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Abstract 

 

Companies need to improve their business processes so as improve to and maintain their competitiveness. The 

importance of supply has become a significance issue in modern business world. Nowadays efficiency and 

innovations are meaningful factors to maintain the competitiveness. The aim of this Master’s Thesis is to clarify how 

to improve the efficiency of the case company’s supply chain. Construction business is often criticized about poor 

quality and excessiveness of standardization, which do not respond a versatility of customer demand.  The 

construction industry is usually behind many other sectors in its development of production and supply chain. 

Construction industry utilizes the business process re-engineering method in its development, which aims at better 

efficiency, quality and capacity to offer bigger product supply for markets. Also industrialized production is tried to 

implement in field to achieve better delivery cycle, quality and cost efficiency. According to this research the biggest 

problem in the delivery cycle of supply chain is long waiting times between different functions. The aim is to find 

critical time points and factors, which are generating waste of time in the process. Attention is paid also to 

elimination of these problem factors. 

  

This research is done in case company, which products domestic houses in Finland. The aim was to create new 

operation model, which shortens the delivery cycle of orders. The re-engineering of supply chain bases on process 

management. This Master’s Thesis is a qualitative study about re-engineering and modelling of the business 

processes. In qualitative research was exploited interviews, workshop, process modelling and case company’s 

information systems in studying the order book. Fieldwork and observing participation are important work methods 

in qualitative research. These were also applied in this research.  

 

Waste time was generated between almost every function in the process. The main problem was poor documentation 

in handling of orders, which causes difficulties in the whole supply chain. Therefore, development of the receipt 

process of orders was taken as focus in re-engineering the supply chain.  The second development need was the 

development of the design department for standardization of the products. Also in this case the decisive issue was to 

increase the systematic documentation and information systems in handling the orders. The case company made 

organizational and operational changes in its processes. The delivery cycle time in construction business is longer 

than in many other industries. An experimental research was made on the basis of the order book in spring 2014. This 

study indicated that delivery cycle can be improved with orders handled by new operational model.  The delivery 

cycle has not yet achieved the desired level, but utilizing the production methods of the industrialized production, for 

example standardization of the products, it is possible to achieve significant improvements in the delivery cycle time. 

The results give strong evidence that by re-engineering of the supply chain in the case company efficiency and 

shorter delivery cycle can be achieved. This also leads to better cost efficiency.  

 

Additional Information 

Key words: Process management,  Business process re-engineering, modelling of business processes, Supply chain 



 

 

ALKUSANAT 

Tämä diplomityö tehtiin kohdeyritykseen, joka myös rahoitti tutkimuksen. Tutkimus 

tehtiin puolen vuoden aikana yrityksen toimipisteellä Keski-Suomessa. Kohdeyritys 

halusi tutkittavan  tilaus- ja toimitusketjun kehittämistapoja ja –keinoja lyhentää 

läpimenoaikaa tilauksien käsittelyssä. Puoli vuotta tutkimuksen parissa ja itse 

kohdeyrityksessä kului nopeaa, ja välillä kohdattiin haasteita muutoksen lomassa. 

Haluaisin kiittää koko yritystä, joka otti minut vastaan avoimin mielin ja kannusti minua 

eteenpäin haasteista huolimatta.  

Iso kiitos kuuluu yliopiston puolelta ohjaajinani toimineille Pekka Kessille ja Hanna 

Kropsu-Vehkaperälle, jotka auttoivat minua diplomityön eri vaiheissa. Yrityksen 

puolelta haluan erityisesti kiittää Erja Heiskasta, joka antoi minulle arvokkaita neuvoja 

ja ohjausta koko talven ja kevään ajan. Lisäksi erityiskiitos matkan varrella vaihtuneille 

työhuonekavereille, jotka piristivät päiviäni pienessä pitäjässä. 

Diplomityöyhteisön ulkopuolelta haluan erityisesti kiittää vanhempiani, jotka auttoivat 

minua saavuttamaan päämääräni opiskeluissani. Suuri kiitos kuuluu myös ystävilleni, 

jotka joutuivat kuuntelemaan monet puhelut tutkimuksen luomisen tuskista ja antoivat 

muuta ajateltavaa vapaapäivinä. Matka kohti valmistumista tuntui paljon lyhyemmältä 

teidän kaikkien ansiosta.  

Oulussa, 30.04.2014 Anni Aho 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuskysymykset ja -rajaukset 

Tämän diplomityön aiheena on tilaus-, ja toimitusketjun kehittäminen rakennusalan 

yrityksessä. Diplomityön toimeksiantajana toimii pitkän linjan talovalmistaja, jonka 

toimipiste ja tehdas sijaitsevat Keski-Suomessa. Lähtökohtana tähän työhön on löytää 

tilaus- ja toimitusketjuun kehitysparannuksia kustannuksia nostattamatta. Tilaus- ja 

toimitusketjuprosessin kehittäminen sai alkunsa kohdeyrityksen omista tutkimuksista, 

missä tarkasteltiin tilauksien läpimenoaikoja ja kustannustekijöitä. Läpimenoajoista 

huomattiin paljon joutoajan ilmentymistä sekä taloudellisten toimintojen hajontaa 

tilauksissa. Prosessien uudistamisen tarpeen tutkiminen ja muutosten suunnittelu 

koettiin parhaimmaksi ratkaisuksi ja organisatoristen muutoksien tarve 

välttämättömäksi.  

 

Tilaus-toimitusketjun voi määritellä olevan prosessi, jossa strategisesti johdetaan 

materiaalivarastoja ja -virtauksia sekä alihankkijoita ketjun läpi asiakkaille.  Tilaus-

toimitusketjun merkitys on noussut yritysmaailmassa tärkeäksi pääasiaksi. 

Kirjallisuuden mukaan tämä johtuu markkinoiden kilpailusta. Nykyään tehokkuus ja 

innovaatiot eivät ole ainoastaan sisäisiä johdon funktioita vaan niitä tarvitaan 

kilpailukyvyn säilytyksessä. Organisatoristen muutoksien hyväksyminen ja niiden 

kokonaisvaltainen läpivienti yrityksessä vaativat paljon valmistelua ja toimintaa. 

(Akintoye ym. 2000.) Roy ym. (2003) esittävät, että rakennusalan yrityksiä yleensä 

kritisoidaan tuotteiden huonosta laadusta ja ylenmääräisestä standardisoinnista, mikä ei 

vastaa olemassa olevan kysynnän monipuolisuutta. Eriksson ym. (2013) mukaan 

rakennusalan teollisuudella on paljon opittavaa muilta tuotannon aloilta, sillä se on 

monesti jäljessä tuote-, valmistusprosessien ja tilaus-toimitusketjun kehityksissä. 

Teollistettua tuotantoa on yritetty viedä rakennusalalle standardisoinnin ja vakioinnin 

kautta, sillä niiden avulla voidaan saavuttaa parannusta toimitusajassa, laadussa, 

turvallisuudessa ja kustannustehokkuudessa (Eriksson ym. 2013). Roy ym. (2003) 

ehdottavat rakennusalan kehittämiseksi liiketoimintaprosessien 

uudelleensuunnittelumenetelmää, jolla saavutetaan tehokkuutta, laatua ja kapasiteettia 
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tarjota laajempaa tuotetarjontaa markkinoilla. (Roy ym. 2003.) Johnsson (2013) esittää 

talonvalmistusyritysten kamppailevan standardisoitujen ja kustomoitujen ratkaisujen 

vähäisessä tasapainoilussa, mikä aiheuttaa tilaus- ja toimitusketjun epävakautta. Tämä 

johtuu pitkälti siitä, että rakennusalalla asiakkaan annetaan vaikuttaa vielä tuotteen 

konseptointi- ja suunnitteluvaiheessa (Johnsson 2013). 

