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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää tilaajayrityksen 
tuotekuvausprosessia tehokkaammaksi ja automatisoida osa prosessin vaiheista. 
Opinnäytetyön tavoitteena on selkeyttää ja vakioida prosessinkulku sekä suunnitella ja 
toteuttaa automatisoitu työnkulku, käyttäen yrityksessä jo käytössä olevaa 
työnkulkuohjelmistoa. 
 
Opinnäytetyön tilaajayrityksenä on Suomalainen Grano Oy, joka on yksi Suomen johtavista 
markkinoinnin toteuttajista. Granon toiminnassa yhdistyy vahvasti paino- sekä digitaalinen 
osaaminen. Tuotekuvaus on yksi yrityksen tarjoamista palveluista.   
 
Projektin alussa keskityttiin havainnoimaan ja tunnistamaan vanhan tuotekuvausprosessin 
heikkoudet ja kehityskohteet. Prosessin kaikki vaiheet kuvattiin ja testattiin, jotta saataisiin 
mahdollisimman hyvä kuva nykytilanteesta ja kohdistettua kehitysresurssit oikeisiin asioihin. 
 
Nykytilan selvityksen jälkeen alkoi projektin suunnittelu ja kehitysvaihe, jossa pyrittiin 
keksimään prosessin ongelmakohtiin järkevämpiä ja tehokkaampia toteutustapoja. Samaan 
aikaan aloitettiin automatisoidun järjestelmän kehitys. Automatisoidun järjestelmän avulla 
pyritään poistamaan helppoja ja usein toistuvia prosessin vaiheita, joihin ei tarvita ihmistä. 
Näin saadaan vapautettua resursseja vaativampiin tehtäviin sekä tehostettua prosessin 
tuottavuutta. Uuden prosessin valmistuttua senkin vaiheet kuvattiin mahdollisimman tarkasti 
jotta tehtyjä muutoksia voidaan verrata paremmin vanhaan.  
 
Opinnäytetyö projektin tuotoksena on kokonaan uusi tuotekuvausprosessi, josta osa toimii 
automatisoidusti työnkulkuohjelmiston läpi sekä uuden prosessin käyttöohje, joka osaltaan 
auttaa uuden prosessin käyttöönotossa. Prosessi on opinnäytetyön valmistumishetkellä jo 
testikäytössä ja odottaa laajempaa käyttöönottoa.      
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The purpose of this thesis was to improve the client´s product photography process by making 
it more efficient and to automate some parts of the process. The objective was to make the 
process clearer and more constant by designing and building automated production workflow. 
The workflow was built by using client company´s already existing software resources. 
 
The client was Finnish company called Grano Ltd. Grano is one of Finland´s biggest 
companies offering digital press services. They have solid knowledge of print and digital 
solutions. One of their services is product photography. 
 
In the beginning of the project the focus was on observing the weaknesses in the old process 
and also offering different solutions on how to improve the process. The process was also 
documented and tested in this stage of the project. The test results were used when planning 
the future improvements. 
 
After establishing the current state of the process, designing and developing phase of the 
project began. The objective of this phase was to come up with better and more efficient 
solutions to the process. At the same time the development of the automated workflow 
system was started. The goal of the automated workflow system was to decrease easy and 
often recurring tasks that do not require a skilled operator. This way company is able to free 
more human resources to the tasks that need more skills and also to make the process more 
profitable. After the new process and automated workflow were finished they also were 
documented and tested thoroughly. This way it is easier to compare the old and the new 
processes and make improvements in the future. 
 
As a result of this thesis is a newly designed and developed product photography process was 
created, which uses the created workflow, and a users manual to make implementation of 
the new process easier for the users. At this stage the workflow system has been in test use 
and is ready for everyday use.  
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1 Johdanto 

 

Grano on yksi Suomen johtavista markkinoinnin toteuttajista. Granon toiminnassa yhdistyy 

vahvasti paino- sekä digitaalinen osaaminen. Tuotekuvaus on yksi yrityksen tarjoamista 

palveluista. Tuotekuvausprosessissa asiakkaan haluamat tuotteet kuvataan, jonka jälkeen 

kuvat käsitellään asiakkaan toiveiden ja tulevan käyttötarkoituksen mukaisesti. 

 

Tuotekuvausprosessin vaiheisiin kuuluu tuotteiden kuvaus, kuvien jälkikäsittely sekä 

valmiiden kuvien toimitus asiakkaalle. Prosessin kaikki vaiheet toteutettiin projektin 

alkamishetkellä manuaalisesti. Jälkikäsittelyn vaiheisiin kuuluvat mm. kuvien syväys ja siihen 

liittyvät variaatiot, kuvien nimeäminen, kuvakoon määrittäminen, kuvien rajaus, eri 

kuvaformaattien tekeminen, värimääritykset eri käyttötarkoitusten mukaan, metatiedon 

lisääminen sekä muut mahdolliset kuvankäsittelyt. Opinnäytetyön tarkoituksena on rakentaa 

järjestelmä, jolla saadaan vähennettyä jälkikäsittelyn manuaalista työtä, automatisoimalla 

prosessin eri osia. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuotekuvien jälkikäsittelyyn liittyvän työnkulun 

automatisoiminen. Tavoitteena on koko tuotekuvausprosessin tehostaminen ja palvelun 

tuottavuuden kasvu. Tilaajana on Grano Oy.  

 

Opinnäytetyön ensimmäinen osuus käsittelee projektin taustoja sekä sen tarkoitusta ja 

tavoitteita. Siinä kuvataan pääpiirteittäin yrityksen itse kuvaamia ja havaitsemia ongelmia 

liittyen kehitettävään prosessiin. Myös projektin lähtötilanne ja jo olemassa olevat projektia 

hyödyntävät resurssit käydään läpi. 

 

Työn toinen osa käsittelee prosessien kehittämistä yrityksessä. Tässä osassa käydään läpi 

prosessien kehittämisen tavoitteet, lähtökohdat ja kehittämisen eri vaiheet. Siinä myös 

paneudutaan prosessien kuvaamisen eri tasoihin ja kuinka prosessien kuvaamista 

hyödynnetään niiden kehittämisessä.  

 

Kolmannessa ja neljännessä osassa työtä on kuvattu ja käyty yksityiskohtaisemmin läpi vanha 

ja uusi tuotekuvausprosessi. Niiden vaiheet on kuvattu kronologisessa järjestyksessä, 

ottamatta kantaa niiden heikkouksiin ja vahvuuksiin. Työn seuraavassa vaiheessa keskitytään 

prosessien suorituskyvyn mittaamiseen ja vanhan ja uuden prosessin vertailuun. 

 

Lopuksi käydään läpi johtopäätökset prosessin kehittämisestä ja sen tuloksista. Niiden 

perusteella käydään läpi jatkokehitystarpeet ja ideat sekä arvioidaan projekti 

kokonaisuudessaan.
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Opinnäytetyöprojektiin kuului myös käyttöohjeen tekeminen, jossa käydään vaihe vaiheelta 

läpi miten uudessa tuotekuvausprosessissa käytettyjä ohjelmia käytetään. Käyttöohjeen 

tarkoitus on tehdä uuden prosessin käyttöönotosta yrityksessä helpompaa. Käyttöohjeesta 

toivottiin tehtävän mahdollisimman yksinkertainen mutta kattava. Siinä käydään läpi jokainen 

vaihe, jonka kuvaaja joutuu prosessin aikana tekemään.  

 

2 Käsitteet 

 

Syväys  Digitaalisen valokuvan syväämisellä tarkoitetaan, että kuvasta 

eristetään kuvankäsittely ohjelman avulla kuvattu kohde ja 

tausta. Syväys toteutetaan niin sanotulla syväyspolulla. (Faktor 

2010.) Syväyksen jälkeen poistettu tausta voidaan korvata 

uudella halutulla taustalla. 

 

FTP  File Transfer Protocol eli FTP on tiedonsiirtoon käytetty internet 

protokolla. Tiedostoja siirtäessä muodostetaan yhteys kahden 

tietokoneen välille tiedonsiirtoverkossa, jonka jälkeen tiedon 

siirto hoidetaan ftp-ohjelman avulla. 

 

Kympin kuva Granon tarjoama edullinen tuotekuvaus palvelu, jossa kuvaus- ja 

jälkikäsittelytavat on vakioitu. 

 

Export Tiedoston tallennus sellaiseen muotoon, että sitä voidaan 

käyttää jossakin muussa ohjelmassa (Dictionary 2014). 

 

Syöte Syötteellä tarkoitetaan tietoa, jota syötetään prosessiin (JHS–

Suositukset 2012). Enganninkielinen käännös, input (Sanakirja 

2014).  

