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Opinnäytetyön toimeksiantajayrityksellä oli tarve kartoittaa ja kuvata erään yksikön palveluntuotantopro-
sessit osana laatukäsikirjaa ja tulevaa ulkoista auditointia varten. Tämän opinnäytetyön empiirisessä osi-
ossa kartoitettiin ja kuvattiin toimeksiantajana olleen yrityksen yhden osaston prosessit. Prosessien kartoit-
taminen suoritettiin hyödyntäen fasilitoinnin menetelmiä.  

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään prosessijohtamista, prosessien tunnistamiseen liittyviä tekijöitä 
ja joitakin yleisimpiä tapoja kuvata prosesseja. Työssä myös käsitellään prosessien tehokkuuteen vaikutta-
via tekijöitä, tarkastellaan erilaisia prosessien kehittämisen muotoja ja keinoja, kuinka mitata prosesseja 
sekä niiden tehokkuutta. 

Kuvauksen tuloksena syntyivät ydin- ja aliprosessit tarvittavine lisätietoineen. Lopuksi ne vietiin osaksi yri-
tyksen toimintakäsikirjaa. Toimeksiantaja voi hyödyntää syntyneitä prosessikuvauksia uusien työntekijöi-
den perehdytyksessä, riskienhallinnassa, prosessien kehittämisessä, mittareiden asettamisessa ja tietysti 
myös yhtenä prosessijohtamisen välineenä. 
 
Prosessijohtaminen sopii johtamisen välineeksi yrityskoosta riippumatta. Yrityksen toimivat ydin- ja tuki-
prosessit muodostavat vahvan selkärangan yrityksen kustannustehokkaille perustoiminnoille ja niiden ke-
hittämiselle sekä mittaamiselle. Oikean tasoiset prosessikuvaukset ja työohjeistukset helpottavat yrityk-
sen toimintaa yrityksen koosta riippumatta ja tekevät toiminnoista yhdenmukaisia ja laadukkaita.  
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The company that commissioned the thesis had a need to survey and describe the service production pro-

cesses of a certain unit. The described processes would be a part of quality manual and upcoming exter-

nal auditing. The empirical part of the thesis described and surveyed the company´s unit processes. Facili-

tation methods were utilized for surveying the processes.  

Process leadership, factors of recognizing the processes and some of the most common ways of describ-

ing processes are covered in the theory part. It also handles the factors influencing the efficiency of pro-

cesses, different forms of developing them, as well as ways of measuring processes and their efficiency.  

The results of describing the processes provided the core process and subprocesses with necessary addi-

tional details. In the end they were consolidated into the company’s operations manual. The company 

can use the results for briefing a new employee, for risk management, developing of processes, setting up 

indicators and as a one of the methods of process leadership.  

Process leadership is a good management method in any size of company. A well-working core process 

and subprocesses create a strong core for a company´s cost-effective and basic functions. They also cre-

ate a strong core for developing processes and for measuring them. Regardless of the size of the com-

pany, accurate process descriptions and work instructions facilitate unified and high-quality basic func-

tions. 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa ja kuvata organisaatio X:n tietyn yksikön toimintapro-

sessit ja luoda yhtenäiset toimintamallit, jotka perustuvat laadittuihin prosessikuvauksiin. Proses-

sien kartoituksen ohella prosesseista laaditaan prosessin yhteenveto- ja kuvauslomakkeet. Lo-

puksi nämä syntyneet tiedot tullaan viemään organisaation toimintakäsikirjaan.  

Työn toimeksiantajan toiveesta yrityksestä käytetään nimitystä yritys X. Toimeksiantajan tavoit-

teena on saada laatusertifikaatti ISO 9000:2015 syksyllä 2020, joka onkin tärkein syy tälle opin-

näytetyölle. Toimeksiantajaorganisaatio hyötyy työstä saamalla tarvittavat prosessikuvaukset 

laatusertifikaattia varten kyseessä olevan yksikön osalta. Prosessikuvaukset ohjaavat päivittäistä 

toimintaa, auttavat laadunhallinnassa ja toiminta yksikön sisällä yhdenmukaistuu. Näin asiakas-

tyytyväisyys lisääntyy ja laadunvaihtelu vähenee.  

Opinnäytetyössä käydään lävitse teoriaa prosesseista ja prosessijohtamisesta. Jotta voitaisiin kä-

sittää prosessien merkitys ja niiden hyödyt organisaation toiminnalle, tulee tutustua ensin teori-

aan. Prosessit ovat moniulotteisia kokonaisuuksia. Niiden hahmottaminen ja vuorovaikutussuh-

teiden tunnistaminen eri osastojen välillä voi olla haasteellista jopa oman organisaation sisällä, 

kun kyseessä on iso organisaatio. Prosessijohtamisessa asiakaslähtöisyys on tärkeintä ja proses-

seja tuleekin tarkastella ensisijaisesti asiakkaan näkökulmasta. Tämän takia asiakkaita kannattaa 

hyödyntää prosessien muotoilussa ja niiden kehittämisessä entistä paremmaksi. Työssä myös si-

vutaan teoriaa prosessien kuvaustavoista, prosessien tehokkuuteen vaikuttavista lainalaisuuk-

sista ja prosessien kehittämisestä. 

Toiminnallisessa osuudessa kartoitetaan kyseessä olevan yksikön tuotannossa olevat asiakaspro-

sessit ja hyvät käytänteet käyttämällä fasilitointia. Tuotannossa olevien prosessien kartoittamisen 

jälkeen valitaan ydin- ja aliprosessit sekä kuvataan ne. Laaditut toimintaprosessit käydään läpi 

työyhteisössä, varmistetaan niiden oikeellisuus ja hyödyt käytännössä sekä käytettävyys jatkossa. 

Koska toimintaprosessit kehittyvät koko ajan, vaativat prosessikuvaukset säännöllistä päivittä-

mistä. Laatusertifikaatti myös vaatii prosessien säännöllisen katselmoinnin. Laadukkaiden proses-

sikuvausten luominen selkeyttää organisaation ydin- ja aliprosessien hahmottamista sekä niihin 

liittyviä tukiprosesseja. Selkeät prosessit ja toimintaohjeistukset parantavat myös työntekijöiden 

työssä viihtyvyyttä ja auttavat hahmottamaan oman asemansa organisaatiossa.  
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On tärkeää tunnistaa eri prosessien vuorovaikutussuhteet keskenään, kuinka ne vaikuttavat toi-

siinsa ja niiden sujuvuuteen liittyviin tekijöihin organisaatiossa. Tämä auttaa myös toisen proses-

sin virheiden vaikutusten minimoinnissa toisiin prosesseihin. Organisaation prosesseilla on myös 

suoria vaikutuksia organisaation tehokkuuteen, kilpailukykyyn ja tapaan toimia. 
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2 Prosessijohtaminen 

Prosessijohtamisen ydin on organisoituminen prosesseittain ja sitä kautta johdetaan tiettyjä en-

nalta määriteltyjä ydin- ja tukiprosesseja, joita organisaatiossa suoritetaan (Kiiskinen, Linkoaho, 

Santala 2002, 29). Prosessijohtamisessa korostetaan asiakkaan merkitystä ja näin ollen prosessien 

tulisi alkaa asiakkaan herätteestä, päättyen asiakkaaseen ja hänen tyydytettyyn asiakastarpee-

seensa (Pesonen 2007, 129). Prosessijohtamisen kulmakivenä ovat kaikkien organisaation toimin-

taprosessien hallitseminen, niiden uudistaminen ja jatkuva parantaminen, joka on osa jokapäi-

väistä organisaation toimintaa. Se on luonteeltaan jatkuvaa toimintaa korostaen reaalitalouden 

merkitystä, jossa tulosvastuu nähdään keinona tehostaa toimintoja. Organisaation kaikki toimin-

not nähdäänkin prosesseina, jotka tuottavat arvoa sisäiselle tai ulkoiselle asiakkaalle tilanteen 

mukaan. (Blåfield 1996, 38.) Jotta voidaan käsitellä prosessikuvauksia ja niiden merkitystä orga-

nisaation toiminnan kannalta, on tärkeää ymmärtää prosessijohtamisen teoriataustaa. 

Prosessijohtaminen on johtamista prosessien kautta ja näin ollen prosessi onkin yksi johtamisen 

väline. Prosessi on keino saada tapahtumaan haluttuja asioita ja siksi sillä täytyykin olla aina joku 

tarkoitus. Prosessit voivat olla ennakoituja tai luovia prosesseja. Ennakoidut prosessit ovat mää-

rämuotoisia ja ne tuottavat ennakoitavissa olevan lopputuloksen. Tämän täyttämisessä oleellisina 

tekijöinä ovat selvät ohjeistukset, toimivat välineet ja erilaiset tietojärjestelmät. Tällaisia proses-

seja ovat esimerkiksi laskutus ja tuotteiden sarjatuotanto. Luovien prosessien lopputulosta ei voi 

varmasti määritellä ennakkoon, mutta useimmiten ne tuottavat jotain uutta ja arvaamatonta. 

Ominaista tämän kaltaisille prosesseille ovat luovat työmenetelmät ja tekniikat, kyvykkyys sekä 

erilaisuus. Näistä prosesseista hyviä esimerkkejä ovat ongelmanratkaisu- tai tuotekehitysprosessi. 

(Pitkänen 2010, 76.)  

Prosessijohtaminen juontaa juurensa massatuotantoon, jolloin vaihtelun tulisi olla mahdollisim-

man vähäistä. Tietynlainen vaihtelu hyväksyttävissä rajoissa on taas tarpeen palvelu- ja asiantun-

tijatyössä. Näissä tapauksissa tulee pystyä kohtaamaan erilaisia asiakkaita, erilaisissa tilanteissa 

ja omata kykyä ratkoa hyvinkin kirjavia ongelmia. Tästä päästäänkin taas perimmäiseen kysymyk-

seen, mitä prosessissa on tarkoitus saada aikaan? Pahimmassa tapauksessa vääränlainen proses-

simalli voi johtaa organisaatiossa kustannusten nousuun, huonoon palvelun tai tuotteiden laa-

tuun. (Pitkänen 2010, 83.) 
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Perinteinen organisaatioiden tapa toimia on funktionaalisesti organisoituneina. Tällöin organisaa-

tioiden osastoilla ja tulosyksiköillä on omat tarkasti määritellyt tehtävänsä ja omat tulostavoit-

teensa. Yhteen asiakasprosessiin voi ottaa osaa palveluntuottajaorganisaatiossa useita eri osas-

toja. Prosessissa, johon ottaa osaa useampia eri osastoja, on riskinä prosessin osaoptimointi. Osa-

optimoinnissa prosessiin osaa ottava yksittäinen osasto voi panostaa tai priorisoida oman vastuu-

alueensa tehtäviä toista osastoa enemmän, eikä näin ollen kaikki prosessiin osaa ottavat tahot 

pelaa samoilla säännöillä. Tästä huolimatta itse prosessi kokonaisuutena ei nopeudu tai parannu 

lainkaan, sillä prosessi jää odottamaan seuraavaa vaihetta. Funktionaalista toimintamallia nou-

dattavassa organisaatiossa on riskinä prosessin tehtävien siirtyessä osastolta toiselle, ettei sen 

rajapintoihin kiinnitetä riittävästi huomiota. Edellä kuvatut seikat ovat omiaan huonontamaan 

prosessin jouhevaa ja virheetöntä sujumista eri osastojen välillä. (Lecklin 1997, 136-137.) Olipa 

organisaatio joko funktionaalisesti tai prosessilähtöisesti toimiva, on syytä kiinnittää huomiota 

koko prosessin sujuvuuteen ja siihen osallistuvien osastojen rajapintoihin. 

Prosessiorganisaatiossa perusajatuksena on asiakkaaseen keskittyminen, osaoptimoinnin välttä-

minen ja organisaation eri yksiköiden välisen yhteistyön lisääminen. Prosessikeskeisyys tarkoittaa 

useissa tapauksissa jonkunlaisen matriisimuotoisen organisaation perustamista. Organisaatioissa 

on aina olemassa jonkunlaisia prosesseja riippumatta organisaation koosta tai toimialasta. Pro-

sessilähtöisyys helpottaa organisaatiorakenteen muodostamista ja määrittämistä mahdollistaen 

helpomman organisaation toiminnan kuvaamisen niin asiakkaille kuin organisaatiossa työskente-

leville henkilöille. (Karlöf, Helin & Tillman 2009, 212-213.) Prosessijohtaminen antaa avaimet yri-

tyksen kokonaisvaltaisen suorituskyvyn tarkkailemiseen. Organisaatiorakenneuudistuksia tehtä-

essä kannattaa enemmän keskittyä itse prosesseihin kuin piirtelemään funktionaalisen organisaa-

tiojärjestyksen laatikoita. (Aarnikoivu 2005, 51.) 

Prosessijohtamisessa organisaation toiminta ja sen ohjaaminen perustuvat koko yrityksen läpi-

leikkaaviin ydinprosesseihin. Useissa tapauksissa prosesseihin liittyy useita toisistaan erillisiä or-

ganisaatioita. Tärkeintä on asiakkaan tarpeisiin perustuva toiminnan ohjaus eli horisontaalinen 

ohjaaminen. Useimmiten organisaation toimintaan liittyvät myös hankintaprosessien kautta eri 

alihankkijat ja prosessin loppupuolella asiakasorganisaatio. Näin prosessien johtaminen, organi-

sointi ja ohjaus eivät tapahdu funktionaalisesti vaan prosessien kautta. Ensin on kuitenkin tunnis-

tettava oman organisaation ydinprosessit ja laadittava soveltuvat suoritusmittarit. Uuden tuot-

teen tai palvelun kehittäminen, operatiivinen tilaus- ja toimitusketju tai asiakaskannan hallinta 

ovat tyypillisimpiä organisaation ydinprosesseja. Ydinprosessit leikkaavat oman organisaation 
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useiden eri osastojen läpi ulottuen muiden ulkoisten sidosryhmien toimintoihin. Sidosryhmät voi-

vat olla alihankkijoita, asiakkaita tai jälleenmyyjiä. (Hannus 1997, 31-32.) On kuitenkin huomion 

arvoista ettei prosessijohtamista voida soveltaa sellaisissa organisaatioissa, joissa ei ole suoritettu 

prosessikuvauksia. Prosessikuvaukset eivät ole kuitenkaan itse tavoite, vaan se on enemmänkin 

keino kuvata organisaation toimintaa. Sen pohjalta organisaation toimintaa on helpompi ymmär-

tää, kehittää ja analysoida. (Laamanen 2003, 75.) 

Prosesseille, jotka ylittävät osastorajat, on merkittävä ja määrättävä prosessinomistajat, jotka 

ovat vastuussa kokonaisten prosessin kehittämisestä ja niiden suorituskyvystä. Siirryttäessä puh-

taasti käyttämään prosessijohtamista, on luovuttava funktionaalisesta organisaatiosta. Tässä ta-

pauksessa yrityksen johto on merkittävä tärkeimpien prosessien omistajiksi ja näin koko toiminta 

koostuu hierarkkisista prosessirakennelmista, jossa eri prosessit verkottuvat kiinteästi toisiinsa. 

Laskentatoimi siirtyy kustannuslaskelman sijasta vastaamaan prosessi- ja toimintolaskennasta. 

(Lecklin 1997, 138-139.) Prosessilähtöisyys ei kuitenkaan välttämättä tarkoita automaattisesti 

täysin hierarkkisten linjaorganisaatioiden ja tulosyksiköiden unohtamista, sillä ne eivät ole toisi-

aan poissulkevia organisaatiomuotoja oikein käytettyinä. (Virtanen & Wennberg 2005, 59.) 

Johtajan tärkeimpiä tehtäviä on toimivan työyhteisön luominen. Organisaatioita ja työyhteisöjä 

koskevat tutkimukset ovat osoittaneet luotettavasti, että työmotivaatiota kohottaa työn suorit-

tamiseen liittyvän vallan delegointi perustasolle. Uudemmat organisaatiotutkimukset tuovat 

esille pienten ja itsenäisten yksikköjen tehokkuutta tuottaa uusia ideoita ja sopeutua muuttuviin 

vallitseviin olosuhteisiin. Perinteisessä ja organisatorisessa johtamismallissa ohjaus ja kontrolli tu-

levat ylhäältä, johon nivoutuvat tavoitteet, strategian toteuttaminen ja tulosten seuranta. Ohjaus 

toteutuu käytännössä raportoinnin välityksellä. Raporttien perusteella johto seuraa tavoitteiden 

saavuttamista ja toteutumista sekä puuttuu tarvittaessa ongelmakohtiin. Tämän kaltainen keski-

tetty ja tehoton vallankäyttö ei enää välttämättä toimi nykyajan nopeasti muuttuvassa ympäris-

tössä. (Murto 2001, 72-73.) 

On kuitenkin tosiasia, että johdon ja johtajien vastuulla on organisaation johtaminen asetettuihin 

tavoitteisiin. Johtajan olisikin siirryttävä ihmisten ja organisaation johtamisen sijaan vuorovaiku-

tusprosessin johtamiseen. Johtajan tulisi luoda sen kaltainen toiminnallinen rakenne, joka mah-

dollistaisi yksiköiden jatkuvan sisäisen tilanteen tarkastelun ja koko organisaation kulkusuunnan 

jatkuvan seuraamisen ilman johtajan yksipuolista puuttumista eri yksiköiden autonomiaan. Orga-

nisaation toimiessa tältä pohjalta se edellyttää yksiköiden sisäisten ja toisten yksiköiden välistä 

toimivaa yhteistyöfoorumin luontia. (Murto 2001, 72-73.) 
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Prosessijohtaminen mahdollistaa prosessista vastaavalle henkilölle paremmat mahdollisuudet 

johtaa ja kehittää toimintaa kokonaisuutena. Kommunikointia voidaan sujuvoittaa prosessiin 

osallistuvien henkilöiden välillä ja yhteisten tavoitteiden asettaminen helpottuu. Täysin puhdas 

prosessijohtaminen ei välttämättä sovellu kaikkiin toimintoihin ja sitä voi olla jopa haastava to-

teuttaa. Sen soveltaminen on helpointa loogisesti eteneviin prosesseihin, joilla on selkeä alku-

piste, tietyssä järjestyksessä etenevät vaiheet sekä selkeä lopputapahtuma.  Tavallista onkin, että 

monet yritykset ovat säilyttäneet osia funktionaalisesta toiminnasta omina kokonaisuuksina ja 

nimeämällä tietyille prosesseille omistajat, jotka koordinoivat matriisiorganisaatiomaisesti pro-

sesseja. (Lecklin 1997, 139-140.) 

Prosessijohtamisen vaikutukset ulottuvat myös tuotantoprosessien suunnitteluun ja siinä käytet-

tävään teknologiaan. Perinteiselle tuotantolinjalle on tyypillistä yhdistää tuotannon eri vaiheita. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuotteita valmistetaan samalla tuotantolinjalla ja tuotteen 

vaihtuessa valmistuksessa tarvittavat työkalut vaihdetaan työvaiheen mukaisesti. Asetuksen ai-

kana tuotteen valmistuksessa tarvittavat komponentit ja raaka-aineet noudetaan varastosta ja 

tuotanto pääsee taas jatkumaan. Prosessijohtamisessa hylätään yhteiset tuotantolinjat ja panos-

tetaan solutuotantoon, jossa tuotteet valmistetaan niin pitkälle kuin mahdollista. Soluissa ei ole 

tapahtumia, jos kyseisellä tuotteella ei ole kysyntää. Näin voidaan lisätä helposti joustavuutta 

tuotantoon ja sitä kutsutaankin tuotannossa imuohjaukseksi. (Puolamäki & Ruusunen 2009, 310.) 

