämistä. Näin mahdollistetaan kaik-

kien assistenttien osallistaminen palvelupyyntöjen ratkaisemiseen, sillä kynnys ottaa pal-

velupyyntöjä käsiteltäväksi madaltuu selkeiden ohjeiden ansiosta. Tämä parantaa myös 

palvelupyyntöjen käsittelyaikoja, kun yhä useampi työntekijä käsittelee palvelupyyntöjä. 

YDIN-manuaali kokonaisuudessaan on julkaistu vain toimeksiantajayrityksen sisäisessä 

virtuaalisessa työtilassa, sillä osa manuaalin sisällöstä on luottamuksellista. Seuraavaksi 

manuaali esitellään sen sisällysluettelon rakenteen mukaisesti. Sisällysluettelo on nähtä-

vissä kokonaisuudessaan raportin lopussa (liite 1). 

 

4.1 YDIN-palveluportaalin ja YDIN-manuaalin esittely 

Manuaalin ensimmäisessä luvussa kerrotaan, mikä Assistenttien YDIN-manuaali ja sen 

tavoite on. Yhteen lauseeseen tiivistettynä YDIN-manuaalin tarkoitus on seuraava: ”Assis-

tenttien YDIN-manuaali on käsikirja YDIN-palveluportaalin käyttämiseen Assistenttipalve-

lun palveluntuottajille.” Palveluntuottajilla tarkoitetaan assistentteja, jotka ratkaisevat orga-

nisaation sisäisiltä asiakkailta sähköisen palveluportaalin kautta tulevia virtuaalisia palve-

lupyyntöjä. 

 

Mikä on YDIN-manuaali ja sen tavoite -osiossa kerrotaan, mistä Assistenttien YDIN-ma-

nuaalin löytää ja mitä se sisältää. YDIN-manuaali sisältää muun muassa yleisesittelyn 

siitä, minkälaisia palvelupyyntöjä YDIN-palveluportaalissa on, ketkä niitä tekevät sekä tar-

kemmat ohjeet muutamista yksinkertaisimmista palvelupyynnöistä.  

 

Manuaalin tarkoituksena on tarjota työohjeita kaikille yksikön työntekijöille, mutta sen ra-

kenteessa on korostettu erityisesti uusia työntekijöitä. Ohjeiden on tarkoitus olla mahdolli-

simman selkeät ja yksinkertaiset, jotta uudetkin työntekijät pääsevät tutustumaan tehok-

kaasti YDIN-palveluportaaliin. Tavoitteena on perehdyttää sekä uusia assistentteja että 

parantaa kokeneempienkin työntekijöiden tehokkuutta palvelupyyntöjen ratkaisemisessa. 

Manuaali ei sisällä kaikkia palvelupyyntöjä, sillä niitä on erittäin paljon ja monet niistä ovat 

sellaisia, joihin ei ole olemassa suoria ratkaisuja. Tätä korostettiin myös manuaalissa. Näi-

den vaikeampien palvelupyyntöjen ratkaisemiseen kehotetaan miettimään ratkaisua yh-

dessä kollegan kanssa. 
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Ensimmäisen osion lopussa esitellään versiohistoriataulukko, jonka tarkoituksena on li-

sätä manuaalin luotettavuutta sekä läpinäkyvyyttä. Mikäli työntekijä tekee muutoksia ohjei-

siin, hänen tulee lisätä tekemänsä päivitykset, oma nimensä sekä päivitysajankohta ma-

nuaalin versiohistoriataulukkoon. Näin tiedot pysyvät ajantasalla ja kaikilla on mahdolli-

suus tarkastella tehtyjä muutoksia. 

 

Manuaalin toisessa luvussa kerrotaan, mikä YDIN-palveluportaali on kokonaisuudessaan 

ja mitä se tarjoaa sen käyttäjille. Osiossa kerrotaan esimerkiksi YDIN-palveluportaalin 

taustoista, mistä löytyvät yleisimmin kysytyt kysymykset sekä miten asiakkaiden ja palve-

luntuottajien YDIN-palveluportaalinäkymät eroavat toisistaan. Manuaalissa esitellään sekä 

palveluntuottajien että asiakkaiden YDIN-palveluportaalin näkymät, sillä nämä eroavat 

merkittävästi toisistaan.  

 

Yleisesittely-alaluvussa esitellään palveluntuottajien YDIN-palveluportaalia, miltä se näyt-

tää assistentin näkökulmasta ja mitä siellä tulee huomioida. Osiossa ohjeistetaan oikeille 

sivuille, mikäli halutaan tarkastella vapaita työjonossa olevia toimeksiantoja eli palvelu-

pyyntöjä tai esimerkiksi omia käsittelyssä olevia palvelupyyntöjä. 

 

Seuraavassa alaluvussa kerrotaan, kuinka omaa näkymää voi muuttaa YDIN-palvelupor-

taalissa. Teemaa, asettelua ja sarakkeita on mahdollista muuttaa niin, että YDIN-palvelu-

portaalia on miellyttävämpi käyttää. Myös kolmannessa alaluvussa esitelty suodatin on 

tarpeellinen palvelupyyntöjen etsimiseen takautuvasti. Suodattimia käyttämällä voidaan 

esimerkiksi tarkastaa, kuka kyseisen palvelupyynnön on ratkaissut ja millä tavalla. Lopuksi 

esitellään tarkemmin virtuaalisia assistenttipalveluita sekä asiakkaita, joille palveluita on 

tarkoitus tuottaa. 

 

4.2 Palvelupyynnöt ja ohjeet niiden käsittelemiseksi  

Manuaalin kolmannessa luvussa esitellään monia erilaisia palvelupyyntöihin liittyviä asi-

oita, kuten esimerkiksi minkälaisia palvelupyyntöjä YDIN-palveluportaaliin tulee, kuka niitä 

käsittelee tai miten palvelupyyntö tehdään asiakkaan roolissa. Asiakkaiden näkökulma 

palvelun tilaamisesta haluttiin tuoda esille, jotta heidän ohjeistamisensa olisi palveluntuot-

tajien kannalta helpompaa. Palvelupyyntöjen poimimiseen, vapauttamiseen sekä uudel-

leenohjaamiseen on yksityiskohtaisemmat ohjeet. Palvelupyyntöjen uudelleenohjausta 

tarvitaan, mikäli ne ovat ohjautuneet väärän tukipalvelun käsiteltäväksi. Tällöin palvelu-

pyynnöt saadaan ohjattua nopeasti oikeaan paikkaan, eikä palvelupyynnön käsittely vii-

västy. 
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Luvussa neljä esitellään ohjeet yleisimmin esiintyvien palvelupyyntöjen ratkaisemiseen. 