 

3 Taustat ja tarkoitus 

 

Lähtökohta opinnäytetyöprojektille on tarve yhtenäistää käytäntöjä sekä tehostaa 

kohdeyrityksen tuotekuvausprosessia. Yrityksen tämän hetkisestä tuotekuvausprosessista 

puuttuu selkeys ja yhdenmukaisuus. Prosessin kulku on epäselvä ja monimutkainen. Siitä 

puuttuvat myös selkeät tehtävät ja roolit. Näiden tekijöiden ansiosta prosessin aikana kuluu 

paljon aikaa turhiin vaiheisiin sekä tehtävien toistamiseen.  
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Idea tuotekuvausprosessin työnkulun automatisoinnista tuli yrityksen sisältä. Yrityksessä on 

hyödynnetty työnkulun automatisointia aiemminkin muiden sisäisten prosessien 

tehostamiseen, joten laite- sekä ohjelmistoresursseja on jo olemassa yrityksen sisällä. 

Henkilöstöllä on entuudestaan myös osaamista aiheeseen liittyen. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää koko tuotekuvausprosessi sekä 

kehittää automatisoitu työnkulku, jonka avulla saadaan minimoitua turha työ, jota kuvien 

jälkikäsittely tuottaa henkilöstölle. Työn tavoitteena on tehostaa toimintaa, lisätä 

kuvauskapasiteettia ja kasvattaa tuottavuutta automatisoidun järjestelmän avulla. 

Tavoitetilassa kuvaaja valitsee kuvauksen jälkeen asiakkaan ennakkoon määrittelemät 

ominaisuudet kuville, jonka jälkeen järjestelmä käsittelee kuvat automaattisesti halutulla 

tavalla ja ilmoittaa kuvaajalle, kun ne ovat valmiina lähetettäväksi asiakkaalle.  

 

4 Prosessien kehittäminen 

 

Prosessien kehittämisen pohjana toimivat samat visiot, toimintaperiaatteet ja strategiat jotka 

ohjaavat organisaatiota. Prosesseja kehitettäessä organisaation johdon tulee antaa 

toiminnalle selkeät tavoitteet sekä varata muutosten tekemiselle sekä käyttöönotolle 

riittävät resurssit. Tehdyt muutokset eivät saisi olla kertaluontoisia vaan niiden tulisi johtaa 

vaikutusten jatkuvaan mittaamiseen sekä kehittämiseen. (JHS–Suositukset 2012.) 

 

Yleensä prosessien kehittämisellä tavoitellaan toiminnan tehostamista, palvelutason ja 

toiminnan laadun paranemista, kustannussäästöjen sekä ongelmatilanteiden hallinnan 

aikaansaamista. Käytännössä tämä tarkoittaa päällekkäisten työvaiheiden poistamista, 

asioiden uudenlaista keskittämistä tai rinnakkaisvaiheiden lisäämistä, jotta läpimenoaikaa 

saadaan nopeutettua. Usein tavoitteena on myös parantaa prosessin luotettavuutta ja 

käytettävyyttä, vähentää tarvetta moninkertaisille hyväksynnöille sekä lisätä prosessin 

mitattavuutta. Prosessien kehittäminen saattaa usein johtaa tilanteeseen jossa joudutaan 

muodostamaan uusia työtiimejä tai organisoimaan prosessit uudella tavalla. (JHS–Suositukset 

2012.) 

 

Prosessien kehittäminen lähtee liikkeelle usein ongelmasta, joka halutaan ratkaista. 

Kehittämisen laajuus voi vaihdella pienistä jatkuvista muutoksista laajoihin 

kehittämishankkeisiin. Uusien menetelmien käyttöönotto voidaan käsittää laajana 

kehittämishankkeena ja muutoksissa kyse voi olla tietyn osa-alueen parantamisesta 

prosessissa. (JHS–Suositukset 2012.) 
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4.1 Prosessin kuvaamisen vaiheet 

 

Alla olevassa kaaviossa on kuvattuna prosessin kuvaamiseen liittyvät eri vaiheet. Prosessin 

kuvaaminen kuuluu oleellisesti prosessin kehittämiseen. Kehittämistarpeen havaitseminen on 

usein ajankohta, jolloin prosessin kuvaaminen aloitetaan. Kehittämistarpeet voivat tulla 

ylätason strategiasta, joka muokkaa koko organisaation toimintaa, tai ne voivat 

yksinkertaisemmin käsittää työnkulun järkeistämistä. Oli kyseessä minkä laajuinen muutos 

tahansa, niin prosessien kehittämisen tavoite on parantaa toimintaa jatkuvasti. Sama 

kehittämisprosessi voidaan siis tarvittaessa käydä läpi uudestaan. (JHS–Suositukset 2012.) 

 

 

Kuva 1: Prosessien kuvaamisen eteneminen (JHS–Suositukset 2012). 

 

Ennen prosessien kuvaamista organisaation johdon pitäisi tunnistaa prosessit ja määritellä 

niille omistajat. Prosessin omistajan tehtävänä on määritellä mistä prosessi alkaa ja mihin se 

päättyy. Tämän jälkeen prosessit, jotka kuuluvat organisaation tavoitteisiin ja tehtäviin 

pitäisi nimetä ja ryhmitellä. Prosessien muutostarpeiden ohjeistus sekä prosessien kehitys on 

omistajien tehtävä. He myös vastaavat prosessin ylläpidosta ja parantamisesta. Voi olla 

mahdollista, että joissakin tilanteissa prosessi ylittää organisaatiorajat. Tällaisessa tilanteessa  

prosessin vaiheilla on eri omistajat. Vastuu koko prosessista tulisi olla kuitenkin aina yhdellä 

omistajalla. (JHS–Suositukset 2012.) 

 

Kun prosessit ja niiden omistajat on tunnistettu, kuvattava prosessi valitaan ja rajataan. 

Prosessia rajatessa tulee ottaa huomioon sen hallittavuus ja tarkoituksenmukaisuus. Myös 

käytettävä kuvaustaso otetaan huomioon, kun prosessia rajataan. Jos rajaus on liian tiukka, ei 

prosessista saada tuotua esille uutta tietoa eikä se anna lisäarvoa. Jos taas rajaus on liian 

löysä, saattaa prosessista tulla vaikeasti hallittava ja hahmotettava. Kuvaustason päättää 

prosessin omistaja ja ennen päätöstä selvitetään prosessin kuvauksen syy sekä mihin kuvausta 

käytetään. (JHS–Suositukset 2012.) 
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Seuraavassa vaiheessa valitaan kuvausvälineet ja –tavat, joilla kuvaus tehdään. Myös prosessin 

erivaiheisiin osallistuvat henkilöt sekä vaiheistus ja työvaiheet mietitään prosessia 

kuvattaessa. On tärkeää miettiä myös minkälainen prosessikaavio laaditaan. (JHS–Suositukset 

2012.) 

 

4.2 Prosessin kuvaaminen ja kuvaustasot 

 

Prosessikuvaukselle on tärkeää, että siihen on sisällytetty vain tarpeellinen ja olennainen 

tieto. Tätä varten tuleekin olla selvillä mitä käyttötarkoitusta varten ja millä tasolla kuvaus 

tehdään. Yleensä prosessit jaetaan neljään eri kuvaustasoon, joiden yksityiskohtaisuus 

vaihtelee. Nämä kuvaustasot ovat: prosessikartta, toimintamalli, prosessinkulku ja työnkulku. 

Tasojen perusrakenne on esitetty alla olevassa kuvassa, siitä ilmenee myös kuinka kuvauksen 

yksityiskohtaisuus kasvaa kuvaustasojen välillä. Aina ei ole tarpeellista kuvata prosessia 

kaikilla näillä neljällä tasolla. Tasoja voidaan tarpeen mukaan yhdistää tai kuvata vain yhdellä 

tasolla. (JHS–Suositukset 2012.) 

 

 

 

Kuva 2: Prosessien kuvaustasot (JHS–Suositukset 2012). 
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4.3 Prosessikartta 

 

Prosessikartalla kuvataan organisaation tärkeimmät prosessit, joita ovat ydin- ja tukiprosessit 

sekä esitellään toimintaympäristö ja pelkistetty organisaatio. Ydinprosessi sisältää 

organisaation tavoitteet ja tavat, joilla se pyrkii saavuttamaan ne. Ydinprosessien 

toimintaedellytykset luodaan tukiprosessien avulla. Prosessikartasta käy ilmi organisaation 

toiminnan kokonaiskuva. Siitä ei ilmene riippuvuuksia ja liittymiä mitä prosessien välillä on. 

Kun kuvataan prosessikarttaa, tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: 

 

• Organisaatiorakenne 

• Ydinprosessit sekä tukiprosessit 

• Ohjaavat prosessit 

• Tiedon toimittajat ja tuottajat 

• Asiakkaat jotka saavat lisäarvon 

(JHS–Suositukset 2012.) 

