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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää hoiva-alan yrityksen 
toimintaprosesseja. Ensimmäisenä tavoitteena oli kehittää työn rakenteita niin, että toi-
minta ja tieto ovat paremmin hallittavissa. Toisena tavoitteena oli löytää sopiva tekni-
nen ratkaisu prosessin ohjaukseen. Tutkimukseen liittyvää prosessien kuvaamis- ja ke-
hittämistyötä tehtiin huhtikuun 2008 ja helmikuun 2009 välisenä aikana. 
 
Teoriaosuudessa käsiteltiin prosessien määrittelyä, niiden kuvaamista, arviointia ja ke-
hittämistä. Samalla tarkasteltiin syitä prosessiajattelun soveltamiseen. Kehittämiseen 
liittyen teoriaosuudessa käsiteltiin myös toiminnan mittaamista ja palkitsemista.  
 
Teorian perusteella tehtiin toimenpiteet, joiden etenemistä ja tuloksia arvioitiin. Proses-
sien kuvaamisen tuloksena ovat yrityksen uusi prosessikartta ja prosessikuvaus. Proses-
sikartan ja prosessikuvauksen onnistumista arvioitiin työntekijöille tehdyllä kyselyllä. 
Prosessin menestystekijät määriteltiin. 
 
Palvelujen kehittämisen haastavuus liittyy muun muassa siihen, että palveluita ei voida 
tuottaa varastoon asiakasta varten. Lisäksi palveluprosessien kehittämishaasteena on 
asiakkaiden toiminnan vaikea ennustettavuus. Ensimmäisessä tavoitteessa päädyttiin 
kehittämään prosesseja kuvaamalla ensin yrityksen tärkeimmät prosessit prosessikart-
taan. Tämän jälkeen tarkempaan käsittelyyn otettiin hoitotyön toimintaprosessi, joka 
kuvattiin paperille yhteistyönä prosessissa toimivien työntekijöiden kanssa. Toisessa 
tavoitteessa päädyttiin erilaisiin teknisiin kehittämisehdotuksiin, joiden käyttöönotto-
mahdollisuuksia on tutkittava lisää. Prosessien kehittämisestä työntekijöille tehdyn ky-
selyn tulokset osoittivat muun muassa työssä onnistumisen ja esimieheltä saadun palaut-
teen olevan merkitseviä tekijöitä työskentelymotivaation syntymiselle. 
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The purpose of this practice-based thesis was to develop the operational processes in a 
nursing industry company. The first objective was to develop the structures of the op-
erational processes in order to be able to control the operations and information. The 
second objective was to find a suitable technical solution for the management of the 
processes. The operational part of the thesis which consisted of the modelling and de-
veloping of the processes was done between April 2008 and February 2009. 
 
The topics discussed in the theoretical part include the defining of the processes, proc-
ess modelling and development and evaluation of processes. Together with the issues of 
measuring also the motivational aspects of salary were discussed. 
 
The topics in the theoretical part were applied to practice. The new established process 
maps of the company are the result from the work with the process modelling. Both the 
actions and results of the development were evaluated. The success factors of the proc-
esses were defined. 
 
The fact that a service cannot be put into storage makes the development of services 
challenging. Also the behaviour of the customer is sometimes hard to predict. In the 
first objective the result was to develop the processes by first modelling the company’s 
core processes into a process map. After that the nursing process was given a closer 
look and then modelled together with the employees. The second objective resulted in 
various development suggestions. These suggestions need more research work in order 
to be successfully used in the company in the future. The results of the employee ques-
tionnaire showed among others that the success in work and feedback from the manager 
are essential parts of motivation for the employees. 
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1 JOHDANTO 
 

 

Sosiaalipalvelujen tuotantoa ohjaava periaate on tulevaisuudessa asiakaslähtöisyys. So-

siaalipalveluja tuottavien yritysten on kyettävä vastaamaan asiakkaiden toiveisiin ja 

tarjoamaan elämäntilanteen ja -vaiheen, ehkä myös maksukyvyn mukaan eriytyneitä 

palvelupaketteja. Yksityiset palveluntuottajat menestyvät, jos ne pystyvät tarjoamaan 

laadukkaita palveluja joustavasti ja kustannustehokkaasti. (Elinkeinoelämän keskusliitto 

2005, 42.) 

 

Sosiaalipalvelumarkkinoiden uskotaan avautuvan tulevaisuudessa niin, että sosiaalipal-

velujen tuotannosta muodostuu nykyistä selvemmin yksi elinkeinoala muiden palvelu-

alojen joukkoon. Teknologinen kehitys luo uusia mahdollisuuksia ajasta ja paikasta 

riippumattomalle palvelutarjonnalle ja teknisillä ratkaisuilla on mahdollista helpottaa 

päivittäistä työtä. Osa sosiaalipalvelujen rutiinimaisista työvaiheista voi kadota esimer-

kiksi toimintojen digitalisoimisen ansiosta. Näistä tehtävistä vapautuu työvoimaa alan 

muihin tehtäviin. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2005, 43.) 

 

Sosiaalipalvelualalla palkkakustannusten osuus saattaa olla jopa 70-80 prosenttia koko-

naiskustannuksista. Suuri osa alalla tehtävästä työstä on sellaista, jossa ihmisen työ-

panoksen korvaaminen kokonaan teknologisilla ratkaisuilla tai automatisoinnilla ei ole 

mahdollista tai edes moraalisesti hyväksyttävää. Monissa sosiaalipalvelualan tehtävissä 

henkilökuntamäärä on säädetty lailla tai määritelty suosituksin luvansaannin ehdoissa. 

Asiakkaiden määrä tai hoidettavuus määrittelee yrityksessä tarvittavan henkilökunta-

määrän. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2005, 41.) 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kehittää Hoivasairaala Elina Oy:n toimintaproses-

seja ja niiden ohjausta. Lähtökohtana on prosessiajattelun soveltaminen. Prosessin käsi-

te on määritelty luvussa neljä. Prosessien ymmärtämisen, kuvaamisen ja arvioinnin jäl-

keen on mietitty parannusvaihtoehtoja toimintatapoihin. Teoria käsittelee prosessien 

määrittelyä, kuvausta, analysointia ja kehittämistä. Lisäksi on käsitelty palkitsemista ja 

toiminnan mittaamista. Tarkasteluun on otettu myös prosessien kehitysmahdollisuudet.
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Sosiaali- ja terveydenhuoltoa käsitellään kokonaisuutena ja osa lähdeviittauksista käsit-

telee pelkästään joko sosiaali- tai terveydenhuoltoa. Teoriaa sovelletaan kohdeyrityk-

seen tai sosiaali- ja terveydenhuoltoon yleisesti. Tutkimus on käytännönläheinen, mate-

riaalia on kerätty toimintaa havainnoimalla, mallintamalla ja ryhmätyöskentelyssä. 

Opinnäytetyön tekijä työskentelee yrityksessä ja yrityksen toiminnasta tekijällä on ko-

kemusta yrityksen perustamisesta vuodesta 2001 lähtien. 

 

Hoitotyö ymmärretään tässä tutkimuksessa yleisesti huolenpitona ihmisestä, johon kuu-

luu muun muassa ihmisen menneisyyden tunteminen ja sen vaikutuksen ymmärtäminen, 

ihmisen tarpeiden ymmärtäminen ja niistä huolehtiminen, turvallisuudesta huolehtimi-

nen ja niin edelleen. Näkyvällä tasolla hoitotyöhön kuuluu esimerkiksi avustamista käy-

tännön askareissa, ravinnosta ja lääkinnästä huolehtimista sekä terveydentilan seuraa-

mista ja mittaamista. Hoitotyön ammattilaiset tekevät osuvamman ja kattavamman mää-

ritelmän, mutta tämä määritelmä on riittävä tämän tutkimuksen tarpeisiin ja hoitotyön 

sisällön hahmottamiseen. Tutkimuksessa ei puututa varsinaisen hoitotyön tekemiseen 

vaan työn rakenteellisiin ratkaisuihin. Ihmiset tuottavat käytännön tilanteissa sisällön 

(Laamanen 2001, 39). Liiketaloudellisen ajattelun soveltaminen ihmisistä huolehtimi-

seen sisältää myös monia eettisiä näkökulmia, kuten miten voidaan hyväksyä yrityksen 

toimintaan kuuluva voiton tavoittelu, kun kyse on ihmisten hyvinvoinnista.
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2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA LÄPIVIENTI 
 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää hoitotyön rakenteita ja sujuvuutta sosiaali- ja 

terveydenhuoltoalan yrityksessä. Hoitotyö on asiakaspalvelutyötä, jossa ollaan jatkuvas-

ti tekemisissä asiakkaiden kanssa. Asiakkaan palvelutarvetta voidaan ennakoida, mutta 

palvelutyössä tulee usein eteen arvaamattomia tilanteita. Kun palveluja verrataan tuot-

teisiin, havaitaan että palvelut ovat pääosin välittömiä eli niiden tuotanto ja kulutus ta-

pahtuvat samanaikaisesti ja että palveluita ei voida tuottaa varastoon (Karrus 2005, 97). 

Palvelua ei voi tuottaa hyllylle asiakasta odottamaan, mutta palvelun toimitusaikaan ja -

täsmällisyyteen voidaan suunnittelulla vaikuttaa. 

 

Ensimmäisenä tavoitteena on kehittää hoitotyön rakenteita niin, että toiminta ja tieto 

ovat paremmin hallittavissa ja työ näin sujuvampaa. Tähän sopiva apuväline on koko 

toiminnan tavoitteen ja prosessiluonteen hahmottaminen ja tätä kautta kokonaisuuden 

ymmärtäminen. Tavoitteena on, ettei yrityksen toimintaprosessien käynnistämiseen tar-

vittaisi enää niin usein asiakkaan tuomaa panosta, vaan ymmärretään ennakoinnin mer-

kitys ja toimitaan sen mukaisesti. Prosessit ovat yhteistyötä eri ammattien ja hallin-

nonalojen välillä. 

 

Toisena tavoitteena on löytää yrityksen käyttöön sopiva tietotekninen ratkaisu toimin-

nanohjaukseen. Markkinoilla on saatavilla erilaisia ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuol-

lon tiedonhallintaan. Näissä ohjelmistoissa on yleensä valtaosa potilaisiin/asukkaisiin 

liittyvästä tiedosta tallennettu sähköiseen järjestelmään ja tieto on siirrettävissä eri toi-

mipisteisiin tietoverkon kautta, mikä tarjoaa suuren edun tiedonsiirtoon. Heikkoutena 

ovat mahdolliset toimintakatkokset järjestelmässä, jolloin mikään tieto ei ole saatavilla 

ja toiminta voi käytännössä pysähtyä. Jos ei ole välitöntä tarvetta siirtää tietoja eri toi-

mipisteiden välillä, voidaan keskittyä sisäisen tiedon siirtoon. Tällöin ei ole tarpeellista 

kirjata kaikkea sähköiseen järjestelmään, mikä voi viedä käytännössä pidemmän ajan 

kuin lomakkeen täyttäminen käsin. Ihmisten hoitoon liittyvä tieto voidaan pitää paperi-

lomakkeilla, jolloin se on saatavilla mahdollisista järjestelmähäiriöistä riippumatta. 

 



8 
 

 

2.1 Kohdeyritys 
 

Hoivasairaala Elina (tuonnempana myös nimellä Elina) on sosiaali- ja terveydenhuollon 

alan yritys. Yrityksen asiakkaita ovat pääasiassa kunnat, jotka ostavat Hoivasairaala 

Elinalta palvelun sitä tarvitsevalle kuntalaiselleen. Tässä työssä yrityksen asiakkaina 

käsitellään kuitenkin lähinnä hoivasairaalan asukkaita (tuonnempana myös nimellä poti-

las). Yritys toimii kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa yhteis-

työssä ja niiden valvonnan alaisena. Yrityksessä on 26 asukaspaikkaa, työntekijöitä on 

noin 35, heistä noin 30 tekee hoitotyötä. Yrityksellä on oma vastuulääkäri. Hoitotyönte-

kijät ovat koulutukseltaan terveydenhoitajia, sairaanhoitajia ja lähihoitajia tai he ovat 

alan opiskelijoita. Kodinhengettäret (keittäjä-siivoojat) ovat tärkeä osa Elinan toiminnan 

toteutumisessa. Yhteistyökumppaneita on kaksi samassa kiinteistössä: fysioterapia ja 

hammaslääkäri. (M-L. Tuomi, henkilökohtainen tiedonanto 22.11.2007.) 

 

Yritys sijaitsee Laitilan kaupungin keskustassa. Palvelut ovat lähellä ja kaupungin infra-

struktuuri ja kunnossapito mahdollistavat muun muassa asukkaiden sujuvan ulkoilun 

läpi vuoden. Linja-autoasema sijaitsee viereisessä rakennuksessa ja esimerkiksi matka 

Turkuun kestää linja-autolla noin tunnin, Raumalle noin puoli tuntia ja Uuteenkaupun-

kiin alle puoli tuntia. Rakennus, jossa yritys toimii, mahdollistaa myös viihtyisät henki-

lökuljetukset asiakkaille, koska kulkuvälineeseen nouseminen ja siitä poistuminen ta-

pahtuvat katetulla alueella. (M-L. Tuomi, henkilökohtainen tiedonanto 22.11.2007.) 

 

Olennainen osa yrityksen toimintaa ovat asukkaiden omaiset ja ystävät. Elinan toiminta 

ja onnistuminen perustuvat kodinomaiseen ympäristöön ja hoitofilosofiaan, jossa jokai-

sella on oikeus elää täyttä elämää. Tärkeimpiä osaamisalueita ovat painehaavojen ehkäi-

sy ja hoito sekä lääkkeiden mahdollisimman vähäinen käyttö hoidon välineenä. Kuntou-

tumista edistävä työote on myös käytössä. Sillä tavoitellaan ihmisen omatoimisuutta ja 

itsenäisyyttä.  Asukkaat ovat iältään 30–90-vuotiaita. Suurin osa asukkaista tarvitsee 

vähintään yhden hoitajan apua askareissaan. Osalla on takanaan vaikea menneisyys, 

johon on voinut liittyä päihteiden väärinkäyttöä ja psyykkisiä ongelmia. (M-L. Tuomi, 

henkilökohtainen tiedonanto 22.11.2007.) 
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Elinalla on sekä sosiaali- että terveydenhuollon toiminnan luvat. Käytännössä tämä nä-

kyy niin, että ihmiset tulevat hoidettavaksi joko sosiaalihuollon tai terveydenhuollon 

lähetteellä. Päivittäisessä elämässä ei näy ulospäin kumman hallinnonalan asukas kukin 

Elinassa on, vaan palvelutaso on määritelty jokaisen ihmisen henkilökohtaisiin tarpei-

siin perustuen. (M-L. Tuomi, henkilökohtainen tiedonanto 22.11.2007.) Yritys sai 

vuonna 2002 Varsinais-Suomen Agenda 21:n Ympäristöteko 2002 -kunniamaininnan ja 

perusteluissa sanottiin seuraavaa: Hoivasairaala Elina on yksi harvoista suomalaisista 

yksityisistä hoiva-alan yrityksistä, joissa on poistettu sosiaali- ja terveyspalveluiden 

sektorirajat. Uudenlaisen toimintamallin toivotaan yleistyvän, sillä sektorijako tulee 

yhteiskunnalle kalliiksi eikä asiakas saa aina omiin tarpeisiinsa sopivaa kokonaisvaltais-

ta palvelua. (Varsinais-Suomen Agenda 21 2002.) 

 

Elinan toiminnan kehittämisessä on tärkeää, että ihmisten työssään tarvitsemaa tietoa on 

jatkuvasti saatavilla. Tiedonkulku tapahtuu suullisesti ja kirjallisesti. Asiapaperit täyte-

tään käsin ja niistä haetaan ja tarkistetaan tarvittava tieto käsin. Tieto kirjataan toisinaan 

liian myöhään toisten käytettäväksi ja tämä aiheuttaa turhaa päällekkäistä työtä ja asioi-

den tarpeetonta tarkistamista. Muutoksista ja tapahtumista muille tiedottaminen jää toi-

sinaan puutteelliseksi, ja tällöin voi jotain tärkeää jäädä huomiotta tai tekemättä. (M-L. 

Tuomi, henkilökohtainen tiedonanto 22.11.2007.) Nykytilanne vaatii paljon johdon val-

vontaa. Työtä ohjataan muun muassa muistilapuilla, joissa oleva tärkeä viesti voi jäädä 

lukematta. Asukkaiden ja työntekijöiden määrän kasvu ja vaihtuvuus lisäävät myös hal-

littavan työn ja tiedon määrää. 

 

 

2.2 Lähtökohta tutkimukseen 
 

Hoitotyötä tehdään taukoamatta kolmivuorotyönä ympäri vuoden. Vuoron vaihtuessa 

kerrotaan seuraavalle vuorolle tapahtumat ja huomioon otettavat seikat. Vähäisellä asia-

kasmäärällä työ on vielä helposti hallittavissa ilman kynää ja paperia erikoisempia apu-

välineitä. Asiakkaiden ja työntekijöiden vaihtuvuus, asiakkaiden tarpeiden muuttumi-

nen, poissaolot ja ihmismielen taipumus unohtaa asioita tekevät tiedon jakamisesta 

haastavaa. (M-L. Tuomi, henkilökohtainen tiedonanto 22.11.2007.) 
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Muistilappuja käytetään muistuttamaan tulevista töistä, tapahtuneista muutoksista tai 

esimerkiksi ostoslistana. Muistilapuista on vaikea jakaa tietoa tapahtumista ja muutok-

sista työssä, sillä kaikki eivät niitä lue. Ne eivät osu silmään tai niiden sisältämän in-

formaation hyötyä on vaikea arvioida, kun muistilappuja on useita. Usein niitä on käy-

tävä läpi nopeasti ennen vuoron alkua, mikä vaikeuttaa myös tiedon sisäistämistä. (M-L. 

Tuomi, henkilökohtainen tiedonanto 22.11.2007.) Ihmisten mielissä oleva tieto on kaik-

kein vaikeimmin saatavilla. Sitä jaetaan päivittäin hoitajien palavereissa vuoron vaihtu-

essa. Erittäin haastavaa kenelle tahansa on muistaa kaikki päivän aikana tapahtunut. 

Toimiva tapa on kirjata kynällä ja paperilla tapahtumat taskussa olevaan muistivihkoon, 

jolloin voi sopivan hetken tullen kirjata dokumentointia vaativat tapahtumat ja kertoa 

suullisesti muut asiat työkavereilleen. Tällä tavalla on mahdollista hallita kaikkea muut-

tuvaa ja syntyvää tietoa ja jakaa sitä muille. Haasteena on kuitenkin tiedon saatavilla olo 

juuri silloin kun sitä tarvitaan. Hoitotyön prosesseissa on kehitettävä tiedon saatavuutta 

ja varmistettava sen oikeellisuus. Tieto on hajautettuna paperisiin potilasasiakirjoihin, 

muistilappuihin ja ihmisten mieliin. Potilasasiakirjoissa tiedon tulee olla luotettavasti, 

selvästi ja helposti löydettävissä. Tämä on mahdollista, kun asiakirjojen rakenne on joh-

donmukainen ja sisältö tarkoin harkittu. 

 

Ihmiset eivät yleensä ole vaarassa, vaikka tietoa ei olisikaan papereista nopeasti saata-

villa. Tiedon oikeellisuus varmistetaan aina työkaverilta, jos siitä ollaan epävarmoja. 

(M-L. Tuomi, henkilökohtainen tiedonanto 22.11.2007.) Tiedon hakemiseen kuluu 

usein paljon aikaa, mikä on pois tuottavasta työstä asiakkaan kanssa. Jotta hoitajan aika 

kuluu mahdollisimman paljon ihmisten kanssa, pitää tiedon olla tarvittaessa välittömästi 

saatavilla, tunnetussa paikassa ja oikein. Kun nämä asiat ovat kunnossa, voidaan sen 

sijaan, että aika kuluisi epäolennaisiin asioihin, keskittyä asiakkaaseen. Säästyneen ajan 

käyttökohde voi olla viriketoimintaa, vaikka ulkoilua. Säästynyttä aikaa ei välttämättä 

käytetä arvoa tuottaviin asioihin oma-aloitteisesti, vaan tällöin työtä on ohjattava ja joh-

dettava. 

 

Kuviossa 1 on yleiskuvaus osapuolien yhteistyöstä. Asukas saapuu saamaan Elinan, sen 

yhteistyökumppanien ja omaisten yhteistyöllään tuottamaa hoivapalvelua. Yhteistyön 

sujuvuus ratkaisee, miten osapuolet kokevat palvelun. Yhteistyöhön tarvitaan tietoa ja 

mitä paremmin se on saatavissa, sitä nopeammin pystytään tekemään ratkaisuja ja vie-

mään palveluprosessia eteenpäin. Toiminnassa ratkaisevaa on siis olennaisen informaa-
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tion kulku osapuolten välillä. Vain jaetulla tiedolla on merkitystä organisaatiolle. Tieto 

pitää olla helposti kaikkien saatavilla ja hyvät informaatiojärjestelmät tarjoavat tehok-

kaita työkaluja tiedon jakamiseen. Emme kuitenkaan saa unohtaa henkilökohtaisten 

kontaktien, epävirallisten verkostojen ja perinteisen kommunikaation merkitystä. (Sy-

dänmaanlakka 2002, 173.)  

 

On tärkeää ymmärtää prosessin katkeamattomuuden merkitys eri toimijoiden välillä. 

Kuvion 1 toimijoiden lisäksi mukaan on luettava myös muut hoitolaitokset, joihin poti-

laita voidaan siirtää. Informaation liikkuvuus hoitolaitosten välillä varmistaa siirron 

yhteydessä potilaalle nopeasti hyvän hoidon myös jatkohoitopaikassa. Sujuvat potilas-

virrat edellyttävät sujuvia tietovirtoja (Paavilainen & Toivonen 2008, 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asukas saapuu 

Hoivasairaala Elina Yhteistyökumppani 

Asukas 

Omaiset ja ystävät 

Asukas lähtee 

Kuvio 1. Yleiskuvaus osapuolien yhteistyöstä. 

 

Hoitotyön rakenteiden kehittäminen helpottaa prosessissa toimivien ihmisten työtä. Au-

tomatisoinnilla voidaan vuorostaan vähentää rutiinitöitä, jolloin prosessiin tarvittavan 

ajan määrä on pienempi, virheiden mahdollisuus vähenee koneellisen käsittelyn ansiosta 
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ja ihmiset ovat tyytyväisempiä tarpeettomien työvaiheiden vähetessä. Automatisoitavis-

sa ovat esimerkiksi erilaiset tiedonsiirtotehtävät, kuten hoitotietojen siirto laskutukseen, 

tietojen seuranta ja niihin liittyvä laskenta. Laskutettavia toimenpiteitä ovat erilaiset 

näytteenotot ja tutkimukset palvelusopimuksen mukaan. Lisäksi kollegoiden ja hoito-

työtä johtavan työstä poistuu erilaisiin arkisiin kysymyksiin vastaaminen ja tiedon etsin-

tä, jolloin voidaan suoraan saadun tiedon pohjalta yhdessä keskittyä miettimään seuraa-

vaa toimenpidettä. Kun sisäinen toimintaprosessi kehittyy, sitä paremmin ja nopeammin 

pystytään vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. 

 

 

2.3 Toiminnan kehittämisen ratkaisuja 
 
Toiminnan kehittämisen ratkaisumalleista kolme suosituinta ovat tiimit, ulkoistaminen 

ja prosessit. Tiimivalmennus herättää voimakasta innostusta, ja se antaa ihmisille ener-

giaa. Ilman prosessijäsennystä on olemassa riski, että innostus ja energia suuntautuvat 

tiimin sisäisen hyvinvoinnin edistämiseen, mutta organisaation suorituskyky ei kehity. 

(Laamanen 2001, 18.) Elinassa ei ole varsinaisia tiimejä, sillä täysin sama joukko ihmi-

siä on harvoin töissä samaan aikaan, eivätkä ihmisten erilaiset taidot täydennä toisiaan 

joka työvuorossa. Työskentely Elinassa tapahtuu pareittain ja ryhmänä. Se, onko tiimi-

työskentely paras tapa saavuttaa tavoitteet, on aina arvioitava erikseen. Tiimityöskente-

lyyn siirtyminen on aina melko pitkä kehitysprosessi, joka edellyttää runsaasti sisäistä 

koulutusta. (Sydänmaanlakka 2004, 47.) 