”Muut assistenttipalvelut” -palvelupyyntölomakkeella tulee useita erilaisia toimeksiantoja, 

joille ei ole erikseen nimettyä omaa palvelupyyntölomaketta. Muut assistenttipalvelut -

osion alle laitettiin ohjeet kukkakimpun tilaamiseen sekä käyttövaltuushakuun. Kukkakim-

pun tilaamisen avuksi luotiin toimittajalle lähetettävä sähköpostiviestipohja, joka sisältää jo 

valmiiksi kaikki tarvittavat tiedot tilauksen tekemiseksi. Tämän toimittajalle lähetetyn val-

miin sähköpostiviestin avulla voidaan välttää myös turha edestakainen sähköpostiviestit-

tely kukkakauppiaan ja assistentin välillä, mikä tehostaa koko tilausprosessia huomatta-

vasti. Koska kaikkia käyttövaltuuksien hakemiseen liittyviä prosesseja on mahdotonta esit-

tää, manuaalissa esitellään yksi yleisimmistä käyttövaltuushakuprosesseista. Käyttöval-

tuushaku tehdään erillisellä järjestelmällä, minkä vuoksi ohjeisiin on lisätty lyhyet kirjalliset, 

kuvalliset ja video-ohjeet myös tähän järjestelmään liittyen. 

 

”Kalenterointi”-palvelupyyntölomakkeella tulleet toimeksiannot ovat sellaisia, joita kaikkien 

Assistenttipalveluissa työskentelevien tulee osata tehdä. Tämän vuoksi ohjeissa on käy-

tetty paljon näyttökuvia sekä pyritty sisällyttämään mahdollisimman monipuolisesti erilaisia 

kalenterointi-pyyntöjä. Ohjeissa on kerrottu muun muassa, kuinka varataan tila, vaihde-

taan laskutustiedot, lisätään Skype-linkki ja lisätään vieraat.  

 

Manuaaliin on lisätty useita erilaisia palvelupyyntöesimerkkejä. Alla olevassa kuvassa ha-

vainnollistetaan yhtä tällaista palvelupyyntöä (kuva 4). 

 

 

Kuva 4. Yksi manuaalissa esiintyvistä palvelupyyntöesimerkeistä 

 

Seuraavassa alaluvussa kerrotaan, minkälaisia toimeksiantoja ”Laiterekisteriasiat”-palve-

lupyynnön kautta tulee ja miten ne ratkaistaan. Työasemien ja niihin liittyvien laskutustie-

tojen päivityksiä tehdään erillisellä järjestelmällä, minkä vuoksi myös tämän järjestelmän 
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käyttämiseen on manuaalissa ohjeet. Erityisesti tämän palvelupyynnön ohjeissa on esi-

telty erilaisia tapauksia juuri video-ohjeiden avulla. 

 

 

Kuva 5. Kuvakaappaus video-ohjeesta 

 

Yllä olevassa kuvassa (kuva 5) on näytetty esimerkki video-ohjeen sisällöstä. Videossa 

näytetään esimerkkitapaus YDIN-palveluportaalin ”Laiterekisteriasiat”-palvelupyynnöstä, 

minkä jälkeen videossa näytetään, kuinka se ratkaistaan.  

 

Laskuasiat-alaluvussa kerrotaan, mitä järjestelmiä OP:lla käytetään erilaisiin laskuasioihin, 

mistä nämä järjestelmät löytyvät ja minkälaisia toimeksiantoja ”Laskuasiat”-palvelupyyntö-

lomakkeella tulee. Toimeksiannot esitetään esimerkkitapauksina, kuten kuinka laskuja voi-

daan lähteä selvittämään, kuinka toista yhtiötä laskutetaan tai miten voidaan tehdä yhtiön 

sisäinen laskutus. Kaikki nämä ovat monimutkaisia prosesseja, joten ohjeista pyrittiin te-

kemään niin selkeät kuin mahdollista.  

 

Viimeisenä esitettiin tapahtumajärjestelyn kokonaisuus. Koska tapahtumien järjestämi-

sessä on erilaisia vaiheita ja prosesseja, kuvattiin ne tässä osiossa mahdollisimman katta-

vasti eri osa-alueittain antaen myös esimerkkejä osallistujamäärältään erisuuruisista ta-

pahtumista. 

 

Lopussa on esitelty manuaalin käsiteluettelo. Se on kahden sivun mittainen taulukko, joka 

sisältää manuaalin keskeisimmät termit. Käsitteet selitettiin auki, jotta ohjeet olisivat mah-

dollisimman yksiselitteisiä YDIN-manuaalin lukijoille. Käsitteet on koottu taulukkoon, jotta 
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varsinaiset kirjalliset ohjeet pysyvät lyhyinä. Käsitteille on annettu selkokieliset selitteet ja 

joihinkin käytännönläheiset esimerkit. Seuraavassa kuvassa (kuva 6) näkyy osa kaksisi-

vuisesta käsiteluettelosta. 

 

  

Kuva 6. Osa käsiteluettelosta YDIN-manuaalissa 
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5 Manuaalin pilotointi, käyttöönotto ja testaus – Study & Act 

 

5.1 Pilottivaiheen haastateltavat ja tiedonkeruu 

Yksikössä aloitti elokuussa 2018 uusi assistenttiharjoittelija. Hänet valittiin testaamaan 

YDIN-manuaalia sen pilottivaiheessa, sillä manuaalista haluttiin käyttäjäkokemuksia uu-

den työtekijän näkökulmasta. Tämän lisäksi pilottivaiheeseen otettiin mukaan myös joh-

don assistentti tuomaan erilaista näkökulmaa. Tämä kyseinen assistentti valittiin pilotoi-

jaksi, sillä hänellä ei ollut aiempaa kokemusta YDIN-palveluportaalin käytöstä, mutta hä-

nellä oli useamman vuosikymmenen kokemus assistentin työstä. Näin pilottivaiheessa 

saatiin kerättyä hyödyllistä informaatiota erilaisista taustoista lähtöisin olevilta henkilöiltä. 

 

Manuaalin pilotti kesti noin kolme viikkoa (1.8.2018–21.8.2018), jonka jälkeen näille kah-

delle pilottivaiheeseen osallistuneelle työntekijälle lähetettiin kalenterikutsu haastatteluun. 

Kutsuun liitettiin haastattelukysymykset, jotta haastateltavat pystyivät valmistautumaan 

haastatteluun etukäteen.  

 

Haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna 22.8.2018 ja sen tarkoituksena oli kerätä käyt-

täjien kokemusten lisäksi myös mahdollisia kehitysehdotuksia. Haastattelu järjestettiin mo-

lemmille haastateltaville samanaikaisesti. Haastattelussa esitettiin avoimia kysymyksiä 

teemoittain, jotta haastateltavat pystyivät ilmaisemaan ajatuksensa mahdollisimman va-

paasti ja keskustelemaan teemojen aiheista. Teemoina olivat YDIN-manuaalin käyttöön-

otto, ohjeiden selkeys, manuaalin hyödyllisyys ja arviointi. Haastattelukysymykset olivat: 

 

1. YDIN-manuaalin käyttöönotto 
a. Millaisen yleiskuvan manuaalista sait?  
b. Miten helposti löysit oikeat tiedot? 

2. Ohjeiden selkeys 
a. Videoiden havainnollistavuus ja pituus 
b. Kuvien havainnollistavuus ja riittävyys 
c. Kirjalliset ohjeet oppimisen tukena 

3. Manuaalin hyödyllisyys 
a. Aiotko hyödyntää manuaalia jatkossakin? 
b. Kuinka todennäköisesti suosittelisit manuaalia kollegoillesi? 
c. Mistä osioista koit itsellesi eniten hyötyä? 