Toimivalla prosessilla voidaan ajatella olevan neljä tukijalkaa, vähän kuten neljällä jalalla varus-

tettu jakkara. Nämä tukijalat ovat toimintamalli, välineet, sisältö ja osaaminen. Toimintamalli pi-

tää sisällään koko prosessin idean ja tuon idean toimivuus käytännössä ratkaisee prosessin toimi-

vuuden muihin kilpailijoihin nähden. Prosessin välineet ovat prosessissa tarvittavia työkaluja ja 

välineitä tai tietotekniikkaa, kuten vaikka toimiva laskutusjärjestelmä. Prosessin sisällä oleva am-

mattiosaaminen tehdä asioita ja palvelukyky tilanneherkkyyden ohella antavat prosessille sen tar-

vitseman tietotaidon, jonka prosessissa työskentelevät ihmiset tuovat omalla työpanoksellaan. 

Sisältö vastaa prosessiin kuuluvasta ohjeistuksesta ja käytännöistä tehdä asioita sekä prosessin 

tarvitsemasta materiaaleista ja raaka-aineista. Jos näistä edellä kuvatuista tekijöistä yksikin puut-

tuu, prosessi ei silloin toimi oikein. (Pitkänen 2010, 75-76.)  
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2.1 Prosessijohtaminen erilaisissa organisaatioissa 

Tulosyksikkömuotoisessa eli funktionaalisessa organisaatiossa ydinprosessien tehtäväksi jää tu-

losyksiköiden tukeminen niiden yhteistoiminnassa ja prosessien merkitys ylipäänsä on muutenkin 

vähäisempi. Tulosyksikön johtajat selkeästi päättävät ja ovat vastuussa tulosyksiköiden toimin-

nasta sekä päättävät täysin kyseessä olevan tulosyksikkönsä resurssien käytöstä. Näin ollen 

ydinprosesseilla ei ole lainkaan ohjausvaltaa tulosyksiköihin. Ydinprosessit koordinoivat yhteistoi-

mintaa tulosyksikköjen välillä sekä prosessien suunnittelua ja kehittämistä. Tämän kaltaisen toi-

mintamallin ehdottomia vahvuuksia ovat selkeät valta- ja vastuurajat sekä tulosyksikön omien 

asiakkaiden tarpeiden tunteminen ja hallinta. Huonoina puolina vastaavasti ovat koko organisaa-

tiolle yhteisten asiakkaiden huono tuntemus ja heikko kokonaiskäsitys asiakastarpeista. Toisena 

suurena heikkoutena voidaan pitää tulosyksikkörajojen ylimenevien asioiden puutteellista hallin-

taa ja organisointia. Pahimmassa tapauksessa tulosyksikkömallia käytettäessä alkaa esiintyä yksi-

köiden välistä osaoptimointia. (Virtanen & Wennberg 2005, 138-139.) 

Ideaalitilanteessa matriisiorganisaatiossa prosessit ja tulosyksiköt muodostavat keskenään tasa-

painoisen matriisin. Tässä mallissa kaikki organisaation resurssit eivät ole tulosyksiköiden alaisuu-

dessa vaan tiettyjen sovittujen tehtävien osalta resursseja on varattu ydinprosessien käyttöön ja 

hallintaan. Tässä tapauksessa prosessien merkitys on suurempi organisaation toiminnan mootto-

reina, verrattuna puhtaasti tulosyksikköperiaatteella toimiviin yrityksiin. Prosessit myös palvele-

vat tulosyksiköitä niihin liittyvien ydinprosessien tehtävien hoidossa ja kehittämisessä. Ydinpro-

sesseilla on myös ohjausvaltaa tulosyksiköihin tiettyjen tehtävien toteuttamisessa ja kehittämi-

sessä. (Virtanen & Wennberg 2005, 139.) 

Matriisiorganisaatiomallia käytettäessä prosesseille on vastuutettu kehittämistoiminta, asiakas-

palvelu, sopimuskumppanuuksiin ja henkilöstön osaamispotentiaaliin liittyvät toimet sekä orga-

nisaatiotasolla sovellettavien yhteisten toimintamallien suunnittelu. Käytännön tasolla matriisi-

organisaatiomallit voidaan luokitella kahteen eri luokkaan sen perusteella, kuinka vastuut proses-

sien ja yksiköiden välillä jakautuvat. Prosessilähtöisessä mallissa johtaminen on ensisijaisesti or-

ganisoitu prosessien mukaisesti, kun taas matriisitulosyksikkömallissa prosessit ovat tulosyksiköi-

hin nähden alisteisessa asemassa. Matriisiorganisaatiossa koko organisaatio ja sen toiminta yh-

denmukaistuu sekä kokonaisnäkemys vahvistuu. Samalla myös eri tulosyksiköiden toimintamallit 

ja -tavat yhtenäistyvät ja kehittyvät. Johtamisongelmat matriisiorganisaatiossa liittyvät useimmi-

ten epäselvyyksiin ja päällekkäisyyksiin vastuu- ja valtarajoissa tulosyksikköorganisaation kanssa. 
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Vastuurajoihin on syytä paneutua huolella ongelmien ehkäisemiksi. (Virtanen & Wennberg 2005, 

139-140.) 

Prosessiorganisaatiossa prosessit määrittävät organisoitumisen ja organisaatiokartta toimii orga-

nisaation rakenteena. Sitä on myös helppo käyttää ulkoisen ja sisäisen viestinnän välineenä. Tu-

losyksiköitä ei ole käytännössä ja prosesseista vastaavat niiden omistajat. Prosessin omistajat 

myös hallinoivat prosesseja ja niihin liittyviä resursseja. Tämän mallin selkeä vahvuus muihin 

edellä kuvattuihin organisaatiomalleihin on vähäisempi byrokratia ja selkeät valta- ja vastuurajat. 

Organisaatio myös pystyy vastamaan nopeammin asiakastarpeiden muutoksiin. Haittoina voi-

daan pitää tulosyksikköorganisaatiosta prosessiorganisaatioon siirryttäessä, ettei muutosta us-

kalleta tehdä välttämättä kunnolla loppuun asti, muutokset vievät ajallisesti kauan tai vaativat 

suuria muutoksia toimintatavoissa. Tietyissä tapauksissa organisaatiomuoto ei myöskään tue sy-

vällisen erikoisosaamisen syntymistä. (Virtanen & Wennberg 2005, 140-141.) Prosessiorganisaa-

tiomallissa asiakkuudet ovat ydinprosessien hallinnassa ja näin organisaation yhteisten asiakkai-

den hallinta ja tunnistaminen helpottuvat. Myös tulosyksiköiden ylittävien asioiden ja resurssien 

hallitseminen helpottuvat koko organisaation tasolla. Sen sijaan toimittaessa prosessiorganisaa-

tiomallilla yksikkökohtaiset palvelu- tai toimintamallin erityispiirteet helposti katoavat eikä niitä 

tulla huomioiduiksi.  Samoin yksikkökohtaisen asiakastarpeen tunnistus ja siihen reagoimisen no-

peus saattavat heikentyä. (Kiiskinen ym. 2002, 35.) 

Kuten käy ilmi, kaikilla organisaatiomuodoilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, eikä mitään 

toimintamallia voida pitää yksiselitteisesti toista parempana. Käytettävä organisaatiomalli tulisi 

valita organisaation omien tavoitteiden ja strategioiden mukaan. Kussakin toimintamallissa on 

omat riskinsä, mutta ne eivät välttämättä muodostu ongelmiksi, kunhan ne ja niiden ominaispiir-

teet vain osataan tiedostaa etukäteen.  

Kuten kuvasta 1 käy ilmi, joissakin tapauksissa prosessit voivat ulottua myös oman organisaation 

ulkopuolelle. Myös oman organisaation sisällä voi samaan prosessiin osallistua useita eri osastoja. 

Prosessien sujuvoittamiseksi osastojen rajapintojen tulisi toimia mahdollisimman saumattomasti 

yhteen ja osastojen väliset tuotannolliset vaihdot eivät saisi näkyä asiakkaalle.   



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Liiketoiminnan ydinprosessit läpileikkaavat usein yritysrajoja (Mukaillen Hannus 1997, 

31.) 

Prosessijohtamisen ajatus on varsin yksinkertainen, mutta sen lähestymiseen liittyy joitakin haas-

teita. Suurin näistä on loogisen tason määrittely, kun toimintaa aletaan mallintaa. Liian tarkka ja 

yksityiskohtainen mallintaminen ei tehosta prosessinjohtoa. Prosesseja on luonnollisinta lähteä 

hahmottamaan viiden eri tason kautta. Alla olevan luettelon tasot 1-3 liittyvät prosessien johta-

miseen ja tasot 4-5 liittyvät prosessien kehittämiseen. (Laamanen ja Tinnilä 2009, 11.) 

Alla on havainnollistettu prosessijohtamisen eri tasot, joilla organisaatio voi luokitella omat pro-

sessit ja viedä ne käytäntöön organisaation jokaisella osa-alueella. Tasot 1 – 3 liittyvät enemmän 

organisaation hallinnon ja johdon prosesseihin. Tasot 4 – 5 koskettavat enemmän organisaation 

suorittavaa porrasta ja sisältävät tietoa, kuinka asiat tehdään ja mitä asiakkaalle on luvattu.  

1) Business 

• Tarve, ratkaisu ja jakelu 

• Arvoketjujen tai arvoa tuottavien luovien verkostojen kuvaus 

• Asema verkostossa 
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2) Ostologiikka vs. ansaintalogiikka 

• Prosessikartta kuvaa asiakkaan ja organisaation prosesseja 

• Johtaminen kohdistuu kriittisiin (avain) prosesseihin 

• Arvoa luovat (ydin)prosessit ja edellytyksiä luovat (tuki)prosessit 

3) (Liike)toiminta 

• Prosessikuvaus kuvaa sen, mikä on kriittistä ymmärtää prosessissa 

• Johtaminen kohdistuu kriittiseen toimintaan 

4) Palvelut ja tuotteet 

• Tuotekuvaukset, palvelukuvaukset, konseptit, spesifikaatiot 

5) Työnkulku 

• Työn tarkka kuvaus tavoitteena mm. toiminnan kehittäminen, tietojärjestelmien 

kehittäminen, osaamisen kehittäminen. (Laamanen ja Tinnilä 2009, 11.) 

2.2 Prosessiajattelu 

Prosessiajattelu lähtee siitä olettamuksesta, että on olemassa ennalta määritelty toimintojen 

ketju, joka luo asiakkaalle jollain tapaa lisäarvoa tai hyötyä omaan toimintaansa. Tätä tapahtu-

mien ketjua voidaan kutsua prosessiksi. Arvon luomista täytyy johtaa jollain tapaa hallitusti ja 

tästä arvon luonnista syntyy tuottajaorganisaatiolle operatiivista tulosta. Prosessijohtaminen vas-

taa kysymykseen, kuinka arvoa luodaan yksityiskohtaisesti asiakkaalle. On tunnistettava tapahtu-

maketjut, ne täytyy pystyä mallintamaan sekä niiden toteuttamiselle ja kehittymiselle on pystyt-

tävä asettamaan selkeät tavoitteet. Tätä kokonaisuutta kutsutaan prosessijohtamiseksi. Onnistu-

neen prosessijohtamisen avustuksella tuottajaorganisaatiolla avautuu mahdollisuus taloudelli-

seen menestykseen siinä tapauksessa, kun se onnistuu tuottamaan tarpeeksi arvoa asiakkaalle 

suhteessa siihen käytettyihin kustannuksiin. Arvonluomista voivat vähentää tai joissakin tapauk-
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sissa jopa estää kokonaan funktionaalisista toiminnoista syntyvä osastoiminen tai liiallinen hen-

kilökohtainen osaoptimointi. Tyypillisimmin nämä seikat tulevat esille tietämyksen tai tiedonku-

lun siirtämisen puutteina ja suoranaisina ongelmina. (Laamanen ja Tinnilä 2009, 10.)  

Jokainen prosessi omalla tavallaan tuottaa jonkinlaista arvoa asiakkaalle, siksi asiakkaan tarpeet 

ohjaavatkin prosessien toimintaa. Toimintoja ei kannata lähteä liikaa palastelemaan vaan huomio 

kannattaa pitää kokonaisten prosessien tarkastelussa ja asettaa niille omat päätavoitteet. Saman 

prosessin eri osat kuitenkin toimivat osaltaan oman ja yhteisen tavoitteen puolesta pyrkien sa-

maan päämäärään. (Aarnikoivu 2005, 52.) 

Tehokas prosessi suorittaa sille ennalta määritellyt toimet ja vaiheet sekä saavuttaa asetetut ta-

voitteet. Prosessi tarvitsee aina alkaakseen jonkunlaisen herätteen. Heräte voi perustua aikaan 

tai olosuhteisiin. Esimerkiksi joku tietty tapahtuma voi tapahtua vuosittain samaan aikaan auto-

matisoidusti tai olosuhteisiin perustuen kuten vaikkapa raaka-aine varaston vähenemiseen tie-

tylle ennalta määritellylle tasolle. Se voi toimia herätteenä uudelle prosessille, josta alkaa esimer-

kiksi tuotteen tilausprosessi. Heräte voi myös viitata toiseen prosessiin, esimerkiksi tuotteen val-

mistus alkaa valmistuslinjalla. Input eli syöte voi olla jotain aineetonta kuten asiakkaan tarve, aika 

tai asiantuntemus. Syöte voi myös olla jotain konkreettista kuten fyysinen esine, kappale tai raa-

kamateriaalia jonkun kappaleen valmistukseen. Oleellista onkin, että se tulee jollakin tavalla 

muuttumaan tai jalostumaan prosessin aikana. Output eli prosessin tuotos syntyy prosessin lop-

putuloksena, joka voi siirtyä seuraavaan prosessin vaiheeseen tai on valmis sinällään toimitetta-

vaksi asiakkaalle. Prosessin tuotos voi olla joko jotain konkreettista kuten esine tai jotain ainee-

tonta, kuten palvelun tuotos asiakkaalle. Prosessin tuotos on aina oltava jotenkin mitattavissa. 

Prosessilla on myös aina oltava joku asiakas, jolle prosessi tuottaa arvoa. Asiakas voi olla luonteel-

taan joko organisaation sisäinen tai ulkopuolinen taho. (Berman 2014, 15.)  

Jos kyseessä on organisaation ulkopuolinen asiakas, organisaatiorakenne voidaan mieltää pyra-

midiksi, jossa on eri kerroksia. Ylin pyramidin kerros kuvaa johtoa ja sen alapuolella sijaitsevat eri 

osastot. Voitaisiinkin ajatella prosessiajattelun oppien mukaan, että prosessinuoli lävistäisi vaa-

kasuoraan pyramidin eri tasot ja asiakas saisi tarpeensa tyydytettyä ilman turhia häiriöitä tai kes-

keytyksiä. (Pesonen 2007, 130.) 

Prosessilla täytyy olla aina joku omistaja. Omistajan vastuulla on varmistaa prosessin oikeellisuus 

ja ajantasaisuus sekä se, että prosessin käyttäjät toimivat annettujen ohjeiden mukaisesti. Isoissa 

funktionaalisilla periaatteilla toimivissa yrityksissä tulosjohtamisella on usein seurauksena, että 

asiakasnäkökulma sivuutetaan ja unohdetaan täysin. Suurin osa käytettävästä energiasta hukkuu 
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yrityksen raskaaseen sisäiseen byrokratiaan ja vastuualueista jahkailuun. Sen sijaan pitäisi keskit-

tyä muihin ulkoisiin tekijöihin kuten esimerkiksi kilpailijoihin ja teknologian kehittymiseen. Pro-

sessijohtamisessa pitäisi päästä pois funktionaalisen johtamisen ja organisoinnin tuomasta tur-

hasta painolastista sekä arvioida yrityksen toimintaa ja prosesseja kokonaisuutena, jonka ensisi-

jaisena tarkoituksena on tuottaa arvoa asiakkaalle (Hannus 1997, 18.) Ongelmien ollessa puh-

taasti funktionaalisia, niiden korjaaminen ja poistaminen ei ole mahdollista organisointia lisää-

mällä. Tällöin tarvitaan täysin uudenlaista lähestymistapaa arvon luomiseen, sillä kyseessä on ra-

kenteellinen ongelma prosessin sisällä. (Laamanen ja Tinnilä 2009, 10.) 

Funktionaalisilla tavoilla toimivilla yrityksillä organisaatiorakenteet on useimmin luotu siten, että 

samanlaisilla työnkuvilla toimivat ihmiset työskentelevät samassa organisaatioyksikössä. Esimer-

kiksi teollisuusalan yrityksessä yksiköt voisivat koostua tuotanto-, osto-, varastointi, tuotekehitys-

, myynti-, jakelu- ja huolto-osasoista. Tämän tyyppinen jaottelu johtaa herkästi siihen, että kukin 

yksikkö tai osasto ajattelee vain omaa etuaan ja tavoitteitaan. Yksittäisten ihmisten työnkuvat 

ovat myös hyvin kapeita, mikä on omiaan luomaan monitasoisia ja hallinnollisesti raskaita orga-

nisaatioita. (Hannus 1997, 34.) 

Asiakkaat arvioivat yrityksen toimintaa horisontaalisesti ja heille onkin yhdentekevää, miten yri-

tyksen sisäiset vastuut ovat jaettu työntekijöiden tai mahdollisten alihankkijoiden kesken. Funk-

tionaalinen toiminta johtaa helposti turhiin päällekkäisiin toimintoihin, huonompaan laatuun ja 

sitoutuneen pääomaan verkkaiseen kiertoon, jolla ei ole minkäänlaista lisäarvoa asiakkaalle. 

(Hannus 1997, 34.)  

Asiakasarvoa ei ole mielekästä tai tehokasta lähestyä liian suoraviivaisesti. Paljon kannattavam-

paa on hahmottaa toiminta, jolla luodaan arvoa asiakkaalle ja mallintaa se. Käytännössä tämä 

tarkoittaa eri prosessien kuvaamista. Parempia prosessituloksia tavoitellessa on tehtävä tarvitta-

via muutoksia prosessien tasolla. Mallintaminen auttaa hahmottamaan niitä kriittisiä toimintoja, 

jotka ovat tärkeitä arvonluomisessa. Mikäli mallinnuksessa onnistutaan, siitä hyötyvät niin palve-

luntuottajaorganisaatio kuin asiakaskin. Mikäli asiakas kokee asiakaskokemuksensa positiiviseksi 

tai jotenkin parantuneen entisestään, se tulee vaikuttamaan jatkossakin asiakkaan haluun myön-

teisellä tavalla ostaa palveluita kyseessä olevalta tuottajaorganisaatiolta. Prosessien mallintami-

sen jälkeen tuottajaorganisaatiossa prosessien sisällä työskentelevät työntekijät tiedostavat omat 

roolinsa asiakkaan arvonluontiketjussa. Tällä on suuri vaikutus työntekijöiden työmotivaatioon ja 

yhteistyöhön organisaation tasolla. Prosessien mallinnus myös auttaa tuottajaorganisaatiota ym-

märtämään paremmin asiakastarpeita ja niiden pohjalta on mahdollista tehdä prosessien kehit-

tämiseen liittyviä päätöksiä. Prosessien kehittämisen perimmäisenä tarkoituksena on kehittää 
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edelleen parempia palveluita tai tuotteita ja niiden toimittamista asiakkaille. (Laamanen ja Tinnilä 

2009, 10-11.) 