 

Diplomityön tarkoituksena on selvittää mallintamisen avulla, miten tilauksen 

läpimenoaikaa voidaan parantaa. Koska läpimenoaikaan tilaus-toimitusketjussa 

vaikuttaa todella moni sidosryhmä, niin työssä käsitellään myös ulkopuolisia ryhmiä 

yrityksen tilaus-toimitusketjun ulkopuolelta, esimerkiksi alihankkijat ja myyntiosasto. 

Toimitusketjun loppupää rajattiin tuotteen toimitukseen yritykseltä asiakkaalle. 

Yksilöityjä kustannussäästötavoitteita ei työhön asetettu, jotta tavoitteiden 

saavuttaminen ja selkeyttäminen onnistuisi paremmin.  

Tämän diplomityön käytännöllisyyden tavoitteena on luoda prosessien 

uudelleensuunnittelun avulla yritykselle uusi tilaus-toimitusketju, joka pystyy 

toimimaan nykyisessä ympäristössään sekä nykyisen organisaation resursseilla. Lisäksi 

pyrkimyksenä on lyhentää läpimenoaikaa näissä puitteissa. Päätutkimuskysymys, johon 

tässä tutkimuksessa etsitään vastausta, on: 

 

TK 1: Millainen tilaus-toimitusketjuprosessin tulisi olla, jotta pystytään toimimaan 

entistä tehokkaammin tilauksen läpimenoajan lyhentämiseksi? 

Vastauksen saamiseksi jaotellaan pääkysymys osiin, jotta tutkimisen lähtökohdat 

olisivat selkeämmät ja diplomityö voidaan jakaa loogisesti eteneviin osiin. 

TK 1.1: Mitä ongelmia kohdeyrityksen tilaus-toimitusketjussa on tällä hetkellä? 

TK 1.2: Miten liiketoimintaprosesseja tarjous-, tilaus- ja toimitusketjussa muuttamalla 

pystytään läpimenoaikoja lyhentämään käytettävissä olevien resurssien avulla?  
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1.2 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tämä diplomityö on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus liiketoimintaprosessin 

kehittämisestä ja uudelleen mallintamisesta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tärkeää on 

löytää tarkoituksenmukainen rajapinta tutkittavan ilmiön ja tutkittavien kanssa, jotta 

tutkittavien henkilökohtainen näkökulma ei liiaksi manipuloi tutkimustilannetta ja 

tutkimus pystytään toteuttamaan mahdollisimman objektiivisesta näkökulmasta. 

Kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän tärkeitä menetelmiä ovat osallistuvuus, havannointi 

ja kenttätyö. Näitä toteutettiin myös tässä tutkimuksessa. Tutkimus tehtiin suurimmaksi 

osaksi ajasta yrityksen tehtaalla. Laadullisessa tutkimuksessa otantana toimii yleensä 

suhteellisen pieni määrä tapauksia, jotka pyritään analysoimaan mahdollisimman 

tarkasti (Eskola & Suoranta 1998).  

 

Teoriaosuudessa esitellään kirjallisuuden ja artikkeleiden avulla prosessijohtamisen 

perusperiaatteita sekä liiketoimintaprosessien johtamista ja kehittämistä. 

Liiketoimintaprosessien lähtökohtaiseksi kehitysmenetelmäksi tässä työssä valittiin 

prosessijohtaminen sekä liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu (Business process 

re-engineering, BPR).  Asiakastilauksien hallinta ja kilpailijoiden vaikutukset 

markkinoilla ovat luoneet tarpeen liiketoiminnan uudistamiselle, jossa organisaation 

tulee toimia muutosalttiissa ympäristössä.  Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu 

on esitelty johtamisen työkaluksi, joka mahdollistaa tehokkuuden, reagoimisen ja 

kilpailun parantumisen prosessissa.  Prosessien uudelleensuunnittelu on kuitenkin 

haastava kehitysmenetelmä, sillä se on todella raskas kehitysprosessi organisaatiolle. 

(Darmani 2013.)  

 

Tutkimus aloitettiin tutustumalla kirjallisuuteen prosessien kehittämisestä sekä samalla 

kartoitettiin kohdeyrityksen nykytilaa. Prosessijohtamista ja sen kehitysmenetelmiä 

tutkittiin tieteellisen kirjallisuuden kautta. Kohdeyrityksen nykytila-analyysiin ja 

kehittämistarpeisiin pureuduttiin aluksi haastattelemalla tilaus-toimitusketjun parissa 

työskentelevää johtoa ja henkilöstöä. Haastatteluiden avulla pyrittiin havainnollistamaan 

heidän havaintonsa prosessiin liittyvistä ongelmista. Organisaation muutosvalmiutta 

kehittämisprosessissa on hyvä kartoittaa haastattelemalla laajemmin koko henkilöstöä 

johdosta työntekijöihin (Kiiskinen ym. 2002:45). Analyysiaineiston keruumenetelmänä 
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nykytilan ja prosessiongelmien hahmottamiseen käytettiin avoimia ja 

teemahaastatteluita.  Teemahaastattelussa aihepiirit määriteltiin etukäteen. Teema-alueet 

käytiin haastateltavan kanssa läpi. Haastatteluteemojen laajuus ja järjestelmällisyys 

vaihtelivat. Avoimessa haastattelussa haastateltavan kanssa käydään keskustelua jostain 

tietystä aiheesta, mutta ei oteta mukaan kokonaisuudessaan tutkittavaa teemaa. (Eskola 

& Suoranta 1998.)  

 

Prosessin mallintamiseen hyödynnettiin saatavilla olevaa kirjallisuutta. Mallintaminen 

ja prosessin yksinkertaistaminen eri työkaluilla antaa avoimuutta ja ymmärtämistä 

muutoksen keskellä, kun organisaatiossa ilmenee epävarmuutta, monimutkaisuutta, 

muutoksia tai omaksumisen vaikeutta (Lindsay ym. 2003). Nykytila-analyysin avulla 

pystyttiin mallintamaan organisaation toimintatavat. Kokonaisvaltainen prosessien 

määrittely koettiin tärkeäksi vaiheeksi liiketoimintaprosessien radikaalissa muutoksessa. 

Työssä pyritään selvittämään mallintamisen höydyt ja miten niiden avulla pystytään 

kehittämään liiketoimintaprosesseja.  

1.3  Raportin rakenne 

Tutkimuksen alkuvaiheessa keskityttiin liiketoimintaprosessien ympäristön tutkimiseen. 

Työn alussa selvitetään kuinka prosessijohtamista voidaan hyödyntää yritystoiminnassa 

ja mitkä ovat sen lähtökohdat. Prosessijohtaminen on tärkeä osa liiketoimintaprosessien 

onnistumisen kannalta. Jotta onnistumista pystytään seuraamaan, tarvitaan käyttöön 

asianmukaiset mittaristot prosesseille. Diplomityötutkimuksen tavoitteena on parantaa 

liiketoimintaprosessin läpimenoaikaa muuttamalla liiketoimintaprosesseja. Prosessien 

uudelleensuunnittelu on valittu kehittämismetodiksi. Kuvassa 1 on havainnollistettu 

raportin rakennetta tutkimuksen työvaiheiden pohjalta.  
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Diplomityön 
aloitus

Haastattelut ja 
tiedon keruu

Nykytila-
analyysi

Liiketoiminta-
prosessin 
uudelleen 

suunnittelu

Prosessin 
testaaminen

Testaus 
tuloksien 

havainnointi

Kehitysideoiden 
tutkiminen

Prosessin analysointi ja seuraaminen

Tutkmusaiheen rajaus

Uuden prosessimallin määrittely ja käyttöönotto

Lopputulokset

Uuden prosessimallin testaus ja analysointi

Prosessimallin jatkuva kehittäminen ja tulokset
 

Kuva 1. Tutkimuksen työnkulku. 