 

Ulkoistamisen idea perustuu siihen, että organisaatio keskittyy ydinosaamiseen ja hank-

kii sitä tukevia palveluita muilta organisaatioilta. Tähän ajatukseen on saatettu päätyä 

joko niin, että organisaatio on aidosti analysoinut toimintaansa ja tehnyt johtopäätök-

sensä tästä, tai sitten jokin osa sisäisistä palveluista ei toimi tyydyttävällä tavalla. Sisäis-

ten kuningaskuntien ongelman ulkoistaminen ratkaisee sillä tavalla, että rajapintaan 

syntyy aito asiakassuhde, johon liittyy asiakkaan menettämisen pelko. Ulkoistaminen on 

saanut paljon hyvää aikaan. (Laamanen 2001, 18–19.) Elina ei hoida itse potilaskulje-

tuksia eikä sillä ole omaa apteekkia, näitä palveluita voidaan kutsua ulkoistetuiksi. Ul-

koistamatta jättäminen esimerkiksi ruokapalveluissa on osoittautunut Elinassa osuvaksi 

valinnaksi sekä asiakkaiden että työntekijöiden myönteisten kokemusten perusteella. 
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Tiimien ja ulkoistamisen rinnalla kolmas kehityssuunta on ollut prosessien tunnistami-

nen ja niiden kehittäminen. Sanaa prosessi käytetään useissa eri merkityksissä. Mikä 

tahansa muutos tai kehitys voidaan ymmärtää prosessina, esimerkiksi muutos-, kehitys-, 

oppimis-, ymmärtämis- tai kasvuprosessi. Toisaalta mitä tahansa toimintaa voidaan kut-

sua prosessiksi, vaikkapa heräämis-, lukemis-, neuvottelu- tai syömisprosessia. Tässä 

lienee kyse ilmiöstä, että kun kehittyy jokin uusi tapa ymmärtää toimintaa, käytetään 

sanaa kaikissa mahdollisissa yhteyksissä. Ilmiö on tuttu muidenkin sanojen, kuten laa-

dun ja tiimin, käytössä. Tässä on kysymys muodista. Aito kehittäminen ei kuitenkaan 

onnistu sanoja hokemalla (niin sanottu hokemajohtaminen tai sloganismi).  (Laamanen 

2001, 19.)  

 

Prosessiajattelulla koetetaan tuoda parannusta perinteisen toimintojakoisen organisaati-

on kuormitus-, virtaus- ja rajapintaongelmiin asiakkaasta alkavalla ja asiakkaaseen päät-

tyvällä vaakasuoralla toimintoketjulla (Pitkänen 2000, 69). Organisaation siirtymistä 

kohti prosessijohtamista voi kuvata neljällä päävaiheella. Aluksi prosessit on tunnistet-

tava. Tämä luo perustan organisaation kehittämiselle asiakassuuntautuneeksi, nopeaksi 

ja joustavaksi. Toisessa vaiheessa organisoidaan kehitystyö ja kuvataan 2-4 prosessia. 

Ehkä hankalin ja vaikein vaihe on ottaa askel kuvauksista käytännön toimintaan. Pro-

sessien mukaisen toiminnan organisointi käsittää muun muassa prosessikuvausten ana-

lysointia, viestintää, mittaamista, tiimien ja verkostojen perustamista, auditointia sekä 

osaamisen, työkalujen ja suorituskyvyn analysointia. Jatkuvaan parantamiseen liittyy 

prosessien kehittäminen, strateginen suunnittelu ja muutosten aikaansaaminen. (Laama-

nen 2001, 50.) 

 

Prosessikäsitteen soveltaminen ja se, mikä kulloinkin on mielekäs organisaatiorakenne, 

riippuvat oleellisesti liiketoiminnan luonteesta. Ei ole yleistä toimintatapaa, vaan on 

ymmärrettävä, mitkä tekijät ovat ratkaisevia. Yleensä luovassa, vaihtelevassa työssä 

sopii käytettäväksi työpajamainen prosessi. Silloin on edullista koota kaikki tarvittavat 

osaajat työtehtävän ympärille ja antaa tavoitteen johtaa työtä. (Pitkänen 2000, 70.) Lop-

pujen lopuksi sillä, millä tavalla organisaation tulokset saavutetaan, ei ole mitään väliä, 

kunhan menettely on eettisesti hyväksyttävä. Olemme kiinnostuneita toimintatavoista ja 

prosesseista vain sen takia, että uskomme saavuttavamme jollakin tietyllä toimintataval-

la parempia tuloksia kuin toimimalla toisin. (Laamanen 2001, 149.) Itse toimintamalli 
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voi olla varsin yksinkertainen, sillä monimutkaisia asioita voidaan usein luoda ja hallita 

yksinkertaisin keinoin (Pitkänen 2000, 66). 

 

Julkisella sektorilla sairaanhoitopiirien johtamista on kehitetty sairaanhoitopiirien ole-

massaoloajan ja kehittämisessä ilmenee managerialismin piirteitä (Torppa 2007, 199). 

Sen sanotaan olevan jopa taylorismin uusi inkarnaatio. Molemmat korostavat muun 

muassa yksityisen ja julkisen organisaation hyvää johtamista, tulosten mitattavuutta ja 

palkitsemista. (Torppa 2007, 74.) Managerialismi on ilmiönä laaja-alainen. Se ilmenee 

käytännössä 1) ideologiana 2) reformina 3) järjestelmien ja organisaation rakenteeseen, 

toimintaperiaatteisiin ja toimintaprosesseihin liittyvinä piirteinä sekä 4) tehokkuusarvoja 

korostavana yksilöjohtamisena. Johtamisessa managerialismia voidaan tarkastella muun 

muassa johtamista koskeviin arvoihin, asenteisiin ja käyttäytymiseen liittyvinä piirteinä. 

(Ojala 2003, 38-39.) Managerialistinen johtamisparadigma yhdistyy ajatukseen julkisen 

sektorin paremmasta johtamisesta murtamalla byrokratian ja professionalismin lisäänty-

nyt valta yksityissektorilta peräisin olevin johtamisopein (Torppa 2007, 73). Manageria-

lismin käsitettä ei tosin ole käytetty suomalaisessa julkishallinnon uudistamisessa, vaik-

ka se julkilausumattomana näyttää olevan toteutettujen reformien taustalla (Torppa 

2007, 82). 

 

Sosiaalihuollon kehittämistoiminnan tulevaisuuden nähdään siirtyvän kohti konseptike-

hittämistä, jossa toiminnan kehitysprosessia johdetaan pitkäjänteisesti ja sen tulee olla 

jatkuvaa. Jatkuvuus edellyttää pitkäjänteistä vuorovaikutusta tietyn konkreettisen koh-

teen kanssa ja kehittämistoimenpiteiden kytkemistä siinä tapahtuvan muutoksen tuke-

miseen. Jokainen osauudistus ratkaisee joitakin ongelmia, mutta tuottaa samalla sekä 

lisää tietoa kehityksen mahdollisuuksista että uusia ongelmia. Kun kehittämistyö ankku-

roidaan sosiaalihuollon toiminnan kohteeseen ja sen asiakkaiden tarpeisiin, syntyy edel-

lytykset tarkastella toimintaa monipuolisesti yli vallitsevien hallinnollisten rajojen. 

Konseptikehittäminen ei ole kehittämistyön muotojen erillinen vaihtoehto, vaan pi-

kemminkin laajempi tapa tarkastella toiminnan kehittämistä. (Virkkunen, Engeström & 

Miettinen 2007, 28.) 

 

Suuri osa ihmisistä haluaa itse vaikuttaa aktiivisesti omaan työympäristöönsä ja kehittää 

sitä. Mahdollisuus vaikuttamiseen on suoraan sidottu motivaatioon. Jos ei ole mahdolli-

suutta vaikuttaa, ei voi syntyä motivaatiota eikä sitoutumista. Työn luonne on monissa 



15 
 

asioissa muuttunut asiantuntemusta vaativaksi. Huippuasiantuntemusta ei voi syntyä 

ilman motivaatiota. Useiden organisaatioiden menestystä ei rajoita nykyisin pääomien 

puute vaan osaamisen tai osaajien puute. (Laamanen 2001, 17.) Johtamisen paradigma 

on nopeasti muuttumassa. Kysymyksessä ei ole mikään vähäinen painopisteen siirtymi-

nen, vaan koko toimintaympäristön ja pelisääntöjen vaihtuminen. (Grönroos 2003, 73.) 

 

Jos työntekijä tuntee olevansa tärkeä, mutta organisaatio ei näytä menestyvän, hän jättää 

uppoamassa olevan laivan. Jos taas organisaatio menestyy, mutta henkilö ei tunne ole-

vansa erityisen tarpeellinen, toisin sanoen hänen panoksensa ei ole merkittävä, seuraa 

lamautuminen, kun henkilö arvaa olevansa ensimmäinen seuraavien irtisanottavien jou-

kossa. Perusperiaate on hyvin yksinkertainen, mutta näiden kahden tavoitteen yhdistä-

minen ei perinteisissä johtamismalleissa ole kovin helppoa. Kaikki haluavat kehittyä 

työssään, saada uusia tietoja ja taitoja ja mahdollisuutta lisätä omaa inhimillistä pää-

omaansa. Hyvin harva haluaa koneen jatkeeksi, oli se sitten sairaalassa, konttorissa tai 

sahalla. (Grönroos 2003, 80.) Esimerkkinä käy 1980- ja 1990-luvuilla syntyneiden su-

kupolvi, jota englannin kielessä myös nimillä Generation Y ja The Net Generation kut-

sutaan ja joka on siirtymässä työelämään (The Economist 2009a, 47). Tämä sukupolvi 

kukoistaa palautteesta. He ovat tottuneet saamaan palautetta suorituksestaan videope-

leissä ja haluavat sitä myös työssään. Tämä voi olla haastavaa johtajille, joilta nuorin 

polvi saattaa toivoa palautetta viikoittain, jopa päivittäin. (The Economist 2009b, 48.) 

 

Haasteita ilmenee myös organisaation kasvaessa, jolloin se yleensä lakkaa olemasta 

yhtä perhettä, tunne josta alkuvuosien voima ammennettiin. Työntekijät eivät ehkä enää 

voi rynnätä esimiehen huoneeseen heti, kun saavat uuden ajatuksen kuinka toimintaa 

tulisi kehittää. Joko ovenpielessä palaa tylysti kiinteä punainen valo tai esimies ei enää 

innostukaan alkuvuosien tapaan, koska suuremmassa organisaatiossa saattaa olla useita-

kin päättäjiä tai jokaista päätöstä on valmisteltava huolellisemmin. Joka tapauksessa 

muuttunut suhtautuminen hämmentää tai herättää jopa katkeruutta. Vaikka yksinkertai-

sesti on kysymys siitä, että organisaation on joskus elinkaarensa vaiheessa siirryttävä 

intuitiivisesta johtamisesta systemaattisempaan, prosessimaisempaan johtamiseen. 

(Grönroos 2003, 62.) 

 

Jos omaksuttu kulttuuri on ristiriidassa uusien toimintatapojen kanssa, on täysin ymmär-

rettävää, että kaikki eivät sopeudu siihen helposti. Tätäkään organisaatiokulttuuriin liit-
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tyvää kriisiä ei helposti tunnisteta, vaan kummallakin osapuolella on taipumus linnoit-

tautua omien asenteidensa taakse. Työntekijä kokee tunteitaan loukatun ja muutoksesta 

johtuvien uusien rutiinien asettavan hänen ammattitaitonsa kyseenalaiseksi. Yrityksen 

johto näkee puolestaan muutosvastarintaa ja puuttuvaa kykyä kasvaa muuttuneen ympä-

ristön edellyttämiin mittoihin. (Grönroos 2003, 62-63.) 

 

 

2.4 Tutkimuksen läpivienti 
 
Tämä työ on toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallisen opinnäytetyön luonteesta on 

kerrottu enemmän seuraavassa kappaleessa. Kuviossa 2, joka on työn käsitteellinen vii-

tekehys, on kuvattu työn läpivienti. Toiminnallinen tutkimus on luonteeltaan käytännön-

läheinen, teoria ja käytännön toiminta käyvät keskenään läheistä vuoropuhelua. Viite-

kehys on jaettu kolmeen osaan: toimenpide, tulos ja teoria. Ennen toimenpiteitä on tu-

tustuttu aiheen teoriaan, jonka jälkeen on tehty käytännön toimenpiteet ja saatu tulokset. 

Käytännön toimenpiteissä on korostettu yhteistyön merkitystä pysyvien muutoksien ja 

parannuksien aikaansaamiseksi. 

 

Kappaleessa prosessien määrittely ja kuvaaminen opinnäytetyön tekijä on perehtynyt 

prosessiajattelun teoriaan: prosessiajattelun etuihin verrattuna funktionaaliseen ajatte-

luun, prosessien rajaamiseen, ydin- ja tukiprosesseihin ja prosessien tunnistamiseen ja 

nimeämiseen. Tämän jälkeen on yhdessä yrityksen johdon kanssa tunnistettu prosessit 

ja kuvattu yrityksen prosessikartta, johon on otettu parikymmentä yrityksen suoritusky-

kyyn keskeisesti vaikuttavaa asiakkaan prosessia ja yrityksen ydin- ja tukiprosessia ni-

voutuneena yhteen. Yhdessä työntekijöiden kanssa on otettu tarkempaan käsittelyyn 

hoitotyön toimintaprosessi ja tehty prosessikuvaus. Prosessikuvaus sisältää kuvauksen 

niin tarkasti, että siitä syntyy sen lukijalle kuva kokonaisuudesta mahdollisimman hel-

posti. Kuvauksen avulla viestitään ja yritetään ymmärtää toimintaa. Se toimii tukena ja 

työkaluna kehittämisessä ja prosessiajattelun ymmärtämisessä. 

 

Kappaleessa prosessien arviointi on perehdytty prosessien arviointiin ja analysointiin: 

mitä tärkeitä näkökulmia on otettava huomioon arvioinnissa, miten tavoitteet on asetet-

tava, jotta saadaan aikaan parantumista, miten onnistumista mitataan ja miten palkitse-

misella voidaan päästä tavoitteisiin. Prosessin toimintoja tarkastelemalla poimitaan ke-
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hittämiskohteet, joihin halutaan syventyä. Prosessien arviointi ja kehittäminen on kuvat-

tu viitekehykseen erikseen, jotta niiden merkitys korostuu. Arvioinnissa tulee löytää 

oikeat kehittämiskohteet ja kehittämisen on kohdistuttava oikeisiin asioihin.  Hyvin teh-

dyn kuvauksen antama tuki kehittämisessä on suuri: hyvä kuvaus esittää ensisijaisesti 

asiakkaan tarpeet ja organisaation toiminnan tarkoituksen ja ehkäisee näin organisaation 

kääntymistä sisäänpäin ja asiakkaan aseman unohtumista. Kehittäminen kohdistuu pro-

sessin suorituskykyyn, rakenteisiin ja työvälineisiin kokonaisuus huomioon ottaen. Ke-

hittäminen ei ole kertaluonteista toimintaa vaan se on jatkuvaa ja ymmärrettävä osana 

päivittäistä työtä. (Laamanen 2001, 104.) 

 

II III I  

 

Prosessien tunnista-
minen ja kuvaami-

nen yhteistyönä 

TOIMENPIDE TEORIA 

 
Prosessikartta & 
prosessikuvaus 

TULOS 

Prosessien kehittä-
minen 

Prosessien kehittä-
minen yhteistyönä 

Prosessien kehittä-
miskohteiden löytä-
minen yhteistyönä 

Prosessien arviointi 

Prosessien määrittely 
ja kuvaaminen 

 
Kehittämiskohteet 

 
Parantunut prosessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Tutkimuksen läpivienti, toiminnallisen tutkimuksen käsitteellinen viitekehys. 

(mukailtu Laamanen 2001.) 

 

Kehittäminen on parantamista ja jotta tiedetään onko prosessi parantunut, pitää tietää 

lähtökohta ja tavoite, ja arvioida muutosta näiden asioiden välillä. Mistä voidaan tietää 

menevätkö asiat hyvään vai huonoon suuntaan? Tätä ei voi tietää ilman tavoitteita, sillä 

parantaminen on mahdotonta ilman tavoitteita. (Laamanen 2001, 202-203.) 
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3 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 
 

 

Lähtökohtana kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän ku-

vaaminen. Tähän sisältyy ajatus, että todellisuus on moninainen. Tutkimuksessa on kui-

tenkin otettava huomioon, että todellisuutta ei voi pirstoa mielivaltaisesti osiin. Tapah-

tumat muovaavat samanaikaisesti toinen toistaan, ja onkin mahdollista löytää monen-

suuntaisia suhteita. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdolli-

simman kokonaisvaltaisesti. Tutkija ei voi myöskään sanoutua irti arvolähtökohdista, 

sillä arvot muovaavat sitä, mitä ja miten pyrimme ymmärtämään tutkimiamme ilmiöitä. 

Objektiivisuuttakaan ei ole mahdollista saavuttaa perinteisessä mielessä, sillä tietäjä 

(tutkija) ja se, mitä tiedetään, kietoutuvat saumattomasti toisiinsa. Yleisesti todetaan, 

että laadullisessa tutkimuksessa on pyrkimyksenä pikemmin löytää tai paljastaa tosiasi-

oita kuin todentaa jo olemassa olevia (totuus)väittämiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2003, 152.) Teorian ja käsitteiden hyödyntäminen monessa tutkimusvaiheessa varmistaa 

sen, että tutkimus pysyy käsitteellisesti johdonmukaisessa kehyksessä. (Vilkka 2005, 

27.) Laadullisessa tutkimuksessa varaudutaan siihen, että ongelma saattaa muuttua tut-

kimuksen edetessä. Usein sanaa ”ongelma” ei haluta edes käyttää, vaan puhutaan mie-

luummin tutkimustehtävästä, joka asetetaan yleisellä tasolla.  (Hirsjärvi ym. 2003, 117.) 

 

Silloinkin, kun tutkimus on hyvin käytännöllistä ja työelämän sovelluksiin tähtäävää ja 

kun se ei ole teoreettisilta lähtökohdiltaan erityisen syvällinen, perustuu se lukuisiin 

piileviin oletuksiin. Jokapäiväisessä elämässä koemme monet asiat ja ilmiöt itsestään-

selvyyksinä. Toimimme ajatustottumustemme ohjaamina. Jotta ratkaisu käy tutkimuk-

sen perusratkaisuksi, 

1. se on perusteltava hyvin, 

2. on osoitettava, että se kohdentaa tutkimuksen tarkasti juuri oletettuun tutkimus-

kohteeseen, ja 

3. sen on oltava menetelmällisesti mahdollinen. (Hirsjärvi ym. 2003, 120-122.) 
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3.1 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 
 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kohentaa tutkijan tarkka selostus tutkimuksen 

toteuttamisesta. Aineiston tuottamisen olosuhteet olisi kerrottava selvästi ja totuuden-

mukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2003, 217). Laadullisen tutkimuksen tavoitteena tulisi olla 

vanhojen ajatusmallien kyseenalaistaminen ja ilmiön selittäminen ymmärrettäväksi niin, 

että se antaa mahdollisuuden ajatella toisin. Yleistettävyys ei ole laadullisella tutkimuk-

sella toteutetun tutkimuksen ongelma. Laadullisen tutkimusmenetelmän tavoite, joka on 

mielenkiinnon kiinnittyminen ainutkertaiseen ja ainutlaatuiseen ja ainutkertaisen avulla 

yleisen ymmärryksen lisääntyminen, ei edellytä konventionaalista keskustelua tutki-

muksen yleistettävyydestä. Tutkijan on osoitettava yleistettävyyden taitoaan eli kykyä 

tarkastella tutkittavaa asiaa yksittäistapausta yleisemmällä tasolla jo tutkimuksen aika-

na. Tämä ilmenee muun muassa tutkijan taitona yhdistää eri havaintoja. Yleistettävyy-

den ehto on näin ollen tulkintojen kestävyys ja syvyys. Laadullisella tutkimusmenetel-

mällä toteutetussa tutkimuksessa tutkimus etenee koko ajan silmällä pitäen jonkinlaista 

yleistettävyyttä. Tutkimuksen voi sanoa olevan pätevä, yleistettävä, kun sen tulokset 

nousevat tematisoidusta kokonaisuudesta. Tämä tarkoittaa tutkimustulosten vastaavuut-

ta tutkimukselle asetettujen päämäärien ja tutkimuskohteen kanssa. (Vilkka 2005, 157.) 

 

Viime kädessä laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyssä tutkimuksessa luotettavuu-

den kriteeri on tutkija itse ja hänen rehellisyytensä, koska arvioinnin kohteena on tutki-

jan tutkimuksessaan tekemät teot, valinnat ja ratkaisut. Tutkijan on pystyttävä kuvaa-

maan ja perustelemaan tutkimustekstissään, mistä valintojen joukosta valinta tehdään, 

mitä nämä ratkaisut olivat ja miten hän on lopullisiin ratkaisuihinsa päätynyt. Hänen 

tulee myös arvioida ratkaisujensa tarkoituksenmukaisuutta tai toimivuutta tavoitteiden 

kannalta. (Vilkka 2005, 158-159.) 

 

Toistettavuudesta puhuttaessa on muistettava, että tutkimuksen käytännön toistettavuus 

ja tutkimustekstin teoreettinen toistettavuus ovat kaksi eri asiaa. Tutkimuskäytännöt ja 

tutkimusteksti eivät ole koskaan yhtenevät. Tutkimusta käytännössä ei voi toistaa kos-

kaan sellaisenaan, koska jokainen laadullisella tutkimusmenetelmällä tehty tutkimus on 

kokonaisuutena ainutkertainen. Toisen tutkijan pitäisi kuitenkin samoilla tulkintasään-

nöillä löytää muiden tulkintojensa ohella myös se tulkinta, jonka tutkimuksen tekijä on 
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tutkimuksensa perusteella esittänyt. Muuten on syytä epäillä tutkijan tekemiä luokittelu- 

ja tulkintasääntöjä tai kykyä esittää tekemänsä tutkimuskäytännöt niin, että myös muut 

ymmärtäisivät tutkimuksen mielen. Tutkimuksen teoreettisen toistettavuuden periaat-

teen mukaan lukijan on päädyttävä tutkimustekstissä myös samaan tulokseen kuin tut-

kimuksen tekijä. (Vilkka 2005, 159-160.)  

 

Luotettavuutta arvioitaessa pitäisi ottaa huomioon myös puolueettomuusnäkökulma. 

Tämä on monialaisissa tutkimushankkeissa tärkeää, koska tutkimusryhmän jäsenet 

usein ovat itse osa tutkimaansa yhteisöä ja sen toimintakulttuuria. Tutkimuksesta riippu-

en tarkastelussa voidaan pohtia esimerkiksi tutkijan roolin merkitystä tutkittavan yhtei-

sön jäsenenä, sukupuolen, iän, arvojen, uskomusten tai omien uskonnollisten tai poliit-

tisten asenteiden ja näkemysten merkitystä tutkimuksessa tehtyyn tulkintaan. Vaikka 

tutkimuksen tulee olla arvovapaata, tutkijan arvot vaikuttavat tutkimuksessa tehtyihin 

valintoihin. Arvovapaaksi tutkimuksen tekee juuri se, että tutkija paljastaa tutkimukseen 

vaikuttavat arvonsa. Hän tekee kaikki asiat tutkimuksessa niin sanotusti läpinäkyviksi. 

Läpinäkyvyys puolestaan kytkeytyy monella tavalla tutkimuksen tekemisen etiikkaan. 

(Vilkka 2005, 160.) 

 

 

3.2 Toiminnallinen opinnäytetyö 
 

Tutkimusmenetelmänä on käytetty toiminnallista tutkimusta. Toiminnallinen opinnäyte-

työ tavoittelee ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista, 

toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä. Se voi olla alasta riippuen esimerkiksi amma-

tilliseen käyttöön suunnattu ohje, ohjeistus tai opastus, kuten perehdyttämisopas, ympä-

ristöohjelma tai turvallisuusohjeistus. Tärkeää on, että ammattikorkeakoulun toiminnal-

lisessa opinnäytetyössä yhdistyvät käytännön toteutus ja sen raportointi tutkimusvies-

tinnän keinoin. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Toiminnallisissa opinnäytetöissä tutki-

muksellinen selvitys kuuluu idean tai tuotteen toteutustapaan. Toteutustapa tarkoittaa 

sekä keinoja, joilla materiaali esimerkiksi oppaan, ohjeistuksen tai tapahtuman sisällöksi 

hankitaan, että keinoja, joilla esimerkiksi valmistus, visuaalinen ilme tai virikkeet toteu-

tetaan. (Vilkka & Airaksinen 2003, 56.)  
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Toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkimuskäytäntöjä käytetään hieman väljemmässä 

merkityksessä kuin tutkimuksellisissa opinnäytetöissä, vaikka tiedon keräämisen keinot 

ovat samat. Niissä pyritään turvaamaan saadun tiedon laatu käyttämällä valmiita tutki-

muskäytäntöjä perustasolla. Perustasolla tarkoitetaan sitä, että laadullisessa tutkimus-

menetelmässä aineiston keräämisen keinoina käytetään lomake- tai teemahaastattelua 

yksilöille tai ryhmille. Tutkimusaineisto kerätään postitse, puhelimitse tai paikalla. Ana-

lyysi toteutetaan teemoittelulla tai tyypittelyllä tai molemmilla. (Vilkka & Airaksinen 

2003, 57). Tietoa voidaan kerätä myös konsultaationa haastatellen asiantuntijoita. Täl-

löin haastatteluaineistolla saatua tietoa käytetään opinnäytetyössä kuin lähdeaineistoa eli 

päättelyn ja argumentoinnin tukena sekä tuomaan teoreettista syvyyttä opinnäytetyössä 

käytyyn keskusteluun. (Vilkka & Airaksinen 2003, 57-58.) Käytännönläheisten toimin-

nallisten opinnäytetöiden arvo ei ratkea lähteiden lukumäärän perusteella vaan olennai-

sempaa on lähteiden laatu ja soveltuvuus. (Vilkka & Airaksinen 2003, 76-77.) 