 

 

Kuva 3: Esimerkki prosessikartasta (JHS–Suositukset 2012). 

 

4.4 Toimintamalli 

 

Toimintamallitasolla ilmenee prosessihierarkia, jolla tarkoitetaan prosessien jakautumista 

osaprosesseiksi. Toimintamallitaso antaa tarkemman kuvan organisaation toiminnasta kuin 

prosessikartta. Toisin kuin prosessikartassa, toimintamallista käy ilmi prosessien tavoitearvot, 
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mittarit ja omistajat, kuten myös prosessien vuorovaikutus sekä riippuvuudet keskenään. 

Toimintamallissa on myös kuvattu muuhun ympäristöön vaikuttavat rajapinnat, kuten 

liittymät asiakasrajapintaan, sidosryhmiin ja asiakkaan prosesseihin. (JHS–Suositukset 2012.) 

 

  

Kuva 4: Esimerkki toimintamallikaaviosta (JHS–Suositukset 2012). 

 

4.5 Prosessin kulku 

 

Prosessin kulku-tasolla tulisi ilmetä toiminnasta vastaavat toimijat, toiminnot sekä 

työvaiheet. Tällä tasolla toiminta kuvataan yksityiskohtaisemmin kuin toimintamallitasolla. 

Tällä tasolla nousevat esille myös toimintaan kohdistuvat ongelmat. (JHS–Suositukset 2012.) 

 

Toimintamallikuvauksissa esitetyt asiat tulee esittää myös prosessin kulku-tasolla. Prosessin 

kulku-tasolla tulisi tarkastella prosessin ja sen osaprosessien tehtäviä, osatehtäviä, toimintoja 

ja toimenpiteitä sekä huomioida prosessin jakautuminen kyseisiin osiin. Nämä osat tulisi 

nimetä sekä kuvata niiden tiedot ja tarkoitukset. Vuorovaikutukset osaprosessien ja 

palveluiden välillä tulisi kuvata. Myös resursseja voidaan liittää prosessin kulku-kuvaukseen. 

Omistajien ja vastuiden kirjaaminen kuuluu myös tämän tason kuvaukseen. Suorittajien roolit 

tulisi määrittää tehtävien osalta. (JHS–Suositukset 2012.) 
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Kuva 5: Esimerkki prosessikaaviosta (JHS–Suositukset 2012). 

 

4.6 Työn kulku 

 

Työn kulku -tasolla prosessin kulku kuvataan tarkemmin kuin toimintatasolla. Tällä tasolla 

prosessien sisäiset ja ulkoiset riippuvuudet kuvataan tietotyyppeinä. Tämä on tärkein 

eroavaisuus toimintatasoon nähden. Tällöin nähdään miten ja missä muodossa tieto liikkuu eri 

toimijoiden välillä. Myös tietovarastojen ja ulkoisten järjestelmien välillä kulkeva tieto 

kuvataan käyttötarkoitusten mukaan riittävän tarkasti. (JHS–Suositukset 2012.) 

 

Työn kulku -tasolla toiminnot, tehtävät, osatehtävät ja toimenpiteet numeroidaan 

hierarkkisesti, kun kuvataan toimintojen vuorovaikutusta sekä työn ohjauksellista kulkua. 

Liittymät nimetyn asiakkaan sidosryhmiin, toimintoihin ja taustajärjestelmiin tulee myös 

kuvata tällä tasolla. Tällä tasolla kuvataan myös toimintoihin, tehtäviin, osatehtäviin sekä 

toimenpiteisiin kohdistuvat syötteet ja tiedot. Myös tuotokset, lopputulokset sekä niiden 

omistajat, vastuut ja suorittajien roolit kuvataan. (JHS–Suositukset 2012.) 
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Työn kulku –tason kuvaus sopii käytettäväksi, kun halutaan kehittää prosessia tai kun tehdään 

prosessin mukaiset työohjeet. Kyseisissä tapauksissa tehtävien väliset yhteydet, niiden sisältö 

ja suunta esitetään tarkasti. Prosessin tehtävistä on myös tiedettävä tulevan ja lähtevän 

tiedon tyyppi ja muoto. (JHS–Suositukset 2012.) 

 

5 Vanha tuotekuvausprosessi 

 

5.1 Prosessin kuvaus 

 

Projekti aloitettiin vanhan tuotekuvausprosessin läpikäymisellä ja kuvaamisella. Näin voidaan 

myöhemmin verrata uuden kuvausprosessin sekä automatisoidun järjestelmän tuomia etuja ja 

uudistuksia vanhaan prosessiin nähden. Vanhassa prosessissa käytetyt ohjelmat ja niiden 

käyttö dokumentoitiin. Tuotekuvaus prosessi päädyttiin kuvamaan prosessinkulku-tasolla, joka 

on tarpeeksi yksityiskohtainen kuvaustaso prosessin kehityksen kannalta. Siitä ilmenevät 

prosessin toimijat, toiminnot sekä työvaiheet. Harmaalla taustalla olevat toiminnot tehdään 

manuaalisesti ja vihreällä pohjalla olevat toiminnot on automatisoitu tai ne teetetään 

alihankinnassa. 

 

 

Kuva 6: Vanhan tuotekuvausprosessin –kulkukaavio 

 

Studio / Kuvaus

Kuvat avataan 
Adobe Bridge

ohjelmaan

kuvaaja käyttää 
Bridgeä kuvien 
esikatseluun

Haluttu kuva 
avataan Adobe 
Photoshopissa 

Kuvaan tehdään 
säädöt 

Photoshopissa

Kuva tallennetaan 
työpöydällä 

olevaan kansioon

Ei

Tapa 1: kuvat nimetään 
lopullisella nimellä 
tallennushetkellä

Tapa 2: kuvat nimetään 
järjestysnumerolla ja 
lopullinen nimeäminen 
tapahtuu manuaalisesti 
myöhemmin, annetun 
listan perusteella

Onko kaikki 
tuotteet kuvattu

Studio / Jälkikäsittely

Työlista 
kuvankäsittelijälle

KUVAUS
Syväys käsin

Syväys 
alihankinassa

Kuvat ladataan 
palveluntarjoajan 
kotisivujen kautta heidän 
palvelimelle ja tilaus 
maksetaan Paypal 
maksupalvelun kautta.

Kuvien 
jälkikäsittely

Kuvankäsittely 
esimerkkejä:
- kahden kuvan 
yhdistäminen (vaatteiden 
kaulukset, pullojen 
etiketit)
- kuvan skaalaus
- kuvakoon muuttaminen
- Pölyn/ ryppyjen poisto

Käsiteltyjen kuvien 
tallennus 

verkkolevylle 
omaan kansioon

Kuvaaja tallentaa kuvat 
verkkolevylle asiakkaan 

kansioon 
(Duunit_1/ Duunit_2)

Valmiiden kuvien 
lähetys 

asiakkaalle Toimitustapa vaihtelee 
asiakkaan mukaan:
- D2 linkki
- USB muistitikku
- DVD-levy
- Asiakkaan oma FTP-
palvelin
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Prosessin kulkukaavio on jaettu kahteen osaan. Studio / Kuvaus osa kuvaa toimintoja ja 

tehtäviä, jotka tapahtuvat tuotteita kuvatessa ja näistä vastaava toimija on valokuvaaja. 

Studio / Jälkikäsittely-osuus kuvaa prosessin osaa, joka tapahtuu kuvauksen jälkeen ja siitä 

vastaava toimija on kuvankäsittelijä.  

 

Vanhassa prosessissa kuvaaja käyttää kolmea eri ohjelmistoa kameran hallintaan, 

kuvatiedostojen siirtämiseen tietokoneelle, kuvien esikatseluun sekä niiden käsittelyyn ja 

tallentamiseen.  

 

Kameran etähallinta tapahtuu käyttäen Canon EOS Utility-ohjelmistoa. Tämän ohjelmiston  

avulla kuvaaja pystyy ohjaamaan kameran toimintoja tietokoneella. Ohjelmisto mahdollistaa 

muun muassa toimintojen, kuten kameran sulkimen laukaisemisen sekä kameran kuva-

asetusten, muuttamisen. Kuvauksessa tärkeimpiä kuva-asetuksia ovat suljinajan, aukon, ISO-

herkkyyden ja valkotasapainon säätely. Kyseiset kuva-asetukset vaikuttavat kuvan 

valotukseen. 