4. Risut ja ruusut  
a. Mikä manuaalissa erityisesti onnistui? 
b. Missä ei onnistunut? 
c. Oliko manuaalissa jotakin liikaa tai liian vähän? 
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5.2 Pilottivaiheen aineisto ja sen analysointi 

Ryhmähaastattelu tallennettiin nauhoittamalla, jotta aineiston luotettavuus säilyi ja sen 

analysoiminen helpottui. Haastateltavilta saatiin suostumus haastattelun tallentamiseen. 

Pilottihaastattelu analysoitiin ennaltasuunnitellun aikataulun mukaisesti viikolla 37. Pilotti-

haastattelu litteroitiin kuuntelemalla tallennettua haastattelua. Kokonaisuudessaan litteroi-

tua tekstiä oli neljä sivua ja ryhmähaastattelu kesti 13 minuuttia ja 19 sekuntia. Vastaukset 

analysoitiin kategorisoimalla ne teemoittain (kuvio 8), jolloin kokemukset saatiin yksilöityä. 

 

 

Kuvio 8. Haastattelun analysointiprosessi kuvattuna 

 

Manuaalista annettiin pilottihaastattelussa hyvää palautetta, jonka lisäksi saatiin myös mo-

nia kehitysideoita. Kysymykseen YDIN-manuaalin käyttöönotosta annettiin erinomaista 

palautetta, ja haastateltavat olivat erittäin tyytyväisiä YDIN-manuaaliin kokonaisuudes-

saan. Videoita kuvattiin informatiivisiksi ja sisällysluettelosta löytyi tarvittava tieto helposti. 

Ohjeiden selkeydestä kysyttäessä selvisi, että videot olivat sopivan pituisia ja havainnollis-

tavia. Kuvia oli riittävästi, ja ne olivat hyviä. Kirjallisten ohjeiden, kuvien ja videoiden suh-

teen koettiin olevan tasapainossa.  

 

Joo siis yleiskuva manuaalista oli hyvä. Musta on hyvä et on täällä sun tekstissä se-
litetty, miten tehdään, sit on näitä kuvia ja sit vielä nää videot. Ja mun mielestä nää 
videot on loistavat tällaiselle ihmiselle, joka ei hirveesti jaksa manuaaleja lukea, joka 
valitettavasti olen. Ni nää videot on tosi hyvät. (Pilottihaastattelu 22.8.2018.) 

 

Haastateltavat kertoivat, että YDIN-palveluportaalin käyttöohjeista ja palvelupyyntöjen ka-

tegorisointiohjeista oli eniten hyötyä. Manuaali koettiin hyödyllisimmäksi palvelupyyntöihin, 

joista ei ollut aikaisempaa kokemusta. Molemmat haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, 

että he suosittelevat manuaalia jatkossa kollegoilleen. Haastattelussa kysyttiin, mikä ma-

nuaalissa onnistui ja mikä puolestaan ei onnistunut. Haastattelussa annettiin kehitysehdo-

tus yhden sivun pituisesta tiivistelmästä, joka sisältäisi YDIN-palveluportaalin teknisten 

ominaisuuksien käyttöohjeet.  
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Tää sisällysluettelo antaa hyvin suuntaa mistä löytyy, mut itse tähän manuaaliin kaipaisin 
sellaista niin kuin tiivistelmää – hyvin lyhyesti, että mitkä ovat ne tärkeimmät, et sä pystyt 
purkamaan sieltä sen ihan perus pyynnön, mitä sun ei välttämättä tarvii siirtää tai kategori-
soida, ihan ne yhdelle sivulle ne perus jutut. Se on se mitä mä kaipaisin, jos mä käyttäisin 
tätä manuaalia. (Pilottihaastattelu 22.8.2018.) 

 

Positiivisinta manuaalissa haastateltavien mielestä oli monipuoliset ohjeet sekä käytän-

nönläheiset esimerkit palvelupyynnöistä. 

 

5.3 Manuaalin kehittäminen 

Pilottivaiheen jälkeen manuaali päätettiin ottaa käyttöön yksikössä, ja se julkaistiinkin 

22.8.2018 Assistentti- ja käännöspalvelut -yksikön yhteisessä virtuaalisessa työtilassa. 

Kaksi viikkoa myöhemmin assistenteille lähetettiin muistutus YDIN-manuaalin julkaisemi-

sesta. 

 

Manuaalia on kehitetty sen julkaisemisen jälkeen useaan otteeseen. Esimerkiksi pilotti-

haastattelusta esille tulleiden kehitysideoiden jälkeen manuaaliin luotiin yksinkertainen, 

yhden sivun mittainen ohjeistus YDIN-palveluportaalin käyttöönoton helpottamiseksi. 

Tämä tiivistelmä on nimeltään ”YDIN-palveluportaalin ABC-ohjeet” ja se on nähtävissä ko-

konaisuudessaan tämän raportin lopussa (liite 2). Tiivistelmän tarkoituksena on tehostaa 

läpimenoaikaa vähentämällä relevanttien ohjeiden etsimiseen käytettyä aikaa. 

 

YDIN-manuaalia on tarkoitus päivittää jatkuvasti, jotta ohjeet pysyvät ajan tasalla. Päävas-

tuu manuaalin päivittämisestä määritettiin esimiehille sekä erikseen nimetyille henkilöille. 

Jatkossa mahdollinen YDIN-tiimi toimisi näiden ohjeiden aktiivisena päivittäjänä. Jokainen 

työntekijä on oman työtehtävänsä ja vastuualueensa osalta vastuussa tietojen ajantasai-

suudesta joko tuomalla vanhentuneet tiedot manuaalia päivittävien tietoon tai päivittämällä 

manuaalia itse sen tiedon kohdalta. Manuaalin alkuun lisättiin versiohistoriataulukko, jotta 

kaikki manuaaliin tehdyt muutokset tulevat dokumentoiduiksi. Versiohistoriataulukkoon 

merkitään muokkauksen tekijä, päivämäärä sekä tehty muutos. Versiohistoriataulukon 

avulla parannetaan yksikön toiminnan läpinäkyvyyttä, sillä muiden tekemät muutokset 

ovat nähtävissä kyseisestä taulukosta. Esimerkiksi Modig ja Åhlström (2016) ovat korosta-

neet läpinäkyvyyden merkitystä organisaation kehittämisessä. 