2.3 Prosessien tunnistaminen 

Prosessin tunnistaminen lähtee siitä liikkeelle, kun yksittäisille prosesseille määritellään selkeät 

alku- ja loppupisteet. Tässä yhteydessä on myös tarkasteltava lähemmin mitkä ovat kyseisen pro-

sessin keskeisimmät syötteet, tuotteet, toimittajat ja asiakkaat. Tämä on erityisen tärkeää tehdä 

oikein, sillä ne luovat pohjan prossin ohjaamiselle ja parantamiselle. Jotta vältetään mahdolliset 

funktionaalisen organisaation tuomat ongelmat prosessien tunnistamisessa, prosessin on lähdet-

tävä liikkeelle asiakkaasta ja päätyttävä asiakkaaseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asi-

akkaalla on prosessissa ensimmäinen ja viimeinen vaihe asiakassuuntautuneisuuden varmista-

miseksi. (Laamanen 2003, 52-53.) 

Toinen ylipäänsä prosesseihin liittyvä rajausperiaate on, että se alkaa jonkunlaisesta suunnitte-

lusta ja päättyy vastaavasti arviointiin. Tätä noudattamalla on helppo edistää jatkuvaa prosessien 

kehittämistä. Tässä yhteydessä nousee esille prosessien lajittelu on-line ja off-line -prosesseihin. 

On-line prosessi käsittää ne toimet, joita vaaditaan saamaan aikaan prosessissa haluttu palvelu 

tai tuote. Off-line prosessi koostuu niistä prosesseista, joilla mahdollisesti ohjataan tai kehitetään 

varsinaista prosessia. Joissakin tapauksissa varsinaisiin prosesseihin voidaan sisällyttää erillisiä 

suunnittelu- ja arviointivaiheita, jolloin ne ovat linkitettävissä helposti osaksi kehittämis- ja oh-

jausprosesseja. Näin toimittaessa tuottajaorganisaatiossa kehitetään edelleen ennakointia ja op-

pimista. Käytännössä kuvatulla tavalla toimiminen on yrityksissä valitettavasti harvinaisempaa, 

sillä helposti ajatellaan suunnittelun ja arvioinnin olevan erillistä ja vähemmän tärkeää työtä ver-

rattuna itse lisäarvoa tuottavaan työhön. (Laamanen 2003, 52-53.)  

Prosessit siis löytyvät oman organisaation toiminnasta, ihmisistä, palveluita käyttävien ihmisten 

kokemuksista ja organisaation tavoitteista. (Virtanen & Wennberg 2005, 78). Suositeltavaa onkin 

ensin listata organisaation sidostyhmät, kuten asiakkaat ja heidän tarpeensa organisaation toi-

mintaan liittyen. Tämän jälkeen on hyvä lähteä miettimään ja kartoittamaan prosesseja, joilla voi-

daan vastata suoraan näihin tarpeisiin. Prosessien tunnistaminen ei ole vain toiminnan tavoittei-

den käsittelemistä. Se pyrkii vastaamaan kysymykseen, kuinka organisaatio suorittaa sille annetut 

tehtävät, sillä prosessit ovat aina jotain tekemistä. Ydinprosessit kuvaavat niitä toimintoja, palve-
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luita tai työskentelyn muotoja, joiden välityksellä organisaatio synnyttää tulosta. Prosessien ku-

vaamisessa ja tunnistamisessa on helppoa toisaalta mennä metsään, jos prosessin rajaukset on 

tehty virheellisesti tai kuvaamisessa on lähdetty liikkeelle suoraan keinojen tarkastelulla. Tärkeää 

olisikin sen sijaan pohtia toiminnan tavoitteita. Taulukossa 1 on havainnollistettu prosessin tun-

nistamiseen liittyviä ominaisuuksia, siihen liittyvä tehtäviä ja tavoitteita. (Virtanen & Wennberg 

2005, 119-121.) Prosessin tunnistamista voidaan helpottaa mieltämällä ne eräänlaisiksi jalostus-

ketjuiksi, jolloin on helpompi löytää asiakkaalle lisäarvoa tuottavat kohdat. Turhista ja asiakkaalle 

tuottamattomista työvaiheista tulisi pyrkiä eroon, kuten esimerkiksi sisäisistä kuljetuksista, varas-

toinnista tai papereiden siirtelystä. (Lecklin & Laine 2009, 40.) 

Taulukosta 1 käy ilmi prosessille luontaisia ominaisuuksia ja niiden tunnistamisessa auttavia teh-

täviä sekä tavoitteet, joihin pyrkiä. Prosessilla on oltava myös selkeät tavoitteet ja päämäärät, 

joihin pyrkiä asiakasnäkökulmaa sivuttamatta. 

 

Prosessin ominaisuus Prosessin tunnistamiseen liit-

tyvä tehtävä 

Tavoite 

Prosessilla on aina joku asiakas, 

jonka tarpeita varten toimi-

taan. 

Tunnista keskeiset asiakkaat ja 

heidän tarpeensa. 

Selkä käsitys asiakkaista ja hei-

dän tarpeistaan. 

Prosessi alkaa asiakkaan tar-

peesta, päättyen tarpeen tyy-

dyttämiseen. 

Tunnista palvelut, joilla asiak-

kaiden tarpeisiin vastataan, 

ryhmittele asiakkaat samanlais-

ten tarpeiden mukaan. 

Palvelut ryhmitelty asiakasryh-

mien ja näiden tarpeiden pe-

rusteella. 

Prosessilla on selvä alku ja 

loppu. 

Tunnista prosessin alkuherät-

teet ja prosessin lopputulos. 

Prosessin alkutila, eli liikkeelle 

laittavat voimat, ja prosessin 

lopputila on tunnistettu. 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

syntyy prosessien välityksellä. 

Ryhmittele ja nimeä prosessin 

vaikuttavuustavoitteiden näkö-

kulmasta. 

Prosessit ilmentävät samanai-

kaisesti sitä, miksi organisaatio 

on olemassa ja miten organi-

saatio toimii. 
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Taulukko 1. Ydinprosessien tunnistamisen kriittiset vaiheet (Mukaillen Virtanen & Wennberg 

2005, 120.) 

Laadukkaasti tuotettu palvelu vaatii laadukkaasti toimivan prosessin. Keskeistä onkin kiinnittää 

huomio prosessien tunnistamiseen ja analysointiin etukäteen sekä tunnistaa ja poistaa ongelmat 

prosessien arviointivaiheessa. Prosessien tarkoituksenmukaisella tiedostamisella on mahdollista 

lisätä niiden sujuvuutta, karsia turhia vaiheita ja kustannuksia sekä varmistaa yhdenmukainen ja 

laadukas lopputulos. Prosessien kehittämistavoitteet ovat useissa tapauksissa perua asiakkaiden 

odotuksille ja tarpeille. Tyypillisiä tavoitteita ovatkin prosessiin kuluvan ajan lyhentyminen, käsit-

tely- ja suoritusajan nopeutuminen tai asiakkaan kokeman odotusajan vähentyminen. Prosessista 

yritetään myös tehdä kokonaisuudessaan yksinkertaisempi, mikäli se on vain mahdollista. Proses-

sin vaihteluvälin pienentäminen ja prosessin virheiden vähentäminen ovat samalla tavalla tär-

keitä tekijöitä prosessin sujuvuuden, tuottavuuden ja laadunhallinnan kannalta. (Lumijärvi & Jyl-

häsaari 1999, 74.) 

2.4 Prosessien rajaus 

Prossin nimi ei itsessään kerro juurikaan mitään itse prosessista, ja eri ihmiset voivat muodostaa 

erilaisia näkemyksiä prosesseista pelkän nimen perusteella. Siksi onkin tärkeää tarkasti rajata pro-

sessiin kuuluva sisältö. Rajauksessa tulee vähintäänkin kuvata asiakkaat, syöte, tuote, prossin eri 

vaiheet ja toimittajat. Rajaukseen on myös mahdollista lisätä prosessin ydinsuorituskyky, tarkoi-

tus, tärkeimmät ongelmakohdat tai kehitystä vaativat asiat ja avainresurssit. Prosesseja arvioita-

essa on kiinnitettävä huomiota tärkeille syötteille ja tuotteille sekä niiden vastaavuuksille eri pro-

sessien välillä. On myös tärkeää varmistaa prosessien alkaminen asiakkaasta ja loppuminen asi-

akkaaseen. Toinen hyvä nyrkkisääntö prosessien tunnistamiselle on, että se alkaa suunnittelulla 

ja päättyy arviointiin. (Laamanen 2003, 66-67.) 

Arvioidaan ettei 30 – 40% organisaation toiminnoista tule ilmi prosessikartassa, kuten esimerkiksi 

kirjanpito, laskutus, vieraiden vastaanotto, tilojen kunnossapito tai siivoaminen. Tällaiset toimin-

not kannattaa listata erikseen, jolloin niiden kehittäminen palvelemaan paremmin organisaation 

tarpeita on helpompaa ja tiedostettua toimintaa. (Laamanen 2003, 67-68.) 

Prosessia tarvitaan aina silloin, kun on tarvetta kuvata ne toimet, joilla saadaan tekemätön työ 

tehdyksi. Seuraavat alla olevat väittämät auttavat vastaamaan siihen, milloin on tarvetta kuvata 

prosessi: 
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- Kun organisaatiossa on olemassa useita ihmisiä tai ryhmiä, joiden haluttaan suorittavan 

tietty toimi samalla tavalla. Prosessin kuvaamisesta on hyötyä erityisesti silloin, jos orga-

nisaatiossa on sellaisia ihmisiä, joilla on vähemmän kokemusta ja osaamista mitä toisilla. 

- Kun tarvitaan kouluttaa uusi työntekijä suorittamaan standarditehtävä. 

- Jos prosessi on monimutkainen ja sen tuotos on kriittinen johtuen siitä, että se on me-

nossa ulkoiselle asiakkaalle tai se on menossa toiseen prosessiin inputiksi.  

- Jos organisaation liiketoiminta tai standardi vaatii tietynlaista menettelyä. 

- Silloin kun on tarvetta saada hoidettua kriittiset liiketoimintaprosessit sellaisten ihmisten 

toimesta, jotka eivät ole yleensä niiden kanssa tekemisissä tai sairauden, lomien ja hätä-

tilanteiden sattuessa.  

- Silloin kun ihmisten, jotka eivät suorita varsinaista työtä, on tarvetta ymmärtää prosessin 

kulku. 

- Jos on tarvetta parantaa prosessia mitattavalla tavalla. (Berman 2014, 19.) 

Ihan kaikkea toimintaa ei kuitenkaan ole tarvetta kuvata, sillä yksittäisen ja pienen toiminnon ku-

vaaminen ei ole järkevää. Tällöin riittää pelkän ja selkeän työohjeistuksen laatiminen. Seuraavat 

alla olevat väittämät auttavat analysoimaan, onko jotain asiaa erikseen tarvetta kuvata.  

- Aikooko joku tulevaisuudessa tarkastella prosessia tai menettelyä uudelleen. 

- Voiko sitä käyttää uuden työntekijän koulutukseen. 

- Onko usein tilanteita, joissa pitää kouluttaa uusia työntekijöitä. 

- Onko prosessi niin kriittinen liiketoiminnan kannalta, että se on tehtävä täydellisesti oi-

kein. 

- Voisiko prosessin kuvaaminen vähentää ajan tai resurssin hukkaa. 

- Voisiko se säästää aikaa ja vähentää ihmisten kysymyksiä. 

- Vaaditaanko toiminnalta jotain sertifikaattia tai standardia. 

- Liittyykö prosessiin useamman eri organisaation edustajia eri maantieteellisiltä alueilta. 
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- Onko tarvetta tehostaa tai parantaa prosessia. (Berman 2014, 20-21.) 

Mikäli vastaus on ei kaikkiin edellä esitettyihin väittämiin, prosessia ei ole tarvetta lähteä kuvaa-

maan. Jos kaikki lähdettäisiin kuvaamaan, se olisi hukkaan heitettyä työaikaa ja materiaalia tulisi 

paljon. Syntyneen materiaalin joukosta olisi hankala löytää varsinaisia oikeita asioita ja proses-

seja. Prosessin käyttäjät eli organisaation työntekijät kokevat helposti turhauttavaksi liiallisen ku-

vaamisen ja siten laaditut prosessit menettävät arvostustaan, koska niitä ei koeta käyttökelpoi-

siksi. Viimeistään organisaation auditoinnissa käyttämättömät prosessit paljastuvat ja aiheuttavat 

ongelmia. (Berman 2014, 20-21.)  

Prosesseja ei kannata tehdä liian monimutkaisiksi ja kaksi seuraavaa perussääntöä kannattaa pi-

tää mielessä niitä kuvatessa. Prosessien kuvaus tulisi pitää mahdollisimman yksinkertaisena, 

mutta ei kuitenkaan liian yksinkertaisena, ettei niistä jäisi pois tarpeellisia yksityiskohtia. Toiseksi 

kuvattavien prosessien lukumäärä ja pituus tulisi pitää riittävän lyhyenä, siten kuitenkin, että ne 

tarjoavat oikeasti jotain arvoa lukijalleen. Tarpeettoman informaation lisäämistä tulisi välttää pro-

sesseissa ja toimintaohjeissa. (Berman 2014, 21.) 

2.5 Ydin- ja tukiprosessit 

Prosesseja tunnistettaessa on ne pystyttävä luokittelemaan eri pääluokkiin, vaikka luokittelu voi-

daankin helposti kokea liian pitkälle vietynä keinotekoiseksi toiminnaksi. Prosessit voidaan eritellä 

pää-, ydin-, tuki-, palvelu-, asiakas-, ohjaus-, johtamis- tai aliprosesseiksi. Selkeintä olisi luokitella 

yrityksen prosessit kahteen eri luokkaan, ydin- ja tukiprosesseihin. Näistä muodostuisivat edel-

leen yrityksen avainprosessit. (Laamanen 2003, 53.) 

Ydinprosessit olisivat sellaisia prosesseja, joilla syntyisi yrityksen jalostusarvo ja jotka olisivat suo-

raan kontaktissa ulkoisiin asiakkaisiin. Joissakin tapauksissa aliprosessien käyttäminen on perus-

teltua, mutta ne helposti tuovat mukaan ositteluun ja hierarkiaan perustuvan ajattelumallin. Mu-

kaan tulevat tämän jälkeen vielä osaoptimointi, tarkat yksityiskohdat ja prosessien rajapinnat. 

Nämä edellä kuvatut tekijät voivat helposti alkaa sumentamaan kokonaisuuden hahmottamista. 

Kuvaamalla prosessit ainoastaan yhdellä tasolla, niistä tulee helposti ymmärrettävä kokonaisuuk-

sien verkko, josta on helppo löytää prosessin ulkoinen tai sisäinen asiakas. (Laamanen 2003, 53-

54.) On myös huomioitava, että jotkut prosessit voivat toimia toisen prosessin sisällä, jolloin sitä 

kutsutaan aliprosessiksi. (Pesonen 2007, 142.) 
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Avainprosessit ovat organisaatiolle tärkeimpiä prosesseja ja useimmiten ensisijaisia kehittämis-

kohteita. Usein ne liittyvät organisaation menestystekijöihin. Muodoltaan avainprosessit voivat 

olla tuki- tai ydinprosesseja tai joitakin niistä koostuvia osaprosesseja. (Lecklin 1997, 141.) 

Ydinprosessin ensisijainen tehtävä onkin tyydyttää asiakkaalla oleva tarve ja siksi ydinprosessia 

kutsutaankin nimensä mukaan toiminnan ytimeksi. Ydinprosessi koostuu suuremmasta joukosta 

ydintoimintoja kuin tukiprosessi. Useissa tapauksissa ydintoiminnot edellyttävät sen laatuista 

päätöksentekoa tai osaamista, ettei sitä voida ulkoistaa organisaation ulkopuolisille tahoille. 

Ydinprossin yksittäisten vaiheiden hallittu ulkoistaminen on kuitenkin mahdollista, mikäli organi-

saatio katsoo sen järkeväksi. Ulkoistamista puoltavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi organisaa-

tion tietyn asian tekemisen osaamattomuus tai yksittäisen vaiheen suorittamisen kannattamat-

tomuus. (Kiiskinen ym. 2002, 28.) 

Organisaatiot tarvitsevat tehokkaasti toimiakseen myös sisäisiä tukiprosesseja tukemaan ja mah-

dollistamaan varsinaisten pääprosessien toiminta. Tällaisia tukiprosesseiksi määriteltäviä toimin-

toja ovat esimerkiksi tieto-, henkilöstö ja taloushallinto, laadunvalvonta, materiaalinhallinta ja 

vuosisuunnittelu. Tyypillistä näille tukiprosesseille on se, että ne ulottuvat varsin laajalle kyseessä 

olevaan organisaatioon, mutta niistä vastaavat pääosin vain muutamat henkilöt. Joissakin tapauk-

sissa esimiehet lasketaan kuuluvaksi jollakin tavalla edellä kuvattuihin prosesseihin, mutta heidän 

varsinainen roolinsa jää kuitenkin melko epämääräiseksi ja budjettiseurannan tasolle. (Laamanen 

2003, 56-57.) Tukiprosessien tehtävänä onkin tukea nimensä mukaisesti ydinprosesseja ja pal-

vella vain organisaation sisäisiä asiakkaita eli niitä henkilöitä, jotka työskentelevät kyseisen orga-

nisaation palveluksessa. (Kiiskinen ym. 2002, 29.) 

Loogisinta ja helpointa olisikin siis luokitella organisaation prosessit kolmeen luokkaan, ohjaus-

prosessit, pääprosessit ja tukiprosessit. Ohjaus- tai johtamis- ja hallintaprosessit asettavat orga-

nisaatiolle toiminnan ja kehittämisen suuntaviivat. Niiden ohjaukseen myös kuuluisi strategiapro-

sessi ja budjetointi sekä toiminnan suunnittelu. Pää- tai ydinprosessit ovat niitä prosesseja, jotka 

mahdollistavat organisaation liike- ja toimintaidean toteuttamisen. Liikeidean lähtökohtana toi-

mivat asiakastarpeet ja näiden prosessien lopputuloksena tulisi olla tyytyväinen asiakas. Tukipro-

sessit mahdollistaisivat pääprosessien tehokkaan toiminnan. (Karlöf ym. 2009, 214-215.) 

Prosessien nimeämiskäytäntöihin on syytä kiinnittää huomiota heti alkuvaiheessa, sillä ne viesti-

vät itse prosessista. Ne auttavat toiminnan tavoitteiden ymmärtämisessä, tarkoituksessa tai tu-

loksessa. Prosessin nimen tulisikin vastata aina siihen mikä on itse prosessin tarkoitus. Onnistunut 

nimen muotoilu helpottaa prosessin mittaamista oikealla tavalla. (Laamanen 2003, 58-59.) 
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Prosessien kuvaaminen ei ole itsetarkoitus. Sen tehtävänä onkin helpottaa prosessinkulun ym-

märtämistä ja helpottaa prosessien pullonkaulojen ja kehityskohteiden havaitsemista. Mikäli pro-

sessin kuvaaminen tuntuu liian vaikealta, useimmiten se kertoo prosessin ylimääräisestä moni-

mutkaisuudesta. Laadittujen kuvauksien avulla prosesseille on helpompi laatia validit mittarit 

sekä prosessien vastuiden määrittely on vaivattomampaa. Myös vastuualueet eri toimintojen kes-

ken selkenevät, sisäinen työnjako tarkentuu, tarpeettomien toimintojen poistaminen ja uusien 

työntekijöiden perehdyttäminen helpottuu. Selkeät prosessikuvaukset myös antavat selkeät pe-

rusteet sisäiseen toimittaja- asiakas vuoropuheluun sekä ongelmien havaitseminen ja niiden rat-

kaiseminen prosessin eri vaiheissa helpottuvat. (Kvist 1995, 77.) 