 

Kuvat siirtyvät kamerasta USB-yhteyden avulla tietokoneelle, jossa ne avautuvat Adobe 

Bridge-ohjelmassa. Kuvat siirretään kamerasta RAW-tiedostoina. Ohjelmaa käytetään 

kyseisessä prosessissa pääasiallisesti vain tiedostojen esikatseluun. Sonyn valokuvaajan 

oppaan mukaan RAW-tiedostot eroavat tavallisesta JPEG-tiedostosta siten, että kamera ei 

pakkaa tai käsittele RAW-tiedostoa ollenkaan. Tällöin tiedostossa on tallella kaikki tiedot 

mitä kameran kenno tallentaa kun kuva otetaan. Tiedon suurempi määrä mahdollistaa 

paremmat kuvankäsittely mahdollisuudet JPEG-tiedostoon nähden. (Valokuvaajanopas 2014.) 

Adobe Bridge ohjelmasta valittu RAW-tiedosto avataan Adobe Photoshop ohjelmaan.  

 

Adobe Photoshop ohjelmaa käytetään prosessissa kuvan asetusten kuten valkotasapainon ja 

valotuksen jälkikäsittelyyn, kuva-alan rajaamiseen sekä tiedoston tallentamiseen JPEG-

tiedostoksi. JPEG-tiedostot tallennetaan kuvauksessa käytettävän tietokoneen työpöydälle 

kansioon, joka on nimetty työnnumeron ja työnnimen tai asiakkaan nimen mukaan. 

Tallennuksen yhteydessä tiedosto nimetään kuvassa olevan tuotteen tai asiakkaan toiveen 

mukaisesti. Töissä, jossa kuvataan suuria määriä tuotteita mahdollisimman nopeasti 

saatetaan kuvien nimeäminen jättää myöhempään vaiheeseen. Tällaisessa tilanteessa 

tuotteiden nimistä on lista, johon merkitään tuotteiden kuvaamisjärjestys. Tämä järjestelmä 

mahdollistaa kuvien nimeämisen jälkeenpäin.   

 

Prosessin seuraavassa vaiheessa kuvaaja siirtää kansion työpöydältä yrityksen verkkolevylle, 

asiakkaan omaan kansioon. Tämän jälkeen kuvaaja ilmoittaa kuvien olevan valmiita 

jälkikäsittelyyn siitä vastaavalle henkilölle. Ilmoitus tapahtuu joko sähköpostilla, puhelimella  

tai kasvotusten.  
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Tämän jälkeen kuvat syvätään. Tässä tapauksessa poistettu tausta korvataan hyvin usein 

täysin valkoisella taustalla. Kyseisessä prosessissa syväys tehdään joko yrityksen sisällä, 

kuvankäsittelijöiden toimesta, tai ostetaan ulkoiselta palveluntarjoajalta. Tähän vaikuttavat 

useat tekijät kuten syvättävien kuvien määrä, toimitusaikataulu sekä käytössä olevat 

resurssit. Mikäli syväys teetetään alihankinnassa, tarvitsee jälkikäsittelijän ladata kuvat 

erikseen palveluntarjoajan palvelimille heidän web-sivustonsa kautta ja maksaa tilaus 

yrityksen Paypal-maksupalvelutilin avulla.  

 

Syväyksen jälkeen kuvat jälkikäsitellään, jossa kuville suoritettavat toimenpiteet määräytyvät 

asiakkaan tekemän määrittelyn mukaisesti. Mahdollisia toimenpiteitä ovat kuvien 

nimeäminen, kuvakoon määrittäminen, kuvien rajaus, eri kuvaformaattien tekeminen, 

värimääritykset eri käyttötarkoitusten mukaan sekä metadatan lisääminen. Yksi yleisistä 

jälkikäsittely töistä on kahden kuvan yhdistäminen. Esimerkiksi kun kuvataan vaatteita 

mallinukke peittää takin kauluksen sisäpuolen, tällöin takki riisutaan mallinuken päältä ja 

kuvataan kauluksen sisus erikseen ja kuvat yhdistetään jälkikäsittelyssä. Myös viinipullojen 

lasi ja etikettiosat valaistaan eri otoksilla ja yhdistämään kuvat toisiinsa myöhemmin. 

 

Prosessin viimeinen vaihe on valmiiden kuvien lähettäminen asiakkaalle. Kuvien toimitukseen 

käytetään useita eri menetelmiä. Kuvat voidaan tallentaa yrityksen 

tiedonhallintajärjestelmään, jolloin asiakkaalle lähetetään sähköpostitse linkki järjestelmään, 

josta kuvat ovat ladattavissa. Kuvat voidaan myös ladata asiakkaan omaan kuvapankkiin, 

polttaa DVD-levylle tai tallentaa muistitikulle, jotka toimitetaan asiakkaalle postissa. 

Toimitustavan määrittää asiakas.  

 

5.2 Prosessin heikkoudet 

 

Vanhaa prosessia läpikäydessä sekä kuvattaessa nousi esille selviä heikkouksia sekä 

mahdollisia kehityskohtia. Ongelmat liittyivät lähinnä turhiin toistoihin, jotka hidastavat 

prosessia. Tämän lisäksi ongelmia kohdistui aikaan, jonka tiedostot usein joutuivat 

odottamaan ennen prosessin seuraavaa vaihetta. 

 

Kuvausta hidastavat tekijät liittyivät kolmen eri ohjelman käyttöön kuvaustilanteessa. 

Ohjelmien välillä siirtyminen vie yhdellä kerralla vähän aikaan mutta kun kuvia on satoja aika 

kertaantuu ja vie päivässä paljon aikaa. Kolmen eri ohjelman käytössä aikaa kuluu myös 

kuvien avaamiseen tai siirtämiseen ohjelmien välillä. Kuvauksen yhteydessä tehtävät 

kuvansäädöt kuluttivat kuitenkin suurimman määrän aikaa, sillä säädöt tehtiin jokaiseen 

kuvaan erikseen. Tehtävät säädöt usein identtisiä, kuten esimerkiksi valotuksen tai 

värilämpötilan korjauksia tai kameran kennolla olevan roskan poisto aina samasta kohdasta 
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kuvaa. Kuvat myös tallennettiin RAW-muuntimen ja Photoshop kuvankäsittely-ohjelman 

kautta JPEG-muotoon yksitellen. Tämä vei myös turhaa aikaa. 

  

Kuvatut kuvat siirtyvä prosessin seuraavassa vaiheessa kuvaajalta jälkikäsittelijälle, joka 

usein syväsi kuvat joko itse tai lähetti ne syvättäväksi alihankintaan. Tässä välissä saattoi 

kuitenkin kulua tapauskohtaisesti kauankin aikaa, mikäli kuvankäsittelijä ei ehtinyt ottaa 

kuvia työnalle heti. Kuvat siis vain odottivat prosessin seuraavaa vaihetta. 

 

Mikäli kuvat päätettiin lähettää alihankintaan syvättäväksi, tämä tapahtui lataamalla kuvat 

palveluntarjoajan oman web-sivuston kautta heidän järjestelmäänsä ja maksamalla työ ennen 

sen aloittamista Paypal-maksupalvelun kautta. Tämä vaihe vei turhaa aikaa sillä kuvat piti 

ladata järjestelmään manuaalisesti. Ylimääräistä aikaa kului myös sillä jokainen työ piti 

maksaa erikseen. Yksi ongelmista oli myös se, että tunnukset syväys- sekä maksupalveluun 

olivat vain yrityksen yhdellä työntekijällä.  

 

Syväysalihankinnassa puutteena oli myös vaihtoehtojen vähyys. Syväys onnistui vain 

muutamalla eri tavalla, jotka eivät aina vastanneet hyvin kuvien lopullista myöhempää 

kuvakäsittely tarvetta. Vaihtoehtoina ei myöskään ollut muita yksinkertaisia kuvankäsittely 

töitä, joille olisi joskus ollut yrityksessä tarvetta. 

 

Kuvien valmistuttua niiden lataaminen yrityksen tiedonhallintajärjestelmään, sekä 

latauslinkin generointi kyseisestä järjestelmästä tapahtui aina manuaalisesti. Tämä vei myös 

kuvankäsittelijöiden aikaa.   
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6 Uusi tuotekuvausprosessi 

 

Kuva 7: Uuden tuotekuvausprosessin -kulkukaavio 

 

Yllä olevassa kuvassa on kuvattuna uuden tuotekuvaus prosessin -kulku.  Samalla tavalla kuin 

edellä mainitun vanhan tuotekuvausprosessin -kulkukaaviossa ilmenee myös tässä toiminnan 

työvaiheet, toiminnot ja niistä vastaavat toimijat. Niin kuin vanhan prosessin kuvauksessa, 

niin myös tässä manuaalisesti tehtävä työ ja automatisoidut osuudet ovat eritelty 

värikoodein: harmaalla taustalla manuaalinen työ ja vihreällä automatisoitu.  