 
5.4 Käyttöönottokyselyn haastateltavat ja tiedonkeruu 

Manuaalin toimivuus yksikössä haluttiin varmistaa laajemman kyselyn avulla. Manuaalin 

tuli osoittautua mahdollisimman hyödylliseksi paitsi Assistenttipalveluille niin myös muille 

kohdeorganisaation yksiköille nopeutuvan asiakaspalvelun ja parantuvan laadun myötä. 
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Kysely assistenteille toteutettiin viikolla 43/2018, jolloin Assistenttien YDIN-manuaalin jul-

kaisemisesta oli kulunut kaksi kuukautta. Kyselyn pohjana käytettiin Microsoft Forms -ky-

selylomaketta. Tämän kyselyn tarkoituksena oli selvittää, kuinka moni on käyttänyt YDIN-

manuaalia ja millaiseksi he kokivat sen. Perusjoukkoon kuuluivat tässä tutkimuksessa 

kaikki YDIN-palveluportaalia käyttävät Assistenttipalveluiden työntekijät. Koska Assistent-

tipalveluissa työskentelevien määrä osoittautui suhteellisen pieneksi, voitiin kysely lähet-

tää kaikille (Tilastokeskus 2018). Linkki kyselyyn lähetettiin 22.10.2018 sähköpostitse kai-

kille Assistenttipalveluissa sillä hetkellä työskenteleville työntekijöille. He olivat työnimik-

keeltään muun muassa asiantuntijoita, assistentteja, assistenttiharjoittelijoita, johdon as-

sistentteja, palvelupäälliköitä sekä tapahtumakoordinaattoreita.  

 

Kyselyn avulla haluttiin selvittää myös, kuinka moni ei ole kuullut YDIN-manuaalista ja 

mistä tämä saattoi johtua. Kyselyn kysymykset ohjattiin ehdoin niin, että kun ensimmäi-

seen kysymykseen vastattiin ‘ei’, tuli seuraavaksi vastata kolmanteen kysymykseen (kuvio 

9). Mikäli vastaaja ei ollut kuullut aiemmin YDIN-manuaalista, antoi kysely seuraavaksi ky-

symyksesi ”Haluatko kuulla lisää YDIN-manuaalista?”. Näin ollen kyselyn vastaukset oli-

vat luotettavampia, kuin jos vastaaja olisi vastannut muihinkin kysymyksiin tietämättään, 

mikä YDIN-manuaali on. 

 

 

Kuvio 9. Esimerkki ehtojen vaikutuksesta kysymysten järjestykseen 

 

Kyselyyn annettiin vastausaikaa noin kaksi viikkoa eli siihen tuli vastata viimeistään 

2.11.2018. Vastaukset kerättiin nimettömänä, jotta aineiston luotettavuus säilyi. Koko ky-

sely on nähtävissä liitteenä raportin lopussa (liite 3).  
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5.5 Käyttöönottokyselyn aineisto ja sen analysointi 

Kyselyllä kerätyt tiedot analysoitiin viikolla 45. Vastaukset analysoitiin hyödyntämällä tilas-

tollisia menetelmiä ja kyselyn luomaa valmista raporttia. Koska vastaajien määrä oli pieni, 

hyödynnetään tulosten tarkastelemisessa vastaajien lukumäärää suhteellisen luvun si-

jaan. Tämä tekee tilaston tulkitsemisesta myös helpompaa.  

 

Viikolla 43–44 toteutetussa kyselyssä selvisi, että YDIN-manuaali on ollut hyödyllinen ja 

kaikki sitä käyttäneet suosittelisivat sitä kollegalleen. Vastaajia oli yhteensä 32, joista lä-

hes kaikki eli 28 vastaajaa olivat kuulleet YDIN-manuaalista. Heistä 11 oli käyttänyt YDIN-

manuaalia. Niistä 17 vastaajasta, jotka eivät olleet käyttäneet YDIN-manuaalia (kuvio 10), 

suurin osa oli sitä mieltä, etteivät he kokeneet tarvitsevansa YDIN-manuaalia ja noin kol-

masosa vastasi, ettei heillä ollut aikaa YDIN-manuaaliin tutustumiseen. Kaksi vastaajaa 

koki manuaalin olevan hankalasti löydettävissä.  

 

 

Kuvio 10. Syitä YDIN-manuaalin käyttämättömyyteen 

 

Manuaali oli julkaistu kaksi kuukautta aiemmin, joten kyselyssä haluttiin saada selville, 

kuinka useasti vastaajat olivat käyttäneet YDIN-manuaalia tämän kahden kuukauden ai-

kana. YDIN-manuaalia käyttäneistä kaksi käytti sitä toistuvasti, viisi vastaajaa oli käyttänyt 

manuaalia muutamia kertoja ja neljä oli käyttänyt sitä kerran. Alla olevasta kuviosta (kuvio 

11) nähdään, kuinka tyytyväisiä YDIN-manuaalin käyttäjät olivat ohjeisiin ja manuaalin 

hyödyllisyyteen. Vastanneista todella tyytyväisiä kirjallisiin ohjeisiin oli 14 vastaajaa, kuva-

ohjeisiin 12 vastaajaa sekä video-ohjeisiin 10 vastaajaa. Loput vastanneista olivat tyyty-

väisiä kyseisiin ohjeisiin. 11 vastaajaa vastasi olevansa todella tyytyväisiä manuaalin hyö-

dyllisyyteen ja neljä vastasi olevansa tyytyväisiä. 
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Kuvio 11. Tyytyväisyys manuaalin ohjeisiin ja hyödyllisyyteen 

 

Kyselystä saatiin myös hyviä kehitysehdotuksia ja kommentteja. Viisi yhdeksästä vapaan 

palautteenantajasta kommentoi, että YDIN-manuaali oli kattava ja hyödyllinen. Alla on 

nähtävissä kaksi näistä palautteista. 

 
YDIN-manuaali tuli tarpeeseen ja siitä on hyötyä kaikille - uusille ja kokeneille (Käyt-
töönottokysely 22.10.2018). 

 
Selailin Ydin-manuaalia ja se vaikutti huolellisesti tehdyltä ja kattavalta. En keksi ke-
hitysehdotuksia, manuaali täyttää oletettavasti paikkansa sellaisenaan. (Käyttöönot-
tokysely 22.10.2018.) 

  

Yksi vastaajista ehdotti, että videoihin jatkossa lisättäisiin selostus. 

 
Videoita kurkkasin nopeasti, niissä ei ilmeisesti ole ääntä? Se olis kiva lisä, vaikka 
toki ilmankin toimii. (Käyttöönottokysely 22.10.2018.) 