2.6 Prosessikuvaukset 

Prosessikuvaukset usein tarkentavat prosessin rajauksien määrittelyä ja joskus ne ovat jopa teh-

tävä uudelleen. Prosessien kuvaamisessa on kiinnitettävä huomioita niiden tarkkuuteen. Mikäli 

prosessien kuvaaminen on liian yleisluonteista, kehittämismahdollisuuksien havainnointi on to-

della vaikeaa, sillä kuvauksissa ei mennä konkretian tasolle. Jos prosessit kuvataan taas liian tark-

kaan ja yksityiskohtaisesti, niitä on yksinkertaisesti työlästä kuvata ja kokonaiskuva voi jäädä hä-

märän peittoon kaikilta yksityiskohdilta.  Prosesseja kuvatessa tulisi pitää mielessä seuraavat asiat 

oikeanlaisen kuvaamisen saavuttamiseksi. Kaikki prosessiin keskeiset tekijät eli resurssit tulisi 

mainita kuvauksessa, kuten henkilöt, järjestelmät ja koneet. Asiakas ja hänen saamansa tuotteet 

tai palvelut tulisi ilmetä prosessikuvauksessa. Palveluiden, tavaroiden tai tiedon liikkeet tulee il-

metä prosessikuvauksesta ja näiden asioiden väliset suhteet siitä riippumatta, ovatko ne proses-

sien osallistuvien resurssien välistä, prosessin ja siihen liittyvien toimittajien vai asiakkaiden vä-

listä toimintaa. Myös kaikki tehtävät, jotka tullaan suorittamaan prosessin aikana, tulee näkyä 

kuvauksessa. Monivaiheiset tehtävät voidaan kuvata yhtenä kokonaisuutena, jos siihen ei osal-

listu välillä muita resursseja. (Kvist 1995, 77-78.) 

Organisaation prosessikuvaukset tukevat prosessien hallintaa, parantamista ja arviointia, mutta 

niistä on myös hyötyä tieto-, materiaali-, talous- ja henkilöstöhallinnolle. Prosessien tarkkuus ja 

kuvaustapa vaikuttavat oleellisesti kuvaustavan valintaan. Jos prosessien kuvauksia tarvitaan 

yleisluontoiseen organisaation toiminnan esittelyyn, riittää prosessikartta, josta käyvät ilmi orga-

nisaation ydinprosessit. Jotta organisaation toimintaa ja prosesseja voitaisiin kehittää, asettaa va-

lideja mittareita tai suorittaa benchmarkingia, se edellyttää lähtökohtaisesti ydinprosessien mää-

rittämistä ja kuvaamista. Organisaation laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto vaatii myös osa- 
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ja tukiprosessien määrittämistä ja kuvaamista. Prosesseista on myös laadittava tarvittavat menet-

tely- ja työohjeistukset. (Virtanen & Wennberg 2005, 122.) 

Prosesseja kuvatessa ei tulisi liikaa jumiutua kuvaustekniikoihin. Oikea kuvaustapa kannattaakin 

valita tapauskohtaisesti, joka soveltuu parhaiten vallitsevaan käyttötarkoitukseen. Onkin suosi-

teltavaa, että prosessit kuvattaisiin enintään kahta kuvatustapaa hyödyntäen. Tämä vähentää tur-

haan suoritettavaa työtä, jos myöhemmin tulee tarve yhdistää jo luotuja prosessikuvauksia. (Kvist 

1995, 83.) Prosessien kuvaamisella ja analysoinnilla on myös joitakin pitkän aikavälin positiivisia 

vaikutuksia. Ne helpottavat henkilöstä työn hallinnassa ja eri työvaiheiden hahmottamista suh-

teessa kokonaisuuteen. Kuvaukset myös auttavat konkretisoimaan mistä työkustannukset aiheu-

tuvat ja resurssien vaikutusta prosessin kulkuun. (Lumijärvi & Jylhäsaari 1999, 75.) 

Prosessikarttaa voisikin kutsua eräänlaiseksi graafiseksi kuvaukseksi, josta ilmenevät prosessin 

virtaukset. Riittävän yksityiskohtainen prosessikuvaus sisältää informaatiota prosessin laadusta, 

kustannuksista, jaksoajasta, syötteistä ja tuotoksista. Näitä tietoja voidaankin käyttää kyseessä 

olevan prosessin parantamiseen entistä paremmaksi. (Karjalainen & Karjalainen 2002, 103.)   

Hyvästä prosessikuvauksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat: soveltamisalue, asiakkaat, heidän 

vaatimuksensa ja tarpeensa, tavoitteet, tuotokset ja syötteet, itse prosessikaavio ja prosessin vas-

tuut. Nämä asiat ja tarkentavat lisäkysymykset ovat havainnollistettu tarkemmin alla olevassa lis-

tauksessa soveltamisalueen, asiakkaan tarpeiden, tavoitteen, syötteen, tuotoksen, prosessikaa-

vion ja vastuiden näkökulmasta. (Laamanen 2005, 160.) 

1. Soveltamisalue 

- Mihin prosessia sovelletaan ja mitä jää ulkopuolelle? 

- Mistä asiakkaan prosessi alkaa ja mihin se päättyy? 

- Miten prosessin toimintaa suunnitellaan ja sen tehokkuutta arvioidaan? 

2. Asiakkaat, heidän tarpeensa ja vaatimuksensa 

- Keitä ovat prosessin asiakkaat ja sidosryhmät? 

- Mikä on asiakkaan prosessi ja millaisia vaatimuksia he asettavat? 

3. Tavoite 
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- Mikä on prosessin tarkoitus (päämäärä, tehtävä, missio) ja miten sen toteuttamista mita-

taan? 

- Mitkä ovat tarkoituksen toteutumisen kannalta kriittiset vaiheet ja miten niissä onnistu-

mista mitataan? 

4. Syötteet ja tuotokset 

- Mitkä ovat prossin syötteet ja tuotokset? 

- Kuka säilyttää tietoja ja miten niitä hallitaan? 

5. Prosessikaavio 

- Mikä on prosessin karkeavaiheistus? 

- Millainen on prosessikaavio? 

6. Vastuut 

- Mitkä ovat keskeiset roolit ja niihin liittyvät tärkeimmät tehtävät ja päätökset? 

- Mitkä ovat prosessin liittyvät tiimit, niiden tehtävät ja keskeiset pelisäännöt? (Laamanen 

2005, 160.) 

Jokaisella prosessilla täytyy olla prosessinomistaja. Prosessinomistajaa voidaan verrata osaston 

tai tulosyksikön johtajaan funktionaalisessa organisaatiossa. Hänen vastuualueeseensa kuuluu 

vastata kokonaisen prosessin suorituskyvystä ja liiketoimintaprosessin tuloksesta. Prosessinomis-

tajan tehtäviin kuuluvat prosessin määrittely ja suunnittelu, prosessin tuloksesta vastaaminen ja 

riittävän prosessihenkilöstön varmistamisesta. Vaikka organisaatio toimisi funktionaalisen orga-

nisaation pohjalta, prosessin omistaja tulisi siitä huolimatta määritellä. Omistajaa valitessa tulisi 

kiinnittää huomiota henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi kelle prosessin lopputulokset mer-

kitsevät paljon, kenen resursseja prosessiin sitoutuu eniten sekä kuka on vastuussa prosessiin liit-

tyvistä kriittisistä vaiheista. (Lecklin 1997, 142-143.) 

Kun prosessit on saatu kuvattua onnistuneesti, sillä saavutetaan useita hyötyjä. Vastuualueet sel-

ventyvät eri toimintojen välissä, organisaation sisäinen työnjako tarkentuu, tarpeettomien toi-

mintojen löytäminen ja niiden poistaminen on helpompaa. Lisäksi ongelmat prosessissa on hel-
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pompi havaita ja paikantaa sekä niitä on helpompi lähteä ratkaisemaan. Myös uusien työntekijöi-

den perehdyttäminen on helpompaa, kun he näkevät oman paikkansa yhdellä silmäyksellä suh-

teessa muuhun organisaatioon ja sen toimintoihin. (Kvist 1995, 77.) 

Monia eri asioita voidaan kuvata ja sulloa prosessijohtamisen muottiin, mutta siitä huolimatta 

ihan kaikissa tapauksissa se ei ole järkevää eikä perusteltua. Asiat eivät välttämättä aina seuraa 

toisiaan tismalleen samanlaisina määrämuotoisessa järjestyksessä. Jatkuvan tapahtuman, kehi-

tyksen tai oppimisprosessin kuvaaminen selkeinä vaiheina onkin hankalaa. Asiantuntijatyössä 

prosessikuvausten tulisivat olla viestiltään selkeitä ja yleisilmeeltään melko pelkistettyjä, sillä mo-

nimutkaiset kuvaukset pimittävät olennaisen tiedon. Jos prosessi alkaa tökkimään, usein olete-

taan virheen olevan siinä vaiheessa prosessia, joka alkaa tökkiä. Tällöin tulisi reilusti tarkastella 

kriittisesti prosessia kokonaisuutena ja etsiä ongelmat mistä prosessin virheet alun perin johtuvat. 

Jos prosessi on kokoanisuutena huono, pelkkä yksityiskohtien parantaminen ja hiominen parem-

miksi eivät auta. Prosessikuvausten ei ole tarkoitus tarttua pieniin prosessin yksityiskohtiin vaan 

auttaa muodostamaan kokonaiskuva ja helpottaa ymmärtämään prosessin oleelliset asiat. Hyvä 

prosessi tekee onnistumisestakin helppoa. (Pitkänen 2010, 81-82.) 

Prosesseja voidaan kuvata ja esittää monilla eri tavoilla käyttötarkoituksesta ja kuvauksen tasosta 

riippuen. Seuraavissa kappaleisissa on esitelty kolme yleisimmin käytettyä mallia.  

2.6.1 Vuokaavio 

Vuokaavion käyttäminen prosessikuvauksessa on erityisesti silloin perustelua, kun prosessi sisäl-

tää paljon päätöksentekotilanteita. Päätöksenteon seurauksena syntyy useita vaihtoehtoisia osa-

prosesseja. Vuokaaviota on helppo lukea visuaalisesti, sillä erityyppiset työvaiheet ovat merkattu 

omilla symboleillaan. Prosessin työvaihe kuvataan useimmiten suorakaiteen muotoisena ja sen 

alkava tai päättävä työvaihe kuvataan ympyränä. Eri prosessin välillä oleva tarkastusvaihe kuva-

taan vinoneliöllä. Prosessin aikana syntyville dokumentaatiolle tai muulle informaatiolle valitaan 

omat kuvaustapansa. Prosessin eri vaiheiden keskinäiset yhteydet kuvataan nuolilla. Tuottama-

tonta työtä ja ajanhukkaa edustavat kuvauksessa olevat silmukat. (Kvist 1995, 81-82.) 

Vuokaaviossa on hankala havainnollistaa prosessin eri työvaiheiden kohdistusta prosessiin kuulu-

ville resursseille. Ongelma kuitenkin pystytään sivuttamaan yhdistämällä vuokaavion sekä resurs-

sit ja aika -kaavion käyttökelpoisia ominaisuuksia. Vuokaaviolle ominaista on myös hankala kuvat-

tavuus teknisessä mielessä. (Kvist 1995, 82-83.) 
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Kuvassa 2 on yksinkertainen viiden tehtävän vuokaavio, jossa valinnat auttavat ohjaamaan pro-

sessin sujumista kulloisen odotettavissa olevan tilanteen mukaan. Vuokaaviossa on selkeä aloitus- 

ja lopetustilanne eli prosessin lähtötilanne ja sen tavoite. 

 

Kuva 2. Vuokaavio (Lecklin 1997, 199.) 

2.6.2 Resurssit ja aikakaavio 

Prosessi esitetään Resurssit ja aika -vuokaaviossa siten että jokaisen prosessiin osaa ottavan ta-

hon toimet kuvataan selkeästi yhdellä rivillä aikajärjestyksessä vasemmalta oikealle. Tämän mal-

lisen vuokaavion käyttö soveltuu erityisen hyvin prosessin kehittämistarpeisiin. Sillä saadaan kai-
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vettua esille nykyisen toiminnan heikkoudet, joita voivat olla esimerkiksi työn liiallinen jakautu-

minen useammalle eri henkilölle, epäselvät vastuiden määrittelyt tai turhan pitkät läpimenoajat. 

(Kvist 1995, 80-81.) 

Resurssit ja aika -vuokaavion huonoksi puoleksi koetaan prosessin kuvaamisen suurehko työ-

määrä, erityisesti ensimmäisellä kerralla prosessia kuvatessa. Eikä kuvaamistapa yleensä täytä 

laadunhallinnan tarpeita, sillä kuvaaminen ei tuota samanlaista tietoa prosessin ohjeistamisen 

kannalta kuin kalanruotokaavion luomisen yhteydessä. Onkin tavallista resurssit ja aika -kaavion 

yhteydessä, että prosessin mittarointiin ja prossin työ- tai vaiheohjeistuksiin liittyvät seikat mai-

nitaan erillisellä kansilehdellä. (Kvist 1995, 80-81.) Vaiheohjeistuksessa kerrotaan tarkemmin kun-

kin vaiheen sisällöstä, kuka tekee, mitä tekee, miten tehdään, milloin tehdään ja missä tehdään. 

Tarvittaessa voidaan tehdä viittauksia myös tarkempiin työohjeistuksiin. (Pesonen 2007, 151.) 

Kuvassa 3 on kuvattu viisivaiheisen prosessin kulku kronologisessa tapahtumajärjestyksessä. Kaa-

viosta käyvät vaivattomasti ilmi tapahtumiin osallistuvien tahojen vastuut kussakin prosessin vai-

heessa yhdellä silmäyksellä. Prosessin alku- ja lopputilanne pitäisi lähteä asiakkaasta ja päättyä 

asiakkaaseen. Vastuiden näkökulmasta jokainen vaihe olisi hyvä avata erilliselle lehdelle, josta 

käyvät ilmi kunkin vaiheen vastuut ja tarvittaessa työohjeistukset.  

Kuva 3. Resurssit ja aika -kaavio (Mukaillen Kvist 1995, 80.) 
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2.6.3 Kalanruotokuvaaja 

Kuvatessa prosessi kalanruotokuvaajalla, siitä on helppo ja nopea muodostaa yleiskuva kyseessä 

olevasta prosessista. Kalanruotokuvaajassa oikeassa reunassa on aina prosessissa syntyvä tuote 

tai palvelu. Kalanruotokuvaaja vastaa siihen yksinkertaiseen kysymykseen, mikä on syntyvä tuote 

tai palvelu, jota ei syntyisi ilman kyseessä olevaa prosessia. Tuotteeseen tai palveluun liittyvät 

osaprosessit ovat koottuna kalanruotokuvaajassa ajallisessa järjestyksessä lopputuleman vasem-

malla puolella ensimmäisestä vaiheesta alkaen siten, että prosessin ensimmäinen vaihe on ku-

vaajan vasemmassa reunassa. Osaprosessit jakautuvat vielä omiin alalokeroihinsa laadullisten te-

kijöiden, työvaiheiden ja mittauskohteiden perusteella. (Kvist 1995, 78-79.)  

Kalanruotokuvaajaa kutsutaan toisella nimellä Ischikawa -analyysiksi keksijänsä nimen mukai-

sesti. Kuvaajaa voidaan käyttää myös prosessin analyysin suorittamiseen esimerkiksi aivoriihi-

tyyppisessä toiminnassa ongelmienratkaisuun. Piirtäminen aloitetaan ongelman määrittelemi-

sellä ja kirjoittamalla se kaavion oikeaan reunaan. Seuraavaksi piirretään ”selkäruoto”, johon ale-

taan listaamaan kunkin ongelman perussyitä poikkiruodoilla. Sopivaksi määräksi poikkiruotoja 

suositellaan kolmesta viiteen kappaletta. Tämän jälkeen aletaan kirjata ongelmia, joista perussyyt 

johtuvat. Analyysi etenee aina eteenpäin ”miksi” -kysymyksellä. Kuvassa 6 on esimerkki tarjous-

pyynnön myöhästymiseen liittyvistä ongelmista käyttäen kalanruotokuvaajaa. (Lecklin 1997, 

201.) 

Alla oleva kuva 4 kertoo tarjouksen myöhästymiseen johtuvista syistä. Analyysin avulla voi selvit-

tää minkä tahansa ongelman, joka on sijoitettu kaavion oikean reunaan. Syyt voivat olla moninai-

sia ja tämä onkin helppo tapa tehdä ongelmakohteet näkyväksi, joihin on helpompi puutua ja 

tehdä tarvittavat korjaukset. Kaavion kysymykset vastaavat aina miksi kysymykseen.  
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Kuva 4. Syy- ja seurausanalyysi (Mukaillen Lecklin 1997, 202.) 

2.7 Prosessien tehokkuus 

Prosessien tehokkuudessa on kyse loppujen lopuksi siitä, kuinka hyvin ja nopeasti arjessa asiat 

oikeasti tehdään. Kuinka kauan tuotteen toimitus kestää ja paljonko se vaatii resursseja, pitääkö 

toimituksen aikataulu paikkansa, ja onko sen sisältö virheetön tai kuinka kauan asiakas jonottaa 

puhelinpalvelussa saadakseen asiantuntijan apua. Voidaankin helposti ajatella, että edellä kuva-

tut asiat ovat työntekijöiden, työnjohtajien tai keskijohdon ongelmia ja ylemmän johdon tarvitsee 

puuttua niihin vasta sitten, jos niissä alkaa ilmetä suuria ongelmia. Usein ylin johto onkin täysin 

tietämätön käytännön ongelmista. Tosiasia kuitenkin on, että useimmissa tapauksissa operatiivi-

sella suorituskyvyllä voi olla strategisiakin merkityksiä. (Laamanen 2005, 151.) 

Ennen kuin voidaan lähteä määrittelemään prosessien tehokkuutta, on ymmärrettävä kuinka ne 

toimivat ja millaiset syy-seuraussuhteet yksittäisellä prosessilla on. Prosessi koostuu erilaisista yk-

sittäisistä tehtävistä, jotka oikein tehtynä tietyssä järjestyksessä luovat arvoa asiakkaalle. Organi-

saatiossa on useita lukuisia tällaisia toimintojen ketjuja, jotka liittyvät vaikkapa myyntiin, markki-

nointiin, toiminnan suunnitteluun ja kehitykseen sekä palvelujen tai tuotteiden tuottamiseen. Yk-

sittäiset prosessit eivät vielä sinällään tee mitään, vaan ne vaativat toteutuakseen resursseja. Re-

surssit voivat olla tapauksen mukaan työaikaa, osaamista, oikeita menetelmiä, tiloja, laitteita ja 
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koneita sekä rahaa. Perimmäinen kysymys onkin, onko edellä kuvattujen resurssien käyttö teho-

kasta suhteessa niistä syntyvään arvoon. Tehokkuuteen vaikuttavat myös ympäröivät olosuhteet, 

jossa kyseistä prosessia suoritetaan. (Laamanen 2005, 151.) 