 

6.1 Adobe Lightroom 

 

Uuden prosessin kuvaustilanteessa käytetään vain yhtä ohjelmaa vanhan prosessin kolmen 

ohjelman sijaan. Adoben Lightroom ohjelmalla pystytään hallitsemaan kameraa tietokoneelta 

ja vaihtamaan tarvittuja kuva-asetuksia. Ohjelman avulla pystytään siirtämään RAW-tiedostot 

kamerasta tietokoneelle ja hallinnoimaan niitä. Yhden ohjelman käyttö kolmen sijaan säästää 

paljon kuvaajan aikaa ja helpottaa kuvausprosessia. 

 

Aloittaessaan tuotteiden kuvaamisen kuvaaja avaa Lightroom-ohjelman. Siihen on määritelty 

asiakaskohtaisia katalogeja, joihin kuvat tallennetaan. Käynnistyessään ohjelma pyytää 

käyttäjältä valintaa avattavasta katalogista, joiden käyttö helpottaa kuvien organisointia. 

Osassa kuvauksista on mukana asiakkaan oma stylisti, jolloin asiakaskohtaisten katalogien 

TyönkulkuohjelmistoStudio

Kysyttävät tiedot:
- Työnumero*
- Asiakas*
- Sähköposti* (johon 
linkki valmiista aineistosta 
lähetetään)
- Syväystapa
   - Syväysaika
- Kympin kuva? (Kyllä/Ei)
- Pikatilaus? (Kyllä/Ei)
- Verkkolevy* (Duunit_1/ 
Duunit_2)

Kuvaaja nimeää 
kuvaussession 

työnumero_työn_nimi 
Lightroomissa

Kuvien valinta ja 
perussäädöt 

Lightroomissa

Työnkulun 
asiakasohjelma

Kuvaaja lähettää koko 
exportatun työkansion 
Tuotekuva_IN-jonoon

Kansio kuvineen 
saapuu 

työnkulkuohjelmistoon

Valitut kuvat 
exportataan työn 

pääkansiosta.

Asiakasohjelmasta saatu 
metadata otetaan talteen -> 
työnumero_työn_nimi.xml 
tallennetaan verkkolevylle.

Kuvakansio siirretään 
valitun syväysjonon 
mukaiseen kansioon 

syväysalihankkijan FTP:llä

Työnumero, 
saapumisaika ja 

kuvien lkm talteen 
kuukausikohtaiseen 

csv:hen.

Kuvat palaavat takaisinSaapumisaika 
talteen csv:hen.

kuvajonojen ja 
työnkulkuohjelmiston 

jonojen nimien 
yhteneväisyys haetaan 
ulkoisesta tiedostosta

Kympin 
kuva?

Kuvat keskelle, 
skaalaus 2700 px, 
canvas 3000 px

On

...

Ei

Talteen otettu metadata 
(työnumero_työn_nimi.xml) 
yhdistetään takaisin työhön

Kuvat nimetään uudelleen 
yhdistämällä tiedoston nimi 
ja csv:ssä oleva uusi nimi.

Jos ei Kympin kuva, 
onko työkansiossa 
mukana xls/csv? On

Ei

Siirto D2-dropboxiin

Duunit_1 vai 
Duunit_2?

Hierarkiaan 
Duunit_1/Asiakas/

Hierarkiaan 
Duunit_2/Asiakkaan 
alkukirjain/Asiakas/

Duunit_1

Duunit_2

D2 tarkistaa 
dropboxin 10 min 
välein ja hakee 

tiedostot oikeassa 
kansiohierarkiassa 

PhotoDMP:hen.

D2

Kympin 
kuva?

Nimeäminen 
asiakas_pvm_nro.jpg

OnNimeäminen kuvan 
kansionimen 
perusteella

Ei

v1 /  24.11.2014

D2-linkki lähetetään 
tuotekuvaus@grano.fi

...

Export-asetukset:
- AdobeRGB
- ei skaalausta
- jpg 100
- ei terävöitystä

Studio

Kuvaaja tarkistaa 
ovatko kuvat ok ja 

lähettää linkin 
asiakkaalle

Kuvaaja avaa 
asiakkaan oman 

katalogin 
Lightroomissa

Kuvat 
talteen 

verkkolevylle

KUVAUS Jokaiselle 
tuotteelle tehdään 
uusi kansio (“new 
shot”) -> nimeksi 

EAN tai 
tuotteessa oleva 
tunnistenumero 

tai 1, 2, 3, ...Onko kaikki 
tuotteet 
kuvattu

Kyllä

Ei

Tehdyt säädöt voidaan 
ajaa kaikille kuville 
samanaikaisesti

Työ nimetään 
työnumero_työnnimi

Tiedot saadaan 
asiakasohjelmasta
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käyttö parantaa asiakastietojen turvallisuutta, sillä kuvat muiden asiakkaiden tuotteista eivät 

ole tällöin nähtävissä yrityksen ulkopuolisille henkilöille. 

 

Seuraavaksi valokuvaaja avaa uuden kuvausistunnon ja määrittää sille nimen muodossa 

työnumero_työnimi, jonka jälkeen Lightroom muodostaa istunnolle päätason kansion. 

Työnumero sekä työnimi saadaan Granon työlistasta, joka tehdään jokaiselle työlle. Jokaiselle 

kuvattavalle tuotteelle tehdään oma kansio pääkansion alle. Kansiot nimetään joko tuotteen 

EAN koodilla, tunnistenumerolla tai järjestysnumeroilla. Kansio voidaan nimetä lukemalla 

esimerkiksi tuotteen viivakoodi tai kirjoittamalla nimi manuaalisesti. Tuotteista voidaan 

kuvata kansioihin rajaton määrä kuvia, joista haluttu kuva valitaan merkitsemällä se. Kun 

kaikki tuotteet on kuvattu, kuvaaja exportaa merkityt kuvat työn pääkansiosta. Lightroomiin 

on määritetty ja tallennettu tuotekuvausta varten export asetukset, joilla kuvat lähetetään 

ohjelmasta ja tallennetaan tietokoneen työpöydälle kansioon. Nämä asetukset on määritetty 

nimeämään kuvat niiden kansionimen perusteella. 

 

Lightroom mahdollistaa kuviin tehtyjen säätöjen synkronoinnin kuvaussession muihin kuviin. 

Käytännössä säädöt tehdään vain yhteen kuvaan ja jos kuvaus sekä valaisuolosuhteet ovat 

pysyneet samoina voidaan säädöt synkronoida muihin session kuviin. Tämä säästää erittäin 

paljon kuvaajan aikaa, sillä hänen ei tarvitse tehdä samoja säätöjä jokaiseen kuvaan 

erikseen. 

 

Lightroom toimii myös itsessään RAW-muuntimena jolloin erillistä RAW-muunninta ei tarvita. 

Myös kuvien tallennus JPEG-muotoon voidaan Lightroomin kautta tehdä vasta kun kaikki 

kyseisen session tuotteet on kuvattu ja käsitelty. Koko session valitut kuvat tallennetaan 

kerralla valittuun kansioon, halutuilla asetuksilla. Näin säästetään aikaa kun jokaista kuvaa ei 

tarvitse tallentaa erikseen.   

 

6.2 Työnkulun asiakasohjelma 

 

Järjestelmässä käytetty asiakasohjelma on työnkulkuohjelmistoon yhdistettävissä oleva 

moduuli, joka mahdollistaa tiedostojen lähettämisen sekä töiden etenemisen seuraamisen 

tietokoneilta, joihin ei ole asennettu kyseistä työnkulkuohjelmistoa. Asiakasohjelman avulla 

pystytään yhdistämään useita käyttäjiä yhteen järjestelmään. Käyttäjä voi valita mihin 

työnkulkujonoon tiedostoja halutaan lähettää, minkä jälkeen sovellus pyytää syöttämään 

kyseiselle jonolle määritetyt pakolliset tiedot. Asiakasohjelmassa syötettyjä tietoja voidaan 

käyttää ohjamaan tiedostoja työnkulun eri vaiheissa. 
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Työpöydälle tallennettu kansio lähetetään työnkulkuohjelmiston Tuotekuva_IN jonoon, 

käyttäen asiakasohjelmaa. Lähettäessä kansiota työnkulkuun, täytyy sille syöttää seuraavat 

tiedot: 

 

• Asiakas 

• Työnumero 

• Työnimi 

• Yrityksen verkkolevy, johon valmiit kuvat tallennetaan (Duunit_1 / Duunit_2) 

• Sähköposti, johon linkki valmiista aineistosta lähetetään 

• Onko tuote Kympin kuva? (Kyllä/Ei) 

• Syväystapa 

• Syväysaika (1h, 12h tai 24h) 

• Pikatilaus? (Kyllä/Ei) 

 

Asiakasohjelma tallentaa syötetyt tiedot kansion sisään xml-tiedostona ja nimeää tiedoston 

työnnumero_työn_nimi.xml kaavan mukaan. 