 

 

3.3 Kyselytutkimus 
 

Kyselytutkimuksen etuna pidetään yleensä sitä, että niiden avulla voidaan kerätä laaja 

tutkimusaineisto: tutkimukseen voidaan saada paljon henkilöitä ja voidaan myös kysyä 

monia asioita. Kyselytutkimukseen liittyy myös heikkouksia. Tavallisimmin aineistoa 

pidetään pinnallisena ja tutkimuksia teoreettisesti vaatimattomina. Haittoina pidetään 

myös seuraavia: 

• Ei ole mahdollista varmistua siitä, miten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet 

tutkimukseen: ovatko he pyrkineet vastaamaan huolellisesti ja rehellisesti. 

• Ei ole myöskään selvää, miten onnistuneita annetut vastausvaihtoehdot ovat ol-

leet vastaajien näkökulmasta. Väärinymmärryksiä on vaikea kontrolloida. 

• Ei tiedetä, miten vastaajat ylipäänsä ovat selvillä siitä alueesta tai ovat perehty-

neet asiaan, josta esitettiin kysymyksiä. 

• Hyvän lomakkeen laatiminen vie aikaa ja vaatii myös tutkijalta monenlaista tie-

toa ja taitoa. 

• Kato (vastaamattomuus) nousee joissakin tapauksissa suureksi. (Hirsjärvi ym. 

2003, 184.) 
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Kontrolloidun kyselyn toisella tyypillä, informoidulla kyselyllä, tarkoitetaan sitä, että 

tutkija jakaa lomakkeet henkilökohtaisesti. Jakaessaan lomakkeet tutkija samalla kertoo 

tutkimuksen tarkoituksesta, selostaa kyselyä ja vastaa kysymyksiin. Vastaajat täyttävät 

lomakkeet omalla ajallaan ja palauttavat lomakkeet joko postitse tai johonkin sovittuun 

paikkaan. Lomakkeiden avulla voidaan kerätä tietoja  

• tosiasioista 

• käyttäytymisestä ja toiminnasta 

• tiedoista 

• arvoista 

• asenteista 

• uskomuksista, käsityksistä ja mielipiteistä. (Hirsjärvi ym. 2003, 185-186.) 

 

Lisäksi lomakkeissa voidaan pyytää arviointeja ja perusteluja toiminnoille, mielipiteille 

tai vakaumuksille, esimerkiksi ”Miten perustelette sitä, että käytätte yksinomaan julkisia 

liikennevälineitä työmatkallanne?” Täsmällisiä tosiasioita pitää kysyä suoraan yksinker-

taisina kysymyksinä, joko avointen kysymysten avulla tai monivalintatyyppisesti. (Hirs-

järvi ym. 2003, 186.) 

 

Kyselylomakkeen on oltava anonyymi, jotta vastaajat eivät olisi huolestuneita vastaami-

sen seurauksista. Kysymysten tulee edetä sujuvasti, saman aihealueen kysymykset tulee 

luokitella samaan ryhmään. Ei voi myöskään tehdä oletuksia. Ei voi esimerkiksi olettaa 

kaikkien omistavan jonkin tietyn esineen, sillä kysymysten on sovittava kaikille. Lyhen-

teitä tulee välttää, koska kaikki eivät niitä välttämättä ymmärrä. (Silver River Systems 

2008.) Tunteellisesti latautuneita sanoja ja johdattelevia kysymyksiä tulee myös välttää. 

Ne aiheuttavat asenteellisuutta ja vaikeuttavat tulosten tulkintaa. Muun muassa tästä 

syystä lomake on syytä testata ennen käyttöä. (Creative Research Systems 2008.) Tul-

kintaongelmia ja tulkinnan kohteita tulee eteen monentasoisina. On esimerkiksi pohdit-

tava, mitä tutkittavien kielelliset ilmaukset ovat merkinneet tulosanalyysissa. On myös 

pohdittava, miten tutkijan oma kielenkäyttö aineiston keruun vaiheissa on vaikuttanut 

saatuihin tuloksiin ja miten tutkija on pystynyt itse ymmärtämään tutkittaviaan esimer-

kiksi haastattelutilanteissa. (Hirsjärvi ym. 2003, 213-214.) 
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4 PROSESSIEN MÄÄRITTELY JA KUVAAMINEN 
 

 

Organisaatioiden rakenteen muodostumiseen ovat vaikuttaneet syvät tieteelliseen joh-

tamiseen liittyvät uskomukset, jotka periytyvät lähinnä teollisuusyrityksistä. Usein tätä 

tieteellisen johtamisen suuntausta kutsutaan taylorismiksi. Taylorismin perimmäinen 

idea on osittaa työ tehtäviksi, jotka voidaan tehokkaasti suorittaa ja valvoa. Toiminnan 

kehittäminen kohdistuu näihin tarkasti määriteltyihin tehtäväkokonaisuuksiin. (Laama-

nen 2001, 15.) Johtaminen ja raportointi tapahtuu pystysuunnassa tiedon ja tavaran vir-

ratessa vaakasuunnassa, mikä tekee muun muassa ongelmien ymmärtämisen ja ratkai-

semisen hitaaksi ja vaikeaksi. Yrityksen oma järjestelmä korostuu ja asiakas voi unoh-

tua. Perinteinen organisaatio tavoittelee vakiintuneen toiminnon tai työvaiheen tehok-

kuutta. (Pitkänen 2000, 69-70.)  

 

Perinteisesti osittamisen periaate ulotetaan koko organisaatioon. Organisaatio jaetaan 

osastoiksi tehtävien mukaan, esimerkkeinä markkinointi, tuotekehitys, tuotanto ja hal-

linto. Tämän uskotaan varmistavan työtehtävien tehokkaan suorittamisen ja valvonnan. 

Tehokkuus syntyy siitä, että ihmiset voivat keskittyä tietyn osaamisen hankintaan ja 

hyödyntämiseen: markkinoijat opiskelevat markkinointia ja kehittyvät työssään hyviksi 

markkinoijiksi. Selvä vastuu työtehtävistä mahdollistaa yksilöllisten tavoitteiden aset-

tamisen ja valvonnan. Esimerkiksi markkinointiosaston tavoitteista vastaa markkinointi-

johtaja. Tässä järjestelyssä osaaminen tuntuu melko selvältä edulta. Jokaisen organisaa-

tion olennainen kilpailuedun lähde on osaaminen. (Laamanen 2001, 15.) 

 

Selvä funktionaalinen osasto- tai tehtävävastuu on asiakkaita palvelevan toiminnan ke-

hittämisen kannalta ongelmallisempi. Vastuuta ei voi ymmärtää ilman (vaikutus)valtaa. 

Usein tämä järjestely johtaa siihen, että koska markkinointiyksikön vetäjä on vastuussa 

markkinointiosastosta ja -tavoitteista, niin hänellä on myös kaikki valta markkinointi-

osaston sisäiseen toimintaan. Sanalla sanoen osaston vetäjällä on oma kuningaskuntan-

sa, jota hän hallitsee suvereenisti. Tästä seuraa toiminnan, tuotteiden ja palveluiden ke-

hittämisen kannalta useita vaikeuksia. Erityisesti nopeus ja reagointikyky ovat vaara-

vyöhykkeessä. (Laamanen 2001, 15.) 
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Ylivoimaisen usein osastojen tavoitteet on ilmaistu taloudellisina tunnuslukuina, kuten 

kustannukset, myynti, kate tai pääoman tuotto. Näitä täydennetään usein määrällisillä 

tavoitteilla, kuten valmistettujen tuotteiden, tuotettujen tonnien, saatujen tilausten tai 

asiakkaiden määrällä. Tämä tavoitteiden asettamisen mekanismi palvelee hyvin osak-

keenomistajien etuja lyhyellä tähtäimellä ja johtaa ylikorostuneeseen osastokohtaiseen 

tehokkuusajatteluun. Yleensä tästä seuraa, että toiminnan kehittäminen kohdistuu pel-

kästään tuotantoon tai palveluita tuottavaan yksikköön. Pitkällä tähtäimellä organisaati-

on tulevaisuutta ei turvata kustannuksia karsimalla. Tavoitteiden asettamisessa asiak-

kaan tarpeet ja sitä kautta uudet tuotteet ja palvelut sekä asiakkuuksien kehittäminen 

jäävät liian vähälle huomiolle. Osastokohtaisia tavoitteita on erittäin vaikea asettaa niin, 

että asiakkaiden tarpeet ovat niiden lähtökohtana. (Laamanen 2001, 15–16.) 

 

Yleensä osaston tai yksikön sisällä työt tunnetaan suhteellisen hyvin ja organisoidaan 

tehokkaasti osaston omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Vaikeuksia tulee toiminnassa, 

joka vaatii yhteistyötä yli yksikkörajojen. Kuningaskuntien rajavyöhykkeille jäävät on-

gelmat aiheuttavat kriisejä ja vaativat kohtuuttomasti ylimmän johdon aikaa. Ylin johto 

joutuu ratkaisemaan sisäisiä ongelmia sen sijaan, että se voisi keskittyä uusien liiketoi-

mintamahdollisuuksien tunnistamiseen. (Laamanen 2001, 17.) 

 

Funktionaalinen johtaminen on myös hidasta. Tämä johtuu siitä, että toimintaa rajoittaa 

esimiesten aika, kyky sekä halu toimia, hallita ja kehittää. Funktionaalisesti toimivalle 

organisaatiolle on tyypillistä, että tiedot kerätään esimiehille, jotka analysoivat ne. Esi-

miehille syntyy kokonaisnäkemys tilanteesta ja he tekevät päätökset. Muut odottavat 

toimeksiantoja eivätkä voi toimia nopeasti ja joustavasti. Aika kuluu sisäisen byrokrati-

an pyörittämiseen sen sijaan, että se käytetään lisäarvoa tuottavaan työhön. (Laamanen 

2001, 17.) 
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4.1 Funktionaalisuudesta prosessijohtamiseen 
 

Perinteisen organisaation johtaminen ei ole erityisen vaikeaa, jos toimitaan muuttumat-

tomassa ympäristössä ja aina samojen ihmisten kanssa. Johtamisongelmia alkaa syntyä 

aina, jos ympäristö muuttuu tai ihmiset muuttuvat. (Grönroos 2003, 227.) 

 

Laamanen (2001, 47.) on esittänyt tyypillisiä funktionaalisuudesta aiheutuvien haittojen 

ratkaisemista ja sitä, millaista johtajien sitoutumista eri ratkaisuvaihtoehdot vaativat. 

Ensimmäisessä vaiheessa kehitysprojekteille, joihin tarvitaan ihmisiä eri osastoilta, pe-

rustetaan johtoryhmiä. Johtoryhmiin nimetään edustus kaikista niistä osastoista, joiden 

jäseniä osallistuu kehitysprojektiin tai joiden toimintaan kehitysprojekti vaikuttaa. Pro-

jektit ovat irrallisia, jonkin ongelman ratkaisuun perustettuja, ja myös johtoryhmät toi-

mivat varsin itsenäisesti. Tässä kehitysvaiheessa ollaan onnellisia, kun kehitysprojekti 

on saatu viedyksi loppuun. Projekti päättyy ja ihmiset jatkavat omille teilleen. 

 

Toisessa vaiheessa tunnistetaan, että tarvitaan pysyvämpiä ratkaisuja kehityshankkeiden 

koordinointiin. Tällöin perustetaan poikkiorganisatorisia tiimejä. Niiden tavoitteena on 

koordinoida kehitystä yli osastorajojen esimerkiksi asiakas-, ympäristö-, henkilöstö- ja 

talousasioissa. Yleensä niillä ei ole muodollista valtaa, vaan ne ovat pikemminkin yh-

teistyöelimiä. Nämä tiimit saattavat toimia hyvinkin irrallaan toisistaan. Tilannetta kui-

tenkin helpottaa se, että eri tiimien avainhenkilöt saattavat olla samoja. Yleensä kenel-

läkään ei riitä kiinnostusta arvioida, millaisia vaikutuksia kehityshankkeilla on koko 

organisaation toimintaan. Tähän kehitysvaiheeseen saattaa liittyä muun muassa pyrki-

myksiä rakentaa oma ja erillinen järjestelmä hoitamaan tiimin toimintaa. (Laamanen 

2001, 47-48.) 

 

Seuraavassa kehitysvaiheessa havaitaan, että yksittäiset, irralliset kehitysprojektit ja 

osaoptimointi eivät auta, vaan kehitystyön täytyy kohdistua prosessiin, jotta voidaan 

olettaa suorituskyvyn parantuvan. Tunnistetaan se tosiasia, että suorituskyky syntyy 

prosesseissa. Kehitysvaihetta voidaan kutsua prosessien parantamiseksi. Lisäksi lähes-

tymistapa tekee mahdolliseksi organisaation oppimisen, eli saavutetaan pysyviä toimin-

tatapamuutoksia, joiden varaan seuraavat kehityshankkeet voidaan perustaa. Lähesty-

mistavalle on tyypillistä, että prosessien omistajiksi nimetään teknisiä asiantuntijoita. 
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Prosessit tunnistetaan ja kuvataan enemmän tai vähemmän sattumanvaraisesti senhetki-

sen ongelmatilanteen perusteella. Jos ongelmia on tilaustenkäsittelyssä, niin prosessiksi 

valitaan vaikkapa tuotannon ohjaus, joka kuvataan tarkkaan. Näin saadaan hyödyllinen 

ote kehittämiseen, mutta tuskin puututaan esimerkiksi tavoitteiden asettamisen meka-

nismiin. Prosessien kehitystyötä voidaan tehdä joko pienin askelin (jatkuva parantami-

nen) tai suurin harppauksin (re-engineering). (Laamanen 2001, 48.) 

 

Seuraavaa kehitysvaihetta kutsutaan prosessijohtamiseksi. Sille on ominaista, että tar-

kastelukohteena on koko organisaation toiminta eivätkä vain tunnistetut ongelma-alueet 

ja niihin liittyvät prosessit. Tämä mahdollistaa organisaation laajuisten toimintamallien 

arvioimisen. Ilmeneviä toimintamalleja ovat muun muassa tavoitteiden asettaminen, 

suorituskyvyn mittaaminen, analyysit kriittisten toimintojen määrittämiseksi, tuen jär-

jestäminen kriittisille toiminnoille, itseohjautuvuuden lisääminen, organisaation oppi-

minen, koko toimintaa palvelevien tietojärjestelmien rakentaminen, toimintaa tukevien 

dokumenttien ylläpito ja palkitseminen. On helppo huomata, että tällaiset asiat eivät voi 

nousta kehittämisen kohteeksi, jos jokaista prosessia tarkastellaan ja kehitetään erik-

seen. Organisaation toimintaa tulee tarkastella ja johtaa prosessien verkkona. (Laama-

nen 2001, 48.) Kuviossa 3 on verrattu organisaatiokeskeisen ja prosessikeskeisen ajatte-

lutavan äärilaitojen eroja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organisaatiokeskeinen ajattelutapa 
• Ongelma on asenteissa. 
• Työntekijä. 
• Teen oman työni. 
• Ymmärrän oman työni. 

 
• Mitataan vain yksilön suoritusta. 
• Voi aina löytää paremman työnte-

kijän vetäjän. 
• Motivoidaan ihmisiä. 
• Valvotaan työntekijöitä. 
• Ei luoteta keneenkään. 
• Kuka teki virheen? 

 
• Korjataan virheitä. 
• Kate ratkaisee. 

Prosessikeskeinen ajattelutapa 
• Ongelma on prosesseissa. 
• Ihminen. 
• Autetaan, että työt saadaan tehtyä. 
• Tiedetään, miten työ liittyy koko pro-

sessiin. 
• Mitataan prosessin suorituskykyä. 
• Prosessia voi aina parantaa. 

 
• Poistetaan esteet. 
• Kehitetään ihmisten osaamista. 
• Olemme yhdessä veneessä. 
• Mikä teki virheen esiintymisen mahdol-

liseksi? 
• Vähennetään hajontaa. 
• Asiakassuuntautunut: hyvä kate on seu-

raamus. 

Kuvio 3. Ajattelutavan muutos. (Laamanen 2001, 49) 
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4.2 Prosessiajattelu 
 

Liiketoimintaprosessi on joukko toisiinsa liittyviä toistuvia toimintoja ja niiden toteut-

tamiseen tarvittavat resurssit, joiden avulla syötteet muutetaan tuotteiksi. Toimintapro-

sessi puolestaan on joukko loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja ja niiden toteuttami-

seen tarvittavia resursseja, joiden avulla saadaan aikaan toiminnan tulokset. (Laamanen 

2001, 19.) Prosessijohtamisessa toistuvuudella on kaksi merkitystä, oppiminen toistojen 

kautta ja investoinnin kuoletus toistojen kautta. Hallitun prosessin luominen vaatii 

suunnittelutyötä ja testausta. (Pitkänen 2000, 92.)  

 

Prosessi on 

• vaiheista muodostuva tapahtumasarja (tilaus-toimitusketju) 

• ilmiö tai tapahtumain kulku (kemiallinen prosessi) 

• kehitys (rauhanprosessi tai evoluutioprosessi) (Pitkänen 2000, 69). 

 

Prosessit ylittävät organisatoriset rajat, ne ovat yleensä riippumattomia organisaatiora-

kenteista ja niiden suorituskykyä tulee arvioida aina asiakkaan näkökulmasta (asiakas 

voi olla yrityksen sisäinen tai ulkoinen) (Hannus 1997, 41). Sisäisen asiakkaan käsite on 

luotu poistamaan työvaiheiden välistä kitkaa esimerkiksi liukuhihnalla. Sisäisen asiak-

kaan käsite sopii myös tukipalvelujen kehittämiseen organisaation sisällä. (Pitkänen 

2000, 86-87.) Kun organisaation omat prosessit alkavat olla kunnossa, on seuraava 

luonnollinen kehitysaskel ulottaa prosessit yli organisaatiorajojen (Laamanen 2001, 18-

19). 

 

Prosessissa lähdetään liikkeelle asiakkaasta ja hänen tarpeistaan. Mietitään, millaisilla 

tuotteilla ja palveluilla (output) se voidaan tyydyttää. Suunnitellaan prosessi (toimenpi-

teet ja resurssit), joilla saadaan aikaan halutut tuotteet ja palvelut. Selvitetään, mitä syöt-

teitä (input, tietoja ja materiaalia) tarvitaan prosessin toteuttamiseen ja mistä ne hanki-

taan (toimittajat). (Laamanen 2001, 21.) Prosessi voi toimia jatkuvasti kuten useimmat 

teollisuuden tuotantoprosessit. Vaihtoehtoisesti jokin tapahtuma, heräte tai syöte, voi 

käynnistää prosessin: palohälytys, asiakkaan tilaus, valitus tai tarjouspyyntö. Jos proses-

si toimii hyvin, syntyy aikanaan haluttu tuotos tai suorite. (Pitkänen 200, 69.) 
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Jotkut määrittelevät prosessin vain toimintana. Toimintaa ei ole hyödyllistä jäsentää 

ilman resursseja (toteuttajia). Toinen mahdollinen prosessiajattelun hyödyntämistä hä-

märtävä määrittelytapa on käyttää resurssien tilalla sanaa panokset. Tällöin panoksiksi 

saatetaan määritellä esimerkiksi materiaalit ja ihmiset. Tässä määrittelytavassa saatetaan 

sekoittaa resurssit syötteisiin. Syötteet ovat tietoa ja materiaalia, jotka jalostuvat proses-

sissa. Määritelmän tuloksilla tarkoitetaan sekä prosessin tuotteita ja palvelua että myös 

prosessilla aikaan saatavaa suorituskykyä (performance). Prosessin käsite koostuu toi-

minnasta (activity), resurssista (resource) ja tuotoksesta (artifact), joihin liittyy suoritus-

kyky. (Laamanen 2001, 20.) Prosessissa työskentelevän on opittava arvioimaan omaa 

työtään, sen seurauksia ja vaikutusta muiden toimintaan ja ennen kaikkea ulkoisen asi-

akkaan tyytyväisyyteen. Ellei prosessia voida kohtuullisen helposti siirtää ja saada toi-

mimaan uudessa ympäristössä siirtämättä mukana ihmisiä, on heidät syytä laskea pro-

sessin osaksi (Pitkänen 2000, 72). 

 

Prosessin alueita ovat 

• menettely: työvaiheet, toimintatavat, rutiinit 

• välineet: työkalut ja toimintavälineet 

• osaaminen: ammattitaito, luovuus, hiljainen tieto 

• sisältö: prosessin läpi virtaava tieto ja materiaali. (Pitkänen 2000, 66.) 

 

Palautteen hyödyntäminen on tärkeä osa prosessin ideaa. Prosessin ideassa lähdetään 

liikkeelle siitä, että on olemassa jotakin pysyvää ja toistuvaa, josta voidaan sopia ja jota 

voidaan mallintaa ja kehittää. Fyysisiä tuotteita valmistavassa teollisuudessa prosessit 

on kohtuullisen helppo hahmottaa tarkastelemalla tavaravirtoja. Nämä prosessit voidaan 

yleensä kuvata selkeinä peräkkäisten vaiheiden ketjuna, joka toistuu säännöllisesti ja 

jonka päässä odottaa onnellinen asiakas. Kehityshaasteena on varmistaa tavaran sujuva 

virtaus läpi organisaation. Usein tätä sujuvaa virtausta vielä vaikeuttaa merkittävästi 

menekin vaihtelu. (Laamanen 2001, 20.) 

 

Palveluita tarjoavien organisaatioiden prosessien sisäistä rauhaa häiritsevät ikävällä ta-

valla omia mielijohteitaan toteuttavat asiakkaat. Tällaisia palveluprosesseja saattavat 

olla lentomatkustaminen, sairaalassa käynti, raha-asioiden hoito, myyntineuvottelu ja 
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asiakkaiden puhelinpalvelu. Prosessi ei enää toteudukaan siististi peräkkäisinä vaiheina, 

vaan tapahtumien kulkuun vaikuttavat arvaamattomasti käyttäytyvät asiakkaat, jotka 

viis veisaavat siitä, mitä palvelun tarjoaja on ajatellut heidän varalleen. Kehityshaastee-

na on saada palvelu toimimaan niin (myös yllättävissä tilanteissa), että asiakkaalle jää 

organisaatiosta miellyttävä tunne ja hän katsoo saavansa meiltä hyvää palvelua. (Laa-

manen 2001, 20–21.) 

 

Vanhustenhoidossa yksi olennainen ulkoista painetta luova yhteistyökumppani ovat 

palvelujen piirissä olevat vanhukset ja heidän omaisensa. Omaisten ja vanhusten odo-

tukset, toiveet ja tarpeet kohdentuvat henkilöstöön johdosta työntekijöille asti. Omaiset 

ovat vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa vaihdellen sen mukaan, millä vanhuk-

sensa asialla milloinkin sattuvat olemaan, kuten 

• hakemassa tietoa palveluista 

• hakeutumassa palvelujen piiriin 

• osallistumassa hoitoon/palveluun 

• esittämässä odotuksia ja toiveita 

• valvomassa ja varmistamassa hoidon laatua 

• antamassa myönteistä palautetta 

• osoittamalla tyytymättömyyttä valituksin jne. (Syvänen, Erätuli, Kokkonen, Ne-

derström & Strömberg 2008, 16-17.) 