 

Kaksi kommentoijaa oli nostanut esille manuaalin päivityksen. Toinen pohti, kuka päivittää 

manuaalia jatkossa ja toinen kehotti päivittämään YDIN-manuaalia säännöllisesti. Erityi-

sesti kyselyn kehitysehdotuksena oli ajantasaiset päivitykset YDIN-palveluportaalin päivi-

tysten myötä. Näihin ongelmiin saataisiin ratkaisu aiemmin esitellyn kehitysidean eli YDIN-

tiimin avulla. Kysely antoi pohjan tulevaisuudessa mahdollisesti YDIN-tiimin tekemille 

muutoksille ja päivityksille, sillä kyselyn tuloksien avulla manuaalia on mahdollista kehittää 

paremmaksi. 

 

Kyselyn jälkeen Assistenttien YDIN-manuaali otettiin osaksi Assistentti- ja käännöspalve-

lut -yksikön toimintaa. Manuaalia tulee kuitenkin päivittää jatkuvasti, jotta ohjeet pysyvät 

ajantasaisina. Yksikköä viestitettiin YDIN-manuaalin olemassaolosta ja sen päivittämisen 

mahdollisuudesta. Työntekijöitä myös kehotettiin olemaan yhteydessä YDIN-manuaalin 
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tekijään, mikäli manuaalin ohjeissa on epäselvyyksiä tai YDIN-palveluportaalin kanssa tar-

vitaan lähiopastusta. 
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6 Yhteenveto ja kehittäminen 

Tässä luvussa arvioidaan kehitysprojektia eli manuaalin laadintaprosessia, toiminnallisen 

opinnäytetyön toteuttamista sekä itse opinnäytetyötä.  

 

6.1 Projektin arviointi 

Tässä luvussa YDIN-manuaalia ja sen laadintaprosessia arvioidaan käyttäjäpalautteen ja 

teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Projekti on ollut osana koko OP Ryhmän järjestelmä-

prosessia sekä Assistenttipalveluiden viestintäprojektia, jossa työohjeet siirrettiin järjestel-

mästä toiseen sekä päivitettiin ajantasaisiksi. Torkkolan (2015) mukaan parannuksien tu-

lee olla sellaisia, jotka ovat mittaluokaltaan pieniä, ja niistä on helppo tarpeen tullen luo-

pua. YDIN-manuaali oli kohdeorganisaation mittakaavassa pieni projekti, joten se ei sito-

nut merkittävästi resursseja muista toiminnoista eikä sen mahdollinen hylkääminen olisi 

tehnyt suurta vahinkoa organisaatiolle. 

 

Palvelupyyntöjen käsittelyaikojen kehitystä vuonna 2018 esitellään seuraavassa taulu-

kossa (taulukko 2). Vuoden 2018 ensimmäisellä puolikkaalla Assistenttipalveluille osoitet-

tujen pyyntöjen määrä oli yhteensä 7761 ja toisella puolikkaalla 5958. Palvelupyyntöjen 

keskimääräinen käsittelyaika on parantunut lähes kahdella vuorokaudella. Myös vuoro-

kaudessa tai alle suoritettujen palvelupyyntöjen suhteellinen osuus kasvoi alkuvuodesta. 

Palvelupyyntöjen käsittelyaikojen suora vertaaminen on kuitenkin hankalaa, sillä palvelu-

pyynnöt ovat sisällöiltään hyvin erilaisia ja niiden suorittamiseen voi mennä useita päiviä. 

Mikäli vuoden 2018 ensimmäisen puolikkaan palvelupyynnöt ovat olleet esimerkiksi suu-

rimmaksi osaksi tapahtumajärjestelytilauksia, on se vaikuttanut palvelupyynnön kokonais-

käsittelyaikaan merkittävästi, sillä tapahtumajärjestelytilauspyynnöissä kuluu usein jopa 

viikkoja. Näistä tilastoista on kuitenkin havaittavissa, että käsittelyajoissa on tapahtunut 

selkeää kehitystä manuaalin julkaisemisen jälkeen. (OP 2019b.) 

  

Taulukko 2. Palvelupyyntöjen käsittelyaikojen kehitys vuonna 2018 (OP 2019b) 

  Keskimääräinen 
palvelupyynnön 

käsittelyaika 

Vuorokaudessa 
tai alle suoritet-

tuja palvelupyyn-
töjä yhteensä 

Vuorokaudessa 
tai alle suoritettuja 

palvelupyyntöjä 
yhteensä % 

1.1.-30.6.2018 5vrk 4h 35min 2980 38,4 % 

1.7.-31.12.2018 3vrk 5h 56min 2782 46,7 % 

 

YDIN-palveluportaalissa toteutettujen palvelupyyntöjen eli virtuaalisen assistenttipalvelun 

asiakastyytyväisyyttä mitataan yleisellä suositteluaktiivisuutta mittaavalla NPS-mittarilla 
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(Net Promoter Score). Asiakas antaa palautteen numeroasteikolla 0–10 arvioiden, kuinka 

todennäköisesti suosittelisi palvelua. Arvostelijoita ovat palautteenantajat asteikolla 0–6, 

neutraaleita 7–8 sekä suosittelijoita 9–10. NPS-luku saadaan vähentämällä suosittelijoi-

den suhteellinen määrä arvostelijoiden suhteellisesta määrästä, ja siksi luku voi olla mitä 

tahansa -100 ja +100 väliltä. NPS on helposti vertailtavissa muiden palveluiden tai jopa 

yritysten asiakastyytyväisyystulosten kanssa. (Integral Oy 2019.) Virtuaalisen assistentti-

palvelun asiakastyytyväisyyttä mittaavassa NPS-luvussa tapahtui kehitystä vuonna 2018, 

joka on nähtävissä alla olevassa kuviossa (kuvio 12). 

 

 

Kuvio 12. NPS-luvun kehittyminen vuonna 2018 (OP 2019b) 

 

NPS-luku on ollut vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla 87,2 (kuvio 12), joka on erin-

omainen lukema. NPS-luvun kehittyminen vielä paremmaksi vuoden toisella puoliskolla on 

näin ollen vielä merkittävämpi saavutus. Seuraavan vuoden NPS-mittaukset antavat 

enemmän viitteitä siitä, mihin asiakastyytyväisyys kehittyy, mutta vuoden 2018 otannalla 

näyttäisi siltä, että kehitystyö Assistentti- ja käännöspalvelut -yksikössä on tuottanut tu-

losta. Assistenttien YDIN-manuaali on ollut yksi osa tätä kehitystä, joten se on voinut olla 

osasyy parantuneelle asiakastyytyväisyydelle. 