 

Liiketoimintaprosessien mittaaminen ja testaus globaalissa rakennusalan yrityksessä on 

haastavaa, sillä toimintamallien implementointi isossa organisaatiossa vaatii paljon 

aikaa. Tämän tutkimustyön aikajänteeksi sovittiin kuusi kuukautta. Työ aloitettiin 

marraskuussa 2013. Tutkimuksen nykytila-analyysi tehtiin joulukuussa 2013 ja uusi 

tilaus-toimitusketjumalli määriteltiin tammikuussa 2014 pääosin yritysjohdon toimesta. 

Tämän jälkeen seurasi kuuden viikon seuranta-aika toimintamallin kehittämiselle. 

Maaliskuussa ja huhtikuussa 2014 tehtiin kokeellinen tutkimus kotimaan tilauskannasta, 

jossa perehdyttiin läpimenoaikojen mittaamiseen. Tutkimusraportti valmistui toukokuun 

alussa 2014. 
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2 PROSESSIJOHTAMINEN JA PROSESSIEN KEHIT-

TÄMINEN 

2.1 Prosessi, liiketoiminta- ja arvoprosessi 

Prosessi muodostuu yksittäisistä toiminnoista ja niiden toteuttamiseen tarvittavista 

resursseista, joiden kautta syötteet muutetaan tuotteiksi tai tuotoksiksi. Organisaatiossa 

kiinnostavimpia prosesseja ovat muun muassa; liiketoimintaprosessit, pääprosessit ja 

avainprosessit. (Laamanen & Tinnilä 2002.) Prosessi voidaan määritellä tapaukseksi, 

jossa sisäisesti yhteneviä tehtäviä suoritetaan, niin että tuotoksena on määritelty tuotos. 

Kaksi muuta prosessin ominaisuutta on: prosessilla on aina määritelty ulostulo ja 

prosessin toiminnat leikkaavat organisatorisia rajoja sekä prosesseilla on kyky lisätä 

arvoa. (Ahmed 1996.) Davenportin (1993) mukaan prosessi määritellään ”toimintojen 

strukturoituna ja mitattuna joukkona, joka on suunniteltu tuottamaan lopputulos tietylle 

asiakkaalle tai markkinalle”.   

 

Prosesseja, jotka tuottavat suoraan ulkoista arvoa asiakkaalle, kutsutaan 

ydinprosesseiksi tai liiketoimintaprosesseiksi (Laamanen & Tinnilä 2002).  Tässä työssä 

prosesseilla tarkoitetaan liiketoimintaprosesseja. Liiketoiminnassa prosessilta 

edellytetään kykyä toistaa vaiheista koostuvat perustoiminnot luotettavasti. Resurssit 

organisaatioissa jaetaan prosessien mukaan, sillä resurssit tekevät prosessien toiminnot 

mahdolliseksi. Resursseiksi voidaan prosessille määritellä ne voimavarat, jotka tuottavat 

ulostulon prosessista. Yleensä tärkeimmät resurssit ovat henkilöstö, koneet ja laitteet. 

(Ahmed 1996.) Liiketoimintaprosesseilla on yleensä seuraavat ominaisuudet:  

 

 prosesseilla on aina asiakas, 

 asiakkaita on prosessin sisä- ja ulkopuolella, 

 prosessit ylittävät organisaatiorajoja eivätkä riipu organisaatiorakenteista, 

 prosessien suorituskyky arvioidaan asiakkaan näkökulmasta. (Karrus 2001, 

Laamanen & Tinnilä 2002). 
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Organisaatio tarvitsee ydinprosessien tueksi tukiprosesseja. Tukiprosesseja ovat 

johtamisprosessit ja ohjausprosessit kuten esimerkiksi strateginen suunnittelu, 

toiminnan suunnittelu, tietojärjestelmien käytön tuki ja kehittäminen sekä prosessien 

suunnittelu. (Laamanen & Tiinnilä 2002.) Harringtonin (1991) mukaan prosessi voidaan 

jakaa osiin eli prosessihierarkiaan. Prosessi pystytään jakamaan osaprosesseihin. 

Osaprosesseista puolestaan pystytään määrittämään toiminnot, jotka pyrkivät saamaan 

tiettyyn lopputuloksen tehtävien avulla. Isoja ja laajoja prosesseja käsiteltäessä on 

hyödyllistä käyttää Harringtonin mukaista prosessihierarkiaa liiketoimintaprosessin 

yksinkertaistamiseksi. 

 

Prosessin avulla pystytään tuottamaan arvoa asiakkaalle. Arvoa voidaan ajatella 

prosessin tunnuslukuna, joka kuvaa taloudellista merkitystä. Yrityksen näkökulmasta 

tuotteen ja palvelun arvo on se hinta, joka saadaan myynnin ja markkinoiden kautta. 

Ostajan/asiakkaan näkökulmasta arvo on tuotteen käyttöarvo. Arvonlisäysprosessi 

lähtee asiakkaan tarpeista ja loppuu asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseen. (Karrus 

2001.) Ydinprosesseilla pystytään tyydyttämään asiakkaan tarpeet ja ne kulkevat koko 

toimintaketjun läpi.  Kuvassa 2 on esitetty malli yrityksen keskeisimmistä prosesseista.  

Arvonlisäys tapahtuu useimmiten juuri ydinprosessien kehittämisellä.  Kehittäminen 

vaatii sen, että uudistukset tehdään oikeisiin prosesseihin eli ensin täytyy tunnistaa 

yrityksen ydinprosessit. (Karrus 2001, Laamanen & Tinnilä 2002.) 

Uusien palveluiden kehittäminen – prosessi  

Asiakaskunnan hallinta -prosessi

Tilaus- ja toimitusprosessi

Asiakaspalvelu -prosessi

Liiketoimintaa tukevat -prosessit

Osto Kuljetukset Varastointi Tuotanto Myynti Jakelu Huolto

 

Kuva 2. Yrityksen keskeisimpiä prosesseja kuvaava prosessikartta (Karrus 2001). 
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Tilausohjatussa toiminnassa hankinta, tuotanto, toimitus asiakkaalle, tuotteen 

vastaanotto sekä siirto hankintaan ja tuotantoon kuuluvat arvonlisäysprosessiin. Arvon 

luonnilla on keskeinen rooli yrityksessä niin mikro (pienet ryhmät, yksilöllinen) kuin 

makro (organisaatio ja strateginen johtaminen) tasoilla. (Aho & Uden 2013.) Lisäarvolla 

kuvataan joko asiakkaan kokeman tuotteen ja palvelun käyttöarvon ja sen hankinta- ja 

käyttökustannusten erotusta tai asiakkaan kokeman arvon lisäyksen kun tuotteen tai 

palvelun ominaisuuksia muutetaan. Arvonlisäysprosessi lähtee asiakkaan tarpeista ja 

loppuu asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseen. (Karrus 2001.) 

2.2 Prosessijohtamisen lähtökohdat ja määritelmä 

Prosessijohtamisen historia lähtee 1990 luvulta jolloin yrityksen resurssien suunnittelu 

(ERP, Enterprise resource planning) ja käyttöjärjestelmien mallintaminen ja metodit 

tulivat johtamisessa muotiin. Ajan myötä prosessijohtamisesta tuli tärkeä työväline 

johtamisessa, sillä se keskittyi tuotteiden valmistamiseen ja siihen vaikuttaviin 

prosesseihin. (Paim ym. 2008.) Prosessiajattelun ja laatujohtamisen malleissa on 

samankaltaisuuksia, mutta prosessijohtamisessa tarkastellaan ydinprosesseja/liike-

toimintaprosesseja koko toiminnan ajan, kun taas laatujohtamisessa prosesseja 

tarkastellaan suppeammin  (Hannus 1994).  