 

Lähettäessään kuvia tuotekuvatyönkulkuun kuvaaja määrittää kuville halutun syväystavan. 

Syväystavan määrittää pitkälti kuvattu tuote ja kuinka se tulee syvätä. Myös muutamat muut 

variaatiot kuten varjojen jättäminen kuvaan vaikuttaa syväystavan valintaan. Tuotteissa, 

kuten vaatteet ja viinipullot, joista tarvitsee kuvata kaksi kuvaa ja yhdistää ne 

jälkikäsittelyssä, kuvat nimetään tuote_A ja tuote_B kaavan mukaisesti. Näissä tapauksissa 

kuvaajan täytyy merkitä kuvat Lightroomissa tietyillä värikoodeilla jolloin ohjelma on 

määritetty lisäämään kuvan nimen perään tunnisteen seuraavasti: 

 

• Punainen: _A  

• Keltainen: _B 

• Vihreä: _C 

• Sininen: _D 

 

Syväystapaa valittaessa on vaihtoehtoina seuraavat tavat: 

 

• 01# syväys valkoisella taustalla, tiedostoformaatti JPG  

• 02# syväyspolku, tausta jätetään, tiedostoformaatti JPG  

• 03# syväys valkoisella taustalla ja varjolla, tiedostoformaatti JPG  

• 04# syväyspolku ja layermaski, tiedostoformaatti PSD  

• 05# syväyspolku ja layermaski läpinäkyvällä taustalla sekä varjolla, tiedostoformaatti 

PSD  
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• 06# yhdistä useampi kuva (kuva_A, kuva_B…), tiedostoformaatti JPG  

• 07# yhdistä useampi kuva (kuva_A, kuva_B…), tiedostoformaatti PSD  

• 08# lasien kehykset, tiedostoformaatti JPG  

 

Asiakasohjelman käyttö nopeuttaa prosessia ja poistaa siitä tuottamatonta aikaa sillä 

käytännössä kuka vain voi lähettää kuvat järjestelmään. Ei tarvitse odottaa, että tietyllä 

henkilöllä on aikaa tehdä tämä vaihe. 

 

6.3 Työnkulkuohjelmisto 

 

Automatisoidun työnkulun rakentamiseen käytettävä ohjelmisto, integroituu olemassa oleviin 

järjestelmiin ja ajaa kolmannen osapuolen ohjelmia. Sillä voidaan tehdä työnkulkuja, joissa 

ohjataan tiedostoja prosessien ja ohjelmien välillä. Näin nopeutetaan töiden prosessointia, 

vähennetään inhimillisiä virheitä ja automatisoidaan toistuvia tehtäviä. Näin saadaan 

vapautettua resursseja vaativampiin tehtäviin. Kun työnkulkuohjelmistolla rakennetaan 

työnkulkua, pitää ottaa huomioon kolme asiaa: input eli syöte, tehtävä ja päätös, sekä output 

eli tuotos (Enfocus 2012). Toisin sanoen, täytyy tietää minkä tyyppisiä tiedostoja työnkulkuun 

lähetetään. Mitä tiedostoille tehdään työnkulussa ja mihin ne menevät seuraavaksi? Alla 

olevassa kuvassa tämä on havainnollistettu yksinkertaisella tavalla. 

 

Kuva 8: Yksinkertaistettu työnkulku kuvaus (Enfocus 2012, 13). 

 



  22 
   
   

Työnkulkuohjelmistoon lähetettävät syötteet voivat olla yksittäisiä tiedostoja tai 

työkansioita, jotka sisältävät useita tiedostoja. Syötteet eivät ole pelkästään tiedostoja, 

jotka on tarkoitettu käsiteltäviksi. Ne voivat sisältää tietoja, jotka ohjaavat niitä tiettyyn 

suuntaan työnkulussa tai vaihtavat tietyn prosessin asetuksia. (Enfocus 2012, 14) 

 

Esimerkkejä syöte lähteistä: 

 

• FTP-palvelin 

• Työnkulun asiakasohjelma 

• Verkkopalvelin 

• Sähköposti liite 

• Käyttäjä 

 

Työnkulkuohjelmisto on ydin asemassa uuden tuotekuvausprosessin kehittämisessä. Se 

yhdessä asiakasohjelman kanssa mahdollistaa jälkikäsittelyn automatisoinnin. Käytännössä 

työnkulkuohjelmisto ohjaa ja liikuttaa tiedostoja eri kansioiden ja ohjelmien välillä. Ohjelmat 

seuraavat tiettyjä kansioita ja kun työnkulkuohjelmisto ohjaa kansioon tiedostoja, ohjelma 

poimii ne sieltä. Se tekee niille määritetyt toimenpiteet ja tallentaa tiedostot seuraavaan 

kansioon työnkulussa, josta ne jatkavat matkaa seuraavaan toimenpiteeseen. 

 

6.4 FTP alihankintakanava 

 

Järjestelmään haluttiin yhdistää alihankintana toteutettava kuvien syväyspalvelu. Palvelu piti 

saada sulautettua osaksi automatisoitua työnkulkua. Projektin aikana selvitettiin mikä yritys 

sopisi parhaiten syväysalihankinta kumppaniksi tilaajayritykselle. Alihankinta 

yhteistyökumppaniksi löytyikin sopiva syväyspalveluja tarjoava yritys. Kyseinen yritys 

valikoitui alihankkijaksi sillä heidän palvelunsa ja hinnoittelu mallinsa sopivat hyvin tämän 

kaltaiseen yhteistyöhön. Myös halukkuus kehittää palvelujaan yhdessä tilaajayrityksen kanssa, 

edisti yhteistyöpäätöstä.  

 

Seuraavaksi työnkulussa kansio kuvineen siirtyy asiakasohjelmassa määritetyn syväysjonon 

mukaiseen kansioon alihankkijan FTP-palvelimella. Järjestelmä kirjaa syväys palveluun 

lähetetyistä töistä talteen asiakasohjelmassa syötetyt tiedot, sekä syväykseen lähetettyjen 

kuvien lukumäärän ja lähetys ajan. Kuvien palautuessa järjestelmä kirjaa palautuneiden 

kuvien lukumäärän ja palautusajan. Tästä on hyötyä, kun tarkistetaan ovatko kaikki 

syväykseen lähetetyt kuvat palautuneet sekä kun pidetään kirjaa syväyspalvelun käyttö ja 

laskutusmääristä. 
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Alihankinta yritys suorittaa kuville määritetyt toimenpiteet valitun ajan puitteissa. Kun 

kyseisen työn kaikki kuvat on käsitelty, kansio palautuu takaisin. Kansion palautuessa 

järjestelmä kirjaa kuukausikohtaiseen csv-tiedostoon työn saapumisajan ja palautuneiden 

kuvien määrän. Kansion palauduttua järjestelmä yhdistää siihen myös asiakasohjelmasta 

talteen otetun metatiedon takaisin. Kuukausikohtainen csv-tiedosto, on nähtävissä internet 

selaimen kautta. Näin se on helposti kaikkien sitä tarvitsevien ulottuvilla. Web sivu on 

suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.  

 

Tiedostoon kirjataan seuraavat tiedot: 

 

• Työnumero 

• Asiakas 

• Työnnimi 

• Sähköposti, johon ilmoitus valmistuneista kuvista lähetetään 

• Lähetettyjen kuvien lukumäärä 

• Kympin kuva (true/false) 

• Pikatilaus (true/false) 

• Syväysjono, mitä on käytetty 

• Syväysnopeus, mitä on käytetty 

• Aika kun kuvat on lähetetty syväykseen 

• Aika kun kuvat ovat palautuneet syväyksestä 

• Palautuneiden kuvien lukumäärä 

• Käyttäjä 

• Aikaleima 

 

Seuraavaksi järjestelmä tarkistaa metatiedosta ovatko kuvat Kympin kuvia. Kuvien ollessa 

Kympin kuvia, niistä tehdään automaattisesti 3000 pikseliä leveitä ja kuvattu tuote skaalataan 

2700 pikseliä leveäksi. Jos taas kuvat eivät ole Kympin kuvia, niille ei tehdä vastaavia koon 

muutoksia. Tämän vaiheen jälkeen järjestelmä tallentaa valmiit kuvat asiakasohjelmassa 

aiemmin määritetylle verkkolevylle asiakkaan omaan kansioon. Tämän lisäksi järjestelmä 

siirtää kuvat myös DMP:n omaan Dropbox-kansioon. Yrityksen oma tiedonhallintajärjestelmä 

tarkistaa kyseisen Dropbox-kansion 10 minuutin välein, lataa sinne saapuneet kuvat ja 

tallentaa ne omaan tietokantaansa oikeassa kansiohierarkiassa ja lähettää kuvien latauslinkin 

kuvaajan sähköpostiin. Kuvaaja tarkistaa, että kaikki kuvat ovat virheettömiä ja lähettää 

linkin asiakkaalle. 
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7 Suorituskyvyn mittaaminen 

 

Jouko Hannuksen, Jan-Erik Lindroosin ja Tapani Seppäsen mukaan johtamisjärjestelmissä sekä 

niihin liittyvissä suorituskyvyn mittaristoissa, jotka pohjautuvat uuden sukupolven 

ajattelutapaan, on tavoitteena vastata vain järjestelmien taloudellisiin haasteisiin, niitä 

varten käyttöön otetuilla taloudellisilla mittareilla. Suorituskyvyn johtamisessa saatetaan 

usein käsittää vain runsaana mittaamisena. Heidän mukaansa suorituskyvyn johtamisessa 

pitää kuitenkin keskittää huomio tiettyihin avaintekijöihin ja analysoida niiden välisiä syy ja 

seuraussuhteita. Samaan aikaan tarkasteltavien mittareiden määrä rajataan. Lähtökohdat 

mittaamiseen voivat vaihdella yritysten kesken. (Hannus, Lindroos § Seppänen 1999, 73). 