Prosessien tehokkuutta vertaillessa nousee esille käsite prosessin virtaustehokkuus. Prosessi sa-

nana tulee latinasta ja karkeasti suomennettuna se tarkoittaa eteenpäin viemistä. Prosessin ai-

kana joku prosessissa syntyvä tuote tai palvelu jalostuu edelleen. Tätä toimintaa kutsutaan vir-

tausyksiköksi. Luonteeltaan virtausyksikkö voi olla informaatiota, ihmisiä tai jotain materiaalia. 

Prosessit tulisi määritellä virtausyksiköiden näkökulmasta, jotta fokus oikeasti pysyy itse proses-

sissa. (Modig, Åhlström & Tillman 2013, 27 -28.) 

Hyvässä resurssitehokkuudessa käytettävissä olevat resurssit antavat arvoa niin paljon kuin mah-

dollista tarkastelussa olevalla ajanjaksolla virtausyksiköille ja resurssit ovat maksimaalisessa käy-

tössä, kuten kuvassa 5. Hyvässä virtaustehokkuudessa taas virtausyksikkö saa lisäarvoa mahdolli-

simman pitkän aikaa tarkastelussa olevalla ajanjaksolla, kuten kuvassa 6. Tällöin resurssit ovat 

kuitenkin vajaalla käytöllä. Virtaustehokkuutta tarkastellessa kiinnitetään huomiota, kuinka no-

peasti virtausyksikkö siirtyy prosessin lävitse. (Modig ym. 2013, 28-30.) 

Resurssitehokkuudessa yritetään hyödyntää käytettävissä olevia resursseja mahdollisimman te-

hokkaasti, mutta tämä puolestaan hidastaa virtausta. Riippuvuustekijät erottelevat nämä erilaiset 

tehokkuuden muodot toisistaan. Virtausyksikön läpimenoajalla voidaan laskea prosessin virtaus-

tehokkuus, alkaen prosessin alusta ja päättyen prosessin loppuun. Prosessin rajat ovat määritet-

tävä oikealla tavalla, sillä se vaikuttaa läpimenoajan mittaukseen ja siitä saatavan tulokseen. Pro-

sessi ja läpimenoaika tulisi määritellä siten, että se sisältää ajan tarpeen tunnistamisesta sen tyy-

dyttämisajankohtaan. Läpimenoaika on se aikaväli, jonka aikana virtausyksikkö kulkee prosessin 

lävitse. (Modig ym. 2013, 28-30.) 

 

 



28 

 

Kuva 5. Resurssitehokkuus (Modig ym. 2013, 21.) 

 

 

Kuva 6. Virtaustehokkuus (Modig ym. 2013, 29.) 

Virtaustehokkuuden taustalla on kaksi tärkeää seikkaa, tarve ja arvo. Virtausyksikön näkökul-

masta arvoa muodostuu lisää tai se muuttuu, kun virtausyksikkö jalostuu ja etenee jollain tavalla 

prosessissa. Tästä hyvänä esimerkkinä on materiaalin tai raaka-aineen työstäminen. Vastaavasti 

tuottamatonta arvoa on se aika, jolloin virtausyksikkö ei jalostu millään tavalla. Esimerkiksi raaka-

aineet odottavat varastossa prosessiin pääsemistä. On olemassa kuitenkin joitakin tapauksia, 

joissa itse odottaminen on arvoa lisäävää aikaa ja se kuuluu itse prosessiin. Tällaisia asioita voivat 

esimerkiksi olla juuston kypsyttäminen tai viskin valmistus. Arvon määrittely ei aina välttämättä 

ole yksinkertaista, sillä se riippuu hyvin paljon asiakkaasta. Jos konkreettisen asiakkaan määrittely 

on vaikeaa, voidaan keskittyä tarpeisiin, joita prosessi tai organisaatio tyydyttää. (Modig ym. 

2013, 30-31.) 

Ihmisten ollessa virtausyksiköitä, tarpeet jakautuvat välillisiin ja välittömiin tarpeisiin. Välitön 

tarve on jotain konkreettista, kuten esimerkiksi lentomatka, jolla ihminen siirtyy paikasta toiseen. 

Tähän kuuluu myös välillisiä tarpeita, jotka ovat usein jotain elämyksiä tai kokemuksia. Tässä ta-

pauksessa se voisi olla esimerkiksi lentäminen bisnesluokassa, jolloin itse lentomatka on myös 

miellyttävä kokemus hyvällä palvelulla ja viihtyisällä matkustusympäristöllä. Samalla kertaa täyt-

tyvät asiakkaan välitön ja välillinen tarve. (Modig ym. 2013, 31.) 

Virtaustehokkuus on tietty joukko toimintoja, jotka tuottavat arvoa summattuna suhteessa läpi-

menoaikaan. Tarkemmin sanottuna kyse on arvon siirtymisen tiheydestä, eli mikä on arvoa tuot-

tavien toimintojen osuus suhteessa läpimenoaikaan. Virtaustehokkuudessa ei nopeuteta arvoa 

tuottavia toimintoja, vaan karsitaan arvoa tuottamattomia toimintoja yrittäen samalla maksi-
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moida arvon siirtymisen tiheys. Virtaustehokkuudessa pyritään löytämään sopiva nopeus suorit-

taa arvoa tuottavia vaiheita, joka kävisi niin asiakkaalle kuin prosessista vastuussa olevalle orga-

nisaatiolle. Lähtökohtaisesti prosessi toimii sitä paremmin, mitä pienempi läpimenoaika on. On 

kuitenkin huomioitava, että välilliset tarpeet huonontavat virtaustehokkuutta ja pidentävät läpi-

menoaikaa. Asiakkaan tarpeet määrittelevät aina arvoa tuottavat toiminnot ja saavutettavan vir-

taustehokkuuden. (Modig ym. 2013, 32-34.) 

2.7.1 Littlen laki 

Littlen laki selittää miksi prosessit liikkuvat eri nopeudella. Littlen lain mukaan läpimenoaikaan 

vaikuttavat kaksi eri tekijää: jaksoaika ja keskeneräisten virtausyksiköiden lukumäärä. Keskeneräi-

set yksiköt ovat niitä tekijöitä, jotka ovat jo prosessin sisällä, mutta odottavat valmistumista. Jak-

soajaksi kutsutaan sitä aikaa, joka kuluu keskimäärin kahden prosessista poistuvan yksikön välillä. 

Voidaankin todeta Littlen lain mukaan, että jaksoajan pidentyminen lisää virtausyksikön läpime-

noaikaa. Pitkän jaksoajan perusteella voidaankin todeta, ettei työskentely onnistu nopeammin ja 

tarvittavasta kapasiteetista on pulaa. Läpimenoaika kasvaa samassa suhteessa, mitä enemmän 

on käsiteltäviä virtausyksiköitä, edellyttäen jaksoajan pysyvän vakiona. Mikäli halutaan saavuttaa 

erinomainen resurssitehokkuus, resurssien täytyvät olla jatkuvasti käytössä ja on laadittava jon-

kunlainen virtausyksikköpuskuri, jolloin ei ole vaaraa työn loppumisesta. Tällöin virtausyksiköt 

jäävät odottamaan aina vapaata resurssia, mutta tämä taas puolestaan lisää läpimenoaikaa. Toi-

sin sanoen, hyvä virtaustehokkuus ja lyhyt läpimenoaika heikentävät tehokasta resurssien käyttöä 

ja näin ollen yksittäisiä keskeneräisiä virtausyksiköitä on vähemmän. Kokonaisuutena ajatellen 

voidaan helposti puhua paradoksaalisesta tilanteesta. (Modig ym. 2013, 37-39.) 

2.7.2 Pullonkaulojen laki 

Pullonkaulojen laki helpottaa ymmärtämään mitkä asiat estävät organisaatioiden prosesseja ke-

hittymästä tehokkaiksi. Nämä ovat yleensä joitain osaprosesseja, yksittäisiä toimintoja tai proses-

sin vaiheita, jotka pullonkaulojen tapaan estävät ja rajoittavat yksiköiden läpivirtaamista proses-

sissa. Pullonkaulan lain mukaan prosessin läpimenoaika riippuu hyvin pitkälle siitä vaiheesta, jolla 

on pisin jaksoaika. Toisin sanoen pullonkaula muodostuu siihen osaan prosessia, jossa läpivirtaus 

on pienintä. Näin sillä on todella suuri vaikutus koko prosessin läpimenoaikaan. Pullonkaulana 
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olevilla prosesseilla on kaksi ominaispiirrettä. Jonon muodostuminen ennen pullonkaulaa ja pul-

lonkaulan jälkeiset vaiheet joutuvat odottamaan omaa vuoroaan. Helpoiten pullonkaulat pysty-

tään havaitsemaan niiden ollessa materiaalia tai ihmisiä. Joissakin tapauksissa se voi olla myös 

informaatiota, jota on hieman vaikeampi yhtä selvästi havaita. (Modig ym. 2013, 39.) 

Pullonkaulojen syntymistä ei voi voi koskaan välttää, sillä nopeuttamalla työskentelyä tai resurs-

seja lisäämällä pullonkaula ilmestyy aina jonnekin muualle prosessiin. Pullonkaulat lisäävät läpi-

menoaikaa, koska virtausyksiköistä muodostuu käsittelyä odottavien jono. Tässä yhteydessä kyse 

on odottelusta eikä se näin ollen ole arvoa tuottavaa aikaa. Prosessit ovat myös suoritettava tiet-

tyä järjestystä noudattaen ja prosesseissa aina esiintyy jonkin verran vaihtelua ulkoisien tekijöi-

den vuoksi. (Modig ym. 2013, 40.) 

2.7.3 Laki vaihtelun vaikutuksesta prosessiin 

Prosesseissa esiintyy aina vaihtelua eri syiden vuoksi. Syyt voidaan jaotella karkeasti kolmeen eri 

pääluokkaan: virtausyksiköt, ulkoiset tekijät ja resurssit. Vaihtelusta on erityisen hankala päästä 

eroon silloin kuin prosessissa olevat virtausyksiköt ovat ihmisiä, sillä heidän toimintaansa ei voida 

vakioida samalla tavalla kuin vaikkapa informaation tai materiaalien käsittelyä. Vaihtelun aiheut-

tajasta riippumatta vaihtelulla on vaikutusta prosessissa olevien eri tehtävien saapumisaikaan tai 

palveluaikaan. Vaihtelua syntyy siinä ajassa, joka kuluu eri virtausyksiköiltä prosessin läpivirtauk-

seen tai siihen saapumiseen. Saapumisajan ja käsittelyajan vaihtelulla on selkeä yhteys toisiinsa, 

sillä ensimmäisen vaiheen käsittelyyn kuluvalla ajalla on vaikutusta seuraavan vaiheen aloitusai-

kaan. Voidaankin todeta, että mitä enemmän prosessissa on vaihtelua, sitä pidempi on läpime-

noaika. Läpimenoajan kasvua voidaan tietyin edellytyksin kompensoida luomalla asiakkaalle vä-

lillistä arvoa. On kuitenkin huomioitava, että virtaustehokkuus laskee, mutta näin voidaan välttyä 

negatiivisilta reaktioilta huonoon virtaustehokkuuteen. (Modig ym. 2013, 40-43.) 

Edellä kuvattujen lakien pohjalta onkin selvää, että periaatteessa on mahdotonta päästä sellai-

seen tilanteeseen, jossa voitaisiin yhdistää onnistuneesti hyvä resurssi- ja virtaustehokkuus. Näi-

den lakien pohjalta voi kuitenkin yrittää tehdä parannuksia prosesseihin. Vähentämällä kesken-

eräisten virtausyksiköiden lukumäärää, jotka syntyvät jonoutumisesta, lyhentämällä jaksoaikaa, 

lisäämällä resursseja tai vähentämällä prosessin vaihtelun muotoja on mahdollista lisätä virtaus-

tehokkuutta. Useimmat organisaatiot ovat keskittyneet parantamaan pelkästään resurssitehok-
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kuutta. Sillä on kuitenkin usein kääntöpuolena virtaustehokkuuden laskeminen. Mikäli keskity-

tään liikaa ainoastaan resurssitehokkuuteen, se voi joissakin tapauksissa tuoda ongelmia, jotka 

vaativat lisätyötä. (Modig ym. 2013, 43-44.) 

2.8 Prosessien kehittäminen 

Prosessi koostuu toisiaan tietyssä järjestyksessä seuraavista tapahtumien ketjusta, jossa on en-

nalta määritetty prosessin syöte ja tuotos. Tämän ketjun uskotaan tuovan asiakkaalle hyötyä ku-

ten kuvassa 7 on havainnollistettu. Prosesseissa toistuvat selkeät tietyt vaiheet: suunnittelu, to-

teutus ja arviointi. Kantavana ajatuksena on määritellä kriittiset toiminnot ja samalla varmistaa, 

että asiat tulevat tehdyksi aina samalla tavalla sekä varmistaa halutun tuloksen syntyminen. On-

kin huomioitava, että prosessista eriytetään toiminnan parantaminen. Prosessiin myös liittyy lä-

heisesti niin sanottu takaisinkytkentä, eli asiakkaalta tuleva palaute. Palautteen pohjalta prosessia 

voidaan ohjata, mikäli tunnetaan prosessin tavoitteet ja keinot, joilla voidaan vaikuttaa prosessin 

kulkuun. Palautteen perusteella voidaan tehdä prossiin parantavia tai korjaavia toimenpiteitä. 

Tämä kuulostaa varsin yksinkertaiselta, mutta sen soveltaminen organisaation toimintaan tai joh-

toon ei aina välttämättä ole kovin yksinkertaista. (Laamanen 2005, 153-156.) 

 

Kuva 7. Organisaatio luo arvoa prosessinsa kautta (Mukaillen Laamanen 2005, 155.) 

Prosessit toteuttavat käytännössä organisaation strategiaa. Prosessit ovat joka tapauksessa ole-

massa organisaatiossa riippumatta siitä, ovatko ne kuvattu vai ei. Kuvatut prosessit kuitenkin aut-

tavat ymmärtämään toiminnan vaikutusta ja laajuutta organisaation lävitse. Tämä mahdollistaa 

tehokkaan organisaation johtamisen ja kehittämisen kohti asetettuja tavoitteita. Onkin väitetty 

sellaisten organisaatioiden oleva paremmassa asemassa kilpailutilanteessa, jossa organisaatio 

tuntee omat prosessinsa. (Laamanen 2005, 153-156.) 

Hyvä prosessijohtaminen lähtee siitä olettamuksesta, että keskeiset prosessit ovat tunnistettu, 

kuvattu, asetettu prosesseille validit mittarit, toimitaan prosessikuvausten mukaisesti, työkaluja 
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ja osaamista kehitetään sekä arvioidaan ja parannetaan toimintaa jatkuvasti. Tämä on havainnol-

listettu alla olevassa kuvassa 8. Toimivissa prosesseissa on kyse operatiivisestä tehokkuudesta ja 

siinä onnistuessa voidaan synnyttää jatkuvan parantamisen toimintamalli ja lisätä asiakassuun-

tautumista. Mikäli tässä onnistutaan oikein, asiakkaan saama palvelukokemus ja tyytyväisyys 

nousevat. Tuottajaorganisaatiossa henkilöstö oivaltaa oman paikkansa prosessissa, yhteistyö pa-

ranee ylitse osastorajojen ja myös organisaation tavoitteet selkeytyvät. Toimintaa parannetaan 

asiakkaan tarpeet huomioiden.  (Laamanen 2005, 153-156.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Tehokkaan toimintajärjestelmän kehittäminen prosessiajattelun avulla (Laamanen 2005, 

156.) 

Ennen kuin voidaan alkaa puhumaan prosessien kehittämisestä, on prosessit ensin kuvattava ja 

organisaation toimintatavat on tehtävä läpinäkyviksi. Kun tunnetaan organisaation olemassa ole-

vat toimintatavat, niiden kehittämistä on vasta sitten mahdollista suunnitella. (Virtanen & Wenn-

berg 2005, 144.) Useissa tapauksissa prosessien kehittäminen tapahtuu maltillisin askelin eikä se 

välttämä näy suoraan prosessikaaviossa, sillä se voi tapahtua yhden vaiheen sisällä. Tällainen ke-

hittäminen voi olla vaikkapa uusien työvälineiden tai tekniikoiden käyttöönotto, menettelytapoja 

virtaviivaistetaan ja rationalisoidaan tai proseduureja ja työohjeistuksia päivitetään. Joissakin ta-

pauksissa erillisten kehitystiimien perustaminen on perusteltua, erityisesti suurempia uudistuksia 

ja muutoksia tehtäessä. (Lecklin 1997, 165.) 
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Jokainen prosessiin osallistuva voi tehdä asioita paremmin, jotka heijastuvat suoraan kyseessä 

olevaan prosessiin. Näiden parannusten on kuitenkin lisättävä jollain tapaa prosessiin osallistu-

vien sidosryhmien kuten esimerkiksi asiakkaiden, henkilöstön tai tavarantoimittajien tyytyväi-

syyttä. Jotta parannusten tekeminen olisi ylipäätään mahdollista on ensin selvitettävä mitä sidos-

ryhmät prosesseilta ja toiminnoilta oikeasti odottavat. Tämä toimii hyvänä pohjana suoritetta-

valle kehitystyölle, jotta osataan keskittyä oikeisiin asioihin prosesseja parannettaessa. (Peters-

son, Ahlsén & Lehtimäki 2018, 26.) Työyhteisössä tapahtuva prosessikehittäminen toimii viiteke-

hityksenä käytännön työmenetelmien ja -tehtävien kehittämiselle, jossa painottuvat luonteeltaan 

kertaluontoiset ja välittömät parannukset työyhteisön toimintatavoissa (Seppänen-Järvelä & Va-

taja 2009, 13). Prosessien kehittäminen tähtää aina enemmän tai vähemmän työprosessien yk-

sinkertaistamiseen ja kodifiointiin yrittäen poistaa turhat kustannustekijät, päällekkäisyydet, li-

sätä toiminnan sujuvuutta ja nopeuttaa käsittelyaikoja. Nämä toimet yleensä paljastavat erilaisia 

toimintavaiheita, joihin kuluu aikaa ilman palvelun edistymistä ja jotka eivät tuota asiakkaalle mi-

tään arvoa. Yksittäiset prosessivaiheiden virheet vaikuttavat negatiivisesti koko prosessiin aiheut-

taen vain turhaa työtä ja muita lisäkustannuksia, joten siksi prosessien kehittämiseen on syytä 

panostaa. (Lumijärvi & Jylhäsaari 1999, 75-76.) 

Prosesseja kehitettäessä tulisi myös huomioida prosessissa työskentelevien henkinen puoli. Pel-

kät tekniset ja konkreettiset asiat eivät vielä itsessään kehitä prosessia, sillä työntekijät on myös 

saatava kehitykseen mukaan. Kehitykselle onkin luotava edellytykset organisaation ylemmiltä ta-

soilta lähtien. Kuvassa 9 on kuvattu konkreettiset toimenpiteet ja työntekijöiden henkistä muu-

tosta tukevat keinot prosessien kehittämisessä. Kehitys alkaa nykytilanteen kartoittamisella ja ta-

voitteeksi asetetaan sellainen tilanne, johon pyritään.  