 

Yksi ammatillisuuden suurimmista vaatimuksistahan on se, että pystyy vielä vastenmie-

lisyyden puuskassakin kysymään itseltään: miten voin auttaa tätä mekkaloivaa asiakas-

ta, joka juuri loukkasi minua? (Tarvainen 2007, 10). Tarvaisen artikkelissa työnohjaaja, 

kouluttaja ja päihdetyön asiantuntija Antti Särkelä toteaa tämän olevan auttajan asema: 

tehtävämme on tulla toimeen vaikeiden tunteiden kanssa. Olisi outoa, että asiakkaaksi 

tulisi hyvin suoriutuva ja pärjäävä henkilö. Joku vaikeus ihmisellä pitää olla, kun hän 

tulee meidän luoksemme. Sen vaikeuden käsittely kuuluu asiakkaan ja työntekijän väli-

seen vuorovaikutukseen. Jos asiakkaalla on ollut vaikeuksia vuorovaikutussuhteissaan, 

hän tuo niitä myös asiakassuhteeseen. Niinpä kangertelevaa asiakassuhdetta ei voi lait-

taa asiakkaan syyksi ja sanoa: tämä homma ei mene eteenpäin, koska sinä olet noin 

hankala. Aggressiivista asiakasta ei pidä syyttää hänen aggressiivisuudestaan, vaan on 

löydettävä keino käsitellä hänen kanssaan tätä ongelmaa, muuten hän ei tule autetuksi. 
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Toisinaan asiakas on saattanut ennen saapumistaan kokea sarjan nöyryytyksiä, joista 

työntekijällä ei ole aavistustakaan: hän on kenties joutunut neuvottelemaan vahtimesta-

rin kanssa päästäkseen sisälle, hän on juoksennellut käytävillä etsimässä oikeaa paikkaa 

ja jonottanut oven takana. Koneiston nöyryyttämä ihminen ei ole kiinnostunut luomaan 

hyvää suhdetta koneiston työntekijään. Osa hankalista asiakkaista on meidän järjestel-

mämme synnyttämiä. Alun alkaen he eivät olleet hankalia, mutta kun heitä aikansa pyö-

ritetään meidän järjestelmissämme, heistä tulee hankalia. Esimerkiksi pitkäaikaiselle 

toimeentulotukiasiakkaalle voivat hakuprosessit ja huono kohtelu olla suurempi ongel-

ma kuin hänen alkuperäinen ongelmansa köyhyys. (Tarvainen 2007, 10-11.) 

 

Omat erityispiirteensä palveluprosesseihin tuo vielä se, jos palvelu vaatii paljon asian-

tuntemusta ja luovaa toimintaa. Vaikka kaikki osapuolet yrittävät kaikkensa, tulos on 

ennalta epävarma. Prosessin vaiheet tapahtuvat enemmän tai vähemmän epämääräisessä 

järjestyksessä tai jäävät tapahtumatta. Prosessin vaiheista tai onnistumiseen vaikuttavis-

ta tekijöistä voidaan sanoa jotakin hyvin karkealla tasolla, mutta miten asiat käytännös-

sä tapahtuvat, jää asiantuntijan tilannekohtaisen arvion varaan. Kehityshaasteena näissä 

prosesseissa on ylläpitää asiantuntijan osaamista ja tilannetajua. (Laamanen 2001, 20.) 

Terveydenhuollossa samanlaisena toistuvaa prosessia ei sellaisenaan ole, sillä jo lähtö-

kohtaisesti jokainen syöte, tässä tapauksessa potilas, on erilainen. Hoidon kulussa tietyt 

vaiheet ja toimenpiteet kuitenkin toistuvat siten, että erityyppistä hoitoa tarjoaville osas-

toille voidaan suunnitella erilaiset poikkeamat ottaen huomioon tietynlaiset peruspro-

sessit, jotka voidaan sitten optimoida. (Autio 2006, 14.) 

 

Palveluiden ja tavaroiden valmistaminen ja toimittaminen on ollut aina tarkan suunnitte-

lun kohteena useimmissa organisaatioissa. On ilmeistä, että tällä saralla ei välttämättä 

tule kovin suuria muutoksia pelkästään prosessiajattelun takia.  Prosessiajattelu kuiten-

kin tukee eräitä ajatuskulkuja, joita on selvästi nähtävissä. Tällaisia saattavat olla nope-

us ja reagointikyky toimitusrajapinnassa sekä kokonaisratkaisujen ja palveluiden luomi-

nen. Usein mainittu esimerkki viimeksi mainitusta on, että esimerkiksi Kone Oyj ei 

enää myy vain hissejä, vaan pikemminkin pystysuoraa kuljetuspalvelua, jossa varsinai-

set katteet tehdään hissien kunnossapitopalvelulla. (Laamanen 2001, 56.) 
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Tosiasia, joka on hyvin huonosti ymmärretty ja hyödynnetty on, että 90 prosenttia kaik-

kien organisaatioiden toiminnoista on aivan samoja kuin muilla, kuvio 4. Kun tätä ei 

ymmärretä, luullaan, että vain kilpailijoilta voidaan saada ideoita prosessien uudistami-

seen. (Grönroos 2003, 166.)  

 

 
Kuvio 4. Noin 90 prosenttia erilaisten organisaatioiden toiminnoista on samoja tai sa-

manlaisia. (Grönroos 2003, 166) 

 

 

4.3 Prosessien rajaaminen 
 

Prosessien rajaamisessa ainoa käytännössä toimiva periaate on, että prosessit alkavat 

asiakkaasta ja päättyvät asiakkaaseen. Tällä tavalla vältetään funktionaalisen organisaa-

tion ongelma. Tämä pilkkomismekanismi siirtää rajapinnat asiakkaalle, ja ketju säilyy 

eheänä organisaation sisällä. Käytännössä tämä saadaan aikaan sillä, että prosessin en-

simmäisen ja viimeisen vaiheen tekee asiakas. Esimerkiksi tilaus-toimitusprosessin en-

simmäinen vaihe ei ole tilauksen hyväksyminen vaan tilauksen lähettäminen tai viimei-

nen vaihe ei ole tuotteen lähettäminen vaan tuotteen vastaanottotarkastaminen. Tämä 

lähestymistapa edistää asiakassuuntautumista. (Laamanen 2001, 52–53.) 

 

Sisäisen asiakkaan tyytyväisyys on edellytys ulkoisen asiakkaan tyytyväisyydelle, mutta 

sen lisäksi tarvitaan muutakin. Ulkoisen asiakkaan näkökulma ja tarpeet on tuotava suo-



32 
 

raan prosessin jokaiseen työvaiheeseen ja tehtävään. Jokaisen on kysyttävä, miten työni 

näkyy loppuasiakkaalle, miltä asiakkaasta tuntuu, jos teen näin, tai tulisiko tehdä jolla-

kin muulla tavalla. Asiakasnäkökulma on tuotava ohjaavaksi periaatteeksi koko organi-

saatioon. Sisäinen asiakkuus toimii kehittämisvälineenä työvaiheiden välillä ja tukipro-

sessien kehittämisessä, mutta se ei kuitenkaan varmista loppuasiakkaan tyytyväisyyttä. 

(Pitkänen 2000, 87.) 

 

Toinen rajaukseen liittyvä periaate on, että prosessi alkaa jollakin tavalla suunnittelusta 

ja päättyy arviointiin. Tällä rajausperiaatteella pyritään edistämään jatkuvan kehittämi-

sen periaatetta. Rajauksen yhteydessä puhutaan usein online- ja offline-prosesseista. 

Online-prosesseilla ymmärretään sitä, mitä tehdään prosessin tuotteiden ja palveluiden 

aikaansaamiseksi. Offline-prosessit tarkoittavat prosesseja, joilla kehitetään ja mahdolli-

sesti ohjataan prosessia. Sisällyttämällä varsinaiseen prosessiin (online) suunnittelu- ja 

arviointivaiheet nämä prosessit kytketään kehittämis- ja ohjausprosesseihin (offline). 

Lisäksi tällä tavalla toimimalla edistetään ennakointia ja oppimista organisaatiossa. 

Usein organisaatiot ovat päätyneet erilaisen ratkaisuun eivätkä ole sijoittaneet suunnitte-

lu- ja arviointivaihetta osaksi prosessia. Tämä ratkaisu saattaa johtaa siihen, että suun-

nittelua ja arviointia pidetään irrallisena ja usein vähempiarvoisena kuin itse jalostavaa 

työtä. (Laamanen 2001, 53.) Kysymyksillä ”Mikä toistuu?”, ”Miten toimitaan?”, ”Mitä 

vaiheita?”, ”Ketkä osallistuvat ja missä rooleissa?”, ”Mitä on otettava huomioon?” ja 

niin edelleen, voidaan päästä menettelyn jäljille riippumatta siitä, onko prosessi luova 

vai tarkasti ennakoitu ja hallittu. Menettelyn kuvaus kertoo, miten jotakin on tarkoitus 

saada aikaan. (Pitkänen 2000, 68.) 

 

Luokittelu tuote-, palvelu-, asiakas-, pää-, ydin-, tuki-, avain-, tai ali-, johtamis- ja ohja-

usprosesseihin on aina jossakin määrin keinotekoinen. Näitä kuitenkin tarvitaan ajatte-

lun evääksi, jotta päästään liikkeelle tunnistamisessa. Myöhemmin kehityksessä näitä 

luokitteluita ei juurikaan tarvita. Ne ovat olennaisia alustan rakentamisvaiheessa. (Laa-

manen 2001, 53.)  

 

Joissakin organisaatioissa on haluja merkitä joitakin prosesseja (usein strateginen suun-

nittelu ja tulosohjaus) erityisiksi johtamisprosesseiksi tai ohjausprosesseiksi. Tässä jaot-

telussa ilmeisesti halutaan jotenkin pönkittää tai alleviivata niiden prosessien asemaa, 

joihin organisaation johtajat merkittävästi osallistuvat. Tällä menettelyllä hämärretään 
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prosessiajattelun keskeisintä tavoitetta palvella asiakkaita hyvin. Jollakin tavoin tämä 

luokittelu myös viestii esimies- tai johtajakeskeisestä ajatusmaailmasta, vaikka proses-

siajattelun eräänä keskeisenä tavoitteena on edistää itseohjautuvuutta. Aliprosessit tuo-

vat mukanaan hierarkkisen, ositteluun perustuvan ajattelun. Sen seuralaisena tulevat 

osaoptimointi, yksityiskohdat ja rajapinnat, jotka kaikki voivat haitata kokonaisuuden 

ymmärtämistä. On parempi, jos prosessit voidaan tunnistaa ja kuvata yhdessä tasossa. 

Tällä tavalla ajattelemalla prosesseista tulee aito prosessien verkko. Prosessien luokitte-

lussa on hyvä puhua ydin- ja tukiprosesseista, joista valitaan organisaation avainproses-

sit. Ydinprosesseilla tarkoitetaan sellaisia prosesseja, joissa syntyy organisaation jalos-

tusarvo ja joille on ominaista suora, välitön yhteys ulkoiseen asiakkaaseen. Yleisellä 

tasolla näitä prosesseja voidaan tunnistaa 4-5 eri tyyppiä. (Laamanen 2001, 54.) 

 

Organisaatio ei pysty toimimaan pelkkien ydinprosessien varassa. Tarvitaan tukiproses-

seja luomaan edellytyksiä tehokkaalle toiminnalle. Kaikki organisaatiot suunnittelevat 

omaa toimintaansa lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Menestyksellisen toiminnan edelly-

tys on, että suunnitteluprosessi on toteutettu onnistuneesti ja tukee ydinprosesseja. 

Suunnitteluvaihe näissä prosesseissa toteutetaan varsin mallikkaasti. Vaikeuksia tunnis-

taa prosessia tulee siinä vaiheessa, kun kysytään, miten suunnitelmat viedään käytän-

töön. (Laamanen 2001, 57.) 

 

 

4.4 Prosessien tunnistaminen ja nimeäminen 
 

Laamanen (2001, 64) on löytänyt kolme erilaista lähtökohtaa tunnistaa prosesseja: toi-

minnan analysointi, menestystekijöiden analysointi ja asiakkaan prosessin analysointi. 

Käytännössä helpoimmaksi toteuttaa ja kohtuullisen hyvään lopputulokseen prosessien 

tunnistamisessa johtaa asiakkaiden prosessien analysointi, kuvio 5. 
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1. Esitys prosessijohtamisen periaatteista 
 

2. Asiakkaan prosessin läpikäynti 
• Luettelo vaiheista 

 
3. Tunnistetaan asiakkaan prosessin päävaiheet 

• Toimintatapa muuttuu 
• Uusia ihmisiä mukaan yhteistyöhön 

 
4. Miten organisaatio tuottaa lisäarvoa asiakkaan prosessiin? 

• Mikä on prosessin tuote? 
• Miksi prosessia kutsutaan? 
• Mikä on prosessin syöte? 

 
5. Arvioidaan prosessikartta 

• Ovatko kaikki oleelliset prosessit mukana? 
• Voidaanko prosesseja yhdistellä? 

 
6. Piirretään prosessikartta 

Kuvio 5. Prosessien tunnistamisen työjärjestys. (Laamanen 2001, 66) 

 

Parhaimmillaan organisaation prosessit ja asiakkaan prosessit niveltyvät toisiinsa kuin 

vetoketju. Tässä muodossa prosessi on vain välitulos. Lopullisena tavoitteena on pro-

sessikartta. Tässä vaiheessa ei vielä kannata lyödä lukkoon prosessien nimiä. Samalle 

prosessille voidaan ehdottaa useita eri nimivaihtoehtoja, joista sitten myöhemmin kitey-

tyy paras nimi, kun on saatu parempi käsitys prosessin sisällöstä. (Laamanen 2001, 65.) 

Prosessien kuvaukset ja nimet ovat viestinnän välineitä. Niiden tarkoitus on auttaa ym-

märtämään toiminnan tavoitteita, tarkoitusta tai tuloksia. Kun prosessi nimetään, pitää 

kysyä, mikä on prosessin tarkoitus. (Laamanen 2001, 59.) 

 

Julkisissa palveluissa, kuten muun muassa sairaanhoidossa, verohallinnossa ja tiehallin-

nossa on ominaista, että rahoituspäätökset ja toimintalinjaukset tekee jokin yhteiskun-

nan edustaja. Esimerkiksi tiemäärärahoista päättää eduskunta, jonka tahtoa, ja vähän 

omaakin, noudattaa liikenneministeriö. Vastaavasti kuntien edustajat tekevät sopimuk-

sia sairaanhoitopiirien kanssa. Varsinaiset palveluiden käyttäjät ovat kansalaisia tai kun-

talaisia. Tämä tarkoittaa prosessien tunnistamisessa sitä, että kannattaa kuvata molempi-

en asiakkaiden toimintaa. Organisaation prosessien tulee palvella molempia osapuolia 

tarkoituksenmukaisesti. (Laamanen 2001, 69-70.) 
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Lyhyen hetken organisaation prosessit ja asiakkaan prosessit kulkevat yhtä matkaa. Yh-

teisiä vaiheita voidaan kutsua ”totuuden hetkiksi”. Totuuden hetkissä asiakas päättää 

organisaation kohtalosta (vapaissa kilpailuolosuhteissa). (Laamanen 2001, 71.) Totuu-

den hetket ovat tärkeitä kaikille organisaatioille. Varsinaisen prosessin ne muodostavat 

ehkä sellaisissa organisaatioissa, joissa asiakas osallistuu merkittävästi prosessiin omal-

la toiminnallaan. Näiden organisaatioiden kannattaa tunnistaa ja kuvata nämä asiakkaan 

prosessit. Tämän lisäksi näissä organisaatioissa on prosesseja, joiden tarkoitus on lähin-

nä valmistautua kohtaamaan asiakas. Tällaisia prosesseja voivat olla esimerkiksi hotel-

leissa huoneiden siivous ja aamiaisen valmistaminen. Luonnollisesti näissä organisaati-

oissa on prosesseja, jotka ovat aidosti tukiprosesseja, kuten osaamisen kehittäminen. 

(Laamanen 2001, 73.) 

 

 

4.5 Prosessikartta 
 
Prosessikartta on viestinnän väline. Sen tulee auttaa ymmärtämään toimintaa, jolla tuot-

teet ja palvelut tuotetaan. On tärkeää, että asiakkaan toiminta on esillä prosessikartassa. 

Tällä tavalla asiakkaan on helpompi kiinnittyä yhteistyöhön ja organisaation jäsenille 

syntyy näkemystä siitä, miten asiakas (hyvin karkealla tasolla) toimii. Toiseksi proses-

sikartan tulee kuvata toimintaa niin, että se edistää organisaation toiminnan systeemi-

luonteen ymmärtämistä. Prosessit eivät ole putkia, vaan ne vaikuttavat toisiinsa. Kes-

keisten vaikutussuhteiden tulee olla esillä prosessikartassa, jossa toiminta tulee kuvata 

prosessien verkkona. (Laamanen 2001, 60.) Monet lähtötilanteen ongelmat liittyvät 

yleensä ydinfunktioiden välisiin rajapintoihin eli niin sanotun organisaatiokaavion val-

koisiin alueisiin. Prosessikartta tuo nämä rajapinnat selvästi esille ja korostaa asiakkai-

den tarpeista lähtevää toimintaa ja ohjausta. (Hannus 1997, 44.)  

 

Parhaimmillaan prosessikartasta käy ilmi organisaation ansaintalogiikka. Prosessien 

painopisteen tulee olla siellä, missä vaikutetaan eniten taloudelliseen suorituskykyyn. 

Kolmanneksi prosessikartta tulee pitää riittävän yksinkertaisena. Jos lähdemme luette-

lemaan minkä tahansa organisaation prosesseja, niin saamme helposti 100-200 proses-

sia. Näin laajaa prosessien verkkoa ei voida käytännössä johtaa. Yleensä 15-20 proses-

sia riittää hyvän kehittämisotteen saavuttamiseen. Joskus on tarpeen perustaa prosessi-

karttaan vielä välirakenteet, joita voidaan kutsua prosessikoreiksi. Prosessikoreihin 
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ryhmitellään tietyntyyppiset prosessit. (Laamanen 2001, 62.) Usein esitystä kutsutaan 

prosessikartaksi. Parempi nimitys on kirjoittaa otsikoksi organisaation toiminta-ajatus 

(missio tai visio). (Laamanen 2001, 64.) 

 

 

4.6 Prosessikuvaus 
 

Erityisesti asiantuntijatyötä kuvattaessa, mallinnettaessa ja ohjeistettaessa mennään hel-

posti osaamisen alueelle, varsinkin jos tavoitteena on löytää sellainen malli ja ohjeistus, 

että ”kuka tahansa niiden mukaan toimimalla onnistuu”. Helposti ajatellaan, että moni-

mutkainen työ vaatii monimutkaiset ohjeet. (Pitkänen 2000, 68.) 

 

Usein organisaatioissa on rynnätty innolla kuvaamaan prosesseja ilman, että on edes 

hetkeksi pysähdytty miettimään, mihin työllä oikeastaan tähdätään. On mahdollisesti 

kuvattu kaikki prosessit, niitä on yhdessä tarkasteltu ja ehkä todettu totuudenmukaisiksi. 

Monesti on myös tunnistettu ongelmakohtia, perustettu työryhmiä ja pikkuhiljaa, kun 

suurin pöly on laskeutunut, kuvaukset sijoitetaan vähin äänin mappiin ja mappi hyllyyn 

laatujärjestelmämapin viereen. Entinen meno jatkuu taas yhtä kokemusta rikkaampana. 

(Laamanen 2001, 75.) Kuviossa 6 on lueteltu hyvän kuvauksen vaatimuksia, osa tekni-

siä vaatimuksia. 
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Edellisten lisäksi on kuvauksen teknisiltä vaatimuksiltaan oltava: 

• lyhyt (noin 4 sivua A4-tekstiä ja vuokaavio) 

• sovitun rungon ja prosessikaavion mukainen 

• tunnistetiedot (tekijä, päivämäärä, tunniste, hyväksyntä) 

• termit ja käsitteet yhtenäisiä ja sovitun mukaisia 

• ymmärrettävä, looginen, ei ristiriitoja 

Hyvän kuvauksen tulee: 

• sisältää prosessin kannalta kriittiset asiat 

• esittää asioiden välisiä riippuvuuksia 

• auttaa ymmärtämään sekä kokonaisuutta että omaa roolia tavoitteiden saavuttamisessa 

• edistää prosessissa toimivien ihmisten yhteistyötä 

• antaa mahdollisuus toimia joustavasti tilanteen vaatimusten mukaan 

Kuvio 6. Hyvän kuvauksen vaatimuksia. (Laamanen 2001, 76) 

 

Ehkä yleisin harhaluulo prosessien kuvaamisessa on, että tavoitteisiin voidaan päästä 

piirtämällä prosessista vuokaavio. Ymmärryksen saavuttamiseksi tarvitaan jotakin 

enemmän. Kannattaa hetkeksi pysähtyä ja tehdä kuvattavista asioista tietoinen valinta. 

Kuvaus lisää valittujen aiheiden merkitystä organisaatiossa. Niiden ympärillä käydään 

joskus kiivastakin keskustelua. Näkökulmien käsittelyn kautta dialogiin osallistuvat 

ihmiset tulevat tietoisiksi tärkeistä ajatuksista ja toimintaperiaatteista, joiden toteutumis-

ta he haluavat edistää. Prosessin kuvaus sisältää sen, mikä on tärkeää organisaation me-

nestymiselle. Sopiva prosessin kuvauksen pituus on enintään neljä sivua. Ensinnäkin 

prosessien kuvaamisen tarkoitus on nostaa esille kriittisiä asioita. On pakko tehdä eroa 

tärkeän asian ja vähemmän tärkeän asian välillä. Pitkät selostukset hämärtävät tärkeää 

viestiä. Toiseksi ihmiset eivät jaksa paneutua kunnolla pitkiin kirjoituksiin. (Laamanen 

2001, 77-78.) 

 

Toiminnan ymmärtäminen tarjoaa perustan itseohjautuvuudelle, nopeudelle ja herkkyy-

delle. Ymmärtämiseen riittää suhteellisen karkea kuvaus. Parantamiseen tarvitaan yksi-

tyiskohtaista kuvausta parantamisen kohteesta. On tärkeää sopia tarkoituksenmukainen 

kuvaustekniikka, koska siinä määritellään kehittämisen kieli. Jos ihmiset puhuvat eri 

kieltä, on vaikeaa ymmärtää toista. Symboleita tulee välttää kuvauksessa, sillä ne eivät 

ole olennaisia eivätkä auta ymmärtämään toimintaa. Kollektiiviset roolit tai yhteinen 
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vastuu eivät myöskään toimi. On tärkeää, että roolit ovat mukana kaaviossa. Näin ihmi-

set voivat tunnistaa oman roolinsa ja ikään kuin sijoittaa itsensä prosessiin. (Laamanen 

2001, 79-80.) 

 

On paljon prosessikaavioita, joissa ei ole sanottu halaistua sanaa asiakkaasta. Tämä on 

merkittävä virhe, koska tällöin alitajuinen viesti on, että asiakas ei ole meille tärkeä. 

Kehitystyö kääntyy sisäänpäin ja riski ketjun katkeamiseen organisaation sisäisiin raja-

pintoihin kasvaa. Ylimmäksi rooliksi sijoitetaan aina asiakas. Tämä lähestymistapa ko-

rostaa asiakkaan merkitystä. Ydinprosessien asiakas on melko helppo tunnistaa, mutta 

tukiprosessien tärkeimmän asiakkaan tunnistaminen on joskus hyvinkin vaikeaa. Tämä 

valinta vaikuttaa merkittävästi prosessin suunnitteluun. Tukiprosessien asiakkaiksi so-

pivat prosesseissa toimivat ihmiset. (Laamanen 2001, 80.)  

 

Yleinen taipumus on kirjata roolit organisaation hierarkian mukaan. Joskus tämä on 

perusteltua, mutta yleensä ei. Tämä kuvaamistapa heijastaa esimieskeskeistä ajattelua, 

mikä saattaa ehkäistä organisaatiossa itseohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta ja jousta-

vuutta. (Laamanen 2001, 80-81.) Jos tavoitteena on esittää vaatimuksia, asettaa ehtoja, 

käydä etupiirineuvotteluja ja luoda sääntöjä syyllisten löytämiseksi, ollaan yleensä ra-

kentamassa yhteistyötä ja prosessin toimintaa huonontavia muureja (Pitkänen 2000, 88). 

Vastuu-, valtuus- ja yhteistyökysymysten aiheuttamia ongelmia ja kehittämisen organi-

satorisia esteitä ei voida liioitella. Pelkkä prosessien ja prosessinomistajien nimeäminen 

ja ”täysien valtuuksien” antaminen ei välttämättä johda muuhun kuin joukkoon kunnia-

virkoja, jos liiketoiminnan tulosvastuu on edelleen toimintojen johtajilla. Valtuuksia ei 

voi erottaa tulosvastuusta. (Pitkänen 2000, 71.) 

 

Se, että prosessikuvaus kuvaa toimintaa, ei ole itsestään selvää. Usein kuvataan pikem-

minkin tietojen kulkua kuin toimintaa. Esimerkiksi kun kuvataan projektin toteutukseen 

liittyvää prosessia, käytetään ilmaisua ”projektisuunnitelma” sen sijaan, että sanottaisiin 

”suunnittelee projektin”. Vaikka tiedot ovat tärkeitä, prosessikaavioissa tulee kuvata 

aidosti tekemistä. Tällä tavalla kaavioista tulee elävämpiä. Toimintaa kuvaamalla koros-

tuu se, mihin tietoja käytetään. Lisäksi prosessi pitää kuvata niin tarkasti, että sen toi-

mintalogiikka käy selville. Lähes kaikkiin prosesseihin liittyy satoja tehtäviä. Niitä 

kaikkia ei kannata kuvata prosessikaavioon, jonka avulla tavoitellaan ymmärrystä. Liian 

tarkka kuvaaminen johtaa suureen määrään aliprosesseja, jotka eivät auta ymmärtämi-
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sessä. Tavoitteena on tunnistaa kriittiset toiminnot ja päätökset sekä edistää niiden hy-

vää suorittamista. (Laamanen 2001, 81.) 