 

NPS-lukuun vaikuttavia tekijöitä eli suosittelijoiden ja arvostelijoiden määrää esitellään tar-

kemmin alla olevassa taulukossa (taulukko 3). Vuoden 2018 ensimmäisellä puolikkaalla 

asiakaspalautteen antajia oli suhteessa hieman vähemmän kuin toisella puolikkaalla. Vuo-

den 2018 toisella puolikkaalla kuitenkin suosittelijoiden suhteellinen osuus kasvoi ja arvos-

telijoiden osuus pieneni. (OP 2019b.) 
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Taulukko 3. Virtuaalisen assistenttipalvelun asiakastyytyväisyys perustuen NPS-mittariin 

(OP 2019b) 
 

Asiakas-
palaut-

teen an-
tajia yh-
teensä 

Asiakas-
palaut-

teen an-
tajia yh-

teensä % 

Asiakas-
tyytyväi-
syys / 

suositteli-

jat 😊 

Asiakas-
tyytyväi-
syys / 

suositteli-

jat 😊 % 

Asiakas-
tyytyväi-

syys / 
neutraali 

Asiakas-
tyytyväi-
syys / 

neutraali 
% 

Asiakas-
tyytyväi-
syys / ar-
vostelijat 

☹ 

Asiakas-
tyytyväi-
syys / ar-
vostelijat 

☹ % 

1.1.-30.6.2018 1575 20,29 % 1416 89,90 % 117 7,43 % 42 2,67 % 

1.7.-31.12.2018 1340 22,49 % 1240 92,54 % 72 5,37 % 28 2,09 % 

 

Kokonaisuudessaan opinnäytetyön prosessi esiteltiin hyödyntäen lean-ajattelumallin mu-

kaista PDSA-työkalua, joka esiteltiin aiemmin teoriaosuudessa. Projekti piti sisällään 

useita eri vaiheita varsinaisen YDIN-manuaalin laadinnan lisäksi. Projektin PDSA-työkalun 

mukaiset vaiheet on esitelty alla olevassa kuviossa (kuvio 13).  

 

 

Kuvio 13. Opinnäytetyön prosessi PDSA-työkalun näkökulmasta 

 

Ensimmäinen vaihe, Plan, toteutui manuaalia tehdessä, sillä taustatietoa kerättiin ja ma-

nuaalin toteuttamista suunniteltiin hahmottelemalla sisällysluetteloa ennen varsinaisen 

manuaalin laadintaa. Manuaalia varten selvitettiin nykytila ja tavoite sekä tehtiin suunni-

telma teoriaosuudessa esitellyn A3-ratkaisumenetelmän mukaisesti. Taustaselvitykseen 

hyödynnettiin kollegoiden mielipiteitä ja näkemyksiä sekä manuaalin käytöstä haettiin 

muilta palautetta, mikä toi manuaalin laadintaprosessiin ryhmätyöaspektin, joka on keskei-

nen osa edellä mainittua menetelmää (Torkkola 2015, 32–36). Tämän jälkeen manuaali 

laadittiin saatujen tietojen pohjalta. Vaiheessa kaksi, Do, manuaali esiteltiin.  
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Kolmannessa ja neljännessä vaiheessa, Study & Act, pilotti toteutettiin ja tietoa kerättiin 

siitä, kuinka manuaali oli toiminut ja mitä siinä vielä voisi kehittää. Tarvittavat muutokset 

tehtiin manuaalin kehittämiseksi. Tietoa ja kokemuksia haluttiin kerätä kaikilta manuaalia 

käyttäneiltä työntekijöiltä. Tulee muistaa, että YDIN-manuaalin tarkempi arviointi on mah-

dollista vasta, kun se on ollut riittävän pitkään käytössä. Työntekijät tarvitsevat aikaa 

omaksua uusia työvälineitä, ja näin ollen YDIN-manuaalinkin käyttöönotto ei ole hetkessä 

tapahtuva muutos vaan tulevaisuus näyttää sen todellisen onnistumisen. Lopuksi manu-

aali päätettiin ottaa osaksi yksikön toimintamallia päivittämällä sitä jatkossa jokaisen työn-

tekijän toimesta. Kuten lean-toimintamallin, myös manuaalin jalkauttaminen organisaa-

tioon tulee toteuttaa vähitellen, jotta henkilöstö pystyy sopeutumaan, ja siksi manuaalin 

kehittämisvastuu kuuluu useammille henkilöille (Kwiatkowski, ym, 2016, 32). Manuaali on 

vain pieni pala kokonaisuutta, mutta se on tehty lean-ajatusmallin periaatteiden mukai-

sesti. 

 

Manuaalin laadintaprosessi sisälsi kaiken kaikkiaan kolme taustaselvitystä, joita olivat ma-

nuaalin tarpeen kartoittaminen teemahaastatteluna, pilotti ja käyttäjäkokemusten keräämi-

nen teemahaastattelun muodossa sekä toimivuuden kartoittaminen laajemman kyselyn 

avulla. Yhteenveto taustaselvityksistä, ja niiden tavoitteista on esitelty seuraavassa taulu-

kossa (taulukko 4). Taulukosta on nähtävissä muun muassa otoskoko, vastaajien määrä 

sekä heidän työnimikkeensä. 
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Taulukko 4. Taustaselvitysten yhteenveto 

 Taustaselvitys 1 Taustaselvitys 2 Taustaselvitys 3 

Tarkoitus Nykytilan kartoitus Pilotointi Onnistuminen 

Tavoite Selvittää, millaiselle 

manuaalille on tarvetta 

ja mikä sen sisältö olisi 

Kerätä käyttäjien koke-

muksia ja mahdollisia 

kehitysehdotuksia 

Selvittää, kuinka moni 

on käyttänyt manuaa-

lia ja onko siitä ollut 

hyötyä 

Aikataulu 14.6.2018 1.8.2018–22.8.2018 22.10.2018–2.11.2018 

Kohderyhmä Assistenttipalveluissa 

työsuhteensa alkutai-

paleella työskentelevät 

assistentit ja assistent-

tiharjoittelijat 

Assistenttipalveluissa 

juuri aloittanut harjoit-

telija sekä monipuoli-

sen työkokemuksen 

omaava johdon assis-

tentti, jolla ei ollut ai-

kaisempaa kokemusta 

YDIN-palveluportaa-

lista 

Kaikki paikalla olevat 

Assistenttipalveluissa 

työskentelevät henkilöt  

Otoskoko 4 2 58 

Vastaajia n=4 n=2 n=32 

Vastausprosentti 100 % 100 %  55,2 % 

Menetelmä Teemahaastattelu ryh-

mässä 

Teemahaastattelu ryh-

mässä 

Palautekysely 

Analyysi Sisällön analyysi Sisällön analyysi Tilastolliset menetel-

mät 

Vastaajien työtehtävä Assistentti 2 

Assistenttiharjoittelija 2 

Johdon assistentti 1 

Assistenttiharjoittelija 1 

Asiantuntija 

Assistentti 

Assistenttiharjoittelija 

Johdon assistentti 

Tapahtumakoordinaat-

tori 

Palvelupäällikkö 

 

6.2 YDIN-manuaalin arviointi 

Kokonaisuudessaan YDIN-manuaali vastaa hyvin sille osoitettua tehtävää, ja sille on an-

nettu paljon positiivista palautetta. YDIN-manuaalin käyttö on ollut vielä kohtuullisen vä-

häistä assistenttien keskuudessa, mutta huomionarvoista on ollut se, että kaikki manuaa-

lia käyttäneet ovat olleet joko todella tyytyväisiä tai tyytyväisiä manuaaliin. Manuaali vai-

kuttaa siis toimivalta työkalulta, mutta sen mittavampi arviointi vaatii suurempia käyttö-

volyymeja assistenttien keskuudessa. Kuten aiemmin todettiin, vasta tulevaisuus näyttää, 

millaisen aseman Assistenttien YDIN-manuaali saa osana organisaation toimintamalleja ja 

prosesseja. 