Kuva 9. Prosessien kehittäminen (Mukaillen Lecklin 1997, 148.) 
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Läpimeno- ja toimitusajat ovat palveluorganisaatioiden prosessien tyypillisimpiä kehityskohteita, 

sillä niillä voidaan parantaa palveluprosessin asiakaslaatua, sen sujuvuutta sekä leikata kustan-

nuksia. Kehittämishankkeissa ylitetään monesti osastorajat ja siksi prosessia pitäisikin pystyä tar-

kastelemaan yhtenä isona kokonaisuutena. Kehittämistoimenpiteet lähtevät ulkoisten ja sisäisten 

asiakkaiden tarpeista ja odotuksista pitäen mielessä kuitenkin mahdollisten kustannussäästöjen 

syntymisen. Toimintavaiheita ja toimia tulisi tarkastella kriittisesti sekä pohtia mitkä tuottavat oi-

keasti arvoa asiakkaalle. Turhat toimintavaiheet tulisikin poistaa järjestelmällisesti. Tällä tavalla 

toimiessa pyritään tuottamaan paremmin asiakkaan tarpeita vastaava prosessi ilman lisäarvoa 

tuottamattomia toimintavaiheita. Toimintojen purkua eri osavaiheisiin, vuokaavioita, simulointia, 

kustannusten tai ongelmien paikantamista palveluketjun eri vaiheisiin voidaan käyttää analysoin-

timenetelminä prosessien kehittämisessä. Ongelmien alkulähteet ja syyt pyritään selvittämään 

niin tarkasti, että niihin voidaan kehittää toimivat ratkaisut. (Lumijärvi & Jylhäsaari 1999, 97.) 

Yksilöiden ja yhteisöjen kehitystä leimaa tiedostamatta se tosiasia, että uudet toimivat rutiinit ja 

käytänteet vakiinnuttavat oman paikkansa tavaksi toimia ja suorittaa erilaisia tehtäviä ajallaan. 

Riippuen siitä kuinka kauan ja kuinka hyvin jotkin tietyt rutiinit ovat toimineet, sitä hankalampi 

niistä on luopua, vaikka ne olisivatkin tehottomia ja ympäröivät olosuhteet olisivat muuttuneet. 

Työyhteisössä vanhat ja turvallisiksi koetut rutiinit voivat toimia hyvinkin pitkään, ellei toiminnan 

seurauksena jouduta konfliktitilanteisiin. Joskus tulee yksinkertaisesti eteen sellaisia tilanteita, 

joissa ei voida jatkaa vanhoilla rutiineilla ja prosesseilla. Tällaisia tilanteita voivat esimerkiksi olla 

organisatoriset muutokset organisaatiossa tai työyhteisössä vallitsevat kriisit. Prosessien kehitty-

mistä voi harjoittaa ennakoivasti ja jatkuvaa kehittämistä noudattaen, eikä vain pelkästään pakon 

edessä. Prosessikeskeinen kehittäminen keskittyy yhteisön arkipäivän tutkimiseen. Tällöin voi-

daan tarkastella esimerkiksi työyhteisön sisäistä työnjakoa, pohtia ydintehtäviä ja tarvittaessa ko-

keilla uusia ja parempia työtapoja. (Murto 2001, 32-33.) 

Prosessien kehittämisessä tulisi suosia tiimityöskentelyä. Kehittämistiimit voivat olla luonteeltaan 

prosessin uudistamistiimi tai laadunkehittämistiimi. Uudistamistiimistä voidaan myös käyttää ni-

mitystä re-engineering-tiimi. Uudistamistiimin tavoitteena yleensä on tehdä merkityksellisiä 

muutoksia itse prosessiin tai jopa suunnitella se kokonaan uusiksi. Tässä tapauksessa on huoleh-

dittava, että tiimi koostuu mahdollisuuksien mukaan prosessin eri funktioihin osallistuvista hen-

kilöistä mahdollisimman hyvän kokonaisnäkemyksen varmistamiseksi kohteena olevasta proses-

sista. Laadunhallintaan ja tietotekniikkaan liittyvien asioiden tietämys on välttämätöntä. Tiimin 

koko saattaa vaihdella kehittämisprojektin eri vaiheissa, mutta on suositeltavaa varmistaa pienen 

ydintiimin säilyminen koko kehitysprojektin ajan. Menestyäkseen kehittämistiimin jäsenten tulisi 
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olla ammattitaitoisia, analyyttisiä ja luovia persoonia sekä keskenään yhteistyöhön kykeneviä. Mi-

käli kyseessä on uudistamistiimi, tiedotuksen merkitystä ei pidä unohtaa. (Lecklin 1997, 144.) Pro-

sessin pienet parannukset ovat mahdollista toteuttaa prosessin sisäisesti, mutta isommat muu-

tokset usein vaativat projektimuotoisen toteutuksen, jonka tarve arvioidaan hyötyprioriteettia 

apuna käyttäen. (Lecklin & Laine 2009, 44.) 

Laadunkehittämistiimi on huomattavasti pienempi ja sen tehtäväkenttä on suppeampi verrattuna 

prosessin uudistamistiimiin. Tiimin tehtävänä on valvoa prosessin tilaa ja tarvittaessa tehdä kor-

jaus- ja kehittämistoimenpiteitä. Laadunkehittämistiimissä ei tarvita erikoisammattilaisia, mutta 

prosessiin liittyvien avainalueiden tuntemusta siitä on kuitenkin löydyttävä. (Lecklin 1997, 144.) 

Tiimien vastuulla on suorittaa prosessin kehittämiseen liittyvät työvaiheet. He määrittelevät ja 

dokumentoivat prosesseille asetettavat vaatimukset, kehittelevät uusia ratkaisuja, järjestävät 

prosessin mittauksen ja palautteen keräämiseen liittyvät asiat, varmistavat prosessien oikeelli-

suuden asiakkailta ja toteuttavat prosessin parantamiseen liittyviä toimenpiteitä. Laadunkehit-

tämistiimin jäsenten tulee olla mukana prosessin päivittäisissä toiminnoissa ja varmistaa heille 

riittävästi aikaa osallistua prosessien kehittämis- ja parantamistoimenpiteisiin. (Lecklin 1997, 

144.) Organisaatiolla tulisikin olla toimivat menetelmät normaalin työn ohessa tapahtuvaa uusien 

ja toimintaa kehittävien ideoiden keräämistä, kirjaamista, arviointia ja analysointia varten. Kunkin 

prosessin omistaja on vastuussa prosessien kehittämisestä ja ideoiden keräämisestä sekä niiden 

hyödyntämisestä. (Lecklin & Laine 2009, 206.) 

Jatkuvan parantamisen toimintamallin on tarkoitus pitää huoli, että luotu toimintajärjestelmä lu-

nastaa sille asetut tavoitteet. Prosessien jatkuva parantaminen liittyy useimmiten johonkin orga-

nisaation tukiprosessiin, joka sisältää prosessien suunnittelua ja kehittämistä. Tämä myös auttaa 

katselmointikäytäntöjen ja arviointimenettelyjen muodostumisessa.  
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Kuva 10. Strategisesti johdettu prosessien jatkuva parantaminen (Mukaillen Laamanen 2005, 

164.) 

Prosessien laadun yhdeksi sudenkuopaksi voidaan kutsua virhekeskeistä ajattelumallia, jossa vir-

heitä aletaan korjaamaan vasta sitten kun ne ovat havaittu tuotteen tai palvelun tuotannossa. 

Jälkikäteen virheiden korjaaminen tarkoittaa käytännössä tuotteiden valmistuksessa eri asteista 

materiaalihukkaa ja palvelutuotannossa asioiden tekemistä kahteen kertaan, unohtamatta asia-

kastyytyväisyyttä. Laatutyössä kannattaakin sen sijaan panostaa virheiden ehkäisemiseen ja 

tehdä asiat kerralla oikein. Liian pitkälle vietynä laatutyö ei kovin hyvin istu asiantuntijaorganisaa-

tioihin sen virhekeskeisyytensä vuoksi, sillä se herkästi tukehduttaa luovuutta ja kitkee unelmia. 

Toiminnan muuttaminen ei tulisi perustua yksittäisten virheiden pohjalta tapahtuviin muutoksiin, 

sillä riskinä on joukko uusia virheen lähteitä. Virheiden ja valituksien analysointia ei sovi unohtaa, 

mutta samalla tavalla kannattaa kiinnittää huomiota myös onnistumisiin. Tällainen vastakkain-

asettelu auttaa luomaan kokonaiskuvan prosessin laadukkuudesta. (Lecklin & Laine 2009, 44.) 

Vaihtelua prosessin sisällä esiintyy aina, siitä ei päästä koskaan eroon varsinkaan asiantuntija- tai 

palvelutyössä. Ei toivotun vaihtelun taustalla piilee yleensä kiire, väsymys tai työntekijän osaa-

mattomuus. (Pitkänen 2010, 98-100.) Prosessien parantaminen on aina mahdollista, kun työnte-

kijät saadaan se ymmärtämään ja sisäistämään. Tällöin on saatu luotua perusta jatkuvalle proses-

sien parantamiselle ja kehittämiselle.  (Lecklin & Laine 2009, 44.) Hyvässä organisaatiossa kehite-

tään jatkuvasti toimintaa ja organisaation prosessien vakiinnuttaminen käytäntöön on paras 
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keino ehkäistä poikkeamia ja virheitä. Teollisessa organisaatiossa tässä yhteydessä puhutaan 

vaihtelun poistosta, kun taas palvelutuotannossa ei toivotusta tilanteesta. (Pitkänen 2006, 179.) 

2.8.1 Six Sigma 

Six Sigman pyrkii tuottamaan asiakkaille lähestulkoon täydellistä palvelua tai tuotteita. Käytän-

nössä se tarkoittaa tilastollisesti nolla virhettä sekä sellaista visiota ja strategiaa, joilla sille tasolle 

päästään. Six Sigma keskittyy täysin asiakkaaseen, saatavilla oleviin faktoihin ja muuhun olennai-

seen dataan viedäkseen organisaatiota oikeaan suuntaan parempien prosessien ja ratkaisujen ke-

hittämisessä. Sen tarkoituksena on kaikkien organisaation alueiden parantaminen siten että, asi-

akkaiden, teknologian ja markkinoiden muuttuvista tarpeiden täyttymisestä huolehditaan. Tästä 

myös hyötyvät samalla asiakkaat, organisaation osakkaat ja työntekijät. Six Sigman tavoitteena 

on parantaa asiakastyytyväisyyttä, lyhentää läpimeno- eli jaksoaikaa, vähentää vikoja ja ei jalos-

tusarvollista työtä. Parannukset edellä kuvatuissa asioissa mahdollistavat liiketoiminnassa kus-

tannussäästöjen syntymisen, liikevaihdon lisäyksen ja uusien asiakkaiden hankkimisen. (Karjalai-

nen & Karjalainen 2002, 17.) 

Kehitysmetodina Six Sigma soveltuu käytettäväksi niin teollisiin liiketoimintaprosesseihin, tuotan-

toprosesseihin kuin toimitusprosesseihinkin. Sitä voidaan myös soveltaa hallinto- tai palvelupro-

sesseihin riippumatta siitä, onko kyseessä liiketoimintaa harjoittava yhtiö vai voittoa tavoittele-

maton yhteisö. Onkin huomioitava, että Six Sigmaa käytetään prosesseihin eikä tuotteisiin. (Kar-

jalainen & Karjalainen 2002, 31.) 

Taulukossa 2 on esitetty prosessin parantamisen viisi eri vaihetta Six Sigman mukaisesti. Kussakin 

vaiheessa on omat prosessiin parantamiseen liittyvät määrittelytoimet ja prosessin suunnittelu- 

tai jo olemassa olevan prosessin uudelleensuunnittelutoimet.  

 

SIX SIGMA PROSESSIEN PARANNUS 

Six Sigman vaiheet Prosessin parannus Prosessin suunnittelu / uudelleen-
suunnittelu 

1. Määrittely 

• Tunnista ongelma. 

• Määrittele vaatimukset. 

• Aseta tavoite. 

• Tunnista onko suppeat vai laa-
jat ongelmat. 

• Määrittele tavoite / muutos vi-
sio. 

• Selkeytä ongelman laajuus ja 
asiakasvaatimukset 
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2. Mittaus 

• Kelpuuta ongelma / prosessi. 

• Viimeistele ongelma / tavoite. 

• Mittaa avainkohdat / inputit. 

• Mittaa vaatimusten suoritus-
kyky. 

• Kerää prosessin hyötysuhteen 
määrityksessä tarvittavaa da-
taa. 

3. Analysointi 

• Luo syy - seuraus hypoteesi. 

• Tunnista keskeiset ydinsyyt. 

• Kelpuuta hypoteesi. 

• Tunnista ”paras käytäntö”. 

• Arvioi prosessisuunnitelmaa 
o arvon / ei -arvon lisäys. 
o pullonkaulat / katkok-

set. 
o vaihtoehtoiset ”polut” 

• Viimeistele vaatimuksia. 

4. Parannus 

• Luo idea, kuinka poistaa ydinsyyt. 

• Testaa ratkaisu. 

• Standardisoi ratkaisu / mittaa tu-
los. 

 

• Suunnittele uusi prosessi 
o haasteelliset oletukset. 
o käytä luovuutta. 
o virtausperiaate. 

• Toteuta uusi prosessi, raken-
teet ja systeemit. 

5. Ohjaus 

• Luo standardimittaukset ylläpitä-
mään suorituskyky. 

• Korjaa ongelmat jos niitä syntyy. 

• Luo mittaukset ja katselmoi yl-
läpitääksesi suorituskyvyn. 

• Korjaa ongelmat, jos niitä syn-
tyy. 

Taulukko 2. Prosessin parannus ja prosessin suunnittelu (Mukaillen Karjalainen & Karjalainen 

2002, 49.) 

2.8.2 PDSA / PDCA 

PDSA-sykli on prosessin parannukseen ja siinä työskentelevien ihmisten oppimiseen liittyvä 

eräänlainen vuokaavio. Lyhenteen kirjainten taustalla ovat englanninkieliset sanat plan-do-study-

act. Tästä syklistä esimerkki kuvassa 11. Jotkut lähteet puhuvat myös PDCA-prosessista, jonka ly-

henteen takana ovat englanninkieliset sanat plan-do-check-act. Molemmat tarkoittavat sinällään 

samaa asiaa, mutta ensin mainitussa lyhenteessä termi study nostaa esiin tarkoitushakuisesti py-

sähtymisen merkityksen kokeessa saatujen tulosten arvioinnissa ja päätöksenteon merkitystä en-

nen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen. Molemmille menetelmille yhteistä on toisiaan samassa 

järjestyksessä seuraavat vaiheet, joiden tarkoituksena on parantaa prosessin toiminnallista suo-

rituskykyä ja tuottaa uutta tietoa perustuen erilaisiin kokeiluihin ja litterointiin. PDSA -menetelmä 

perustuu havaintojen perusteella syntyneeseen hypoteesiin, joka on arvaus tulevista tapahtu-

mista. Tämän jälkeen hypoteesi varmistetaan empiiristen kokeilujen perusteella. Tällä tavalla saa-

daan yleistettäviä lainalaisuuksia induktiivista päättelykykyä hyödyntäen. (Torkkola 2015, 39-40.) 
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Kuva 11. Plan do study act – vaiheet (Mukaillen Torkkola 2015, 41.) 

Plan eli suunnitteluvaiheessa on olemassa prosessin parannusidea, jonka toimivuuden testaus 

suunnitellaan etukäteen. Käytännössä se tarkoittaa hypoteesin määrittelyä, eli mikä on odotetta-

vissa oleva tapahtuma. Mitkä ovat oikeat mittarit ja pohdintaa, mikä vahvistaa kokeen onnistu-

misen sekä kuinka koe aiotaan toteuttaa. Oikeassa toiminnassa sen sijaan pohditaan, kuinka muu-

tos viedään käytäntöön ja vakiinnutetaan uudeksi normiksi, jos se todetaan toimivaksi. (Torkkola 

2015, 41.) 

 Do eli käytännön toteutusvaiheessa muutos toteutetaan käytännössä niin pienessä mittakaa-

vassa kuin se on mahdollista suorittaa. Kuten yksi tunti tai päivä, yksi osasto tai yksi henkilö, riip-

puen tapauksesta. Tätä vaihetta ei kannata toteuttaa liian laajasti, sillä se on omiaan aiheutta-

maan hidastelua ja kokeilun toteuttamisen kustannusten nousua. (Torkkola 2015, 41.) 

Study eli tutkimisvaiheessa pohditaan kokeen onnistumista ja saavutettiinko odotettavissa oleva 

tulos. Samalla tarkastellaan odottamattomia esteitä tai virheitä, jos jokin meni pieleen edellisessä 

vaiheessa. Mikäli mukana on tilastollisia menetelmiä, on huomioitava tulosten satunnaisuusteki-

jät, vaikka tulokset olisivatkin sitä mitä toivotaan. (Torkkola 2015, 42.) 

Viimeisessä act eli päättämisvaiheessa päätetään, onko tehty muutos syytä ottaa osaksi käytän-

töä ja alkaa levittämään sitä myös laajemmalle alueelle. Testissä kertyneiden kokemusten perus-

teella ennustetaan, onko muutos kannattava vai onko se parempi jättää kokonaan toteuttamatta. 

Mikäli muutos ei ole sinällään järkevä toteuttaa voidaan muuttaa metodia, hypoteesia tai tavoi-

tetta ja kokeilla sitä uudelleen vaihe vaiheelta sekä unohtaa alkuperäinen idea. (Torkkola 2015, 

42.) 
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PDSA -kehä voi pyörähtää ympäri kerran tunnissa, päivässä, viikossa, kuukaudessa tai vuodessa. 

Vauhti riippuu täysin kehitykseen osallistuvista ihmisistä. Mitä nopeammin kehä pyörii, sen no-

peammin toiminnan kehittyminen tapahtuu. Kehän pyörintä hidastuu sitä mukaa, mitä suurem-

pia kokeet ovat. Jokaisella kehän pyörähdyksellä voidaan käyttää hyväksi edellisellä pyöräyksellä 

saatuja tietoja ja faktoja. (Torkkola 2015, 43.) 

PDCA on hyvä tuki niin pieniin kuin isompiinkin toiminnan parantamista tähtääviin hankkeisiin. 

Pienissä parannuksissa siihen menee vain muutama minuutti, mutta on syytä pitää mielessä, ettei 

hypätä yhdenkään vaiheen ylitse. Näin toimimalla varmistetaan parannuksen laatu ja ongelman 

ratkaisu. (Petersson ym. 2018, 93.) PDCA tai PDSA kehän mukaista toimintaa voi tapahtua kaikki-

alla, missä halutaan suorittaa laadukasta ja järjestelmällistä työtä sekä parantaa toimintaa jatku-

vasti pyrkien kohti asetettuja tavoitteita. (Pesonen 2007, 64.) 

2.9 Prosessin mittaaminen 

Prosesseja on järkevää mitata sen tarkoituksen tai kriittisten vaiheiden avulla. Mittaustavan, pro-

sessin asiakkaan tai kysymyksen asettelu vaikuttaa suuresti mittaustulokseen ja sen hyödyllisyy-

teen. Prosessin mittausta kannattaa lähteä lähestymään alla olevan listan viiden kysymyksen 

avulla. (Laamanen 2005, 166.) Tuotoksella viitataan tietoon tai tavaraan prosessien yhteydessä, 

mutta tilanteen mukaan myös voi olla kyse asiakaskohtaamisesta tai -tapahtumasta. Organisaati-

oille, jotka tuottavat tavaroita ja erilaisia hyödykkeitä on tyypillistä tuotteiden tarkka spesifiointi. 