 

Nykyään useissa organisaatioissa on taloudellisten mittareiden ohelle on otettu myös asiakas- 

sekä henkilökuntatyytyväisyyttä kuvaavia mittareita. Tällöin suorituskykyä saadaan kuvattua 

myös asiakkaiden, oman henkilökunnan sekä omistajien näkökulmasta. Näiden mittarien 

lisäksi nykyään on aloitettu kiinnittämään enemmän huomioita avaintunnuslukuihin, jotka 

kuvaavat sisäisten prosessien tehokkuutta. Työntekijöiden sitoutuminen ja korkea osaaminen, 

tehokkaat sisäiset prosessit sekä arvon tuotto asiakkaille ovat niitä tekijöitä, jotka toimivat 

perustana yrityksen hyvälle taloudelliselle suorituskyvylle ja sitä kautta hyvälle markkina-

asemalle. (Hannus ym. 1999, 73-74). 

 

7.1 Operatiiviset suoritusmittarit 

 

Jouko Hannuksen mukaan avaimet asiakastyytyväisyyteen ovat korkealaatuiset palvelut ja 

tuotteet sekä täsmälliset ja nopeat toimitukset. Yrityksen sisäinen kyky nopeisiin 

läpimenoaikoihin sekä asiakkaan odotukset toimitusajalle vaikuttavat suuresti yrityksen tai 

osaston joustavuuteen. Parhaat keinot tehokkuustavoitteiden saavuttamiseen ovat 

läpimenoaikojen ja ajanhukan alentaminen. (Hannus 2000, 88). 

 

Laatu, kustannukset ja aika ovat Hannuksen mukaan keskeisimmät suoritustekijät 

operatiivisella yksikkö- ja tiimitasolla. Aikakäsite voidaan jakaa toimitusajaksi ja –

varmuudeksi asiakkaan näkökulmasta tai sisäisen prosessin läpimenoajaksi. Näistä 

läpimenoaika ja kustannukset ovat sisäisiä tekijöitä ja toimitusvarmuus ja –aika ovat ulkoisia 

tekijöitä. (Hannus 2000, 88). 

 

Prosessin kehittämisen konkreettiset tavoitteet ovat olleet alusta asti nopeuttaa 

valokuvausprosessia sekä nostaa kustannustehokkuutta vähentämällä jälkikäsittelyyn 

tarvittavia henkilöstöresursseja ja tällä tavoin nostaa prosessin tuottavuutta. Täten 

tuotekuvausprosessin suoritusmittareiksi valittiin läpimenoajan mittaaminen sekä kuvien 

jälkikäsittelyssä käytetyn ajan tuotos- ja panossuhdetta. Palvelun ja tuotteiden 
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laatutavoitteet ovat yritykselle myös todella tärkeitä ja heillä onkin jo käytössä mittarit 

joilla, näitä osa-alueita mitataan. Prosessin kehityksen myötä toivottiinkin parannusta myös 

tälle osa-alueelle. Näitä mittareita hyödynnetään ja seurataan yrityksen sisällä 

tulevaisuudessa mutta ensisijaisesti projektin aikana niitä käytettiin mittaamaan vanhan ja 

uuden tuotekuvausprosessin eroja ja sitä kautta tämän projektin onnistumista.  

 

7.2 Laatutavoitteet 

 

Puhuttaessa laatutavoitteiden täyttämisestä pidetään lähtökohtana virheettömien tuotteiden 

sekä palveluiden toimittamista. Sitä kautta sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden odotusten 

sataprosenttista täyttämistä. Laatua ei voida enää nykyään tarkastella pelkästään tuotteen 

ominaisuuksien perusteella, vaan asiakkaan kokeman arvon perusteella. Tähän vaikuttavat 

palvelun tai tuotteen ominaisuuksien lisäksi myös muut asiat kuten asiakkaan saamat 

tukipalvelut sekä luotettavuuden tunne. (Hannus 2000, 88). 

 

Automatisoimalla prosessissa usein toistuvia tehtäviä saadaan minimoitua inhimillisten 

virheiden määrää ja täten omalta osaltaan parannetaan kuvien sekä palvelun laatua ja 

päästään lähemmäksi asiakkaiden odotusten sataprosenttista täyttämistä. Myös 

toimintatapojen selkeytys ja yhtenäistäminen vähentää virheiden ja väärinymmärrysten 

määrä sekä parantaa kuvien ja palvelun laatua. Mittaamisen lisääminen auttaa tunnistamaan, 

jos prosessin jotain osa-aluetta tarvitsee kehittää lisää. Näin tuotteiden ja palvelun laatua 

voidaan kehittää jo ennen palautteen saamista asiakkaalta.  

 

7.3 Läpimenoaika 

 

Hannuksen mukaan läpimenoaika koostuu kahdesta eri osasta, jotka ovat jalostusaika ja 

tuottamaton aika. Jalostusajalla tarkoitetaan tuotteen tai palvelun työstämiseen käytettyä 

aikaa. Tuottamaton aika koostuu tarkistuksiin, korjauksiin, jonotuksiin, siirtoihin ja 

varastointiin käytetystä ajasta. Teollisten prosessien sekä palveluyritysten sisäisten prosessien 

kokonaisläpimenoajasta käytetään tyypillisesti 1-5 prosenttia jalostukseen ja loput 95-99 

prosenttia on tuottamatonta aikaa. (Hannus 2000, 89). 

 

Prosessin kehittämisessä keskityttiin jalostusajan lyhentämiseen tehostamalla työtapoja ja 

minimoimalla turhat ja toistuvat työvaiheet. Uusi ja vanha kuvausprosessi testattiin, 

dokumentoitiin ja kuvattiin. Testauksen tavoitteena oli määrittää uuden prosessin 

kehityksestä koituneet mahdolliset hyödyt vanhaan prosessiin nähden ja vertailla prosesseja 

ja osa-prosesseja keskenään. Vanha kuvausprosessi testattiin heti projektin alussa. 

Testauksessa otettiin aikaa kuinka kauan kuvaajalla kuluu aikaa kymmenen tuotteen 

kuvaamiseen. Kuvaamisen lisäksi kuviin piti tehdä muutamia muokkauksia ja ne piti nimetä 
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sekä tallentaa kansioon työpöydälle. Kuvaajan tietokoneen näytön näkymä tallennettiin 

testauksen ajalta, jolloin voidaan myöhemmin analysoida mihin toimintoihin kuluu eniten 

aikaa ja kuinka prosessia voidaan nopeuttaa. 

 

Vanhaa prosessia testattaessa kävi heti ilmi kuinka paljon aikaa kuvaajalla kuluu tiettyjen 

toimenpiteiden toistamiseen, jotka piti tehdä erikseen jokaisen kuvan kohdalla. Myös kolmen 

eri ohjelman käyttö ja niiden välillä siirtyminen kulutti paljon kuvaajan aikaa. Nämä olivat 

vanhan kuvausprosessin suurimmat ongelma kohdat, jotka haluttiin ratkaista. 

 

Uuteen kuvausprosessiin valikoitui Adoben Lightroom-ohjelma, jolla pystytään tekemään 

kaikki toimenpiteet joihin vanhassa prosessissa tarvittiin kolmea eri ohjelmaa. Näin saatiin 

eliminoitua aika, joka kului kolmen eri ohjelman välillä siirtymiseen. Lightroom mahdollistaa 

myös useiden kuvien muokkaamisen samanaikaisesti tai tiettyjen kuvaan tehtyjen asetusten 

synkronoimisen muihin kuviin. Tämä poistaa paljon toistuvia toimenpiteitä, joita kuvaaja 

joutui tekemään jokaiselle kuvalle erikseen, kuten kuvien rajaamisen ja suoristamisen, 

valkotasapainon säätämisen yms. Ohjelman avulla säästyy aikaa myös kuvien 

tallentamisvaiheessa, sillä ohjelmalla voidaan esikatsella ja muokata RAW-tiedostoja ja vasta 

kun kyseisen työn kaikki tuotteet on kuvattu, valittu ja muokattu, ne tallennetaan samaan 

aikaan JPEG-tiedostoiksi. Vanhassa tiedostojen tallennus piti tehdä erikseen jokaisen kuvatun 

tuotteen jälkeen. 