 

Ihmisen omaksumiskyvyn kannalta on tärkeää, että toimintoja ei ole liian monta yhdes-

sä kaaviossa. Hahmotuskyvyn raja kulkee 15-20 toiminnossa. Usein jopa tällä yksityis-

kohtaisuuden tasolla kuvattu prosessikaavio venyttää ymmärryskyvyn äärirajoille. Mo-

nimutkaisuuden ongelmaa voi horjuttaa sillä tavalla, että tekee prosessista karkean kaa-

vion, jossa on 4-7 vaihetta. Käydään ensin läpi karkea ja sitten vasta yksityiskohtaisem-

pi kaavio. Tässä suhteessa ihmiset ovat erilaisia. Toiset hahmottavat ensin kokonaisuu-

den ja menevät sitten yksityiskohtiin. Toiset taas hahmottavat yksityiskohtien kautta 

kokonaisuuksia. (Laamanen 2001, 81.) Aloittelija lähtee päätöksenteossaan yksittäisen 

tiedon kokoamisesta, esimerkiksi potilaalla havaittavasta oireesta tai hänen kuvaukses-

taan jostakin tilanteesta. Kokoamalla useita yksittäisiä tietoalkioita aloittelija laatii yh-

teenvedon (esimerkiksi hoitotyön diagnoosin) käytettävissä olevien tietojen perusteella. 

Asiantuntijasairaanhoitaja sen sijaan hahmottaa ensin laajemman kokonaisuuden (esi-

merkiksi potilaan yleisvoinnin) ja yhdistää tietokokonaisuuksia toisiinsa hyödyntäen 

aikaisempaa kokemustaan. Hän etenee päätöksenteossaan tiedon yhdistelmään käyttäen 

hyväkseen myös tietojaan aikaisemmista hoitotilanteista. (Saranto, Ensio, Tanttu & 

Sonninen 2007, 58.)  

 

Hoitotyö toteutuu eri hoitotyön ympäristöissä siten, että hoitotyön prosessin eri vaiheet 

painottuvat eri tavoin. Tavoitteiden huolellinen määrittely korostuu esimerkiksi pitkäai-

kaista sairautta sairastavan potilaan hoitoa suunniteltaessa. Äkillisen sairauskohtauksen 

saaneen tai tapaturmapotilaan hoidossa ovat ensisijalla pikainen hoidon toteutus. Se, 

että jokin prosessin vaihe on toista näkyvämmin esillä toiminnassa, ei tarkoita muiden 

vaiheiden puuttumista. Muut vaiheet ovat aina taustalla toteutuen rationaalisen päätte-

lyn, ammatillisen kokemuksen ja intuition avulla. Toiminnassa hyödynnetään myös 

aikaisemmin vastaavissa tilanteissa esille tullutta tietoa. (Saranto ym. 2007, 58-59.) 

 

Rajapintakuvausten tekeminen prosessin eri vaiheiden välille tai organisaatioiden väli-

selle yhteistyölle on eräs sisäisen asiakkuuden kehittämisen muoto. Jos se lähtee yhteis-

työn syventämisestä, tiedonkulun parantamisesta ja joustavuuden rakentamisesta, niin 

tulokset voivat olla hyviä. (Pitkänen 2000, 88.) Kaavioihin voidaan liittää muutakin 

informaatiota, jos se tuntuu tarpeelliselta, muun muassa prosessissa siirtyvät tiedot, yh-
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teydet tietojärjestelmiin tai muihin prosesseihin, karkea vaiheistus, kriittisten vaiheiden 

tai roolien korostaminen tai tärkeitä aikataulutietoja. On kuitenkin hyvä pitää huolta 

siitä, että kaaviot pysyvät riittävän yksinkertaisina. (Laamanen 2001, 81-82.)  

 

Prosessin kuvaaminen auttaa kehittämään omaa ajatusta organisaation toiminnasta. Ei 

prosessiajatteluun eikä ehkä prosessienkaan syvimpään olemukseen pääse sisälle katse-

lemalla muiden tekemiä kuvauksia. Kysymys ei ole prosessikuvausten aikaansaamisesta 

vaan uudenlaisen ymmärryksen ja sen pohjalta tuloksellisemman toiminnan kehittämi-

sestä. Tämä työ johtajien on tehtävä itse. Toinen hankaluus liittyy asiakkaiden merki-

tyksen ymmärtämiseen. Monessa organisaatiossa prosessien vuoksi katseet kääntyvät 

sisäänpäin. Kun prosessit on kuvattu, ne usein myös sementoivat ajattelumalleja. Par-

haimmillaan ihmiset sitoutuvat uuteen malliin. Sitoutuminen saattaa kohdistua vääriin 

asioihin, jos asiakas unohdetaan alussa. Todellisen laatuasiantuntijan tai laatuun sitou-

tuneen ihmisen tunnistaa siitä, että hän aina kysyy aluksi: ”Kuka on asiakas?” (Laama-

nen 2001, 82.) 

 

Vaikeuksia liittyy muutosten läpivientiin ja erityisesti sitoutumisen aikaansaamiseen. 

Sitoutumisessa tärkein periaate on osallistuminen. Mitä enemmän osallistumista, sitä 

enemmän sitoutumista. Hyvää asiakaspalvelua ei synny ohjeilla eikä prosessikuvauksil-

la. Ihmisiä ei voi määrätä itseohjautuviksi, oma-aloitteisiksi ja joustaviksi. (Laamanen 

2001, 83.) Tuloksellisten ja hallinnan tunnetta lisäävien kehittämismenetelmien olen-

nainen piirre on, että ne perustuvat ihmisten osallistumiseen, avoimeen ja luottamuksel-

liseen vuorovaikutukseen sekä pyrkimykseen saada palautetta omasta toiminnasta (Juuti 

& Vuorela 2002, 60). Lisäksi vaikeuksia liittyy työskentelytapoihin. Oletetaan, että or-

ganisaation vaikutusvaltaiset henkilöt ovat tulleet vakuuttuneiksi prosessikuvausten 

hyödyllisyydestä. Ihmiset aloittavat innolla työnsä ainoina välineinään oma terve järki, 

kynä ja paperia. Tilanne on kuitenkin täysin mieletön, koska tavoite ja tehtävänanto 

eivät ole järkeviä. Ainoa tervejärkinen ratkaisu on ylittää aita sieltä, missä se on matalin. 

Valitettavan monesti ihmiset kuitenkin unohtavat terveen järjen käytön ja saattavat har-

hailla tehottomasti vuositolkulla prosessien kuvausten ihmemaassa. (Laamanen 2001, 

83.) 
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5 PROSESSIEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 
 

 

Prosessien kehittämiseen perehtyneet sanovat, että pitää kuvata sekä nykyinen että pa-

rannettu prosessi. Näin on helpompi ymmärtää, mikä muuttuu. (Laamanen 2001, 86-

87.) 

 

Neljä loogista tasoa, jotka voidaan kuvata, ovat 

1. nykyinen prosessi 

2. vähän parannettu prosessi 

3. radikaalisti parannettu prosessi 

4. ideaaliprosessi (Laamanen 2001, 87). 

 

Suositeltavin vaihtoehto on numero kaksi, vähän parannettu prosessi, ellei jokin ulkoi-

nen tekijä pakota tekemään radikaaleja muutoksia. Radikaalit muutokset sisältävät aina 

merkittäviä riskejä. Re-engineering-kirjallisuus ja seminaarit antavat radikaaleista muu-

toksista liian ruusuisen kuvan. Niissä kerrotaan sankariteoista ja onnistumisista, vaikka 

arkinen kehitystyö on jotain muuta. Tavoitteen pitää silti olla korkealla. (Laamanen 

2001, 87.) 

 

Nykyistä prosessia ei välttämättä kannata kuvata, varsinkaan jos se toimii kovin huo-

nosti. Kuvaaminen vahvistaa aina kuvattua toimintamallia. Nykyprosessin kuvaaminen 

saattaa kuitenkin helpottaa puutteiden osoittamista nykyisessä toimintamallissa tai näyt-

tää eroja nykytoiminnan ja halutun toiminnan välillä. Erityisesti on varottava ideaalipro-

sessin kuvaamista. Prosessin kuvaaja saattaa kyllä saada organisaatiossa älykkään tai 

viisaan ihmisen maineen, mutta itse kuvauksen laajempi esittely saa aikaan vain kyyni-

syyttä ja syyllisyyden tunteita. Suositus on, että tavoitellaan prosessia, johon voidaan 

päästä noin kuudessa kuukaudessa. Kuusi kuukautta on hyvä aikaraja. Se tuottaa tun-

teen, että nyt täytyy itse tehdä jotain konkreettista tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä 

tavalla saadaan nopeasti ihmisten arkipäivää helpottavia parannuksia aikaan ja kehitys-

työn uskottavuus paranee. (Laamanen 2001, 87.) 
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Prosessien kuvaamisen minimitavoitteena on organisaation toiminnan ja tavoitteiden 

parempi ymmärtäminen. Prosessikuvauksia esitellään joskus innolla suurissa kokoon-

tumisissa, ja ihmiset taputtavat niille. Parantamiskohteita on mahdollisesti tunnistettu ja 

kuvauksen kehittänyt työryhmä saa jopa tunnustusta hyvin tehdystä työstä. Mutta varsi-

nainen kehitystyö näyttää hajoavan käsiin. Entinen meno organisaatiossa jatkuu. Pa-

himmillaan ihmiset kokevat, että jotakin tärkeää on saavutettu, vaikka mikään ei ole 

vielä muuttunut. On syntynyt illuusio prosessijohtamisesta. (Laamanen 2001, 96.)  

 

Prosessin arviointien tavoitteena on, että ihmiset ymmärtävät ja hyväksyvät prosessin. 

Ihminen ei voi sitoutua sellaiseen asiaan, mitä ei tiedosta, ymmärrä tai hyväksy. Avain-

asia ymmärtämisen ja hyväksymisen syntymiselle puolestaan on osallistuminen, joskaan 

pelkkä osallistuminen prosessin esittelyyn ei vie kovin pitkälle. Tarvitaan omakohtaista 

arviointia, analyysia, keskustelua, ideointia, priorisointia, muutosten esittämistä ja joh-

topäätöksiä. Prosessikuvauksen tulee olla teknisesti hyvä. Toiseksi kuvauksen tulee 

noudattaa organisaation toimintaperiaatteita ja olla hyväksyttävä vastuumäärittelyiden ja 

resurssitarpeiden näkökulmasta. Kolmanneksi avainhenkilöiden, eli prosessin kannalta 

kriittisten ihmisten, on voitava hyväksyä prosessikuvaus oman toimintansa perustaksi. 

Neljänneksi kaikkien prosessissa toimivien on ymmärrettävä oma roolinsa prosessin 

tavoitteiden saavuttamisessa. Näiden perustavaa laatua olevien tavoitteiden lisäksi pro-

sessilla voi olla kehittämistavoitteita. (Laamanen 2001, 97.) 

 

 

5.1 Prosessin arviointi 
 

Yleisin virhe arvioinnissa on antaa kriittisyydelle liikaa valtaa. Tämä tapahtuu hyvin 

helposti sen takia, että ihmismieli toimii luontaisesti negatiivisen, poissulkevan logiikan 

kautta. Se tutkii ensin yleensä haitat ja uhat ja suuntaa vasta sitten katseen etuihin ja 

hyötyihin. Tähän voi vaikuttaa pakottamalla mielen toimimaan toista kautta. Ensin tuo-

daan esille kymmenen hyötyä ja vasta sitten kiinnitetään huomio prosessin mahdollisiin 

heikkouksiin. (Laamanen 2001, 97-98.) 

 

Keskustelu saattaa pahimmillaan puuroutua turhaksi väittelyksi, muodostuu rintamalin-

joja ja muutoksista tulee arvovaltakysymyksiä. Ihmiset näkevät ehkä vain prosessiin 
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liittyvät negatiiviset piirteet ja hylkäävät henkisesti prosessikuvauksessa ehdotetun toi-

mintatavan. Tässä ihmismieli on armoton: pienenkin kielteisen piirteen perusteella saa-

tetaan hylätä kaikki mahdollisesti merkittävät saatavilla olevat hyödyt. (Laamanen 

2001, 98.) 

 

Edellä kuvattu asioiden kulku voidaan estää noudattamalla hyvää arviointimallia, joka 

etenee seuraavalla tavalla: 

1. prosessin kuvauksen esittely 

2. prosessin kuvauksen arviointi sovittujen kriteerien perusteella 

• vahvuudet/hyvää 

• parantamisalueet/heikkoudet 

3. näkemysten esittely 

• jokainen arvioija esittelee oman näkemyksensä 

4. parantamisalueiden priorisointi 

• mahdolliset parannusideat 

5. jatkotoimenpiteistä sopiminen 

• mahdollinen hyväksyntä. (Laamanen 2001, 98.) 

 

On tärkeää pitää kehityshankkeiden määrä riittävän pienenä, jotta jaksetaan varmistaa 

niiden todellinen läpimeno käytäntöön. Jatkuvan parantamisen kulttuuri ei ole yleensä 

vielä kovin vahva, eikä kunnon seurantamekanismeja ole luotu. Riskinä on satunnaiske-

hittäminen, niin sanottu Random Kaizen, eli hienoja hankkeita ilman toimintatapojen 

muutoksia ja käytännön tuloksia. (Laamanen 2001, 102-103.) 

 

Yhden prosessin arviointi kestää 2-3 tuntia (ryhmän koko huomioiden), kun käytetään 

edellä esitettyä arviointimallia. Analyysin tavoitteena on, että ihmiset tunnistavat oman 

roolinsa prosessissa ja ymmärtävät kokonaisuuden. Samalla haetaan henkistä hyväksyn-

tää, joka syntyy siitä, että on mahdollista keskustella prosessista ja vaikuttaa siihen. 

Tyypillisiä kriteereitä analyysissa ovat: 

• ovatko tärkeät asiat esillä? 

• puuttuuko jotakin olennaista? 

• onko prosessin kuvaus looginen ja ristiriidaton? 

• ovatko kuvaus ja siinä käytetyt käsitteet ymmärrettäviä? 
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• onko prosessi realistinen ja käytännössä toimiva? (Laamanen 2001, 104.) 

 

Kannattaa käyttää esimerkiksi pienryhmätyöskentelyä. Arviointi tuottaa joukon paran-

tamisalueita, joiden perusteella prosessinomistaja, mahdollisesti prosessin johtoryhmän 

avulla, tekee johtopäätökset. Tilaisuuden päätteeksi voidaan sopia muun muassa: 

• prosessin käyttöönoton päivämäärästä 

• työkalujen tai osaamisen kehittämisestä 

• mittaamisen käynnistämisestä 

• prosessin auditoinnista. (Laamanen 2001, 104.) 

 

Niissä organisaatioissa, joissa prosessien kuvaamiseen suhtaudutaan projektina, lopete-

taan yleensä mahdolliset informaatiotilaisuudet ja käyttöönottoanalyysit siihen, kun 

prosessit on kertaalleen käsitelty. Systemaattisemmin toimivien organisaatioiden kan-

nattaa kehittää pysyvä menettely prosessien analysoinnille, erityisesti kun prosessin 

kriittisiin tehtäviin ja toteutukseen tulee uusia ihmisiä. Prosessien analysointi tulee or-

ganisoida osaksi perehdyttämiskoulutusta, työnkiertoa, ylenemistä ja organisaatiomuu-

toksia. (Laamanen 2001, 104.) 

 

 

5.2 Prosessien parantaminen 
 

Tavoite on käsite, joka ymmärretään helposti väärin ja jota käytetään hyödyttömästi. 

Vaikeus tulee siitä, että ihmiset käyttävät ilmaisua ”Tavoitteemme on tehdä jotakin…”. 

Pahimmillaan suunnitelmassa lukee, että me pyrimme parantamaan toimintaa ja vastaa-

vasti raportissa voi lukea, että pyrittiin parantamaan toimintaa. Seuraavat sanonnat voi-

vat olla tuttuja: tavoitteemme on kehittää tuottavuutta, vallata markkinoita, parantaa 

toimintaa tai kehittää uusia tuotteita. Tällaiset ilmaisut ovat hyödyllisiä suunnan esittä-

miseen, mutta tavoitteiksi ne eivät kelpaa. Tavoite liittyy tuloksiin ja suorituskykyyn. 

Tekeminen ei ole tulos. Hyvään tavoitteeseen liittyy kolme kriteeriä 

1. tavoite on esitetty numeroilla 

2. tavoitteella on mittayksikkö 

3. tavoitteet on kiinnitetty aikaan. (Laamanen 2001, 203.) 
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Jos jokin näistä jää uupumaan, kysymys ei ole tavoitteesta, ehkä pikemminkin suunnas-

ta, päämäärästä tai toivomuksesta. On otettava huomioon, että tekemiseen liittyvät ta-

voitteet voidaan esittää numeroilla. Prosessien kehittämiseen liittyville tavoitteille on 

ominaista, että ne liittyvät prosessien ydinsuorituskyvyn kehittämiseen. Ei siis siihen, 

että prosessia tai toimintaa muutetaan jollakin tavalla. (Laamanen 2001, 203.) 

 

On hyvä tiedostaa, että tunnusluvut ovat häivähdys todellisuudesta. Niiden takana on 

ilmiö, jota haluamme muuttaa. Tavoitteiden asettamisessa on kysymys viestinnästä. 

Kannattaa edistää hyviä pyrkimyksiä, vaikka niitä tai niiden vaikutuksia ei osattaisikaan 

pukea numeroiden (tavoitteiden) muotoon. Parantaminen on suunnitelmallisen ja tietoi-

sen kehitystyön tulosta. Kaikki muutokset organisaatiossa eivät tietenkään tapahdu tällä 

tavalla ja usein vaikka kuinka suunnitellaan, niin siitä huolimatta asiat tapahtuvat omal-

la tavallaan. Jälkikäteen on oppimismielessä hyödyllistä todeta, onko tapahtunut paran-

tumista ja mistä syystä. (Laamanen 2001, 204.) 

 

Yleinen virhetulkinta parantamisessa on sekoittaa se korjaamiseen. Tällainen virhetul-

kinta syntyy helposti sillä tavalla, että prosessissa tapahtuu merkittävä poikkeama, esi-

merkiksi laite menee rikki. Laitteiden korjaaminen ei ole parantamista. Ei myöskään 

tuotteiden korjaaminen, reklamaatioiden ratkaiseminen tai suunnitelmien muuttaminen 

ole parantamista. Korjaava toiminta kohdistuu useimmiten prosessin tuotteeseen ja pro-

sessin tuloksiin. Sillä ei ole vaikutusta virheiden syntymiseen tulevaisuudessa. Paranta-

minen kohdistuu aina prosessiin. Se ehkäisee virheiden syntymistä tulevaisuudessa. 

(Laamanen 2001, 205.) 

 

Parantamista voidaan jäsentää myös luonteen perusteella: voimme erottaa toisistaan 

reagoivan, ennakoivan ja innovatiivisen parantamisen. Reagoivalle parantamiselle on 

ominaista, että jotakin tapahtuu, joku huomaa sen ja ryhtyy toimenpiteisiin. Tällä tavalla 

organisaatiosta ei voi koskaan tulla erinomaista. Se on aina yhden askeleen jäljessä kil-

pailijoista. Ennakoivalle parantamiselle on ominaista, että yritetään ymmärtää kehitys-

kulkuja (trendejä) ja ennustaa tulevaisuutta. Kehitystyöhön tartutaan ennen kuin palve-

lun suorituskyky alkaa vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen ja sitä kautta organisaation tu-

lokseen. Innovatiiviselle parantamiselle on ominaista, että etsitään kokonaan uusia rat-

kaisuja. (Laamanen 2001, 205-206.) Organisaatiot kehittyvät harvoin suurilla harppauk-

silla, vaan pienin askelin jokapäiväisiä toimintoja uudistamalla (Grönroos 2003, 166).  
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Niin tärkeää kuin kustannusten pitäminen kurissa organisaatiossa onkin, niin varsinai-

nen hyvinvointi syntyy tuotteiden ja palveluiden innovaatioista. Lähes kaikki radikaalit 

parannukset prosessissa ja usein myös palvelussa liittyvät jollakin tavalla tietotekniikan 

hyödyntämiseen. (Laamanen 2001, 207.) 

 

 

5.3 Palkitseminen ja mittauskohteet 
 

Palkitsemistapojen kokonaisuus muodostuu aineellisista ja aineettomista palkitsemista-

voista. Aineellisia palkitsemistapoja ovat peruspalkka ja sitä täydentävät henkilöstöedut 

sekä erilaiset palkkiojärjestelmät: erikois-, aloite- ja tulospalkkiot. Aineettomia palkit-

semistapoja ovat koulutus- ja kehittymismahdollisuudet, työn sisältö, huomioimiset, 

työajan järjestelyt ja työsuhteen pysyvyys. Kaikki nämä palkitsemistavat voivat olla 

merkityksellisiä työntekijälle. Vanhustyötä tekevissä organisaatioissa on tavallisesti 

lähes kaikki palkitsemistavat käytössä. (Hulkko, Sweins & Hakonen 2006, 5.) 

 

Ihmisten mielestä on oikein että organisaation menestyksestä palkitaan henkilöstöä. 

Joskus palkitsemisajatuksessa yritetään ottaa vielä huomioon se, mikä vaikutus ihmisel-

lä on ollut voiton syntymiseen. Yksinkertaisin tapa on ajatella, että isopalkkaiset ovat 

vaikuttaneet enemmän ja jakaa palkkio suhteessa ihmisten peruspalkkaan. Tämä ajatus 

ei ole vallan huono, mutta se edellyttää, että peruspalkan määräytymisen kriteerit on 

huolellisesti mietitty. Suositeltava palkkauksen lähtökohta on osaaminen. Myös se, 

kuinka kauan henkilö on työskennellyt organisaatiossa voi olla tärkeää ottaa huomioon. 

Organisaation nykyinen tulos ja maine, jonka perusteella tuleva tulos syntyy, on niiden 

ihmisten ansiota, jotka ovat olleet sitä vuosien saatossa luomassa. (Laamanen 2001, 

140.) 

 

Selvästi ongelmallisempi palkkaukseen liittyvä ajatus on, että ihmisille pitäisi maksaa 

palkkaa tai palkkioita joidenkin osatulosten perusteella tai sen perusteella, millainen 

vastuu heillä on. Tyypillinen osatulospalkkio on myyjien provisio myynnin määrästä tai 

tuotannon määrän perusteella maksettava tuotantopalkkio. Ajatusmallin mukaan on oi-

kein, että niille ihmisille, jotka ovat olleet osallisina osatuloksen syntymiseen, makse-
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taan tästä. Prosessiajattelun näkökulmasta ajatus on heikosti perusteltu. Miksi jollekin 

myyjälle, joka sisäisessä asiakkaidenjakotaistelussa on saanut paljon ostavat asiakkaat 

vastuulleen, pitäisi maksaa enemmän kuin myyjälle, joka on saanut heikommat markki-

nat työkentäkseen? Todennäköistä on vielä, että asiakkaiden haluun ostaa organisaation 

tuotteita ja palveluita vaikuttaa koko organisaation maine ja aikaisemmat onnistuneet 

toimitukset paljon enemmän kuin myyjän erityinen kyky myydä. Samoin tuotantomää-

rät usein määräytyvät asiakkaiden ostojen perusteella, eivätkä siitä, miten tuotannon 

työntekijät ovat työskennelleet. Osatulospalkkiot ja bonukset johtavat osaoptimointiin. 

(Laamanen 2001, 140-141.) 

 

Toisen periaatteen mukaan palkkiota käytetään ihmisten toiminnan ohjaamiseen. Sen 

pääajatuksena on, että ihmiset ovat töissä rahan vuoksi ja heidän motivaationsa tehdä 

hyvin työnsä voidaan ostaa rahalla. Motivaatiota tuskin voi ostaa. Huonosti suunnitel-

lulla palkkiosysteemillä voidaan motivaatio tuhota. Motivaatio tuhoutuu sen takia, että 

ihmiset kokevat palkkiosysteemin epäoikeudenmukaiseksi. (Laamanen 2001, 141.) 

 

Prosessiajattelussa yritetään ymmärtää, mitä tekemällä hyvät tulokset saadaan aikaan. 