(Laamanen 2005, 175.) 

1. Mikä on prosessin tarkoitus ja miten tämän tarkoituksen toteutumista mitataan? 

2. Mikä on prosessin kriittinen vaihe ja miten siinä onnistumista mitataan? (Laamanen 2005, 

166.) 

Kysymyksiin vastaamista helpottavat alla olevat väitteet. 

1. Prosessin tarkoitus on tehdä tehtävä, suoritus tai työ. 

2. Prosessin tarkoitus on tuottaa tuotos tai tulos. 

3. Prosessin tarkoitus on tuottaa hyötyä tai saada aikaan vaikutuksia. (Laamanen 2005, 166.) 
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Kun prosessin tarkoitus on selvillä, tulee prosessin kriittisten vaiheiden tunnistaminen. Prosessi 

koostuu lukuisista eri työvaiheista ja tehtävistä. Jotkin työvaiheet tai tehtävät voivat olla sellaisia, 

ettei niiden suoritustavalla ole kovinkaan suurta merkitystä, kunhan ne vain tulevat tehdyksi. Jot-

kut taas ovat sellaisia, että niiden suoritustapa vaikuttaa merkittävästi koko prosessin suoritusky-

kyyn. Siksi onkin perusteltua painottaa näiden asioiden merkitystä. Jos aikaa käytetään ei kriittis-

ten toimintojen standardointiin tai ohjeistamiseen, ei prosessin suorituskyky juurikaan parane. 

Siksi onkin tärkeää keskittyä kriittisiin vaiheisiin. Se voi olla joissakin tapauksessa prosessin pul-

lonkaula, reilusti hyötyä tuottava vaihe, vaatia paljon aikaa ja resursseja tai muutoin sisältää 

muun tyyppisiä riskejä. (Laamanen 2005, 167.) 

Mittaus voi kohdistua prosessin syötteisiin tai tuotoksiin, tuotoksen ominaisuuksiin tai toimivuu-

teen liittyviin tekijöihin. Yhtä lailla voidaan myös mitata asiakashyötyä tai muita vastaavia vaiku-

tuksia. On myös mahdollista mitata prosessiin tarvittavien resurssien käyttöä tai toimittajien ky-

vykkyyttä toimittaa prosessin tarvitsemia tarkoituksenmukaisia syötteitä. Edellä kuvatut tiedot 

antavat mahdollisuuden prosessin suorituskyvyn arviointiin. Useimmissa tapauksissa on perustel-

tua kohdistaa huomio prosessin kriittisiin tekijöihin ja valita pysyväksi mittaustavaksi sellainen 

kohde joka omaa strategista merkitystä. Tällaisia arvoja ovat esimerkiksi toimituksen täsmällisyys, 

prosessin läpimenoaika tai sen kustannukset. Muita arvoja aletaan mittaamaan vasta sitten, jos 

prosessissa on pahoja ongelmia tai sitä halutaan muuten kehittää kokonaisvaltaisesti. On kuiten-

kin huomioitava, että prosessin suorituskykyyn vaikuttavat myös organisaation ulkoiset tekijät ja 

niille ei välttämättä voi tehdä mitään riippuen ulkoisesta tekijästä. (Laamanen 2005, 169.) 

Prosessien mittaaminen voidaan jakaa prosessin suorituskyvyn mittaamiseen ja prosessin analy-

sointi-, ohjaus- ja seurantamittareihin. Suorituskykymittari kertoo tuottaako prosessi tarkoituk-

senmukaista ja haluttua tulosta, jota mitataan tarkoituksen toteutumisena, ei tekemisenä. Suori-

tuskykymittari ei saa olla riippuvainen valitusta toimintamallista ja sen tulee säilyä, vaikka proses-

sia kehitettäisiin. Tässä tulisi olla niin sanottu prosessin ulkoinen näkökulma ja vain prosessin tu-

loksella on merkitystä. Prosessin kehittyessä on helppo vertailla, toimiiko uusi prosessimalli pa-

remmin kuin vanha. Prosessin analysointi-, ohjaus- ja seurantamittarit menevät itse prosessin si-

sälle ja ne antavat tietoa ja ymmärrystä prosessin sisäisestä näkökulmasta. Nämä mittarit myös 

muuttuvat prosessin kehittymisen seurauksena tai jos halutaan jotain uutta tietoa. Otetaan esi-

merkiksi astioiden tiskausprosessi. Prosessin tarkoituksena on saada aikaan puhtaita astioita. Suo-

rituskykymittarina voidaan käyttää astioiden puhtautta, niiden laatua ja määrää. Tiskausprosessin 

analyysi- ja ohjausmittareita voisivat olla pesussa tarvittavan saippuan määrä, veden lämpötila ja 
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sen määrä, huuhteluveden kulutus, astioiden käsittelyjärjestys, tiskiharjan liike tai voima, tiskaa-

jan motivaatio tai innostus. Prosessien mittaamista ja tarkoitusta kuitenkin pitää uskaltaa arvioida 

kriittisesti aika-ajoin. Se voi auttaa löytämään kokonaan uusia ja luovia ratkaisuja niin sanotusti 

laatikon ulkopuolelta. Vaikkapa tiskausesimerkissä, onko tiskaaminen ylipäänsä pakollista. Voitai-

siin siirtyä käyttämään kertakäyttöisiä astioita, syödä sormin tai syödä ulkona ravintolassa, jolloin 

tiskiä ei tulisi lainkaan. (Pitkänen 2010, 88.) 

 

Näkökulma Asia tai ilmiö, jota mitataan Mittari Yksikkö 

Asiakas 

Asiakkaan kokemus tuotoksesta, Asiakaspalaute. Kyselyn arvo. 

tuotteesta tai palvelusta. Reklamaatiot. Lukumäärä. 

  Menetetyt kaupat. Lukumäärä / kaikki. 

    kaupat. 

Tuotos, tuote, pal-
velu 

Yhdenmukaisuus spesifikaatioon. Poikkeamat. Lukumäärä. 

Menekki. Myydyt tuotteet. Lukumäärä 

Kannattavuus. Valmistuneet tuotteet. Lukumäärä. 

Tehokkuus ja tuottavuus. Hinta – Kustannukset. Eurot. 

Prosessi, toiminta, 
resurssit 

Virtaus ja kapasiteetti. Arvo / panokset. Lukumäärä / työtuntia. 

Läpimenoaika. Palvelutapahtumia / viikossa. Lukumäärä / viikko. 

Kustannukset. Tilauksesta toimitukseen. Tunteja. 

Laatukustannukset. Välitön työ ja materiaalikulut. Euroja. 

Hävikki. Korjaus- ja takuukulut. Euroja. 

Palvelukyky ja joustavuus. Tuotteita varastossa. Lukumäärä. 

Poikkeamat. Palveluun jonotusaika. Minuutteja. 

Tekijöiden kokemus. Toimitusajan ylitys. Tunteja. 

  Tekijän palaute. Kyselyn arvo. 

Syöte 

Yhdenmukaisuus spesifikaatioon. Poikkeamat. Lukumäärä. 

Saatavuus. Toimitusajanpito. Myöhästyneiden. 

    lukumäärä. 

Toimittaja 
Toimituskyky. Auditointihavainnot. Lukumäärä. 

Toimittajan kokemus. Toimittajapalaute. Kyselyn arvo. 

Taulukko 3. Esimerkkejä prosessin suorituskyvystä (Mukaillen Laamanen 2005, 170.) 

Kuten taulukosta 3 käy ilmi, on mitattavan asian näkökulman perusteella valittava oikeat mittarit 

ja sitä vastaava mittaustavan yksikkö, jotta mittaustulos olisi luotettava.  

Kerran vuodessa toteutetut imagotutkimukset tai asiakastyytyväisyysmittaukset eivät kerro juu-

rikaan mitään prosessien kehittämisen kannalta, sillä saatuja palautteita voi olla hankala kohdis-

taa yksittäisiin prosesseihin tai muutenkaan parantaa organisaation toimintaa. Sen sijaan pitäisi-

kin lisätä tietoisuutta liittyen asiakkaiden prosesseihin, saada välitöntä palautetta asiakaskohtaa-
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misen sujuvuudesta sekä siitä, kuinka hyvin asiakkaan omat tavoitteet ja tarpeet täyttyvät. Asiak-

kaan antaessa myönteistä palautetta se on vahvistus siitä, että tuottajaorganisaatio on oikealla 

tiellä. Kielteinen palaute antaa sen sijaan mahdollisuuden kehittyä, vaikka joskus sitä ei osata 

mieltää siltä kantilta. Tulisikin pyrkiä hankkimaan tietoa asiakkaan prosesseista ja toiminnoista 

sekä asiakkaan tarkoitusten ja tavoitteiden saavuttamisesta. Palautteet myös asiakaskohtaami-

sista ovat informatiivisia. Tarkasteltaessa hyödyn mittaamista, asiakkaan kokema onnistumisen 

hyöty ja palaute siis ratkaisevat. Reklamoidessa asiakas on valmis kertomaan kohtaamistaan on-

gelmista ja siihen johtaneista syistä. Tällaiset tiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä estämään vastaa-

vanlaisen tapahtuman toistumisen jatkossa. Tämä myös antaa lisää tietoa asiakkaan tarpeista ja 

odotuksista, joiden pohjalta jo olemassa olevien palveluiden tai tuotteiden jatkokehittämistä voi-

daan suorittaa. Tätä tietoa on myös mahdollista hyödyntää innovoidessa kokonaan uusia tuot-

teita tai palveluita. Asiakkaan toiminnan ja tavoitteiden ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää, 

kun prosessien toimintaa aletaan mitata. Joissakin tapauksessa tuottajaorganisaation puutteet ja 

niiden pohjalta tehdyt korjausliikkeet saattavat vahvistaa asiakassuhdetta, sillä asiakas voi kokea 

valinneensa luotettavan toimittajan, jota kiinnostaa asiakkaan saama palvelun laatu. (Laamanen 

2005, 172-173.) 

Ulkoiselta asiakkaalta on hankalampi saada palautetta, sillä sisäiset asiakkaat voidaan velvoittaa 

antamaan palautetta. Siksi tarvittava ulkoinen palaute kerätään tarkkailemalla asiakasta ja hänen 

toimintaansa. Joidenkin prosessien, kuten esimerkiksi myyntiprosessin tulosten tarkkailu on help-

poa ja nopeaa, koska voidaan tarkastella suoraan syntyneiden kauppojen lukumäärää. Mikäli 

kauppoja ei synny, on selvitettävä syyt ja tehtävä tarvittavat korjausliikkeet myyntiprosessiin. 

Joissakin prosesseissa tulosten tarkkailu ja niiden saaminen vie enemmän aikaa, kuten esimerkiksi 

henkilöstön osaamisen kehittyminen. Myöhäinen palaute hankaloittaa prosessin tavoitteiden 

asettelua ja niiden kehittämistä. Tällöin ainoa vaihtoehto on saada palautetta asiantuntijoilta pro-

sessin toimivuudesta. (Laamanen 2005, 174.) 

Nykyään lomakekyselyitä ei juurikaan tehdä, vaan erilaiset internet-pohjaiset kyselyt ja puhelin-

haastattelut ovat enemmän tätä päivää. Asiakkaan tyytyväisyys tai tyytymättömyys ei sinällään 

kerro juurikaan mitään, vaan tärkeää olisi tietää miksi asiakas on arvioinut jonkun seikan tietyllä 

arvosanalla. Näin palvelun kehittäminen on helpompaa. Haamuasiakkailla yleensä selvitetään 

parhaiten palveluiden todellista toimivuutta havainnoimalla palveluntuottajan asiakaspalvelun 

toimintaa. Tällä tavalla voidaan saada hyvinkin yksityiskohtaista palautetta toiminnasta, mutta 

sen on kuitenkin tiedostettava olevan haamuasiakkaan kokemus itse palvelutilanteesta. Toiset 

organisaatiot ovat valinneet esimiehet tarkkailemaan asiakkaan kokeman palvelun laatua. Tämä 
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toimii erityisen hyvin esimerkiksi puhelinpalvelutyössä, jolloin keskustelut voidaan nauhoittaa ja 

niihin on mahdollista palata myöhemmin. Internetin avustuksella on myös mahdollista kerätä hy-

vinkin eritasoista tietoa ilman pelkoa sen vaikutuksesta asiakaspalveluun. (Laamanen 2005, 174-

175.) 

Prosessien mittaamisesta ja sopivien mittareiden löytämisestä ei kannata tehdä liian vaikeaa 

asiaa, vaan sitä kannattaakin lähestyä sopivan maanläheisesti. Loppujen lopuksi prosessien mit-

taamisessa on kyse asioiden seuraamisesta ja havainnoimisesta, joka perustuu tunnuslukuihin, 

laskettuihin arvoihin, tehtyihin havaintoihin tai tarkastuksiin. Prosessin mittaaminen viestii hen-

kilöstölle asian seuraamisen tärkeydestä, sen hetkisen tilanteen tiedostamisesta ja toimintaan 

liittyvän kehittymisen todistamisesta. (Pesonen 2007, 154-155.) 
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3 Kehittämistehtävä 

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus on salassa pidettävää tietoa, joten organisaatiosta käytetään 

nimeä X ja prosessit anonymisoidaan liikesalaisuuden säilyttämisen takia. Kyseessä on noin 1250 

työntekijää käsittävän palveluorganisaation yhden yksikön prosesseista, jotka ovat spesifioituja 

palvelutuotantoprosesseja asiakkaan tarpeiden mukaisesti.  

Kehittämistehtävän tarkoituksena on kuvata organisaatio X:n, yhden yksikön palvelutuotannossa 

olevat prosessit. Tavoitteena on kartoittaa ja sen pohjalta kuvata syntyneet prosessit käyttämällä 

aika ja resurssit kaaviotekniikkaa, laatia prosessien vaiheiden kuvaukset, kartoittaa prosessien ris-

kit ja niiden hallinta sekä tunnistaa prosessien keskeiset sidosryhmät. Lopuksi syntyneet kuvauk-

set ja tiedot tullaan viemään toimeksiantajan toimintajärjestelmään.  

Toimeksiantajan näkökulmasta opinnäytetyötä ja sen tuloksia arvioidaan käytettävyyden perus-

teella. Onko prosessikuvausten tarkkuus riittävällä tasolla, ovatko prosessiohjeistukset tarkoituk-

senmukaisia ja selkeitä, ovatko materiaalit hyödynnettävissä perehdyttämisessä tai voiko synty-

neitä prosessikuvauksia ja toimintamalleja hyödyntää toisissa yksiköissä. Ennen kaikkea prosessi-

kuvausten tulee kelvata laatusertifikaattia varten, jota toimeksiantajaorganisaatio tavoittelee 

syksyllä 2020.  Tavoitteena on viedä työn tuloksena syntyneet prosessikuvaukset ja prosessilo-

makkeet toimeksiantajan toimintakäsikirjaan.  

Organisaatio X tarvitsee tietyn yksikön prosessien päivittämisen ja kokoamisen toimintajärjestel-

mään sekä syksyllä 2020 hankittavaa 9000:2015 -laatusertifikaattia varten. Tämän lisäksi tavoit-

teena on luoda yhtenäiset prosessit ja toimintamallit yksikön sisälle laadunvaihtelun vähentä-

miseksi. Tarkoituksena on, että toimeksiantaja voi jatkossa hyödyntää ja kehittää koostettua ma-

teriaalia edistämään omaa toimintaansa.  

Perusteellisella teoriaan tutustumisella pystyn luomaan toimivat prosessikuvaukset, jotka tukevat 

toimeksiantajaorganisaatiota ja sen työntekijöitä toiminnassaan. Käytännön kokemuksia peilaa-

malla teoriaan voin havainnoida ja tunnistaa toimivat prosessijohtamismallit ja laatia sen pohjalta 

prosessikuvaukset. Teorian soveltaminen käytäntöön ei ole aina välttämättä niin mustavalkoista 

ja takaa automaattisesti parasta mahdollista lopputulosta, vaan sitä tulee osata muokata sopi-

vaksi kuhunkin asiayhteyteen.  

Ennen opinnäytetyön toiminnallisen osuuden aloittamista kyseessä olevassa yksikössä ei ollut 

juurikaan kirjallisia ohjeistuksia työn tekemiseen liittyen eikä prosesseja ollut kuvattu. Tieto oli 
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suullisen perehdyttämisen, vanhojen opittujen käytäntöjen ja työntekijöiden varassa. Tilaaja-asi-

akkaan toiminnanohjausjärjestelmästä ja palvelusopimuksien sisällöistä tulevat huoltopakettien 

suoritteet tehtäväluetteloineen ohjasivat toimintaa, joten huoltopakettien mukaiset tehtävät tu-

livat vähintäänkin hoidetuksi. Kuitenkin palvelun laadussa voi ilmetä laadullisia poikkeamia riip-

puen tekijästä. Myös toimintatavat ja prosessien kulku voivat olla epäselviä alkuun uusille työn-

tekijöille riippuen tilaaja-asiakkaasta ja prosessin herätteestä.  

Fasilitointi auttaa saamaan esille organisaatiossa olevan tietotaidon ja auttaa sen yhdistämisessä 

sekä hyödyntämisessä samalla parantaen ryhmien toimintaa. Siksi sitä voitaisiinkin kutsua lyhy-

esti ryhmäprosessien helpottamiseksi, joka auttaa löytämään oikeat ryhmätyöskentelytavat, jotta 

toiminta olisi rakentavaa. Oleellista onkin pystyä erottamaan sisältö ja työskentelytapa toisistaan. 

Fasilitointia voidaan soveltaa sellaisissa ryhmissä, joissa on jo käsillä olevaan ongelmaan ratkaisu 

tai tarvittava tietotaito. Fasilitaattori ei ole valmentaja eikä kouluttaja, koska hän käyttää erilaisia 

ryhmäprosesseja ja reflektoinnin työkaluja omassa toiminnassaan, mutta ollessa samaan aikaan 

kuitenkin sisältöneutraali. Fasilitaattori ei pyri vaikuttamaan käsiteltävän aihealueen sisältöön, 

mutta hänellä on useimmiten tietty ennalta määritelty päämäärä, jonka saavuttamiseksi vaikut-

tavat fasilitaattorin käyttämät kysymykset ja keinot. (Nummi 2007, 16-18.) 

Triad on yksi fasilitoinnin muoto. Se toimii parhaiten alle 12 hengen ryhmässä, mutta sitä on myös 

mahdollista toteuttaa suuremmissa ryhmissä. Useimmiten yksi tai useampi osallistuja, riippuen 

ryhmän koosta, saa tehtäväkseen luonnostella esimerkiksi paperille jonkin prosessin keskeisim-

mät haasteet tai siihen liittyvät ympäristötekijät, verkostot, ihmiset, faktat tai tunteet. Piirroksen 

tai esityksen valmistuttua, hän esittelee sen muille. Kuulijat eivät saa kommentoida esitystä mil-

lään tavalla, ennen kuin esittäjä on ilmaissut olevansa valmis ja antaa puheenvuoron kuulijoille. 

Fasilitaattori voi ohjata vuoropuhelua tai antaa sen soljua vapaasti, jos keskustelu pysyy käsitel-

tävässä asiassa. Esittelijä kirjaa omasta mielestään parhaat kommentit ylös kaikkien nähtäville. 