 

Prosessia automatisoimalla taas pyrittiin pienentämään tuottamattoman ajan määrää. 

Tavoitteena että, heti kun jalostusvaihe on saatu päätökseen työ siirretään automatisoituun 

työnkulkuun eivätkä kuvat joudu odottamaan, että prosessin seuraava suorittaja voi ottaa ne 

vastaan vain lähettääkseen ne seuraavaksi alihankintaan. 

 

Tuottamaton aika olikin yksi vanhan prosessin suurista heikkouksista. Kuvaaja kuvasi tuotteet 

ja tallensi kuvat verkkolevylle. Tämän jälkeen kuvat saattoivat odottaa siellä tunneista, jopa 

vuorokauteen ennen kuin joku jälkikäsittelijöistä ehti joko itse syväämään ne tai lähettämään 

ne syväyspalveluun, jossa työ tehdään alihankintana. Uuden prosessin avulla kuvaaja lähettää 

kuvat suoraan työnkulkuun heti kuvauksen jälkeen ja ne ovat viimeistään vuorokauden päästä 

valmiita vaativampaa kuvankäsittelyä varten tai lähetettäväksi asiakkaalle. Näin saadaan 

eliminoitua iso osa tuottamattomasta ajasta ennen kuvien syväysvaihetta. Järjestelmän avulla 

voidaan hyödyntää myös toimistoajan ulkopuolinen aika kuvien työstämiseen. Kuvaaja voi 

kuvauspäivän päätteeksi lähettää kuvat syvättäväksi ja ne ovat seuraavana työpäivänä 

valmiina. 
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7.4 Kustannustehokkuus 

 

Kirjassaan Tuottavuus – mittaa ja menesty, Erkki Uusi-Rauva käsittelee tuottavuuden 

mittaamista. Hänen mukaansa tuottavuus yleiskäsitteenä on kulloinkin tarkastelun kohteeksi 

valitun järjestelmän tai kohteen tuotosten ja niiden aikaansaamiseksi käytettyjen panosten 

suhdetta. Tätä voidaan kutsua myös output per input-suhteeksi. (Uusi-Rauva 1997, 20). 

 

Tuottavuutta mitattaessa lasketaan erilaisia tuotos-panossuhteita. Näitä suhteita laskettaessa 

mittaajan tehtävä on löytää tuotosmäärien ja panosmäärien mittaamiseen soveltuvat 

mittaluvut. Näiden mittalukujen suhde kertoo tuottavuuden tason. (Uusi-Rauva 1997, 20). 

 

Yksi prosessin tavoitteista oli parantaa yrityksen tuotekuvauksen kustannustehokkuutta. Tätä 

pyrittiin parantamaan samoilla keinoilla kuin läpimenoaikaakin. Tehostamalla ja 

nopeuttamalla prosessin kuvausvaihetta sekä automatisoimalla osa prosessin pakollisista 

tehtävistä, saadaan pienennettyä työpanosta yhtä suurien tuotosten aikaansaamiseksi. Tällöin 

Erkki Uusi-Rauvan käsittelemä, kustannustehokkuutta kuvaava output per input-suhde 

paranee. 

 

7.5 Testaus tulokset 

 

Projektin alussa testattiin vanhan kuvausprosessin nopeutta. Sama testi tehtiin projektin 

lopussa molempien prosessin kohdalla, jotta voidaan verrata niitä ja vetää johtopäätöksiä 

projektin onnistumisesta. Testissä kuvattiin kolmekymmentä tuotekuvaa käyttäen molempia 

prosesseja. Kuvattua tuotetta ei vaihdettu otosten välissä, sillä haluttiin keskittyä vain 

ohjelmien käytön vaatimaan aikaan. Alla olevassa kaaviossa on esitetty kuinka kauan kesti 10, 

20 ja 30 kuvan ottaminen sekä alla mainittujen toimenpiteiden tekeminen kuviin. Molemmat 

testit teki sama henkilö, jotta tietokoneen yleinen käyttökokemus ei vaikuta tuloksiin. 

 

Testissä tehdyt toimenpiteet: 

 

• Kuvaussession aloitus 

• Kuvaus 

• Kuvien uudelleen rajaus 

• Kuvien valotuksen säätö 

• Kuvien nimeäminen ja tallennus työpöydälle, JPEG-muotoon 
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Kuva 9: Prosessin testaustulokset 

 

Kuten kaaviosta näkyy uuden prosessin tuomat edut näkyvät jo pienissä kuvausmäärissä, 

mutta suurempiin kuvausmääriin mentäessä sen tuomat edut kasvavat ja kuvausprosessia 

saadaan nopeutettua huomattavasti.  

 

8 Yhteenveto 

 

Tilaaja yritykselle syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana tehdyn opinnäytetyö projektin 

tavoitteena oli kehittää ja parantaa yrityksen tuotekuvausprosessia selkeämmäksi ja 

tehokkaammaksi sekä automatisoida osa tuotekuvauksen työnkulusta. 

 

Opinnäytetyö alussa käytiin läpi yrityksen sen hetkinen tuotekuvaus prosessi. Sen aikana 

pyrittiin havaitsemaan sen heikkoja kohtia jotka tuottivat toistuvaa työtä. Myös yksinkertaiset 

mahdollisesti automatisoitavissa olevat tehtävät pyrittiin tunnistamaan. Vanha tuotekuvaus 

prosessi kuvattiin mahdollisimman yksityiskohtaisesti. 

 

Vanhaa prosessin kuvaamista seurasi suunnittelu sekä kehitys vaiheet. Tänä aikana tutkittiin 

ja testattiin erilaisia vaihtoehtoja, joilla prosessia saataisiin tehostettua. Kuvaus prosessista 

karsittiin pois ylimääräiset ohjelmat ja tiedostojen nimeäminen sekä tallentaminen 

yksinkertaistettiin. Kuvausvaiheen jälkeiset yksinkertaiset kuvankäsittelyyn liittyvät tehtävät 

pyrittiin automatisoimaan mahdollisimman kattavasti. Myös ulkoistetun syväyspalvelun 

käytöstä tehtiin helpompaa ja nopeampaa järjestelmään yhdistetyn FTP tiedonsiirron avulla.     
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Projektin tuotoksena on tällä hetkellä käytössä oleva automatisoitu järjestelmä, jonka avulla 

voidaan pienentää kuvien jälkikäsittelyyn käytettyä aikaa huomattavasti ja poistaa turhia 

työvaiheita jälkikäsittelijöiltä. Kuten myös itse kuvausprosessia nopeuttava ja 

yksinkertaistava prosessi, jossa vanhat ohjelmistot onnistuttiin korvaaman yhdellä 

kuvienhallinta- ja kuvankäsittely ohjelmalla. Ohjelmiston käyttö optimoitiin tukemaan 

kuvausprosessin sujuvuutta ja automatisoidun järjestelmän tarpeita. Projektin tuotoksena on 

myös uuden prosessin käyttöohje, joka helpottaa yrityksen työntekijöiden siirtymistä 

vanhojen ohjelmien käytöstä uusiin. 

 

Projektin tavoitteet onnistuttiin täyttämään prosessin kehityksen aikana ja enää projektista 

on jäljellä järjestelmän varsinainen käyttöönotto koko yrityksen laajuisesti ja jatkokehityksen 

käynnistäminen.  

 

Tällä hetkellä työnkulun automatisointi keskittyy pitkälti tiedostojen liikuttamiseen tilaaja 

yrityksen sisällä sekä sen ja syväyspalveluja tarjoavan yrityksen välillä. Kuviin tehdään jo 

joitakin muokkauksia kuten rajauksia ja skaalauksia työnkulun sisällä automatisoidusti. Tässä 

on kuitenkin paljon mahdollisuuksia jatkokehitykselle. Työnkulkuun voidaan tehdä paljon 

erilaisia kuvankäsittely variaatioita asiakkaiden ja yrityksen sisäisten tarpeiden mukaan. 

Asiakasohjelmassa valittavien kuvankäsittelymahdollisuuksien määrän kasvattaminen ja 

monipuolistaminen sekä työnkulun hyödyntäminen myös muiden töiden kuin yrityksen sisällä 

kuvattavien tuotekuvien kohdalla ovat seuraavia jatkokehitys kohteita.  
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