Tämä on palkkioiden suunnittelussa tärkeä näkökulma. Jotta voitaisiin olettaa, että 

palkkioilla on organisaatiota kokonaisuutena hyödyttävä ohjausvaikutus, täytyy ihmis-

ten pystyä kytkemään oma toimintansa maksuperusteisiin. Muuten ohjausvaikutusta ei 

voida saada aikaan. Niissä organisaatioissa, joissa on käytössä tasapainotettu tuloskortti 

(Balanced Scorecard, BSC), kytketään yksikön vetäjän ja esimiesten palkkiot usein tu-

loskortin tunnuslukuihin. Yksi tuloskortin tunnuslukualueista käsittelee prosessien te-

hokkuutta. Prosessiohjauksessa muiden ihmisten palkkiot määräytyvät prosessien te-

hokkuuden mukaan. Prosessin omistaja sopii prosessissa toimivien ihmisten kanssa 

palkkioista sen mukaan, miten prosessi kehittyy ja millaisia ovat prosessin tulokset. 

Joissakin organisaatioissa bonukset on kytketty siihen, miten halutut osatuotteet synty-

vät. Esimerkiksi myyjille maksetaan siitä, että asiakastiedot ovat ajan tasalla tai projek-

tipäälliköille siitä, että katselmukset on toteutettu asianmukaisesti. Ihmisille ikään kuin 

maksetaan siitä, että he toimivat sovitulla tavalla. Tämä on hyvin toimiva konsepti, jos 

maksuperusteiden valinnassa on onnistuttu hyvin. (Laamanen 2001, 142.) 

 

Prosessiajattelun mukaista on, että ihmisille maksetaan pikemminkin hyvästä yhteis-

työstä kuin yksilösuorituksista. Eli esimerkiksi projektissa toimivien ihmisten palkitse-
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misen peruste ei ole yksittäisen projektin suorituskyky (kustannukset ja aikataulu) vaan 

prosessin suorituskyky, johon vaikuttaa kaikkien projektien onnistuminen. Tämä estää 

haitallista kilpailua resursseista projektien kesken. (Laamanen 2001, 142-143.) 

 

Kun palkitsemista kehitetään, huomataan samalla usein, että myös muita asioita pitää 

kehittää. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi strategiatyö, tiedonkulkuun panostami-

nen tai esimiesten valmiuksien parantaminen. Palkitsemisen kehittäminen voi siis olla 

melko kokonaisvaltaista organisaation toiminnan kehittämistä. Hyvä onkin, että palkit-

semista ei ajatella erillisenä asiana, vaan yhtenä osana organisaation toimintaa. (Hulkko 

ym. 2006, 29-30.) 

 

Työterveyslaitos on kehittänyt siisteyden ja järjestyksen mittaamiseksi tunnusluvun, jota 

kutsutaan Tuttavaksi. Vastaavan tyyppinen menettely on käytössä rakennusteollisuuden 

piirissä turvallisuuden analysoimiseksi. Kyseinen tunnusluku rakennetaan määrittämällä 

tarkastettavat kohteet ja vaatimukset, esimerkiksi ei roskia lattialla tai työkalut paikal-

laan. Tukkimiehen kirjanpidolla sovituin ajanjaksoin kohteet tarkastetaan ja lasketaan 

niin sanottu Tuttava-indeksi. Oleellinen osa mittausta on, että indeksi on sijoitettu näky-

välle paikalle työpajan tai palvelupisteen seinälle. (Laamanen 2001, 163.)  

 

Ilman selvää käsitystä toiminnan tarkoituksesta tai asiakkaiden tarpeista ei voi arvioida 

toiminnan hyvyyttä tai laatua. Palvelussa prosessin ydinsuorituskyky voi olla onnistu-

neiden palvelutapahtumien määrä tai palveluiden käyttöaste. Haluttu ydinsuorituskyky 

löytyy tarkastelemalla prosessia kahdelta suunnalta: 

1. mikä on koko organisaation toimintajärjestelmä ja sen tarkoitus ja mikä on tä-

män prosessin tarkoitus tai tehtävä systeemissä (liiketoiminnassa)? 

2. mikä on strategia ja mitä prosessissa tulee ensisijaisesti tavoitella, jotta valittu 

strategia toteutuu? (Laamanen 2001, 174-175.) 

 

Asiantuntijapalveluissa on ehkä järkevää vain mitata vaikutuksia, kuten sitä, kokeeko 

potilas hoidon jälkeen olonsa paremmaksi kuin hoitoa ennen. Vaikutusten ja hyötyjen 

ymmärtämisen jälkeen on kysyttävä, mitkä tuotteen tai palvelun ominaisuudet saavat 

aikaan nämä vaikutukset ja lähteä mittaamaan niitä. Tästä jatketaan eteenpäin kysymäl-

lä, mitkä prosessin ominaisuudet (resurssit ja toimenpiteet) ovat kriittisiä tuotteiden ja 

palveluiden aikaansaamisessa. (Laamanen 2001, 175-176.)  
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET JA ARVIOINTI 
 

 

Hoivasairaala Elina on kooltaan pieni yritys, jossa on erilaisia työtehtäviä: sairaanhoita-

jia, lähihoitajia, hoitoapulaisia, siivoojia ja keittäjiä. Nykytilanteessa kaikki osallistuvat 

kaikkiin työtehtäviin tarpeen vaatiessa riippumatta ammattinimikkeestä, joten käytän-

nössä esimerkiksi lähihoitajalla osa työtehtävistä on siivousta ja keittäjä osallistuu sii-

voojan ja hoitajien työtehtäviä tukeviin toimintoihin. Pienessä yrityksessä vastuu toi-

minnasta on yleensä täysin yrittäjän harteilla. Yrittäjä voi antaa vastuuta muille, mutta 

muiden tekemien päätösten seuraukset ovat yrittäjän vastuulla. Hän voi olla kaikkien 

osastojen vastaavana, jakaa vastuuta muille ja toimia yhdessä muiden kanssa. Tämä 

tekee toiminnasta myös ketterää. 

 

Työntekijöillä ei ole suoraa mahdollisuutta vaikuttaa yrityksen tulokseen. Tulos riippuu 

suurimmilta osin yrityksen johdon hankkimista asiakkaista ja heidän kanssaan tehdyistä 

sopimuksista. Rahalliseen kannattavuuteen vaikuttaa luonnollisesti myös jokaisen suo-

rittaman työn tuottavuus. Ryhmässä tai tiimissä tehdyn työn tuottavuus on sitä suurempi 

mitä paremmin osataan toimia yhteistyössä ja mitä sujuvammin prosessit toimivat. Hy-

vin suoritetusta työstä voidaan myös palkita, jos sen avulla onnistutaan kannustamaan 

erinomaisiin suorituksiin. 

 

Elinassa asiakkaan tarpeet ovat lähtökohtana tavoitteita määriteltäessä. Uuden asiakkaan 

palvelusuunnitelma laaditaan hänen sen hetkisen terveydentilansa mukaan. Esimerkiksi 

vajaaravitsemus ja painehaavat hoidetaan tavallisesti pois Elinan kustannuksella, vaikka 

ne ovat aiheutuneet aiemmissa hoitolaitoksissa. Pitkällä aikavälillä laadukas hoito tuot-

taa hyviä asiakassuhteita ja saa aikaan luottamuksen yrityksen toimintaan ja palveluihin. 

Nopea voiton tavoittelu asiakkaan hyvinvoinnin kustannuksella ei ole kannattavaa liike-

toimintaa eikä hyväksyttävää. 

 

Niin kutsutut yrityksen sisäiset kuningaskunnat eivät ole ongelma Elinassa, sillä organi-

saatio on rakenteeltaan matala. Haasteita tuo toisinaan julkiselta sektorilta omaksuttu 

hierarkia. Taloon tuleva työntekijä on voinut työskennellä pitkään julkisella sektorilla 

tai hierarkkisesti johdetussa yrityksessä ja voinut omaksua vanhanaikaiset johtamisopit, 
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jotka taas eivät sovi prosessimaisesti johdettuun yritykseen. Hierarkkinen tapa toimia 

ottaa huomioon hierarkian ylimpänä olevat heistä alaspäin, ottaen viimeisenä huomioon 

asiakkaan tarpeet. Asetelma on ristiriitainen, kun ajatellaan organisaation ja palkansaa-

jan ansaintalogiikkaa. Palkkarahat kun tulevat organisaation asiakkailta ja heidän tyyty-

väisyydestään tuotettuihin palveluihin. 

 

Osa käytännön töistä kuitenkin vaatii sairaanhoitajan tai lääkärin analyysin ja päätök-

sen, jolloin voidaan joutua odottamaan ennen kuin päästään työssä eteenpäin. Funktio-

naalinen tapa johtaa on siis myös perusteltua ja järkevää, kun kyse on ihmisten tervey-

destä ja elämästä. Kyseessä ei siis usein ole kehittämisen halun puute, vaan käytännön 

syyt. Päätöstä odottaessaan jokaisen työntekijän tulee kuitenkin miettiä, miten aikansa 

voi käyttää parhaiten asiakkaiden hyväksi.  

 

Elina on tällä hetkellä kolmannessa kehitysvaiheessa matkallaan kohti prosessijohtamis-

ta. On ymmärretty, että kehittämistyön pitää kohdistua prosessiin, jotta suorituskyvyn 

voidaan olettaa paranevan. Pääprosessi on kuvattu ja kehitystyötä tehdään pienin aske-

lin. Prosessimainen ajattelutapa on huomattavissa muun muassa ihmisten tasavertaisuu-

tena työyhteisössä, muiden auttamisessa, haluna parantaa toimintaa ja poistaa esteitä. 

Virheiden tapahtuessa Elinassa etsitään virhettä työtavoista ja mietitään parannuskeinoa 

asiaan. Hoitotyön prosessi on toimintaprosessi, joka toteutuu lähes samanlaisena päiväs-

tä toiseen. Päivittäiseen prosessiin aiheuttavat poikkeamia esimerkiksi uudet asiakkaat, 

omaisten toiveet ja juhlapäivät, jotka ovat myönteisiä poikkeamia. 

 

 

6.1 Yrityksen prosessikartta ja prosessikuvaus 
 

Elinan prosessikarttaa (Liite 1) suunniteltaessa pohjana käytettiin täysin eri toimialan 

yrityksen käytössä olevaa prosessikarttaa. Näin toimiminen on ainakin osittain perustel-

tua kuvion 4 perusteella. Prosessikartta tehtiin yhdessä yrityksen johdon kanssa. Proses-

sien nimet ja asettelu muokattiin Elinaa varten. Lopulliseen versioon ei käytetty sanaa 

prosessi, jotta vältyttiin sanan turhalta käytöltä. Prosessikoreja ei käytetty, kuvaus saa-

tiin näin yhdelle A3-paperille. Elinan toiminta-ajatus puetaan usein muotoon ”Lempeän 

hoidon koti” ja tämä on myös prosessikartan nimenä. Lause kuvaa Elinan kodinomaista 
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ympäristöä ja hoitofilosofiaa. Sitä käytetään myös yrityksen ulkopuolisessa viestinnäs-

sä. 

 

Offline-prosesseja ovat Elinan tukitoiminnot, kuten ideoiden ja poikkeamien käsittely ja 

osaamisen kehittäminen. Online-prosesseja ovat Elinan ydintoiminnot kuten palvelurat-

kaisun luonti asiakkaalle. Asiakas on jatkuvasti mukana Elinan prosesseissa. Totuuden 

hetkiä on usein, yksittäistä merkittävintä on vaikea nostaa esille. Esimerkiksi lääkkeiden 

jaossa ja antamisessa voidaan puhua totuuden hetkestä, laatupoikkeamalla saattaa olla 

suuria vaikutuksia asiakassuhteen jatkuvuuteen. Asukkaat luovat jatkuvasti totuuden 

hetkiä yritykselle. 

 

Asiakkaan toiminta sijoitettiin prosessikarttaan ylimmäksi kuvaamaan asiakkaan ole-

massaolon tärkeyttä yritykselle. Prosessit nimettiin niin, että ne kuvaavat asiakkaan 

toimintaa. Esimerkiksi asiakkaan prosessi ”Arvioi oloaan Elinassa” kuvaa prosessikar-

tan lukijalle tarvetta pitää yllä palvelun viihtyisyyttä ja tiettyä laatua, jotta asiakas arvi-

ointiensa jälkeen jatkaa asumistaan Elinassa. Asiakkaan prosessi alkaa, kun asiakas 

suunnittelee elämäänsä ja ottaa yhteyttä Elinaan. Asukkaan muuttaessa Elinaan hän on 

osa prosessia ”Asukkaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen”, (Liite 2). 

Asiakkaan tärkein tavoite on viihtyä ja tuntea elonsa hyväksi Elinassa ja sitä hän myös 

jatkuvasti arvioi. Tämän toteutumiseen jokainen prosessiin osallistuva voi vaikuttaa 

toiminnallaan. Viihtyvyyttä hoitajat selvittävät työskennellessään. Mutta miten paljon 

asiakkaalle annetaan sanansijaa prosessissa ja miten paljon asukasta tulee kuunnella? 

Hyvä palvelu on yksilöllinen kokemus. Asiakkaan tarpeiden kuunteleminen ja ymmär-

täminen on osa hoitajan henkilökohtaista ammattitaitoa ja osaamista. 

 

Palvelua kehitetään muun muassa omaisilta saadun palautteen perusteella ja samalla 

pyritään lujittamaan asiakassuhdetta yhteistyöllä eri osapuolien kanssa. Ideat uusia pal-

veluja varten voivat syntyä ilman siihen varsinaisesti tähtäävää prosessia, mutta proses-

sikartassa se muistuttaa asian tärkeydestä. Uuden palvelun ei tarvitse olla mullistava, 

vanhaa palvelua voidaan pienillä asioilla uudistaa paremmaksi. 

 

Edellä mainittujen prosessien ylläpitämiseksi on tukiprosesseja. Yrityksen toimintaa ja 

suuntaa tarkkaillaan kaikilla tasoilla käytössä olevin työkaluin. Osaamisen kehittämisel-

lä on vaikutusta prosessien jouhevaan kulkuun, toiminnan laatuun ja sillä on pidemmän 
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päälle myös henkilöstön hyvinvointiin liittyviä vaikutuksia, kun työnteko koetaan mie-

lekkääksi. Osaamisen kehittäminen voi poikia lisää myös ideoita, joilla kehitetään pro-

sesseja. Poikkeamien käsittelyn tulee olla mahdollisimman nopeaa uskottavuuden säi-

lyttämiseksi ja asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi. Yrityksen taloudellinen suoritus-

kyky syntyy kannattavien asiakassuhteiden luomisesta ja ylläpitämisestä. 

 

Elinan hoitotyön toimintaprosessi (Liite 2) kuvattiin alkamaan aamuvuoron alkuun, jol-

loin osa asukkaista on yleensä jo herännyt yöuniltaan. Prosessi alkaa varsinaisesti asuk-

kaan herätessä, mutta prosessia valmistelevana toimenpiteenä vuorovastuussa oleva 

hoitaja suunnittelee aamuvuoron toimenpiteet ennen töiden alkua ja jakaa työtehtävät 

muille hoitajille. Hoitotyön toimintaprosessi on käynnissä jatkuvasti. Suunnittelu on 

jatkuvaa, sillä asioita tapahtuu toisinaan arvaamatta. Arviointi on myös jatkuvaa kirjaa-

misen ja raportoinnin kanssa. Jokainen hoitaja arvioi itse ja yhdessä muiden kanssa päi-

vän tapahtumat. Arvioinnin tulokset raportoidaan eteenpäin ja kirjataan ylös.  

 

Prosessikuvaukseen kuvattiin hoitotyön prosessi pienin parannuksin. Yksi parannus on 

roolien kuvauksessa. Rooleihin on kirjattu asukas, erilaiset hoitajaroolit ja kodinhenge-

tär. Käytännön työssä on merkitystä tekeekö tietyn työn sairaanhoitaja vai lähihoitaja, 

koska osa tehtävistä on vaativampia ja edellyttää enemmän osaamista. Kuvaus korostaa 

kuitenkin yhteistyön merkitystä ja jättää hierarkian sivummalle, sillä töistä suurin osa 

tehdään yhdessä. 

 

Hoitotyön toimintaprosessiin kuuluu kymmenittäin erilaisia toimintoja päivittäin. Asia-

kaspalvelutehtävissä on harvoin kahta samanlaista päivää ja tämä vaatii hoitajilta silmää 

asioiden tärkeysjärjestyksestä. Hoitotyön prosessin kuvaamisessa ei voitu olla yksityis-

kohtaisia, sillä asiat tapahtuvat satunnaisesti. Hallitsemattomasta kaaoksesta ei kuiten-

kaan ole kyse, sillä tavallisesti ihmisen päivittäinen elämä noudattaa tiettyä kaavaa lepo- 

ja ruokailuaikoineen.  

 

 

 

 



53 
 

6.2 Prosessin menestystekijät 
 

Yksi toteutettavissa oleva analyysi, jolla prosessin menestystekijöihin voidaan päästä 

kiinni, on syy-seurauskaavio, kuvio 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedot 

Menetelmät 

Ihmiset Materiaalit 

Laitteet Ympäristö 

Toimitus-
täsmällisyys 

Vaikutukset 

Asiakastiedot 
Osaaminen

Kokemus

Kehitys

Virheettömiä 

Järjestys 

Häiriöttömyys
Toimivuus

Tarkastus

Kuvio 7. Prosessin menestystekijöiden tunnistaminen. (mukaillen Laamanen 2001, 176) 

 

Elinaan voidaan syy-seurauskaaviota soveltaa seuraavanlaisesti: 

1. Tarvittavat tiedot eli asukkaisiin liittyvä informaatio on saatavilla 

2. Ihmiset ovat osaavia ja motivoituneita tekemään työtä 

3. Materiaalit ovat hoitotyöhön ja sen tukiprosesseihin sopivia ja laadukkaita 

4. Ympäristöön liittyviä tekijöitä ovat tilat, joissa työskennellään, ja niiden häiriöt-

tömyys 

5. Laitteet ovat tarkoitukseensa sopivia ja käyttökunnossa (kalibroitu) 

6. Menetelmät ovat yhdessä hyväksyttyjä ja tarkastettuja 

 

Toimitustäsmällisyyttä ja työn sujuvuutta voidaan miettiä myös yksinkertaisten palvelu-

järjestelmien avulla, kuten erilaisten jonotusjärjestelmien avulla (Karrus 2005, 99-102). 

Jonotusaikaa WC:hen voi yrittää optimoida suunnittelemalla niiden sijainnit, lukumäärä 
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ja niissä palvelevien työntekijöiden määrä sopivaksi. Sama ruuanjaossa: montako jaka-

jaa ruualle ja miten ruokailutila järjestetään, jotta ruokailu sujuu jouhevasti. 

 

WC-jonotusta voi verrata Mexico Cityssä toimivaan betoniyritykseen, joka aikaisemmin 

toimitti asiakkaalle tilauksesta suoraan tehtaalta betonin. Miljoonakaupungissa on lu-

kemattomia rakennustyömaita ja tilaukset tulevat päivän parin ennakolla. Toimitukset 

voivat myöhästyä liikenteestä johtuvista syistä helposti, kun betonia lähdetään kuljetta-

maan kaupungin toiselle laidalle. Myöhästynyt kuljetus johtaa siihen, että asiakas peruu 

koko tilauksen tai antaa uuden ajan toimitukselle. Yritys kehitti toimintaa niin, että autot 

ovat valmiiksi liikkeellä kuorma päällä niillä alueilla, joille on voitu ennustaa toimitus. 

Tietojärjestelmän, puheyhteyksien ja GPS:n avulla voidaan seurata betoniautojen liiket-

tä kaupungissa ja ohjata ne nopeasti sinne, missä tilausta tavaralle on. Tällä järjestelmäl-

lä yritys on parantanut toimitustäsmällisyyttä niin, että aiemmin saatiin ajoissa perille 

34 prosenttia toimituksista ja järjestelmän käyttöönotosta puoli vuotta myöhemmin 98 

prosenttia kuljetuksista oli perillä vähintään 10 minuuttia luvatusta toimitusajasta. Toi-

mituskykyä on saatu parannettua myöhemmin vielä puolella prosenttiyksiköllä. (Cross 

2003, 127-130.) 

 

 

6.3 Palkitseminen ja mittaaminen 
 

Sovituissa toimintatavoissa pysyminen on yksi mahdollinen palkitsemisen peruste Eli-

nassa. Kun sovitaan uusista hyödyllisistä toimintatavoista, tulee ne myös ottaa käyttöön. 

Ratkaisevaa on ihmisten motivaatio opetella uusi toimintatapa ja sen lisäksi myös ym-

märrys uuden järjestelyn hyödyllisyydestä. Toimintaa voidaan mitata ja ihmisiä palkita 

oikein toimimisesta esimerkiksi Työterveyslaitoksen Tuttava-indeksiä soveltamalla. 

Aikataulussa pysyminen ei ole sopiva palkitsemisen peruste, sillä se voi johtaa kellon 

orjalliseen noudattamiseen ja tällöin ihmisten hoito voi jäädä toissijaiseksi. Palkitsemi-

sen mittareita voivat olla esimerkiksi asiakastietojen ajantasaisuus ja oikeellisuus. 

 

Mittaamisen tulee kohdistua asiakirjoissa olevan tiedon oikeellisuuteen ja tiedon jaka-

misen sujuvuuteen. Onnistumista tulee mitata toiminnoissa ja prosesseissa, joissa ollaan 

tekemisissä asiakkaiden kanssa (sisäinen ja ulkoinen asiakas). Tällaisia ovat esimerkiksi 
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asukkaan saapuminen ja lähteminen Elinasta, asukkaan käynnit Elinan ulkopuolella, 

toiminta omaisten kanssa ja hoitotyön prosessi, joka tuottaa paljon informaatiota edellä 

mainittuihin prosesseihin. Tiedon jakaminen on tärkeää yhteistyön toimimiseksi. Lisäk-

si asiakkaat ja yhteistyökumppanit arvioivat toimintaa sen mukaan, miten säntillisesti 

yrityksessä pystytään toimittamaan heille sovitut asiat, kuten dokumentit tai palvelu. 

 

 

6.4 Toiminnan ohjaus ja tiedon jakaminen tietotekniikan avulla 
 

Teknisten ratkaisujen hyödyntäminen yrityksen toimintaprosesseissa oli työn toinen 

tavoite. Tarkat tutkimustulokset ovat toimeksiantajan käytössä. Tässä kappaleessa on 

lähinnä aiheen teoriaa. 

 

Siirryttäessä manuaalisesta kirjaamisesta elektroniseen kirjaamiseen muutetaan sekä 

tapaa tuottaa että hyödyntää tietoa. Muutokset aiheuttavat tiedon yhtenäistymisen ja 

muuttumisen monipuolisemmaksi. Sen sijaan ammatillinen päätöksenteko, esimerkiksi 

hoitotyön tarpeen määrittely, hoidon toteutus ja arviointi, eivät prosessina muutu. Tieto-

jen kirjaus luokitellaan – ei ajattelu. Syntynyt päätös ei ole sidoksissa siihen, millä väli-

neellä se kirjataan potilasasiakirjoihin. Kirjatun tiedon hyödyntämismahdollisuuksiin 

vaikuttaa se, kuinka paljon teknisiä tiedonkäsittelyn ominaisuuksia käytettävät potilas-

tietojärjestelmät sisältävät. (Saranto ym. 2007, 59.)  

 

Ohjelman perusominaisuutena tulee olla kirjaamisen helppous ja ohjelman helppo 

muunneltavuus. Joustavien sähköisten palvelujen toteutuminen edellyttää aina muutos-

halukkuutta ja sitoutumista uudenlaiseen hoitokulttuuriin; sairaanhoitajat tekevät työtä 

moniammatillisessa sosiaali- ja terveystoimen ympäristössä muiden ammattityönteki-

jöiden kanssa, yhteisen asiakkaan hyväksi. Pelkkä tietotekniikkakoulutus ei riitä, vaan 

koulutus tulee sulauttaa osaksi työn kehittämistä, jotta uudet tekniikat eivät jäisi irralli-

siksi päivittäisestä työstä. (Hallila, L. 2007, 211.) 

 

RFID-tunnisteen etuja viivakoodiin nähden ovat muun muassa se, että se ei vaadi katse-

kontaktia lukijan ja tunnisteen välillä ja että tunnistus onnistuu automaattisesti eikä vaa-

di manuaalista työtä (Kalliokoski 2007, 11). RFID:llä toimivia ovien avautumisjärjes-
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telmiä ollaan tiettävästi tekemässä eräälle palvelutalolle. Ovet avautuvat asukkaille, 

hoitajille ja omaisille annettujen oikeuksien mukaan ja liikkeistä jää jälki järjestelmään. 

Alankomaalainen tutkimus kuitenkin kehottaa varovaisuuteen RFID:n hyödyntämisessä 

sairaalaympäristössä, sillä sen on todettu aiheuttavan häiriöitä sairaalan muissa laitteissa 

kuten sydämentahdistimissa. Ei ole kuitenkaan syytä kieltää RFID:n käyttöä sairaalassa, 

vaan niiden käyttöönoton mahdollisuuksia tulee testata lisää. (Kangasniemi 2008.) 