 

Seuraavaksi YDIN-manuaalia arvioidaan nykyisen tiedon valossa käyttämällä hyväksi 

SWOT-analyysia (kuvio 14). Tähän analyysiin on hyödynnetty manuaalin käyttäjäpa-

lautetta sekä kirjoittajan kokemuksia. SWOT-analyysi on tunnettu nelikenttäanalyysi, jonka 
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avulla voidaan tarkastella arvioitavan kohteen vahvuuksia ja heikkouksia sekä tulevaisuu-

den mahdollisuuksia ja uhkia (Suomen Riskienhallintayhdistys 2013). 

 

 

Kuvio 14. SWOT-analyysi Assistenttien YDIN-manuaalista 

 

YDIN-manuaalin sisäisenä vahvuutena voidaan nähdä sille havaittu selkeä tarve organi-

saatiossa. Se asemoituu keskeiselle paikalle Assistentti- ja käännöspalvelut -yksikön päi-

vittäisiä prosesseja.  

 

Saadun palautteen perusteella YDIN-manuaali vastaa monin paikoin juuri niihin haastei-

siin, joihin se on luotu. Monipuolisten ohjeiden avulla on pyritty tukemaan erilaisia oppi-

mistyylejä, jotta ohjeet eivät jää tulkinnanvaraisiksi. Manuaalista luotiin mahdollisimman 

käytännönläheinen, jotta se palvelee käyttäjiään tehokkaasti. Varsinkin uusien työntekijöi-

den perehdyttämiseen ja toiminnan aloittamiseen manuaali tarjoaa kattavan peruspaketin.  

 

Manuaali toteutettiin verkkopohjaisena ratkaisuna, koska sillä saavutettiin manuaalille 

mahdollisimman helppo käytettävyys sekä päivitettävyys. Manuaali on työntekijöiden saa-

tavissa ja päivitettävissä missä tahansa ja milloin tahansa. Sähköisten dokumenttien käsit-

tely on lean-ajatusmallin mukaisesti tehokkain tapa minimoida hukkatekijöitä, joita ovat 

esimerkiksi ohjeiden etsimiseen käytetty aika ja paperisten dokumenttien tulostaminen. 

Verkkopohjaisella ratkaisulla vähennetään myös tarpeetonta tulostamista ja näin ediste-

tään ekologisempia valintoja työympäristössä. 
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YDIN-manuaalin yhtenä heikkoutena voidaan ajatella olevan sen laajuus. Tiedon tulisi olla 

nopeasti löydettävissä ja riskinä on, että työntekijät eivät jaksa käyttää aikaa itselle tar-

peellisen tiedon etsimiseen. Tätä ongelmaa pyrittiin ratkaisemaan mahdollisimman selke-

ällä sisällysluettelolla sekä manuaalin rakenteella. Tiivistelmä YDIN-palveluportaalin käy-

töstä luotiin helpottamaan kokonaiskuvan hahmottamista, jolloin läpimenoaikaa saadaan 

lyhennettyä. Manuaalin riittävä laajuus koettiin kuitenkin tärkeäksi, sillä manuaalin tulee 

palvella työntekijöitä mahdollisimman monipuolisesti.  

 

Monipuolisista esimerkeistä ja seikkaperäisistä ohjeista huolimatta manuaali ei ole täysin 

kattava. Kaikkia erilaisia palvelupyyntöjä ei ollut mahdollista kuvata manuaalissa. Tämän 

vuoksi siihen pyrittiin valitsemaan kaikista olennaisimpia esimerkkitapauksia. Monien pal-

velupyyntöjen ratkaisut ovat monimutkaisia eikä oikeaa toimintamallia välttämättä ole ole-

massa. Näin ollen tällaisia tapauksia ei voitu käsitellä manuaalissa. Kattavamman manu-

aalin laatiminen vaatisi todennäköisesti täysin erilaisen toteutustavan sekä myös julkai-

sualustan.  

 

Manuaalin mahdollisuuksia ovat esimerkiksi palvelupyyntöjen käsittelyajan nopeutuminen 

ja asiakastyytyväisyyden parantuminen. Mikäli manuaali sisäistetään työntekijöiden kes-

kuudessa hyvin ja se koetaan tarpeellisena uutena työkaluna päivittäiseen tekemiseen, 

niin tulevaisuudessa manuaalin perusideaa ja rakennetta voidaan hyödyntää myös organi-

saation muiden yksiköiden toiminnassa. Manuaali tarjoaa pohjan muille yksiköille omien 

manuaalien laadintaan. Yhteneväiset ohjeet eri yksiköiden välillä helpottavat työntekijöi-

den kanssakäymistä sekä mahdollistavat työtehtäviä ja yksiköitä vaihtavien työtekijöiden 

nopeamman siirtymän uusiin tehtäviin.  

 

Manuaali on osa uuden työntekijän perehdytysprosessia, sillä YDIN-palveluportaalin ja 

palvelupyyntöjen käsittely kuuluu jokaisen Assistenttipalveluissa työskentelevän vastuulle. 

Manuaalin arviointi voidaan tulevaisuudessa ottaa mukaan perehdytysprosessin arvioimi-

seen. Arvioinnista saadaan tietoa perehdyttämisen toteutumisesta ja sen sekä manuaalin 

hyödyllisyydestä (Kjelin & Kuusisto 2003, 245). 

 

Assistenttien YDIN-manuaali osoittautui hyödylliseksi myös muun muassa Käännöspalve-

luiden työntekijöille, sillä manuaali toimii pohjana kääntäjien toteuttamien palvelupyyntöjen 

ohjeita varten. YDIN-manuaali oli tarpeellinen myös kokeneemmillekin assistenteille, sillä 

tiedon kertaamisesta koetaan olevan hyötyä, vaikka vastaavista palvelupyynnöistä olisikin 

jo kokemusta. Manuaalin avulla voidaan tasata työntekijöiden työkuormaa, sillä samat tie-

dot ovat kaikkien saatavissa ja näin saadaan useampi työntekijä käsittelemään palvelu-

pyyntöjä. Tämä vähentää virtauksen esteitä, kuten hukkaa ja ylikuormitusta (Torkkola 
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2015, 23–26). YDIN-manuaali helpottaisi myös opinnäytetyössä esitetyn kehittämisidean, 

YDIN-tiimin läpiviemistä. 