 

Prosessipohjainen lähestymistapa liiketoiminnan johtamisessa on ollut läsnä jo kauan 

aikaa, mutta sitä ei ole osattu tunnistaa. Prosessipohjaisella lähestymistavalla on yritetty 

järjestää organisaatioita uudestaan, mutta toiminnasta on puuttunut tietoisuus 

prosessijohtamisesta. Organisaatiot perustuivat ennen tehtävien hajauttamiseen ja 

erikoistumiseen, mikä aiheutti prosessien peittymisen organisaation funktionaalisen 

suunnittelun taakse. Myöhemmin huomattiin, että sisäiset yhteydet toimintojen välissä 

pystyvät rakentamaan toisenlaisen horisontaalisen organisaatiomallin. (Ahmed 1996.) 

 

Prosessijohtaminen on johtamisen muoto, jossa toimintaa suunnitellaan laajempina 

kokonaisuuksina ja toiminnat on suunniteltu prosessilähtöisesti. Lähtökohtana toimivat 

ydinprosessit/liiketoimintaprosessit ja niiden suoritusmittarit. Ydinprosessit kulkevat 

yrityksen eri yksiköiden läpi sekä ulottuvat ulkoisiin sidosryhmiin kuten asiakkaisiin ja 



 

 

16 

alihankkijoihin. (Hannus 1994.) Prosesseilla on monesti erilaiset elinkaaret, joiden 

johtaminen vaatii taitoa. Joustavat prosessit keskittyvät kehityksen funktionaaliseen 

toimitukseen heti, kun taas perinteiset prosessit keskittyvät optimoimaan kehityksen 

pitemmälle ajalle. Normaalisti muutoksien teko prosessissa vaatii pitkän ajan, mutta 

toisaalta jos muutoksia aletaan tehdä prosesseihin heti, niin parannuksia kehitykseen 

voidaan löytää nopeammalla aikataululla. (Boehm & Turner 2005.)  

 

Prosessijohtamisen tavoitteita ovat hyvä taloudellinen tulos, asiakkaiden tyytyväisyys, 

korkea tuottavuus ja oman henkilöstön tyytyväisyys. Prosessijohtamisen lähtökohtina 

ovat ydinosaaminen ja kyvykkyys. (Sakki 1998.) Ydinosaamisella tarkoitetaan 

teknologian, tuotantoprosessin tai asiakastarpeisiin liittyvän taidon erityisosaamista. 

Ydinosaamiseen konseptin käyttöä tulee Hannuksen (1994) mukaan tarkastella 

seuraavilla tahoilla:  

 

 johdon huomiokyvyn suuntautuminen olennaisiin asioihin 

 perusrakenteen suunnittelussa: 

o mitä tehdään itse, mitä hankitaan käyttämällä palveluja 

o yrityskauppojen suunnittelussa 

o kehittämistoiminnan perustana 

 yrityksen kasvun ja kehityksen suuntaamisessa sekä luopumisvaiheessa, kun 

sopeudutaan sääntelyyn purkamiseen, kilpailuun tai taantumaan.  

 

Prosessijohtamisessa tavoitellaan kustannustehokkaan prosessin lisäksi nopeaa ja 

joustavaa prosessia sekä korostetaan organisaation menettelyiden ja verkostoitumisen 

kehittämistä ja muiden sidosryhmien tärkeyttä kuten toimittajien ja asiakkaiden. 

Yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa pidetään prosessijohtamisessa tärkeänä tekijänä, 

sillä yritys ei pysty yksin tuottamaan parasta tulosta arvoketjun toimintojen toteuttajana.  

Prosessijohtamisella pystytään parantamaan suorituskykyä, kun ympärillä oleva 

organisaatio auttaa edistämään kehitystä. Organisaation sitoutuneisuus muutokseen on 

välttämätöntä, kun tavoitteena on jatkuvan kehittämisen tarkastelu ja prosessien 

uudelleenohjaaminen. (Wong ym. 2014). Prosessijohtamisen ajattelumaailma on paljon 

laajempi mitä muissa organisaation johtamismalleissa, sillä siinä ei keskitytä pelkästään 

organisaatioyksikköön vaan hahmotetaan organisaatiorajojen ylitse yltäviä 
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toimintaketjuja eli prosesseja. Organisaatiota saatetaan usein tarkastella 

traditionaalisesti funktionaalisen tehtävänjaon kautta, jolloin helposti unohdetaan, miten 

arvon lisääminen yrityksessä saavutetaan.  Arvonlisäys tapahtuu toimintojen välisissä 

ketjuissa. Prosesseihin tulisi onnistua hahmottamaan organisaation liiketoiminnan 

logiikka, ja sitä kautta pystyä kehittämään prosesseja. Kehitystyön tarkoituksena on 

tuottaa lisäarvoa asiakkaalle karsimalla toimintaketjusta pois lisäarvoa tuottamattomia 

työtehtäviä. Tätä kautta voidaan taata, että organisaation henkilöstö ymmärtää ja 

hallitsee liiketoiminnan kokonaisuuden sekä vahvistaa omaa osaamistaan. (Sakki 1998.) 

Prosessien tarkastelu tulisi kohdistaa niihin prosesseihin, jotka ylittävät yrityksen ja 

asiakkaan välisen rajapinnan eli vaikuttavat eniten asiakkaan kokemaan arvoon (Karrus, 

2001). 

 

Organisaatio käsitteenä tarkoittaa joukkoa ihmisiä, jotka toimivat yhdessä. 

Organisaatiolle tyypillistä on muodostaa itselleen rajapinta, joka perustuu siihen, ketkä 

kuuluvat organisaatioon ja ketkä ei.  (Laamanen & Tinnilä 2002.) Organisaation 

johtamisen voi prosessiajattelun mukaan jakaa funktionaaliseen ja horisontaaliseen 

organisointiin. Funktionaalisessa organisaatiossa ja sen tulosjohtamisessa käytettään 

yrityksen sisällä eri yksiköitä, joiden välillä informaation kulkuun ja siirtoon menee 

käytännössä paljon aikaa. Asiakkaan näkökulmasta yrityksen sisäinen organisaatio ei 

ole tärkeää. Isoissa yrityksissä resursseja voidaan helposti turhaan käyttää 

vastuualueiden ja reviirien väittelyyn vaikka resurssit tulisi kohdistaa ulospäin eli 

asiakkaisiin, kilpailijoihin ja uusiin teknologioihin. (Hannus 1994.) 