RFID sisältää myös teknologiariskin, eli vaarana on investointi teknologiaan, josta ei 

muodostukaan standardia, yhteensopivien tuotteiden kehitys hiipuu tai pahimmassa ta-

pauksessa loppuu kokonaan. Lisäksi RFID-teknologiaa kehittävät yritykset ovat kehit-

täneet suljettuja, ei-standardoituja tuotteita, joiden immateriaalioikeudet ne yksistään 

omistavat. Kehitys on myös valtavan nopeaa ja riskinä on että yrityksen käsiin jää jär-

jestelmä, joka muutamassa vuodessa jää käyttökelvottomaksi. (Nurminen & Kalliokoski 

2007, 12.) 

 

Viivakoodia on käytetty apuna esimerkiksi osastotilauksissa Etelä-Karjalan keskussai-

raalassa ja laboratoriotyöskentelyssä Hyvinkään terveyskeskuksessa. Etelä-Karjalassa 

on päästy eroon aikaa vievästä käsityöstä varaston seurannassa ja tilausten teossa. Tämä 

on lisännyt hoitohenkilökunnan tyytyväisyyttä. Muiksi saavutetuiksi hyödyiksi on mai-

nittu eri osastovarastojen tarvikemäärien optimointi ja tarvikkeiden tuoreus. (Finn-ID 

2008, 13.) Hyvinkään terveyskeskuksessa viivakoodin on myös todettu vähentäneen 

käsityötä ja siten virhemahdollisuutta laboratorionäytteiden käsittelyssä (Finn-ID 2007). 

 

 

Internet-sivusto, usein kysytyt kysymykset 

 

Ensi kertaa hoivapalveluiden piiriin saapuvien asiakkaiden omaisia askarruttavat usein 

yhteiskunnalta saataviin tukiin liittyvät kysymykset. Aiheesta tietoa saa eri viranomai-

silta, kuten sosiaaliviranomaisilta tai Kelasta. Ohjeet ovat kuitenkin viranomaisten te-

kemiä, eikä asiakkaan näkökulma ole niissä päällimmäisenä. Hoivasairaala Elina voi 

luoda vuosien aikana hankkimallaan tietämyksellä aiheesta Internet-sivuston joko oma-

toimisesti tai yhteistyössä muiden alan palvelutuottajien kanssa, jotka ovat myös haluk-

kaita sivustoja ylläpitämään. Ansaitsemaan sivustolla ei todennäköisesti pääse ja se to-

dennäköisesti kannattaa jättää maksuttomaksi ja avoimeksi kaikille. Mahdollisesti myös 

täysin avoimeksi käyttäjien lisäyksiä ja kommentteja varten, esimerkkinä Wikipedian 
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toimintamalli. Sillä voidaan todennäköisesti kuitenkin ohjata osa tiedusteluista verk-

koon. 

 

Vastaavanlaisen sivuston toimeentulotuesta on tehnyt Juha Lehtimäki. Hän huomasi, 

että kaikki toimeentulotukea koskevat Internet-sivut ovat kuntien omia tai muiden vi-

ranomaisten ylläpitämiä. Hän tuli tehneeksi sivuston, koska kaikille toimeentulotu-

kiasiakkaille ei ole selvää miten voi esimerkiksi hakea muutosta sellaiseen päätökseen, 

johon ei ole tyytyväinen. (Sosiaaliturva 2008, 14-15.) 

 

 

Työntekijöiden palautteen tarpeen tyydyttäminen 

 

Työntekijöiden palautteen tarve ei välttämättä ole yhtä suuri kuin mitä nuorimman työn-

tekijäsukupolven palautteen tarpeesta annetaan ymmärtää. Kaikki eivät myöskään ole 

tottuneita tietokoneen käyttäjiä, ainakaan vielä. Tulevaisuudessa erilaisten verkkopoh-

jaisten palautejärjestelmien käyttö voi olla yleistä ja tarpeellista. 

 

Yksi tällainen on Rypple-verkkopalvelu, joka tyydyttää työntekijöiden palautteen tar-

vetta ja helpottaa näin esimiehen painolastia. Työntekijät perustavat Ryppleen verkos-

ton työkavereista, joihin luottavat sekä mentoreista ja johtajista, joiden mielipidettä he 

arvostavat. He voivat lähettää toisilleen lyhyitä kysymyksiä, kuten mitä pidit esitelmäs-

täni tänään? Muut voivat vastata tähän verkossa anonyymisti. Johtajat voivat ohjata ky-

symyksiä organisaation tavoitteiden suuntaan.Järjestelmä ei välttämättä ole täydellinen, 

mutta tarjoaa palautetta nopeammin kuin puolivuosittaiset tai vuosittaiset katsaukset. 

(The Economist 2009b, 49.) Paras vaihtoehto Elinalle voi kuitenkin olla kehityskeskus-

telut mahdollisesti yhdessä tasapainotetun tuloskortin kanssa.  

 

 

Tekniikasta saatavien hyötyjen puntarointi 

 

Investointi kuoletetaan toistojen avulla. Laitteiston ja ohjelmiston kustannukset nouse-

vat korkeiksi. Lisäksi kustannuksia tulee käyttöönottokoulutuksista. Johdon ja työnteki-

jöiden aikaa ja kärsivällisyyttä kysytään tietojärjestelmiä käyttöön otettaessa. Sopiva 

ratkaisun toimittaja on saatava lisäksi kiinnostuneeksi. Yhteistyö ratkaisun toimittajan 
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kanssa saattaa kangerrella niin projekti- kuin sopimusasioissa varsinkin, ellei niihin ole 

huolellisesti valmistauduttu. Hankittuna on pahimmassa tapauksessa kallis laitteisto, 

jota ei käytetä. Ratkaisun vahvuus on se, että se ei ole jatkuvasti riippuvainen sähköstä 

tai tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta, sillä pidemmän häiriön tullessa voidaan jat-

kaa vanhalla toimivalla kynä ja paperi -järjestelmällä. Järjestelmään kirjatun informaati-

on hetkellinen saavuttamattomuus ei aiheuta asukkaille hengenvaaraa eikä keskeytä 

hoitotyötä. 

 

Järjestelmä tulee ottaa käyttöön mieluiten osissa. Pareton 80/20-sääntö pätee käyttöön-

ottoprojekteissa yleisesti: 80 prosenttia uuden järjestelmän liiketoimintahyödyistä tulee 

20 prosentista järjestelmäpaketin toimintoja, 80 prosenttia järjestelmävirheistä löytyy 20 

prosentista testauksia, 80 prosenttia projektin ja uuden järjestelmän vastustuksesta tulee 

20 prosentilta loppukäyttäjistä ja johtajista, 80 prosenttia ajasta käytetään 20 prosenttiin 

tehtävistä testauksessa ja 80 prosenttia käyttöönottotiimin henkilöstöpulmista tulee 20 

prosentilta tiimin jäsenistä. Listaa voi jatkaa, ja luvut eivät luonnollisesti ole aina tasan 

80/20. Mutta 80/20-säännön tiedostaminen auttaa onnistuneeseen käyttöönottoon. 

(Shields 2001, 109-110.) 

 

Vanhustenhuollon modernisointiin – esimerkiksi uusien ja yhä viihtyisämpien ja pa-

remmin toimivien palvelutalojen perustamiseen – on liittynyt kiinteästi niiden varustelu 

uusimmalla tekniikalla. Hankintoja tehtäessä pitää kuitenkin miettiä, mistä tekniikasta 

on suurin hyöty. Uuden tekniikan hankkiminen vain tekniikan vuoksi on huonoa talou-

denhoitoa. Sen arvo puoliintuu kenties nopeimmin kaikista investoinneista. Tuotekehit-

täjät ovat hyvin harvoin pahantahtoisesti ryöstämässä vanhusten rahoja, mutta tietämät-

tömyys ja sinisilmäisyys voivat johtaa yhtä lailla insinöörejä kehittämään heikkoja lait-

teita. Uutta tekniikkaa hankittaessa kannattaakin kysyä neuvoa vastaavia laitteistoja jo 

hankkineilta ihmisiltä tai organisaatioilta. Mielellään kokemuksia kannattaa kerätä use-

alta laitteita hankkineelta, sillä kokemukset vaihtelevat paljon paikasta toiseen ja järjes-

telmätoimittaja toki neuvoo ostajan sen kaikkein tyytyväisimmän käyttäjänsä luo. Eikä 

tekniikkaa kannata hankkia elleivät kokemukset ole todella positiivisia. Sama pätee 

hankintapäätöksen jälkeen. Toisilta organisaatioilta (tai toisilta yksittäisiltä käyttäjiltä) 

saa usein hyviä vinkkejä siitä miten järjestelmää kannattaa käyttää, miten sen käyttöön-

otto ja käyttökoulutus on parasta järjestää, ja minkälaisiin yllätyksiin ja ongelmiin kan-

nattaa varautua. (Hyysalo 2006, 23.) 
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Sopimuksiin kannattaa kirjata selvät pykälät laitteistojen huollosta, ylläpidosta sekä 

menettelytavoista silloin, kun laitteet eivät toimi. Näidenkin muotoilussa toisten käyttä-

jien kokemukset voivat olla avuksi. Laitteiston ylläpidon, päivitysten, huollon ynnä 

muiden kulujen selkiyttäminen on sikälikin tärkeää, että näin saadaan myös paremmin 

esille tekniikan todellinen hinta. Hankintakustannukset ovat usein vain murto-osa koko-

naiskustannuksista. (Hyysalo 2006, 23.) Sopimus kannattaa käydä läpi kohdittain mie-

luiten itse, jotta saa sitä mitä haluaa. Ammattitaitoinen ja pitkää asiakassuhdetta haluava 

laite- tai palvelutoimittaja osaa pyytämättä kertoa kaikista kustannuksista sopimusta 

laadittaessa. Sudenkuopat voivat liittyä esimerkiksi sopimuksen kestoon ja rahoituk-

seen. Määräaikaisilla sopimuksilla, joista on vaikea irtisanoutua, laitetoimittaja siirtää 

riskejä asiakkaalle. Rahoitustapa voi myös pitkälti määritellä sopimuksen luonteen ja 

keston. 

 

Uusinta tekniikkaa hankittaessa kannattaa muistaa, että valtaosa laitteista on käytännös-

sä markkinoilla olevia prototyyppejä ennen toista tai kolmatta versiosukupolveaan. Las-

tentaudit ja muutokset ovat sääntö, eivät poikkeus. Tähän pitää varautua niin sopimuk-

sessa ja hinnassa. Vanhustenhuollon organisaatioilla voi olla hyvä asema toimia tuote-

kehitysyrityksen kokeilulaboratoriona, mutta tästä koituvan riesan kantamisesta pitää 

myös saada asiaankuuluva korvaus, eli useimmiten testattavana oleva laitteisto on saa-

tava käyttöön halvemmalla tai kokonaan ilmaiseksi. (Hyysalo 2006, 23.) 

 

Tietokoneet on tietenkin hankittu organisaation ulkopuolelta, kuten tavallisesti myös 

niiden ohjelmat. Huolimatta niiden helppokäyttöisyydestä koneilla on vain vähän arvoa, 

jos niitä ei osata käyttää. Järjestelmät ovat oleellinen osa organisaation tietopääomaa, 

mutta Suomessa ei ole yhtäkään organisaatiota, joka kokonaisuutena osaisi ottaa käsillä 

olevista tietojärjestelmistä kaiken potentiaalisen tehokkuuden käyttöönsä. (Grönroos 

2003, 63) 
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6.5 Prosessien kuvaamiseen ja kehittämiseen osallistuneiden näkemykset 
 

Prosessien kuvaamisen tarkoituksena oli muun muassa osoittaa henkilöstölle heidän 

työnsä rakenne. Aikaisemmin ei ollut kuvausta käytettäväksi työn sisällöstä.  Tavoittee-

na oli koko toiminnan tavoitteen ymmärtäminen, työn prosessiluonteen hahmottaminen 

ja tätä kautta kokonaisuuden ymmärtäminen. 

 

Prosessien kuvaamisen ja ryhmäkeskustelujen vaikutuksia tutkittiin kyselyllä (Liite 3) 

helmikuussa 2009. Kyselyn tarkoituksena oli saada selville Hoivasairaala Elinan työn-

tekijöiden mielipide prosessien kuvaamisesta: toimiiko prosessikuvaus ja prosessien 

kanssa työskentely niin että tavoitteet voidaan saavuttaa? 

 

Ennen kyselyä prosessikuvaus kerrattiin tammikuun 2009 aikana ryhmäkeskusteluissa 

työntekijöiden kanssa 2-3 kertaa. Aivan kaikki eivät päässeet mukaan ryhmäkeskuste-

luihin aikatauluongelmien vuoksi. Tämä siksi, että syksyn aikana tutkimukseen liittyvän 

prosessikuvauksen ja kehittämisen eteen tehty työ oli ollut vähäistä. Kertaamalla vanhat 

työntekijät saivat muistin virkistystä ja uudet pääsivät mukaan. Keskustelujen aikana 

kuvausta muokattiin kerta kerralta ja kaikki saivat tuoda mielipiteensä esille. Kuvaus 

saatettiin senhetkistä prosessia vastaavaksi. Muutokset olivat suurimmaksi osaksi lisä-

yksiä, joitakin korjauksia tehtiin. Tiedonsiirto vuorojen välillä tapahtui edelleen samalla 

tavalla kuin lähtötilanteessa on kuvattu. Prosessikuvaus itsessään ei auta yhteisöä toi-

mimaan paremmin, vaan avuksi tarvitaan keskustelua prosesseista, niiden työstämistä ja 

johtamista, kuten aiemmin on todettu. 

 

Kohderyhmä jaettiin kolmeen ryhmään. Keittäjä-siivoojia oli 4 (18 % vastaajista), sai-

raanhoitaja/lähihoitaja/hoitoapulainen-ryhmään kuului 15 henkeä (56 %) ja oppisopi-

musopiskelijoihin/työn ohella lähihoitajaksi opiskeleviin 8 vastaajaa (26 %). Yhteensä 

27 vastaajaa. Keittiö ja siivous työskentelee omalla alueellaan, mutta sillä on silti suuri 

vaikutus prosessin sujuvuuteen omilla toimenpiteillään. Sairaanhoitajat, lähihoitajat ja 

hoitoapulaiset ovat samassa ryhmässä, koska he kaikki tekevät samanlaista työtä koko-

aikaisesti, mutta eri vastuilla. Opiskelijoilla saattaa olla asioihin erilainen näkemys kuin 

muilla, ja he ovat siksi omassa ryhmässään. Heidän työaikansa on myös epäsäännölli-

sempää kuin muiden ja heidän osallistumisessaan työhön voi olla viikkojenkin taukoja. 
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Kyselylomakkeita jaettiin siis 27, joista palautui 19. Vastausprosentiksi muodostui 70. 

Keittäjä-siivoojista vastauksen antoi 50 prosenttia. Sairaanhoitaja, lähihoitaja ja hoito-

apulaisista vastasi 80 prosenttia ja oppisopimusopiskelijoista/työn ohella lähihoitajiksi 

opiskelevista 71 prosenttia. Vastausaikaa annettiin viikko ja vastausprosentin paranta-

miseksi kyselyn alussa luvattiin palkkioksi kakku, jos vastausprosentti on vähintään 75. 

Kyselylomakkeen toimivuus testattiin kahdella prosessissa työskentelevällä henkilöllä 

ennen kyselyä. 

 

 

Prosessikuvaus ja prosessien kuvaaminen 

 

Vastaajista yksi ei ollut mukana tekemässä tai arvioimassa prosessikuvausta. Kaikki 

ilmoittivat ymmärtävänsä ja hyväksyvänsä prosessikuvauksen sisällön. Kaikki ilmoitti-

vat myös ymmärtävänsä prosessikuvauksen avulla paremmin, miten oma ja muiden työ 

liittyvät kokonaisuuteen. Pelkän prosessikuvauksen tuottama apu työvuorossa itsenäi-

sesti toimimiseksi aiheutti hajontaa (Kuvio 8). Prosessikuvaus auttoi 74:ää prosenttia 

vastaajista toimimaan itsenäisesti. 21 prosenttia totesi, että kuvauksella ei ole vaikutus-

ta. 8 (42 %) ilmoitti, että tarkisti työhön liittyviä asioita prosessikuvauksesta. 10 vastaa-

jaa ei tarkista ja 1 oli ilman mielipidettä. 
 

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

1. Kyllä, paljon 6 31,58 %     
  

2. Kyllä, jonkin verran 8 42,11 %     
  

3. Ei vaikutusta 4 21,05 %     
  

4. Ei mielipidettä 1 5,26 %     
  

  Yhteensä 19 100 %       
 
 

Kuvio 8. Auttaako prosessikuvaus sinua toimimaan työvuorossa itsenäisesti? 

 

Kahdeksan vastaajaa ilmoitti mitä asioita prosessikuvauksesta tarkistaa. Kaikkien viesti 

oli, että tarkistavat asioita kuvauksesta, jos ovat epävarmoja jostakin asiasta. Yövuoro 

ilmeni kahdessa kommentissa tarkastelun kohteena, jolloin kuvaus toimii ainakin osalle 
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ihmisistä tukena myös silloin, kun ei ole välttämättä työkaveria, jonka hihaan tarttua. 

Eräs kommentti oli:  

Jos olen epävarma siitä mitä milloinkin (vuorokauden aikana) ja mihin ai-
kaan asioita tehdään, se on helppoa ja nopeaa tarkistaa kuvauksesta. 
 

Vastaisesti taas kommentoitiin seuraavaa: 

Jos olen epävarma jonkin asian suhteen, yleensä kyllä kysyn työkavereilta. 

 

Kymmenen vastaajaa ilmoitti, että ei tarkista asioita prosessikuvauksesta, vaan huoleh-

tivat muulla tavoin, että työt tulevat tehdyksi. Syyksi tähän vastauksista ilmenivät pitkä 

kokemus, asioiden osaaminen vanhasta muistista ja kysyminen työkavereilta. Keittäjä-

siivoojilla on oma rytminsä, heille kuvaus ei tuota niin suurta apua, todettiin kommen-

tissa. Heillä apuna on oma päiväkirja ja kodinhengettärien kansio. Keskustelu työkave-

reiden kanssa tai heiltä kysyminen mainittiin kuudessa vastauksessa kymmenestä. Vas-

taajat kokivat sekä kuvauksen että keskustelun muiden kanssa tärkeäksi. Yksi vastaaja 

totesi myös, että kuvaus näyttää selvemmältä nyt, kun sitä on lisää yhdessä muokattu. 

 

17 vastaajaa kaikkiaan 19:stä ilmoitti, että kuvaus lisää luottamusta siihen, että tekee 

itse asioita, joita myös odotetaan tekevän. 2 vastaajaa oli ilman mielipidettä. 15 vastaa-

jaa oli antanut myös sanallisen kommentin asiasta. Keskeiset syyt luottamuksen synty-

miseen olivat, että kuvaus on tehty yhdessä kaikkien kanssa ja että kuvauksesta voi tar-

kistaa, että kaikki on tullut tehdyksi. Asiaa kommentoitiin muun muassa seuraavasti:  

1) Ryhmäkeskustelut selventävät asioita kaikkein parhaiten.  
2) Koska monipuolinen työyhteisö on ollut tarkistamassa työtavat ja teh-
neet niihin asiantuntevasti lisäyksiä.  
3) Tiedän tekeväni työtehtävät oikealla tavalla, kun niistä on yhdessä so-
vittu prosessikuvauksen avulla.  
4) Ei se ainakaan luottamusta vähennä. Vahvistaa voimassaolevaa käsi-
tystä toimenkuvasta.  
5) Kuvaus antaa taustatukea työskentelyyn.  
6) Selkeät ohjeet, mutta se ei silti välttämättä kerro kaikkea. 

 

Kaikki vastaajat totesivat prosessien kuvaamisen ja ryhmäkeskustelujen olevan sopiva 

tapa kehittää työtapoja. 17 vastaajaa (89 %) ilmoitti myös uskovansa, että prosessien 

kuvaamisella ja ryhmäkeskusteluilla voidaan muuttaa työtapoja pysyvästi paremmiksi. 

Kahdella vastaajalla (loput 11 %) ei ollut asiasta mielipidettä. 18 vastaajaa (95 %) halu-

si, että työtapoja kehitetään vastakin säännöllisin ryhmäkeskusteluin. Yksi vastaaja oli 
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ilman mielipidettä. Kaikki olivat sitä mieltä, että Elinan johto myös tukee työn kehittä-

mistä. 

 

 

Motivaatio ja työilmapiiri 

 

Motivoivimpana koettiin onnistuminen työhön liittyvässä asiassa (17 vastaajaa valitsi 

vaihtoehdon), toisena palaute esimieheltä (15 vastaajaa). Kolmanneksi tärkeimmän mo-

tivaatiota lisäävän tekijän sijan jakoivat palaute asukkaalta/omaisilta ja mahdollisuus 

vaikuttaa työtapoihin (molemmat 8 vastaajaa). Rahapalkkioita ei pidetty tässä joukossa 

tärkeinä motivaation lisääjinä. Kuviossa 9 on esitetty tarkemmin motivaatiotekijät. Tau-

lukossa prosenttisarake kuvaa sen ilmentymistä 19 vastaajan joukossa (lukumäärä 19 = 

100 %). 

 

  Vastaus LukumääräProsentti 20% 40% 60% 80% 100%

1. Palaute esimieheltä 15 78,95 %     
  

2. 
Palaute asukkaal-

ta/omaisilta 
8 

42,11 

% 
    
  

3. 
Onnistuminen työhön 

liittyvässä asiassa 
17 

89,47 

% 
    
  

4. 
Mahdollisuus vaikuttaa 

omiin työvuoroihin 
4 

21,05 

% 
    
  

5. 
Mahdollisuus vaikuttaa 

työtapoihin 
8 

42,11 

% 
    
  

6. 

Rahapalkkiot työssä-

mukaan 

(esim. ikälisät) 

olon keston 2 
10,53 

% 
    
  

7. 
Rahapalkkiot työsuori-

tuksen mukaan 
3 

15,79 

% 
    
  

  Yhteensä 57         
 
 

Kuvio 9. Mitkä kolme (3) seuraavista motivoivat sinua työntekoon eniten? 

 

Vastaajista 13 (68 %) koki prosessien kuvaamisella olleen myönteinen vaikutus työil-

mapiiriin, loput 6 vastaajaa olivat ilman mielipidettä. 14 vastaajaa antoi myös sanallista 

palautetta työilmapiiristä, muun muassa seuraavaa:  

1) Epäkohtia ja ihmetystä herättäviä asioita on helpompi ottaa esille.  
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2) Ryhmäkeskustelut lisäävät avoimuutta ja prosessien kuvaaminen aut-
taa/on auttanut siinä, että työnkuva on selkeytynyt, eikä joka asiaa tarvitse 
välttämättä kysyä.  
3) Työtehtävien sisältö on selkiytynyt ja poistanut epävarmuutta. Yhteen-
kuuluvaisuuden tunne on lisääntynyt työyhteisössä, kun asioista on sovittu 
yhteistyössä.  
4) Työn sujuvuus on selkeästi parantunut. Asiat tapahtuvat ajallaan pa-
remmin kuin ennen. 

 

 

Prosessin yksityiskohdat 

 

Suihkukäynteihin liittyvien asioiden muistamista prosessikuvaus helpotti 11 vastaajan 

(58 %) mielestä, kahden vastaajan mielestä se ei sitä parantanut ja kolmella ei ollut mie-

lipidettä. WC-käyntilista, johon kirjataan muun muassa päivän tapahtumat kyseessä 

olevan asian tiimoilta, helpotti 12 vastaajan mielestä (75 %) työskentelyä paljon ja loput 

4 vastaajaa totesivat sen helpottavan jonkin verran. Kukaan ei todennut, että WC-

käyntilistalla ei olisi vaikutusta työnteon sujuvuuteen ja sen todettiin kolmessa kom-

mentissa olevan hyvä ja toimiva. 

 
 

6.6 Johtopäätökset ja toimintaohjeet 
 

Vastausprosentti oli kiitettävä, selvä enemmistö työntekijöistä antoi mielipiteensä. 

Kaikki vastaajat ymmärsivät ja hyväksyivät prosessikuvauksen sisällön. Vastaajat il-

moittivat myös ymmärtävänsä paremmin kokonaisuuden ja sen miten oma ja muiden 

työ siihen liittyy. Tutkimuskyselyn tulokset toimivat uskonvahvistajana siihen, että pro-

sessien kanssa työskentelyä kannattaa jatkaa. Yrityksen tulee jatkaa prosessien kehittä-

mistä, sillä on selviä positiivisia vaikutuksia toimintaan. 