 

YDIN-manuaalin suurimpana uhkana voidaan nähdä olevan sen päivittämiseen liittyvät 

haasteet. Päivittämisestä vastaavien tulisi toimia aktiivisesti ja kuitenkin niin, että manuaa-

lin perusidea, selkeä kokonaisuus säilyy. Päivittämistä tulee tehdä jatkuvasti, mutta tulee 

myös pystyä arvioimaan, mitkä asiat manuaaliin kannattaa lisätä, jottei se laajene jatku-

vasti. Riski tietojen häviämiseen kasvaa, kun kaikilla on mahdollisuus päivittää manuaalia. 

Versiohistoriataulukko auttaa pysymään perillä siinä, mitä muutoksia on tehty manuaaliin 

ja kuka ne on tehnyt. Manuaalin versiohistoriataulukon avulla käyttäjät voivat tarkastaa 

päivitetyt tiedot ja lukea tarvittaessa manuaalin täsmennetyt tai kokonaan muutetut koh-

dat. 

 

Järjestelmät kehittyvät jatkuvasti ja organisaatiot uusivatkin järjestelmiään säännöllisesti. 

YDIN-manuaali on tehty tiettyä palveluportaalia varten, joten palveluportaalin mahdolliset 

päivitykset tai sen kokonaan korvaavan järjestelmän käyttöönotto voivat tehdä manuaa-

lista jopa tarpeettoman. 

 

6.3 Johtopäätökset ja kehitysideat 

YDIN-manuaalin voidaan katsoa olevan osa organisaation suurempaa muutosprosessia. 

Tulevaisuudessa opinnäytetyön tuloksia voidaan käyttää työn ohjausprosessin kehittämi-

seen, toimintatapojen yhtenäistämiseen, vastuualueiden määrittämiseen ja yhteisten oh-

jeiden säännölliseen päivittämiseen. 

 

Alle on kuvattu opinnäytetyön pohjalta nousseet kehitysideat portaittain eli niin kutsutut 

kehittämisen stepit.  

 

Kehittämisen stepit: 

1. Vastuunjako (esimerkiksi YDIN-tiimin käyttöönotto) 

2. Organisaation ohjeiden päivittäminen säännöllisesti 

3. Palveluvasteaikojen säännöllinen seuraaminen (YDIN-palveluportaalissa) 

4. Toimintatapojen yhtenäistäminen yli organisaatiorajojen 

 

Ensimmäinen kehitysehdotus on määrittää vastuualueet jokaiselle assistentille osa-aluei-

den mukaan, kuten esimerkiksi laskutus, tapahtumajärjestely ja järjestelmät. Tällä hetkellä 

vastuualueita ei ole erikseen jaoteltu, jolloin työohjeet jäävät helposti päivittämättä ja tie-

toa jakamatta. Laamasen ja Tinnilän (2013) mukaan määrittämällä vastuualueet voidaan 
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parantaa prosessien toimivuutta. Mikäli aiemmin esitelty YDIN-tiimi otettaisiin käyttöön, 

työhjeet YDIN-palveluportaalin osalta päivitettäisiin ajantasaisesti YDIN-manuaaliin.  

 

Toinen kehitysehdotus on päivittää ohjeet säännöllisesti vähentäen työvaiheiden pituutta 

ja hukkaa. Työohjeiden päivittäminen on tärkeää myös työntekijöiden työhön sitoutunei-

suuden kannalta, sillä kaikkien saatavilla tulisi olla yhteneväiset ja päivitetyt työohjeet.  

 

Jotta asiakastyytyväisyys saadaan pidettyä korkeana, tulee palvelupyynnöt toteuttaa lu-

vattujen palveluvasteaikojen sisällä. Kolmas kehitysehdotus on seurata palveluvasteaiko-

jen puitteissa toteutettuja palvelupyyntöjä YDIN-palveluportaalissa, mikä mahdollistettai-

siin ensimmäisen kehittämisen stepin avulla.  

 

Mikäli manuaali koetaan toimivaksi, voidaan sitä hyödyntää laajemmin organisaatiossa 

esimerkiksi erilaisten järjestelmien käyttöohjeiden luomiseen tai miksei jopa jonkin 

ydinprosessin kuvaamiseen. Tärkeintä olisi saada toimintatavat yhtenäistettyä asteittain 

koko organisaatiossa, mikä onkin neljäs kehittämisen kohde. 

 
6.4 Opinnäytetyöraportin itsearviointi 

Opinnäytetyön tekeminen toimeksiantona oli kokonaisuudessaan opettavainen, mutta 

myös haastava prosessi. Koin projektin mieluisaksi etenkin omakohtaisen kiinnostuksen ja 

motivaation myötä. Toiminnallisen opinnäytetyön avulla voidaan kehittää varsinaisen työ-

yksikön toimintaa, ja siksi moni voi kokea sen antoisammaksi verrattuna tutkimukselliseen 

opinnäytetyöhön. 

 

Toimeksiantona tehdyn opinnäytetyön suurimmat haasteet liittyivät toimeksiantajalle teh-

dyn YDIN-manuaalin sekä opinnäytetyöraportin yhdistämiseen. YDIN-manuaali tehtiin toi-

meksiantajan näkökulmasta sen määrittelemiin tarpeisiin. Opinnäytetyöraportissa oli esi-

teltävä koko prosessi mahdollisimman kattavasti toimeksiantajaorganisaation ulkopuoli-

sille lukijoille niin, ettei organisaation sisäisiä asioita paljastettu liikaa. Raportin tuli toi-

saalta olla tarpeeksi ymmärrettävä myös lukijoille.  

 

Opinnäytetyöraportissa on onnistuttu esittämään manuaalin laadintaprosessin lisäksi toi-

meksiantoa tukevaa teoriaa. Teoreettinen viitekehys muotoutui vasta manuaalin laadinnan 

jälkeen. Teorian yhdistäminen laadintaprosessin eri vaiheisiin oli kuitenkin luontevaa, sillä 

manuaalin laadinta oli osa Assistentti- ja käännöspalvelut -yksikön jatkuvan parantamisen 

ja oppimisen prosessia. Hannuksen (2004) mukaan on tärkeää tunnistaa prosessit ja nii-
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den vaikutus strategiaan. Assistentti- ja käännöspalvelut -yksikkö on osa OP:n tukiproses-

seja, joiden tarkoitus on tukea varsinaisia ydinprosesseja, ja näin ollen ne linkittyvät orga-

nisaation toimintaan laaja-alaisesti. Tukiprosesseja kehittämällä voidaan parantaa organi-

saation sisäistä toimintaa, jolloin myös ydinprosessien suorittaminen sekä kehittäminen 

mahdollistuvat. Assistenttien YDIN-manuaalin laadintaprojekti on osa tätä prosessien ke-

hittämistä.  

 

Opinnäytetyön projekti on kehittänyt omia projektinhallinnan taitojani. Opinnäytetyö voi an-

taa lukijoille uusia näkökulmia ja niiden pohjalta mahdollisuuden kehittää omia taitojaan 

vastaavanlaisen projektityön tekemisessä.  
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