Tämän jälkeen sovitaan yhdessä, kuinka tilannetta ja esille tulleita asioita viedään eteenpäin. 

Triad -menetelmää voidaan muokata tilanteeseen sopivaksi, kuten esimerkiksi valmistaa yksi ih-

minen esittämään yhteinen asia julkisuudessa. (Summa & Tuominen, 37.) 

Toteutin yksikön prosesseihin liittyvän tiedonhankinta- ja määrittelytehtävän soveltaen osin Triad 

-fasilitointimenetelmää. Tiedonhankintakeinoksi fasilitointi valikoitui siksi, että ryhmällä on paras 

tieto sekä asiantuntemus sen omasta toiminnasta ja prosesseista. Näin varmistetaan prosessien 

kuvaamisen oikeellisuus ja työntekijöiden sitouttaminen syntyneisiin kuvauksiin ja käytöntöihin, 

sillä ryhmä on vastuussa syntyneistä päätöksistä ja ratkaisuista. Ryhmällä on myös parhaat mah-

dollisuudet tuottaa uusia käytännön kehittämisideoita ja ratkaisuja. 
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Pidimme vapaamuotoisen aloituspalaverin, johon saivat osallistua kaikkia halukkaat. Loppujen lo-

puksi fasilitointiin osallistui kuusi työntekijää kymmenestä.  Palaverin tavoitteet oli määritelty etu-

käteen ja ne tehtiin tiettäväksi heti palaverin alussa. Tavoitteena oli kartoittaa ja kuvata toimek-

siantajaorganisaation yhden yksikön tuotannossa olevat sen hetkiset palveluntuotantoprosessit. 

Vapaamuotoisessa palaverissa kaikki koolla olevat työntekijät saivat tuoda esille omia näkemyk-

siin vuorotellen prosesseihin liittyen sekä osallistua esitettyjen prosessien kulun määrittelyyn ja 

vaiheistukseen. Palaverin lopuksi osanottajilla oli yhteinen näkemys, millaisia prosesseja palvelu-

tuotannossa suoritetaan. 

Tiedonhankinta aloitettiin ensin kartoittamalla ohjatusti yhdessä eri tehtävät ja suoritteet, joita 

kyseisessä yksikössä suoritetaan palvelutuotannossa. Kartoittamistyö oli aloitettava alusta, sillä 

yksikössä ei ollut olemassa paljoakaan aiempaa kirjallista dokumentaatiota prosessien osalta, jo-

hon tukeutua. Ennalta minulla oli jo olemassa joitakin vahvoja ennakkokäsityksiä, kuinka prosessit 

toimivat, mutta pyrin työntämään ne taka-alalle alkuvaiheessa ja keskittymään asettamaan ryh-

mälle selkeät tavoitteet mihin pyrkiä, esittämään tarvittaessa lisäkysymyksiä kuvaustyön ede-

tessä ja varmistamaan halutunlainen ja oikeantasoinen lopputulos prosessien kuvaamiseen liit-

tyen. Tavoitteena olikin kartoittaa kyseessä olevan yksikön eri tehtävät, suoritteet, prosessin si-

dosryhmät ja tietenkin prosessin alku- ja loppupisteet. Prosessin omistajan vastuulla oli määrittää 

prosessien mittarointiin ja kehittämiseen liittyvät tekijät. Kävimme myös yhdessä lävitse eri pro-

sesseihin liittyvät riskitekijät, niiden hallinnan ja toimenpiteet.  

Prossien määrittely- ja kuvausvaiheessa olivat aloitusvaiheessa mukana olleet työntekijät jokai-

selta tehtäväalueelta. Heillä olikin paras tuntemus prosessin sen hetkisestä tilasta ja kulusta. Näi-

den tietojen pohjalta hahmottelin prosessiin kuuluvia vaiheita ja siihen liittyviä tehtäviä sekä asi-

akkaista riippuvia menettelymalleja. Joissakin tapauksissa itse varsinainen palveluntuotantopro-

sessi oli melko lailla samanlainen, mutta tilaajaa-asiakkaan vuoksi siinä ilmeni muuttuvia tekijöitä 

ennen ja jälkeen varsinaisen palveluntuotantoprosessin. Nämä muutokset aiheutuivat lähinnä lo-

gistiikasta ja varastointiin liittyvistä tekijöistä. Prosessien hahmottamisessa auttoivat myös tilaaja-

asiakkaiden kanssa solmitut palvelusopimukset ja siinä olevat reunaehdot sekä käytänteet palve-

luntuotantoprosessiin liittyen.  

Ensimmäisen kartoitusvaiheen jälkeen aloin koota yhteen fasilitoinnin kautta muodostettuja ku-

vauksia ja piirtää prosesseja varsinaisesti aika ja resurssit -kaavio muotoon. Tämän jälkeen vali-

koitui yksi ydinprosessi ja sen alle 13 aliprosessia. Aliprosessien määrää ei saatu vähennettyä 

enempää yhtenäistämällä, sillä muuten prosessikuvaukset eivät vastaisi todellisuutta ja asiakas-

lähtöiset palveludifferointiin liittyvät tekijät jäisivät pois kuvauksista. Aliprosesseissa oli myös 
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huomioitava oikea taso tehtäville kuvauksille ja niiden informatiivisuus lukijalle. Pidimme myös 

palavereja tarvittaessa palvelujohtajan kanssa prosessien kartoittamisen tilasta ja prosessien ku-

vaus- ja yhteenvetolomakkeiden yksityiskohdista. 

Tämän jälkeen työyhteisössä pidettiin syntyneiden prosessikuvausten katselmointitilaisuus osal-

listavan ryhmätyön periaatteiden mukaisesti, jossa kaikki työntekijät saivat ensimmäisen version 

prosessit nähtäväksi ja kommentoivaksi. Kommentoinnin perusteella prosessikuvauksiin tehtiin 

vielä muutamia pieniä muutoksia ja tarkennuksia. Muutosten jälkeen kävin yhdessä jokaisen par-

haiten kunkin tehtäväalueen tuntevan työntekijän kanssa prosessin vaiheiden kuvaukset lävitse 

niiden oikeellisuuden varmistamiseksi. Lopuksi kävin prosessin omistajan kanssa syntyneet lopul-

liset prosessikuvaukset ja niihin liittyvät lomakkeet lävitse. Pienien täsmennyksien ja muutosten 

jälkeen prosessikaaviot ja -vaiheet olivat valmiita lisättäväksi ja hyväksyttäväksi organisaation toi-

mintakäsikirjaan.  

Liitteenä ovat kehittämistehtävän tuloksena syntynyt ydinprosessin anonymisoidut prosessin yh-

teenvetolomake, prosessikaavio käyttäen resurssit ja aika -mallia sekä prosessin kuvauslomake. 

Vastaavanlaiset lomakkeet syntyivät myös jokaiselle aliprosessille. Eri aliprosesseissa on vaihte-

leva määrä vaiheita, mutta enintään kuitenkin 22 kappaletta. Kehittämistehtävän seurauksena 

syntyneet lomakkeet ja tiedot on lisätty toimeksiantajaorganisaation toimintakäsikirjaan.  
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4 Pohdinta 

Opinnäytetyön aihe valikoitui toimeksiantajan tarpeen pohjalta ja luonnollista olikin lähteä lähes-

tymään prosesseja ja niiden kuvaamista prosessijohtamisen kautta. Prosessijohtamisesta tulikin 

työn kantava teema ja käsiteltävien aiheiden rajaaminen siten helpottui. Prosessien kuvaustek-

niikoiksi valikoitui yleisimmin käytössä olevat ja tässä tapauksessa tarkoituksenmukaisimmat tek-

niikat. Myös käsiteltävät prosessienkehittämistyökalut ovat valittu silmällä pitäen prosessijohta-

mista. 

Johtamismenetelmänä prosessijohtaminen ei mielestäni ole täysin ylivertainen muihin johtamis-

kulttuureihin nähden, sillä siinäkin on olemassa omat tietyt haavoittuvuutensa liian pitkälle vie-

tynä. Oikealla tavalla hyödynnettynä ja sen omaleimaisuudet tiedostaen se soveltuu yrityskoosta 

riippumatta hyväksi ja tehokkaaksi johtamismenetelmäksi, jossa asiakkaat tulevat huomioiduksi. 

Toimivilla yrityksen prosesseilla on suuri merkitys yrityksen kannattavuuteen ja tehokkuuteen toi-

mia alati muuttuvissa toimintaympäristöissä. Prosessijohtaminen antaa hyvät työkalut läpi orga-

nisaation kustannustehokkaalle toiminnalle, prosessien edelleen kehittämiselle ja niiden mittaa-

miselle, mutta myös selkeyttäen kokonaiskuvaa organisaation toiminnasta ja helpottaen tiedos-

tamaan kunkin työntekijän omaa tehtäväkenttää. Prosesseilla on myös oltava validit mittarit, 

jotka antavat oikeasti tietoa niiden tilasta ja kehityksestä. Oikeiden mittareiden valinta riippuu 

hyvin paljon siitä, mitä asiaa halutaan mitata ja millä tavalla. Mittauksen tulokset ovat hyödyttä-

miä, jos ei ole tarkkaa tietoa mitattavan prosessin toiminnoista ja asiakastarpeista. Selkeät pro-

sessit, vastuut ja ohjeistukset selkeyttävät päivittäistä arkea, vähentävät päällekkäisyyksiä ja aut-

tavat organisaation työntekijöitä sisäistämään oman paikkansa sekä tehtävänsä organisaatiora-

kenteessa. Näin saadaan suuremmankin ja mahdollisesti monikansallisen organisaation toimin-

nasta läpinäkyvää, tehokasta ja suoraviivaista. 

Aiheena prosessijohtaminen on melko vanha johtamisoppi ja siksi osa työssä käytetyistä kirjalli-

sista lähteistä olikin kohtuullisen vanhoja painoksia. Asiat ja teoriat prosessijohtamisen saralla 

eivät ole kuitenkaan muuttuneet vuosien saatossa, toki asioihin on saatu joitakin uusia näkökan-

toja. Lähteiden käyttö olisi voinut olla monipuolisempaa, sillä nyt ne perustuvat ensisijaisesti kir-

jalähteisiin. 

Organisaation prosesseja kannattaa tarkastella riittävän ylhäältä ja yhtenä kokonaisuutena, mie-

luiten asiakkaan näkökulmasta. Riippumatta organisaation tavasta toimia, prosesseja on selkeästi 
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aina olemassa. Sillä ei ole väliä ovatko ne tiedostettuja vai tiedostamattomia asioita. Tuottajaor-

ganisaation kannalta on aina parempi, mikäli ne ovat tiedostettuja ja niitä hallitaan tai johdetaan 

suunnitelmallisesti organisaation arvojen ja visioiden mukaisesti. Prosessien johtamisessa autta-

vat hyvät prosessikuvaukset ja työohjeistukset. Nämä myös helpottavat päivittäistä arkea proses-

seihin osallistuvien henkilöiden kesken ja prosessien eri vaiheiden välistä vastuunjakoa sekä tie-

donkulkua. Tarvittaessa mahdollisiin poikkeamiin tai niiden syihin on helpompi puuttua. Toimivat 

ja hyvin suunnitellut palveluntuotantoprosessit ovat kustannustehokkaita ja niistä on karsittu pois 

lähtökohtaisesti kaikki arvoa tuottamattomat vaiheet, jotka eivät luo prosessin aikana asiakkaalle 

mitään lisäarvoa. Asiakas tuskin on valmis maksamaan mistään sellaisista toiminnoista, jotka eivät 

tuo hänelle mitään lisäarvoa. 

Kuvatessa organisaation eri prosesseja on pidettävä mielessä niiden riittävä tarkkuus ja hyödylli-

syys lukijalleen. Ihan kaikkea ei ole perusteltua lähteä kuvaamaan, sillä ammattitaitoinen henki-

löstö kyllä tietää kuinka tietyt perusasiat tulisi suorittaa. Joissakin tapauksissa pelkkä yleisluontoi-

nen ohjeistus riittää. Prosessikuvauksista on suurin hyöty silloin, kun tietyille asioille täytyy antaa 

raamit suorittaa joku asia oikealla tavalla tietyssä ja toisiaan seuraavassa määrämuotoisessa jär-

jestyksessä. Prosessin nimeämiskäytäntöihin kannattaa kiinnittää huomiota, jotta ne kuvaisivat 

mahdollisimman paljon kuvattavaa prosessia ja olisivat yhtenäiset organisaatiotasolla. Näin ne 

olisivat helpompia ryhmitellä ja nopeampia löytää tarpeen tullen.  

Mikäli samaan prosessiin osallistuu useampia eri yksiköitä tuottajaorganisaatiosta, on tärkeää 

varmistaa prosessin virheetön sujuvuus ja tiedonkulku tuottajaorganisaatiossa eri yksiköiden vä-

lillä. Yksiköiden väliset vaihdokset eivät saisi aiheuttaa kitkaa prosessin sujuvuuteen, sillä kaikki 

turhat hidastukset aiheuttavat lisätyötä prosessissa työskenteleville henkilöille. Turhat hidasteet 

ja poikkeamat palveluntuotantoprosessissa hidastavat kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna proses-

sin kulkua ja voivat aiheuttaa lopputuloksessa jopa laadunhallintaan liittyviä ongelmia. 

Prosesseja ja niiden kulkua kannattaisi tarkastella asiakkaan näkökulmasta, sillä se on oleellista 

asiakastyytyväisyyden kannalta. Myös prosesseja kehitettäessä kannattaa kuunnella asiakkaita ja 

selvittää heidän todelliset tarpeensa. Joissakin tapauksissa voi tulla ilmi jopa uusia asiakastarpeita 

joihin palveluntuotanto-organisaatio voisi tarjota soveltuvan ratkaisun. Uskonkin asiakkaiden ole-

van valmiita joissakin tapauksissa maksamaan jopa vähän enemmän laadukkaasta ja juuri hänelle 

räätälöidystä ja tarkoituksenmukaisesta palvelusta. Prosessiorganisaatiossa toimittaessa proses-

seista saadaan paras hyöty irti ja niiden johtaminen sekä kehittäminen on selkeästi prosessin 

omistajien vastuulla, sillä tietyissä asioissa kollektiivinen vastuujako ei toimi epäselvien vastuiden 

ja tehtäväkenttien vuoksi. 
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Koen opinnäytetyöprosessin opettaneen minulle ajanhallintaa, tiedonhankintaa ja sen rajaamista 

sekä kykyä yhdistellä eri aihepiirejä yhdeksi loogiseksi kokonaisuudeksi. Työ on myös vaatinut pit-

käjänteisyyttä ja keskeneräisten asioiden sietämistä, mutta kaikesta huolimatta olen tyytyväinen 

syntyneeseen lopputulokseen. Prosessijohtamisesta aiheena on tehty aiemminkin opinnäyte-

töitä, mutta niissä kaikissa on aina joku omaleimainen lähestymiskulma käsiteltävän viitekonteks-

tin vuoksi. 

Prosessien kartoittamiseksi fasilitointi osoittautui tehokkaaksi ja luotettavaksi keinoksi hankkia 

tietoa. Tieto on oikeaa ja totuudenmukaista, sillä prosessien parissa päivittäin työskentelevät ih-

miset toimivat yhdessä tietolähteenä. Fasilitointi toimii myös osanottajia osallistavana, sillä työn-

tekijät itse pääsevät vaikuttamaan prosessien kuvaamiseen ja siksi niihin on myös helpompi si-

toutua entistä paremmin. Ajallisesti prosessien kartoittaminen oli suhteellisen nopea toimenpide, 

sillä siinä ei tarvinnut suorittaa suuria kyselyitä tai tutkimuksia tässä tapauksessa. Riittää vain, että 

otetaan valitut ihmiset koolle ja motivoidaan ryhmä saavuttamaan tietty ennalta määritelty ta-

voite. Tässä tapauksessa tavoite oli prosessien kartoitus. Ajallisesti eniten aikaa veivät prosessien 

kuvauslomakkeiden täyttö ja linkitykset. Prosessien uimaratakuvaukset oli myös tehtävä ajatuk-

sen kanssa, miettien mahdolliset normaalit eteen tulevat vaiheet ja kuinka ne olisi mahdollista 

yhdistää aliprosessien määrän minimoimiseksi sekä varmistaa aliprosessien samantasoisuus piir-

rosteknisesti.  

Prosessien kuvaamistavaksi valikoitui resurssit ja aika -kaavio, koska muutkin toimeksiantajaor-

ganisaation prosessit ovat kuvattu samaa tekniikkaa käyttäen. Kuvaustekniikkana se on myös var-

sin informatiivinen, sillä siitä käy ilmi nopeasti yhdellä silmäyksellä kyseisen prosessin kulku, sii-

hen liittyvät vaiheet ja eri tahot. Tarkempaa vastuiden ja vaiheohjeistuksien tutkiskelua varten 

löytyvät erilliset prosessikohtaiset lisäsivunsa. Prosessien yhteenvetolomakkeista löytyvät koo-

tusti kunkin prosessin keskeiset perustiedot, joita voidaan hyödyntää soveltuvin osin esimerkiksi 

prosessien riskienarvioinnissa, kehittämisessä tai prosessien oikeiden lisämittarien asettami-

sessa. 

Toimeksiantajaorganisaatio sai kyseessä olevan yksikön osalta palveluntuotantoprosessit kuvat-

tua sekä muodostettua yleiskäsityksen yksikön prosessien toiminnasta. Toimeksiantajan kannalta 

kyseessä olevan yksikön osalta on tapahtunut huima parannus, sillä ennen tämän opinnäytetyön 

aloittamista ei ollut kuvattu kyseisen yksikön prosesseja keskitetysti kirjalliseen muotoon. Työn-

tekijöiltä tuli myös kiitosta prosessikuvausten valmistuttua, sillä he kokivat prosessikuvausten ja 

erityisesti prosessien kuvauslomakkeiden selkiyttävän vastuunjakoa prosessien eri vaiheissa. 

Nämä syntyneet tiedot ovat myös viety organisaation toimintakäsikirjaan kyseessä olevan yksikön 
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osalta. Toimeksiantaja oli myös tyytyväinen tämän työn tuotoksiin ja sai myös tavoittelemansa 

ISO9000:2015 laatusertifikaatin syyskuussa 2020.  

Työn tuloksena syntyneitä materiaaleja toimeksiantaja voi käyttää esimerkiksi uuden työntekijän 

perehdyttämisessä, prosessien jatkokehittämisessä ja osaston riskienhallinnassa. Tarvittaessa 

syntyneitä prosessikuvauksia voidaan hyödyntää ja siirtää soveltuvin osin tuotantoon toimeksi-

antajaorganisaation toisiin yksiköihin, joissa on vastaavaa palveluntuotantoa. 
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Prosessin yhteenvetolomake (sisältö salainen). 
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Prosessin lähtötilanne

Prosessin lopputilanne

Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät

Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset

Prosessin keskeiset resurssit
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Prosessin ohjaus- ja kehittämismenettely

Prosessin rajapinnat

Prosessin tunnistetut riskit

Tunnistettujen riskien hallinta (analyysi ja 

toimenpiteet; missä?) 

Prosessia koskevat lait ja vaatimukset
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Prosessi kuvattuna resurssit ja aika kaaviotekniikalla (sisältö salainen). 
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Prosessin kuvauslomake (sisältö salainen). 
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