 

Kysymys 6 voitiin ymmärtää väärin. Vastaajat ovat voineet ymmärtää termin prosessi-

kuvaus niin, että se kattaa myös ryhmäkeskustelut. Tällä ei liene suurta vaikutusta tu-

loksiin, on pelkästään myönteistä, jos kuvauksella on näin suuri vaikutus. Väärinym-

märrystä kuitenkin tuki seuraava kysymys. Kysymyksessä 7 vain 8 vastaajaa (42 %) 

ilmoitti, että tarkistaa työhön liittyviä asioita prosessikuvauksesta. 10 vastaajaa ei tarkis-

tanut ja 1 oli ilman mielipidettä. Työntekijät tarkastavat epäselviä asioita kuvauksesta ja 
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kysyvät epäselvissä tapauksissa myös työkavereiltaan. Molemmat ovat onnistuneita 

tapoja toimia. Ensimmäisessä tukeudutaan siihen mistä on yhdessä sovittu, toisessa vas-

taaja toimii oikein kommunikoimalla työkavereidensa kanssa ja herättämällä asioista 

keskustelua. Tällöin on kuitenkin pidettävä mielessä yhdessä kaikkien kanssa sovitut 

pelisäännöt. 

 

Työnteon toivotaan yleisesti olevan mielekästä. Voidaan hyvällä syyllä olettaa, että 

muun muassa hyvä työilmapiiri parantaa työntekijän motivaatiota työskennellä. Toimi-

vat prosessit takaavat sujuvan työympäristön, eli prosessiajattelun mukaisesti on poistet-

tu turhauttavia esteitä, eikä yritetty erikseen motivoida työntekijöitä eri tavoin. Vastauk-

sista ilmeni onnistumisen ja palautteen merkitys motivaation syntymiselle. Työssä on-

nistumisen nouseminen tärkeimmäksi tukee ajatusta siitä, että prosessien eteen tehtävä 

työ kantaa hedelmää. Teoriassa prosessien kehittäminen lisää työn sujuvuutta, jolloin 

myös työssä onnistumisen tunteiden lisääntymisen todennäköisyys on suurempi. Proses-

sien kehittämisen voi siis olettaa lisäävän motivaatiota. Palaute esimieheltä koettiin 

myös tärkeänä, 15 vastaajaa piti tätä yhtenä neljästä eniten motivoivasta asiasta. Tätä 

kehitetään esimerkiksi säännöllisillä kehityskeskusteluilla. 

 

Palaute asukkailta/omaisilta oli tärkeää. Voisi miettiä millaisia kehitysmahdollisuuksia 

on palautteen siirtämisessä asukkailta ja omaisilta hoitajille. Mahdollisuus vaikuttaa 

työtapoihin on mainittu yhtenä tärkeimmistä. Tätä prosessien kuvaaminen ja kehittämi-

nen ovat suoraan. Tähän kysymykseen olisi voinut antaa vastaajille avoimen vastaus-

vaihtoehdon, jotta he olisivat voineet tarjota omaa vaihtoehtoaan. Tarkoituksena oli kui-

tenkin löytää eniten motivoivimmat asiat juuri näiden asioiden joukosta.  

 

Suihkukäynneistä kysyttiin, sillä suihkukäyntien merkitys päivien sujuvuuteen on suuri. 

Vastaukset menivät melkein tasan kysyttäessä turhasta odottamisesta. Kysymystä eivät 

kaikki vastaajat välttämättä ymmärtäneet oikein. Kysymyksellä yritettiin löytää mahdol-

lisia tyhjäkäynnin kohtia prosessista, mutta turha odottaminen voitiin ymmärtää väärin. 

Turha odottaminen olisi pitänyt määritellä. Kysymys turhasta odottamisesta saattaa saa-

da työntekijän vastaamaan, että sellaista ei ole, koska hän voi muutoin olettaa työtaak-

kansa lisääntyvän. Kysymyksestä annetut kommentit kuitenkin puhuivat sen puolesta, 

että kysymys oli ymmärretty oikein. 
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Mahdollisia ongelmia kyselyissä ovat epärehelliset vastaukset. Näiden määrää tässä 

kyselyssä oli kuitenkin vaikea arvioida. Kyselyyn vastaamattomien mielipiteet voivat 

olla prosessien kuvaamista vastaan, mutta vastaamattomuus saattoi johtua myös vain 

yhden viikon vastausajasta. Tällöin osalla ihmisistä ei välttämättä ollut riittävästi aikaa 

vastaamiseen esimerkiksi opiskelujen vuoksi, suhtautuminen kyselyyn saattoi siis silti 

olla heidänkin joukossaan myönteistä. Suurin osa työntekijöistä näyttäisi silti olevan 

asian takana. Heikkoutena tutkimuksessa on myös tutkimuksen tekijän pitkä suhde yri-

tykseen. Se on saattanut vaikuttaa vastauksiin esimerkiksi liian myönteisenä palauttee-

na. 

 
Vastaajille annettiin mahdollisuus vastata paperilla tai Internetissä. Yhtäkään vastausta 
ei annettu verkossa. Tämä voi kertoa jotain työntekijöiden halukkuudesta käyttää tieto-
konetta. Tosin, jos vaihtoehto vastata paperilla on annettu, miksi erikseen käynnistää 
tietokone ja Internet-yhteys vastaamista varten. Kaikilla ei myöskään tietokonetta koto-
na ole eikä Internetillä ole enää uutuuden viehätystä: ihmiset saattavat täyttää mie-
luummin paperilomakkeita. Ei ole myöskään selvää, että vastaukset olisivat samoja, kun 
niitä kerätään eri tiedonkeruuvälineillä. (Järvensivu 2008.) 
 
Yrityksen kannattaa jatkaa prosessiajattelun eteenpäin viemistä ja toiminnan kokonais-
valtaista kehittämistä sen avulla. Työkaluna toimivat luodut prosessikuvaukset ja sään-
nölliset kehittämiskeskustelut hyväksi havaitulla tavalla. Teknisten apuvälineiden han-
kinta vaatii lisäselvityksiä, jotta niistä saadaan oikeasti toimivia kokonaisuuksia. Ilman 
laitehankintoja saatetaan selvitä jopa paremmin. Palkitsemisen kehittäminen vaatii myös 
lisäselvityksiä, jotta siitä saataisiin toimiva kokonaisuus. Tämän tutkimuksen valossa 
rahapalkkioiden merkitys on pienempi kuin työssä onnistumisen, esimieheltä saadun 
palautteen, asukkailta ja omaisilta saadun palautteen sekä työtapoihin vaikuttamisen 
mahdollisuuden merkitys. 
 

 

 

7 LOPPUPÄÄTELMÄT 
 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon käsittelemistä työssä yhtenä kokonaisuutena tuki yrityk-

sen Varsinais-Suomen Agenda 21:ltä saama Ympäristöteko 2002 -kunniamaininta. Li-
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säksi tutkimuksen tekemisen aikana ei ollut havaittavissa ongelmia käsitellä näitä aloja 

yhtenä kokonaisuutena. 

 

Tärkein tavoite oli tuoda prosessiajattelua yritykseen. Tämä taito on osalla ihmisistä 

synnynnäistä maalaisjärkiajattelua. Vaikeampaa on tuoda se ihmisten tietoisuuteen ja 

ajattelun malliksi, kun vallitseva ajattelu toisinaan perustuu funktionaalisuuteen ja hie-

rarkiaan. Hierarkkisiin organisaatioihin ja ylimpänä hierarkiassa toimivien ajatteluun 

liittyy kaiketi vanha ”tieto on valtaa” -sanonta. Tämän voi ymmärtää vähintään kahdella 

tavalla. Hierarkian kannalla olevat ajattelevat, että itselläni hallussa oleva tieto vahvistaa 

omaa valtaani organisaatiossa. Tämä ei tue prosessiajattelua eikä hetkeä, jolloin asiakas 

kohdataan. Nykyisessä toimintaympäristössä maailmanlaajuisine haasteineen toimivan 

organisaation ja siinä työskentelevän ihmisen on ymmärrettävä se niin, että muiden 

(samassa organisaatiossa työskentelevien) kanssa jaettu tieto on valtaa. Tiedon jakami-

nen mahdollistaa toimimisen entistä paremmin ja samalla organisaation olemassaolon 

lähde, asiakas, hyötyy. Onnistuneen työskentelyn peruslähtökohta on tiedon jakaminen 

muiden kanssa. 

 

Nykyiset toimintaprosessit ovat Elinassa hyviä ja toimivia. Kehittämiseen on hoitajien 

itse osallistuttava mahdollisimman paljon, jotta saadaan aikaan pysyviä tuloksia. Tässä 

työssä tulee johdon jatkaa olemistaan hoitajien tukena. Yhteistyö on avainasia kehittä-

mistyön onnistumiseen. Hoitajien positiivinen suhtautuminen prosessien kuvaamiseen, 

kuten tutkimus osoitti, ei olisi näin hyvä, elleivät he olisi saaneet tehdä niitä itse yhteis-

työnä. Yrityksen johdon yksin tekemiä kuvauksia tuskin otettaisiin vastaan ja kehittämi-

sessä epäonnistuttaisiin heti. Prosessikuvauksen laatiminen ei ole helppoa. Helposti käy 

niin, että kuvataan epäolennaisia asioita. Uusia kuvauksia tehtäessä on muistettava ku-

vaamisen muodolliset vaatimukset ja se, että kuvaukset ovat viestinnän välineitä, eivät 

itse tarkoitus. Prosessien parantamisessa tulee pyrkiä pieniin parannuksiin vähitellen, 

jotta saadaan aikaan pysyviä muutoksia. Pienin askelin parantaminen saa ihmiset huo-

maamaan, että edistymistä myös tapahtuu ja kehittäminen tuo tulosta. 

 

Tiedonkulun kehittämisessä tulee keskittyä enemmän keskusteluun ja keskinäiseen vies-

tintään. Paperilla oleva tieto on tärkeää, mutta sujuvalla keskinäisellä viestinnällä saavu-

tetaan myös muita myönteisiä asioita kuin pelkkä tiedon liikkuvuus. Ihmiset oppivat 

tuntemaan toisiaan paremmin. 
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Prosessien parantuessa säästöön jäävä aika on käytettävä hyödyksi. Säästynyttä aikaa 

voidaan käyttää esimerkiksi asukkaiden virkistystoimintaan ja toiminnan kehittämiseen. 

Prosessissa pitää myös olla riittävästi työntekijöitä, jotta työt sujuvat ja työssä jaksetaan. 

Prosessien kuvaamisen tavoitteena ei ole tulla toimeen yhä vähemmällä työvoimalla, 

vaan kehittyneet prosessit tarjoavat organisaatiolle mahdollisuuden tarjota asiakkailleen 

säästyneillä resursseilla esimerkiksi ulkoilua. Riittävästi työntekijöitä on suhteellinen 

käsite, se riippuu miten sitä mitataan ja myös paljon siitä miten yhteistyö työntekijöiden 

kesken työvuorossa toimii. 

 

Uudet työn alle otettavat prosessit voivat olla asukkaan saapuminen ja lähteminen. Näi-

den prosessien kehittämisessä päästäisiin keskittymään tarkemmin jo organisaation 

muidenkin asiakkaiden pariin, kuten yhteistyökumppaneiden, omaisten ja toisten hoito-

laitosten tarpeisiin. Samalla kun prosesseja kehitetään eri organisaatioiden välillä, men-

nään myös korkeammalle vaatimustasolle. Hyödyt voivat tosin olla suuria. Haastetta 

kehittämiselle näissä prosesseissa on, sillä usein tiedonkulku esimerkiksi eri hoitolaitos-

ten välillä sakkaa ja tällöin esimerkiksi potilaaseen liittyvä informaatio voi kulkea hi-

taammin paikasta toiseen kuin itse potilas. 

 

Prosessiajattelun tuominen yritykseen oli haastavaa. Asia ei kuitenkaan ollut täysin uu-

si, prosessiajatteluun liittyy selviä maalaisjärkeen kuuluvia osia. Kaikki saavat juonen 

päästä kiinni jossain vaiheessa. Vaikean asiasta teki myös se, että osa työntekijöistä on 

tehnyt työtä jo useita vuosia, jopa vuosikymmeniä, joten heidän ajattelumallejaan voi 

olla vaikea muuttaa. Jos on jo tottunut tekemään asioita tietyllä tavalla, saattaa ulkopuo-

lisen sekaantuminen omaan totuttuun kulttuuriin tuntua ihmisestä loukkaukselta ja epä-

luottamuslauseelta omaa ammattitaitoa kohtaan. Prosessiajattelun syöttäminen ihmisille 

vasta työelämässä voi olla turhan myöhäistä, ajattelu on voinut jo juurtua tiettyihin uo-

miin ja niistä on vaikea päästä pois. Hoiva-ala ei ole irrallaan muusta maailmasta, joten 

prosessiosaamiseen ja tietotekniikkataitoihin tulee tulevaisuudessa keskittyä. Proses-

siajatteluun tulee panostaa jo aikaisin koulutusvaiheessa, sillä työharjoittelu ja työelämä 

voivat kovettaa vääriin tapoihin ja uskomuksiin siitä, mitä työnteon tulee olla tai mitä se 

voi olla. Opetuksen tulee vastata työelämän tarpeita. 
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Toisena tavoitteena oli löytää ratkaisu toiminnan ohjaamiseen yhdessä tiedonhallinnan 

kanssa. Onnistumisesta voidaan sanoa, että esitetyt tekniset ratkaisut ovat nykyteknii-

kalla toteutettavissa. Toiminnallisuutta tässä toimintaympäristössä on vaikea arvioida ja 

ne vaativat lisätutkimusta. Haasteena on sähköiseen järjestelmään siirryttäessä ottaa se 

onnistuneesti käyttöön samalla muistaen, että organisaation onnistuminen on aina kiinni 

toimivista ja tehokkaista prosesseista. Esitellyt tekniset ratkaisut saattavat olla jo käy-

tössä jossakin päin maailmaa. Tällöin on hyvä mahdollisuuksien mukaan selvittää käyt-

tökokemuksia ja ratkaisuja tarkemmin. Lisäselvitystä vaativat kaikki tutkimuksessa esi-

tetyt tekniset mahdollisuudet, niin teknisestä kuin taloudellisesta näkökulmasta punta-

roituna. Mahdollisuuksia on. Niillä voitaisiin rakentaa luottamusta ja yhteistyötä yrityk-

sen ja asiakkaiden välille. 

 

Kyselyn mukaan rahapalkkioiden merkitys motivaation aikaansaamiseksi on vähäinen 

tai sen merkitys suhteessa enemmän motivoiviin tekijöihin on pienempi. Ennen kyselyä 

rahalla palkitsemisen ajateltiin olevan merkittävämmässä asemassa motivointitekijänä. 

Palkitsemisen merkitystä muutoshalukkuuteen ei tutkittu. Sen merkitystä muutoksissa, 

kuten sen mahdollisuuksia tietojärjestelmän käyttöönotossa tulee selvittää lisää. Ihmis-

ten muutoshalut ja tavat muuttua ovat erilaisia. Palkitsemisessa pitää ottaa huomioon 

ihmisten erilaisuus: ihmiset arvostavat eri asioita. Kaikille tulee olla selvää myös mistä 

heitä voidaan palkita, kuinka paljon palkitaan ja millä perustein. Joka tapauksessa työn-

tekijän pitää tietää mitä johto heiltä haluaa. Sillä, että tietää tekevänsä oikeita ja tarpeel-

lisia asioita on suuri merkitys. 

 

Prosessikuvaus on hoitajien kansliassa kaikkien työntekijöiden luettavana. Kuvausta 

tulee ajatella pikemminkin työkaluna kuin itsetarkoituksena. Tarkoitus ei ole jäädä tui-

jottamaan sen ihmeellisyyttä, vaan sen tulee elää muutosten mukana, toimia keskuste-

lunavaajana ja olla kehittämisen tukena. Prosessikuvausta käytetään myös kunnille ja 

kaupungeille tehtävien tarjouksien liitteenä osoituksena siitä, että yrityksessä kyseiset 

asiat otetaan huomioon. 

 

Jos Hoivasairaala Elinan prosessien kanssa työskentelyn aloittaisi nyt, olisi parantami-

sen varaa esimerkiksi siinä miten asian toisi työntekijöiden tietoisuuteen. Parempi vies-

tintä lisäisi työntekijöiden ymmärrystä siitä mistä on kyse ja samalla vältyttäisiin epä-

varmuuden tunteilta asiassa ja saataisiin asialle helpommin hyväksyntä. Prosessien ar-
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vioimiseen ja kehittämiseen voisi käyttää enemmän ja säännöllisemmin aikaa prosessis-

sa toimivien henkilöiden kanssa. Tutkimuksen aikana oli valitettavasti pidempiä jaksoja, 

jolloin ei kokoonnuttu. Hankaluutena oli ja on ajan riittävyys. Lisäksi kysymyslomaket-

ta tulee muotoilla toisin, kuten aikaisemmassa kappaleessa on todettu, ja luokitella siinä 

tarkemmin muun muassa työntekijöiden kokemus ja työsuhteen laatu. Tällöin vastauk-

sista voisi erotella tarkemmin prosessien kuvaamisen hyödyt esimerkiksi harvemmin 

työssä käyville, kuten opiskelijoille. 

 

Prosessikuvauksesta on apua myös uusien työntekijöiden perehdyttämiseen.  Tämä so-

veltuu myös jatkotutkimusaiheeksi, jolloin voi selvittää tarkemmin käytännön hyödyt ja 

kuvauksen hyödyntämistavat perehdytyksessä. Palkitsemisesta voisi jatkotutkimuksella 

selvittää millainen järjestelmä tulisi kyseeseen, eli miten palkitseminen saisi ihmiset 

tekemään työtä entistä paremmin ja millaiset toiminnan mittarit olisivat toimivia. Sa-

moin erilaiset tekniset mahdollisuudet: pitää tutkia ratkaisujen vahvuudet, heikkoudet, 

mahdollisuudet ja uhat. Lisäksi tekniikan käyttöönottotavat vaativat selvitystä, jotta 

siinä onnistutaan. Keskeinen tutkimuskohde on myös teknisten ratkaisujen lopullisten 

hyötyjen selvittäminen sekä tietotekniikan tulevaisuuden näkymät hoiva-alalla ja vaiku-

tukset yrityksen arkeen. Tulee tutkia myös mahdollisuuksia ja halukkuutta kehittää or-

ganisaation ulkopuolelle ulottuvia prosesseja yhteistyökumppaneiden kanssa. 
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LIITELUETTELO 
 
LIITE 1 Yrityksen prosessikartta (vain toimeksiantajan käytössä)  

LIITE 2 Prosessikuvaus (vain toimeksiantajan käytössä) 

LIITE 3 Kyselylomake 

 



 
 
                    LIITE 3 
 
Asukkaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen 
 
Tällä kyselyllä selvitetään millaisia myönteisiä vaikutuksia prosessien kuvaamisella on ollut Hoivasairaala 
Elinan toimintaan. Voit vastata joko tällä paperilomakkeella tai halutessasi Internetissä, jota varten 
kuoressa on mukana anonyymi tunnus ja salasana. Tunnusta voit käyttää vain yhden kerran. Paperiloma-
ke on tulostettu versio Internet-kyselystä.  
 
Kysymyksissä prosessilla ja prosessikuvauksella tarkoitetaan kuvausta "Asukkaan kokonaisvaltaisesta 
hyvinvoinnista huolehtiminen" ja sen sisältöä (kanslian seinällä oleva kuvaus on käytössäsi). Käytännössä 
tällä tarkoitetaan ympäri vuorokauden Elinassa tapahtuvaa hoitotyötä. Prosessin kuvaamisella ja ryhmä-
keskusteluilla tarkoitetaan kuvauksen eteen yhdessä tehtyä työtä, kuten kuvauksen tekoa ja sen arvioin-
tia.  
 
Internetissä vastatessasi vastaukset tallentuvat nimettöminä. Paperilomakkeelle vastatessasi älä kirjoita 
paperiin nimeäsi tms. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. 
 
Vastaa kysymyksiin rehellisesti. Käytä merkintänä rastia. Viimeinen palautuspäivä on lauantai 14.2.2009. 
Paperille vastatessasi palauta lomake kirjekuoressa kansliassa olevaan laatikkoon. 
 
Kiitokset jo etukäteen antamastasi mietteliäästä palautteesta. Kysely vie aikaasi noin 10 minuuttia. 
 
 
1. Työskentelen 
 
( )  keittäjänä/siivoojana (älä vastaa kysymyksiin 20. - 25.) 
( )  sairaanhoitajana/lähihoitajana/hoitoapulaisena  
( )  oppisopimusopiskelijana/opiskelen työn ohella lähihoitajaksi  
 
 
2. Olitko mukana tekemässä tai arvioimassa prosessikuvausta? 
 
( )  Kyllä  
( )  En  
 
 
3. Ymmärrätkö prosessikuvauksen sisällön? 
 
( )  Kyllä  
( )  En  
 
 
4. Hyväksytkö prosessikuvauksen sisällön? 
 
( )  Kyllä  
( )  En  
( )  Jos et, niin miksi et? 
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________ 
 
5. Ymmärrätkö prosessikuvauksen avulla paremmin miten oma ja muiden työ liittyvät kokonaisuuteen? 
 
( )  Kyllä  
( )  En  
 
 
6. Auttaako prosessikuvaus sinua toimimaan työvuorossa itsenäisesti? 
 
( )  Kyllä, paljon 
( )  Kyllä, jonkin verran 
( )  Ei vaikutusta 
( )  Ei mielipidettä 
 
 
 



 
 
7. Tarkistatko työhön liittyviä asioita prosessikuvauksesta? 
 
( )  Kyllä  
( )  En  
( )  Ei mielipidettä  
 
 
8. Jos vastasit kyllä, niin mitä asioita tarkistat? 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
9. Jos vastasit ei, niin miten huolehdit siitä että kaikki työt tulevat tehdyksi? 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
10. Lisääkö kuvaus luottamustasi siihen, että teet itse asioita joita yrityksen johto sinun odottaa teke-
vän? 
 
( )  Kyllä  
( )  Ei  
( )  Ei mielipidettä  
 
 
11. Jos vastasit kyllä kysymykseen 10, niin kerro miksi? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
12. Jos vastasit ei kysymykseen 10, niin kerro miksi? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
13. Ovatko prosessien kuvaaminen ja ryhmäkeskustelut mielestäsi toimiva tapa kehittää työtapoja? 
 
( )  Kyllä  
( )  Ei  
( )  Ei mielipidettä  
 
14. Voidaanko prosessien kuvaamisella ja ryhmäkeskusteluilla mielestäsi muuttaa työtapoja pysyvästi 
paremmiksi? 
 
( )  Kyllä  
( )  Ei  
( )  Ei mielipidettä  
 
 
15. Haluatko, että työtapoja kehitetään jatkossakin säännöllisin ryhmäkeskusteluin? 
 
( )  Kyllä  
( )  En  
( )  Ei mielipidettä  
 
 



 
 
16. Tukeeko Elinan johto mielestäsi työsi kehittämistä? 
 
( )  Kyllä  
( )  Ei  
( )  Ei mielipidettä  
 
 
17. Mitkä kolme (3) seuraavista motivoivat sinua työntekoon eniten? 
 
( )  Palaute esimieheltä 
( )  Palaute asukkaalta/omaisilta 
( )  Onnistuminen työhön liittyvässä asiassa 
( )  Mahdollisuus vaikuttaa omiin työvuoroihin 
( )  Mahdollisuus vaikuttaa työtapoihin 
( )  Rahapalkkiot työssäolon keston mukaan (esim. ikälisät) 
( )  Rahapalkkiot työsuorituksen mukaan 
 
 
18. Onko prosessien kuvaamisella ollut vaikutusta työilmapiiriin? 
 
( )  Kyllä, myönteinen vaikutus  
( )  Ei vaikutusta  
( )  Kyllä, kielteinen vaikutus  
 
 
19. Kuvaile huomaamiasi vaikutuksia työilmapiiriin. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
20. Helpottaako prosessikuvaus suihkukäynteihin liittyvien asioiden muistamista? 
 
( )  Kyllä  
( )  Ei  
( )  Ei mielipidettä  
 
 
21. Onko WC-käyntilista (vessalista kansliassa) toimiva ja helpottaako se työskentelyäsi? 
 
( )  Kyllä, paljon 
( )  Kyllä, jonkin verran 
( )  Ei vaikutusta 
( )  Ei mielipidettä 
 
 
22. Ole hyvä ja kerro jos sinulla korjausehdotuksia WC-käyntilistaan 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
23. … 
 
24. … 
 
25. … 
 
 
 
 
 



 
26. Joudutko joskus työssäsi turhaan odottamaan (itsestäsi riippumattomista syistä), että saat jonkin 
työn tehtyä valmiiksi? 
 
( )  Kyllä  
( )  Ei  
( )  Ei mielipidettä  
 
Jos vastasit kyllä, luettele syitä. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Kiitos vastauksistasi! 
 
 