Prosessijohtamisessa pyritään horisontaaliseen, asiakkaan tarpeisiin perustuvaan 

toiminnan ohjaukseen toisin sanoen prosessiorganisaatioon. Yrityksen ydinprosesseille 

määrätään prosessin omistajat, jotka vastaavat omasta suorituskyvystä eikä kangistuta 

yksiköiden sisäisiin suorituskykyihin. Prosessilähtöisessä mallissa yrityksen, 

sidosryhmien, funktioiden ja muiden vaikuttavien tekijöiden välillä tulee olla 

mahdollisimman vähän sisäisiä rajapintoja. Tässä mallissa yritys pyrkii nopeuteen, 

hyvään reagointikykyyn ja asiakaslähtöisyyteen. (Hannus 1994.) Organisaation 

viitekehyksessä tulee esillä vastuualueet, viestintäsuhteet, ryhmittyminen ja sen tulee 

olla pohjana koherenttiin kokonaisuuteen (Hung 2006). Modernissa 

organisaatiokaaviossa ei keskitytä yrityksen sisäiseen raportointihierarkiaan vaan 

yrityksen toimintaan ja prosesseihin, joilla luodaan arvoa asiakkaalle (Hannus 1994).  
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2.3 Prosessien arvioiminen ja mallintaminen 

Liiketoimintaprosessien tärkeys ymmärrettiin jo varhain 1960 luvulla, mutta vasta 1990 

luvulla huomattiin liiketoimintaprosessien vaikutus yrityksen suunnittelussa. Davenport 

(1993) muiden kehittäjien kanssa osoitti uuden näkökulman liiketoimintamallien 

mallintamisessa. ”Prosessikaavioiden käyttöönotto on aloitettu jo F.W. Taylorin aikana, 

mutta nykyään käytetään prosessikaavioiden sijaan termiä prosessien mallintaminen” 

(Bandara ym. 2005). Mallintamisen tekniikat ja työkalut kasvoivat nopeasti, ja 

mallintamisen monimutkaisuus ja vaihtoehtoisuus lisääntyi (Aguilar-Saven 2004). 

Yrityksen liiketoiminnan arvioinnin aluksi on hyvä määritellä ydinprosessit karkealla 

tasolla. Prosessien mallintamisessa visuaalisesti esitetään miten liiketoiminta on 

järjestänyt operaationsa, ja mikä on operaatioiden vaikutus toisiinsa. (Bandara ym. 

2005) Bandara ym. (2005) esittivät, että prosessien mallintamista käytetään prosessin 

heikkouden löytämiseen, parhaimman liiketoimintaratkaisun löytämiseen, uuden 

prosessimenetelmän suunnitteluun ja loppukäyttäjäkoulutukseen. Prosessimallintamisen 

höytyinä on dokumentaation selkeyttäminen, prosessien suunnittelun paremmat 

mahdollisuudet ja mallin tukeminen käyttäjiä (Bandara ym. 2005). 

 

Prosessienmallintamisessa käytetään yleensä prosessikarttaa, jossa kuvataan yrityksen ja 

sen sidosryhmien ydinfunktiot ja niitä läpileikkaavat ydinprosessit yksinkertaisella 

graafisella kuvauksella. Prosessikaaviossa tulisi tunnistaa asiakkaiden, jälleenmyyjien, 

alihankkijoiden ja muiden olennaisten sidosryhmien ydinfunktiot. Ydinfunktioiden 

tunnistamisen jälkeen tulee prosessikarttaan kuvata ydinprosessit sekä tieto- ja 

materiaalivirtojen muodossa. Monet yrityksen lähtötilanteen ongelmat liittyvät yleensä 

ydinfunktioiden välisiin rajapintoihin. Tämän takia prosessikaavio on oiva työkalu 

toiminnan uudistamisessa. Aikaisemmin mainitulla ydinosaamisella on vahva 

linkittyminen ydinfunktioiden toimintoihin. Ydinprosesseihin taas strateginen 

kyvykkyys liittyy vahvasti, sillä sen avulla voidaan luoda lisäarvoa yritykselle. (Hannus 

1994.) Liiketoimintaprosessin mallintamisessa, jossa samaan aikaa tapahtuu myös 

organisaatio muutos, on hyvä lähteä liikkeellä organisaation kuvaamisesta, jossa 

kuvataan henkilö ja hänen roolinsa. Organisaatio jakautuu monesti eri 

liiketoimintaprosesseihin, joten seuraavaksi tulee tehdä liiketoiminnan 

uudelleensuunnittelun prosessin mallinnusvaihe. (Koubarakis & Plexousakis 2002.) 
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Yritysmalleissa eli liiketoimintaprosesseissa esitetään tarvittavat tiedot prosessista 

(Kalpic & Bernus 2002). Tietoisuus esittämisen, analysoinnin ja johtamisen ongelmista 

yrityksissä ja prosesseissa on aina ollut tärkeä asia. Moni yritys käyttää tiedonsiirron 

apuna tietotekniikkaa, mikä antaa omat haasteensa mallinnukselle (Koubarakis & 

Plexousakis 2002). Mallintaminen auttaa ymmärtämään paremmin miten prosessia 

voidaan laajentaa. Mallista näkee mihin kaikkiin prosessinomistajiin prosessimuutokset 

vaikuttavat. Viitekehys siis auttaa estämään virheellisten tietojen ja odotusten syntyä. 

Ydinosaaminen on tunnetusti huomattu suurimmaksi pääomaksi yrityksen sisällä, ja sen 

avulla pystytään tuottamaan kilpailua, pitkäaikaista kasvua, kehitystä ja olemassaoloa.  

Liiketoimintaprosessin kehityksessä ja mallintamisessa onkin tärkeää ottaa huomioon 

osaamisen rooli ja miettiä, miten luodaan uusi liiketoimintamalli, niin että 

mahdollisemman paljon resursseja ja osaamista pystytään hyödyntämään oikein. 

(Kalpic & Bernus 2002.) 

 

Itse prosessien mallintamiseen voidaan käyttää eri työkaluja.  Laatu- ja 

tietojärjestelmien kehittämisessä on huomioitu, että järjestelmät pitää rakentaa toiminto- 

ja prosessilähtöisesti eikä organisaatiolähtöisesti. Usein prosessien uudelleen 

mallintamisen vaikeus kohdistuu siihen, etteivät käytössä olevat tietojärjestelmät tue 

uudelleensuunnittelua. Prosessin kuvauksessa ja mallinnuksessa käytettävällä työkalulla 

tulisi olla seuraavat ominaisuudet:  

 

1)  helppokäyttöisyys 

2)  tieto- ja materiaalivirrat 

3)  hierarkkinen kuvaus 

4)  prosessilähtöisyys ja suoritusmittarit 

5)  mallintaminen ja ylläpidettävyys 

6)  päätössolmut ja haarautumat 

7) kytkentä tietojärjestelmien rakentamiseen. (Hannus 1994.) 

 

Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelun mallintamisessa voidaan käyttää 

Doomun ja Jungum (2008) laajentavat Hannuksen näkemystä. He määrittelevät 

mallintamiseen kuuluvan kuusi vaihetta:  
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1) Muutoksien tarve: tunnistetaan sisäiset tekijät, tarkastellaan kriittisesti nykyistä 

prosessia ja verrataan sitä muiden yrityksien ratkaisuihin. Tämän jälkeen 

päätetään muutoskohteiden prioriteetit. 

2) Tunnistetaan mallintamisen objektiivit: tunnistetaan liiketoiminnan objektit 

kuten kustannusten ja ajan vähentäminen ja lopputuotoksen laadullinen 

parantaminen. Myös rajoitteet ja muutoksien laajuus on tunnistettava. 

3) Tunnistetaan mallintamisen rajat: informaatioteknologian ymmärtäminen ja 

vaikutus prosessisuunnitteluun.  

4) Tiedon kerääminen ja analysointi: relevatin datan keruu ja analysointi. Datan 

avulla pystytään määrittelemään kvantitatiiviset kriteerit prosessimuutoksille.  

5) Liiketoimintaprosessimallin kehitys: prosessimallia käytetään 

havainnollistamaan kuinka prosessi tällä hetkellä toimii ja mitä se tekee. Tämän 

jälkeen tehdään toimenpiteet prosessin parantamiseksi.  Tarkoituksena on 

ymmärtää ongelmat ja tunnistaa rajoitteet suorituskyvyn parantamiseksi. 

Käytettyjä mallintamistekniikoita ovat mm. prosessikaavio, rooli-aktiviteetti – 

diagrammi ja Gantt -kaavio.  

6) Liiketoimintaprosessin simulointi: prosessimalli testataan omassa 

ympäristössään. Simulointi on vaikea moniulotteisessa prosessissa, missä 

esimerkiksi liiketoimintaprosessiin vaikuttaa ulkopuoliset organisaatiot. 

(Doomun ja Jungum 2008). 

 

Testaamisen aikana huomiota kannattaa kiinnittää ajan kanssa sidonnaisissa oleviin 

tekijöihin ja toistuviin höydyttömiin ilmiöihin prosessissa. Lisäksi ei-haluttuja 

tapahtumia ja niiden esiintymismäärää tulee havainnoida. Testauskertoja on 

suositeltavaa tehdä monta uudella mallilla ennen tuloksien analysointia.  (Doomun 

ja Jungum 2008). Hannuksen (1994) prosessien mallintamiskeinoja hyödynnetään 

kohdeyrityksen nykytilan hahmottamisessa ja Doomun ja Jungum (2008) esittämää 

mallia käytetään pohjana tehokkaamman tilaus-toimitusketjun mallintamisessa. 
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Mallintamisen työkalut 

Hyvä prosessimalli kertoo ”mitä aiotaan tehdä”, ”kuka tekee”, ”milloin tekee” ja ”missä 

tekee”. Myös usein prosessimallissa esitetään ”miksi ja miten toiminnot tehdään” ja 

”mitä sidosryhmiä on riippuvaisia toiminnon tekemisestä”. Prosessimalli ei kuitenkaan 

aina vastaa kerralla kaikkiin näihin kysymyksiin, sillä vastauksien löytyminen mallista 

riippuu paljolti siitä, mihin mallia halutaan käyttää. Hyvän prosessimallin vaatimukset 

täytetään, jos mallinnuksen avulla saadaan selville viisi prosessin vaihetta/osaa: 

toiminta, prosessi, rooli, tekijä ja tavoite.  (Koubarakis & Plexousakis 2002.) 

 

Prosesseja pystytään kuvaamaan vuo- ja työnkulkukaavioilla, joissa kuvataan yhden 

ydin- tai aliprosessin aikavaihteet. Vuokaavio on graafinen esitystapa, jossa symboleilla 

esitetään eri operaatiot, data, virtaussuunta yms. Vuokaavio on ehkä yleisin käytetyistä 

malleista. (Aguilar-Saven 2004). Prosessikaavion tuottamiseen ja analysointiin tarvitaan 

kuvausten dokumentointia, prosessikäsikirjoja ja kunkin toiminnon kuvaukset. 

Toimintojen kuvauksessa täytyy olla määriteltynä seuraavat asiat: toiminnan asiakas, 

asiakkaan asettamat vaatimukset aktiviteetin tuotoksille, toiminnon suorittama käsittely, 

toiminnon käyttämät resurssit (materiaalit, tiedot), toimittajat ja syötteet, toiminnon 

asettamat vaatimukset syötteille, vastuut ja toimintaperiaatteet, toiminnon vaatima 

käsittelyaika ja läpimenoaika sekä volyymit. (Hannus 1994.) Prosessikaavio on toinen 

suosittu mallintamisen keino. Prosessikaaviosta käytetään tieteellisessä kirjallisuudessa 

montaa eri tulkintatapaa kuten arvoketjumalli, toimintokaavio, ”uimaratakaavio”. 

Arvoketjumalli soveltuu hyvin logistisen prosessin mallintamiseen. Jokaisella 

arvoketjun toiminnalla on ns. fyysinen ja informaatiokomponentti. Tämän vuoksi tieto- 

ja viestintätekniikka on ratkaisevassa roolissa ydinprosesseja uudistettaessa.  Prosessin 

mallintamisessa tulee huomioida, ettei arvoketjuanalyysillä voida yksistään muodostaa 

muutoksien päätöksiä, mutta sen avulla voidaan tunnistaa eri vaikutukset ja 

mahdollisuudet ydinprosesseissa.  Prosessijohtamisessa voidaan käyttää arvoketjumallia 

olennaisena lähtökohtana, mutta ydinprosessin uudistaminen, prosessilähtöinen 

toimintatapa ja asiakaslähtöinen suoritusmittaristo takaavat astetta pidempiä tuloksia 

uudistamisessa. (Hannus 1994.) 
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Prosessin mallintamisessa käytettäviä työkaluja esiintyy nykyään paljon. Tietovirtaus -

diagrammi (Data flow –diagram, DFD), joka näyttää tiedonkulun prosessin eri 

vaiheissa. DFD näyttää miten eri toiminnot linkittyvät toisiinsa tiedon jakelun 

perusteella. Rooli -diagrammit (Role activity diagram, RAD) perustuvat yksilöiden 

roolien esittämiseen graafisessa muodossa. RAD käytetään yleensä organisaation 

funktioiden määrittämisessä. Gantt -taulukkoa käytetään prosessien määrittämisessä 

matriisimuodossa. Tämä graafinen esitys on yleensä yksinkertainen, mutta ei näytä 

kunnolla toimintojen riippuvaisuutta toisistaan prosessin sisällä. (Aguilar-Saven 2004.) 

Tässä tutkimuksessa prosessikaavio sopii parhaiten tilaus-toimitusketjun 

mallintamiseen, sillä tarkastelu kohteena on logistinen prosessi sekä prosessien 

uudelleensuunnittelussa pystytään selkeästi esittämään muutokset prosessikaavion 

avulla.  

2.4 Prosessien suorituskyky ja mittaaminen 

Prosessijohtamisessa tavoitteena on saada paras taloudellinen tulos saatavilla olevien 

resurssien avulla. Tulosten arviointien perusteella ryhdytään kehittämään prosessia, jos 

tulos ei ole yritysjohtoa tyydyttyvä. Tulosten arviointia ja kehitystä pystytään 

tarkastelemaan toiminnan tasoa kuvaavilla tunnusluvuilla.  Perinteiset tunnusluvat eivät 

aina riitä prosessijohtamisen tarpeisiin, jolloin voidaan ottaa käyttöön uusia mittareita.  

Mittarit antavat tietoa toiminnan arvioimisesta sekä niiden avulla voidaan mitata 

prosessia koko toimitusketjusta tai sen osa alueista. (Sakki 1998.)  

 

Prosessijohtamista voidaan arvioida sisäisen ja ulkoisen tehokkuuden kautta. Ne 

toimivat myös prosessin tunnuslukuina, ja antavat tietoa toiminnan kattavuudesta, 

taloudellisuudesta ja tuottavuudesta.  Tavoitteissa on tärkeä nähdä myös rajapintojen 

vaikutus yrityksen tunnuslukuihin. Parhaat mahdollisuudet prosessijohtamisen mallissa 

prosessin kehittämiseen löytyvät logistisesta prosesseista ja niiden ohjaamisesta. 

Kehittämisen tavoitteet tulee olla asiakaslähtöisiä sekä prosessin mukaisia. Kuvassa 3 

on havainnollistettu, että logistinen yhteistyö toimittajien ja asiakkaiden kanssa riippuu 

pitkälti henkilökunnan ammattitaidosta, yhteistyökyvystä ja tekemisen motivaatiosta. 

(Sakki 1998.) 
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Kuva 3. Tavoitteiden hahmottaminen ja tasapainottaminen mittauksissa (Sakki 1998). 

 

Ulkoinen tehokkuus mittaa toimintaa asiakkaiden ja tavarantoimittajien näkökulmasta. 

Oleellisina asioina tässä vaiheessa ovat yrityksen joustavuus, toimituskyky ja – nopeus 

sekä se millaisia kustannuksia yrityksen toimitusketju aiheuttaa muille sidosryhmille.  

Asiakkaille tärkeitä asioita ovat toiminnan laatu ja läpimenoajat. Tavarantoimittajan 

kanssa yrityksen tulee kehittää ja parantaa yhteistyökykyä. ( Sakki 1998.) 

 

Suorituskyky voidaan määritellä kyvyksi saada aikaan haluttuja tuloksia. Suorituskykyä 

voidaan mitata toimittajasta asiakkaaseen asti sekä kaikissa toiminnoissa tämän ketjun 

välillä. Suorituskyky voidaan ilmaista taloudellisilla ja ei taloudellisilla tunnusluvuilla 

kuten tehokkuudella, läpimenoajalla, virtauksella, hävikillä ja tyytyväisyydellä. 

Tunnusluvut, jotka kuvaavat suorituskykyä, muodostavat organisaation 

mittausjärjestelmän.  (Laamanen & Tinnilä 2002.) Johnssonin (2013) mukaan 

lisämittarina voidaan hyödyntää valmistusajan ja läpimenoajan osamäärää. Mittareina 

voidaan ajatella myös operatiivisia toimintoja. Esimerkiksi mitkä toiminnot tehdään 

spekuloiden asiakkaan tilausta ja mitkä toiminnot täydellä varmuudella 

asiakastilauksesta. (Johnsson, 2013.) Prosessin suorituskykyindeksi kuvaa prosessin 

kykyä täyttää prosessille annetut vaatimukset. Käytännössä se siis kuvaa prosessille 

annettujen vaatimusten (toleranssin) ja prosessien tulosten hajonnan suhdetta. Jos 

hajonta on pieni prosessissa, niin myös suorituskyky on hyvä. Suorituskykyyn liittyy 

rajoittavia ja mahdollistavia tekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon suorituskyvyn 

parantamisessa. Prosessijohtamisen kautta on syntynyt ohjausjärjestelmiä johtamisen 

helpottamiseksi, mutta lähiaikoina on haluttu nostaa esille roolien ja vastuu alueiden 
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merkitys, mitkä säätelevät organisaation suorituskykyä. Tämän vuoksi suorituskyvyn 

hallinta on yhtälailla johtamisen kuin tekninen prosessijohtamisen tekijä. (Wong ym. 

2014). Suorituskyvyn merkitys on suuri, sillä kun sitä verrataan kilpailijoiden 

suorituskykyyn, niin silloin vertailun yleensä tekee asiakas, joka päättää tuotteen 

tilaamisesta kilpailijoiden välillä. (Laamanen & Tinnilä 2002.)  

 

Globaaleissa yrityksissä tulee ottaa huomioon eri markkinoiden kilpailutekijät. 

Esimerkiksi Euroopan ja Japanin markkinoilla arvostetaan eri kilpailutekijöitä. 

Yrityksen markkinoiden kannattaa siis ottaa tämä huomioon suoritustekijöiden 

markkinoinnissa. Tehokkuusmittareita on monenlaisia ja niiden merkittävyys 

globaaleilla markkinoilla on eroavaisuuksia. Esimerkkinä tehokkuusmittareista voidaan 

sanoa tuotteiden laatu, tuotannon läpimenoaika, tuotantokustannukset, raaka-

ainetoimitusten laatu ja toimitusaikavarmuus. Laatu on monesti asiakkaalle itsestään 

selvä kriteeri tuotteessa. Laadulla ei pelkästään tarkoiteta lopputuotteen laatua vaan 

myös raaka-ainetoimituksen laatua ja työnlaatua. (Hannus 1994.)  

2.4.1 Prosessin ohjaus ja mittaristo 

Prosessijohtamisen ohjauksen yksi tärkeimmistä kriteereistä on kannattavuus. 

Kannattavuuden rinnalle tärkeiksi kriteereiksi on nostettu laatu ja aika. Prosessien 

mittaamisessa tulee keskittyä niihin parametreihin, joihin mitattava kohde pystyy itse 

vaikuttamaan. Visiot ja suunnitellut tavoitteet tulee asettaa konkreettisiksi ja 

aikataulutetuiksi osatavoitteiksi. Kiiskinen ym. (2002) ehdottavat sopiviksi mittareiksi 

ajan, kustannuksien, laadun ja tuottavuuden systemaattista mittaamista. 

Prosessijohtaminen kannattaa modernia ohjausjärjestelmää, jossa operatiivisen 

toiminnan ja strategian avulla luodaan yhtenäinen mittaristo. Modernin 

ohjausjärjestelmän mittaristo perustuu seuraaviin periaatteisiin (Hannus 1994.): 
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1)  Suoritustavoitteet ja mittarit säädetään funktionaalisesti sekä 

horisontaalisesti. Horisontaalisella tasolla tarkoitetaan ydinprosesseja. 

Operatiivisten toimintojen mittarit muodostavat prosessilähtöisen ydinprosessien 

läpiviemiseen osallistuvien yksiköiden tai toimintojen tasolla. Laatua ja aikaa 

tarkastellaan yhdessä kustannustehokkuuden mittareiden kanssa. Operatiivisella 

tasolla mittaus tapahtuu hukan avulla eikä kustannuksien. Hukalla tässä 

tapauksessa tarkoitetaan päällekkäistä työtä, tuottamatonta aikaa, virheiden 

korjausta ja varastoja.  

 

2) Ydinprosessien ja niiden aliprosessien tulee tavoitella asiakkaiden 

tarpeiden tehokasta tyydyttämistä.  

 

3) Ydinprosessien mittariston tietoa tulee seurata ja välittää ydinprosessin 

omistajalle sekä kaikkiin operatiivisesta toiminnasta vastaaville henkilöille, jotta 

jatkuva parantaminen olisi mahdollista. 

 

4) Suoritustekijät ovat linkittyneitä kannustejärjestelmiin. 

Kannustejärjestelmät tulee toteuttaa prosessilähtöisesti eikä tulos- 

tavoitejohtamisen kautta.  

 

5) Suoritustavoitteiden asettamisessa käytetään Bencmarking –työkalua eli 

sen avulla voidaan tunnistaa ydinprosessien parhaat käytäntömenetelmät.  

 

Hannus esittää prosessijohtamisen kirjassaan PROPER- mallin prosessien kehittämiselle 

(Core Process Redesign for High Performance). Kuvassa 4 on esitetty suoritusmittaristo 

PROPER -mallin mukaan. Mittaristo toimii työkaluna, jota sovelletaan kunkin tilanteen 

mukaan. (Hannus 1994.) 
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Kuva 4. Suoritusmittaristo, joka on viitekehyksenä PROPER- mallissa (Hannus 

1994). 

 

Suoritusmittariston pääkohteena on mission täyttyminen. Missio on yrityksen 

toimintaperusteet, markkinat ja kilpailuperiaatteet.  Missiota tehdessä yritys ottaa 

huomioon itsensä lisäksi kaikkien sidosryhmien eli asiakkaiden, omistajien, 

henkilöstön, yhteistyökumppaneiden ja kilpailijoiden arvot. Mission arvioimisessa 

yrityksen ydinosaaminen ja strategia esittävät tärkeää roolia. Strategia tarkentaa 

yrityksen missiota. Yhdessä ne määrittelevät sen miten yritys pääsee tavoitteisiinsa ja 

mitkä mittarit ovat tärkeimpiä yrityksen menestymiselle. (Hannus 1994.) Wong ym. 

(2014) esittivät prosessijohtamisen mittaamiseen teknillisten järjestelmien ja 

johtamiskyvykkyyden mittaamista. Menetelmää tuki myös Bandara ym. (2005), sillä 

tietojärjestelmien kehittäminen antaa laajemmat mahdollisuudet prosessien hallintaan. 

Tekniset tietojärjestelmät keskittyvät tukemaan prosesseja ja niiden suunnittelua. 

Onnistumisen mittareina voidaan pitää: tyytyväisyyttä uuden prosessimallin käyttöön ja 
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laatuun, prosessimallin vaikutusta itse prosessiin ja käyttäjätyytyväisyyttä (Bandara ym, 

2005). 

 

Armistead ym. (1999) ehdottavat, että liiketoimintaprosessin johtamisen mittaamisessa 

tulisi keskittyä muutamaan tärkeään kohteeseen: työntekijöiden strategisiin tavoitteisiin, 

yksityiseen tai organisaation tehokkuuteen ja muutoksen laukaisevaan tekijään. 

Organisaation tehokkuuden mittaamisessa tulisi keskittyä enemmän heikkouksiin kuin 

vahvuuksiin. Tästä syystä myös mittaustyökaluja tulee muuttaa niin, että prosessin 

muutoksen aiheuttanut tekijä voidaan ottaa seurantaa. (Armistead ym. 1999.) 

Organisaation muutosvaiheessa, kun prosesseja rakennetaan uudelle pohjalle, 

mittaaminen perusmittaristolla on vaikeaa. Tutkimuksissa on käytetty mittarina 

tehtävien ja vaatimusten ”kehityslistaa”, johon merkataan aina kun jokin kehitysvaihe 

on saatu tehtyä. Näin pysytään muutoksen mukana ja pystytään seuraamaan kuinka 

nopeaa muutokset saadaan valmiiksi. (Boehm & Turner 2005.) 

2.4.2 Mittariston parametreja 

Yrityksen taloudellista tulosta mitataan kannattavuuden avulla eli tuotoista vähennetään 

kustannukset. Turhia kustannuksia voi syntyä yrityksen omista toiminnoista kuten 

päällekkäin tehdystä työstä ja samojen asioiden moneen kertaan tekemisestä. Vaikka 

monelle yritykselle kustannukset ovat toiminnassa ratkaiseva mittari, niin siihen ei 

kannata liikaa keskittyä. Kannattavuuden parantamisessa suurin kysymys on se, mikä on 

hyvien ja huonojen kustannusten suhde yrityksessä. (Sakki 1998.)  

 

Tuottavuuden parantaminen vaatii jatkuvaa taistelua toimenpiteitä vastaan, jotka eivät 

tuota lisäarvoa tuotteelle, mutta aiheuttavat kustannuksia. Eniten tällaisia toimintoja 

kertyy tavaravirtaan kuten varastoimiseen, virheiden korjaamiseen ja turhiin 

tarkastustoimenpiteisiin. Nämä toiminnot eivät lisää tuotteen arvoa asiakkaan silmin, 

joten näitä toimenpiteitä tulisi pyrkiä vähentämään. Trkman (2010) ehdottaa 

suorituskyvyn mittauksen liiketoimintaprosessin uudelleensuunnittelun aikana 

keskittymistä: aikaan, kustannuksiin, tuottavuuteen sekä laatuun. Tämän lisäksi uusia 

tuloksia tulee vertailla vanhan liiketoimintaprosessin mittauksiin. Mittauksien tulee 

keskittyä aktiviteettiin/prosessiin, jossa pääasiallisesti odotetaan tuloksia. Kaikki 
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avainprosessit tulee jäljittää huomioiden niiden sisäprosessit. Prosessien mittaustuloksia 

voidaan pitää kriittisinä tekijöinä, kun halutaan tuloksien kohtaavan asiakkaan 

vaatimukset, ennaltaehkäistä virheitä, tuottaa monimuotoisuutta, parantaa 

läpimenoaikaa ja nostaa tuottavuutta. (Trkman, 2010.) 

 

Yrityksen tulokseen vaikuttavat kustannustehokkuus ja yrityksen kyky tuottaa lisäarvoa.  

Suurin kustannuksen aiheuttaja on tavaravirran logistinen puoli eli se miten tavaravirta 

pystytään ohjaamaan tavarantoimittajalta yrityksen läpi sen asiakkaille. Tämän takia 

logistiikan tehokkuus tai tehottomuus heijastuu helposti tuloksessa. Tehokkuutta 

voidaan prosessissa seurata yksittäisten toimintojen tehokkuutena tai koko prosessin 

tehokkuutena. Kustannuksia syntyy koko tilaus-toimitusketjun aikana, joten niiden 

kertymistä tulee tarkastella toimintojen eri vaiheissa.  Koko prosessin tehokkuus selviää 

vasta, kun tarkastellaan ja arvioidaan koko ketjun tehokkuutta tavarantoimittajilta 

asiakkaalle. (Sakki 1998.) Kustannuksien tarkastelu ei ole välttämättä ensimmäinen 

prioriteetti kun valitaan mittareita prosessille. Kehitystutkimuksen aikana taloudelliselta 

kannalta ajattelua voidaan pitää taka-alalla, jottei heijasteta kustannuksien vaikutusta 

tuottavuuden ja kannattavuuden mittareihin. Kun halutaan parantaa laatua ja aikaa 

prosessissa, niin tuottavuuden mittaaminen on tutkimuksessa hyvä lähtökohta. 

2.5 Prosessien uudelleensuunnittelu 

Liiketoimintaprosessin (Business process re-engineering, BPR) uudelleen suunnittelun 

toi tunnetuksi Hammer (1990), jonka mukaan kehittämisen konseptina toimii 

”liiketoimintaprosessin radikaalilla kehittämisellä voidaan saavuttaa suorituksen 

kriittisten mittauksien dramaattisia parannuksia”. Curtis ym. (1992) määrittelivät 

prosessien kehittämisen organisaation uudelleen suunniteluksi, jonka avulla 

liiketoiminnasta tehdään tehokkaampaa. Davenport ja Short (1990) taas määrittelivät 

liiketoimintaprosessin uudelleensuunnittelun analysoinnin ja suunnittelun työkaluna 

virtauksien ja prosessien havainnollistamisessa organisaatioiden välillä. Myöhemmin 

Davenport muutti käsitystään liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelusta ja 

määritteli sen käyttöjärjestelmäksi, joka häiritsee organisatorisia rajoja. Yleisesti 

liiketoiminnan uudelleensuunnittelu voidaan määritellä käsittelynä, jossa luodaan arvoa 

ja toimitetaan arvoa keskittymällä liiketoimintamallien, prosessien, työmetodien, 
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johtamisen menetelmien ja sisäisien yhteyksien uudelleen harkitsemiseen (Darmani 

2013). 

 

Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelua on pidetty prosessijohtamisen tärkeänä 

työkaluna ja prosessien kehittämismetodina. Liiketoimintaprosessien 

uudelleensuunnittelu voidaan kuvailla prosessin yksinkertaistamiseksi, turhien 

prosessitoimintojen karsinnaksi ja uuden prosessimallin rakentamiseksi. Työkaluna se 

auttaa kehittämään yksinkertaisemman, tuottavamman prosessin jatkuvan kehityksen 

aikana sekä virtaviivaistamaan työkuvien rakenteet. (Love & Li, 1998.) Ennen 

tuottavamman prosessin suunnittelun aloittamista on tärkeää määrittää 

liiketoimintaprosessin nykytilan toiminta sekä tarkastella sen heikkouksia ja 

vahvuuksia. Kehityksen tulee aina olla jatkuvaa, mikä tulee ottaa ehdottomasti 

huomioon. Liiketoiminnan valttikortit tänään voivat jo huomenna olla samalla viivalla 

kilpailijamarkkinoiden kanssa. Yleisesti tiedetään, että koko prosessin suorituskyky on 

yhtä hyvä kuin prosessin heikoimman elementin suorituskyky. Tämän takia 

liiketoimintaprosessin heikoimman pisteen löytäminen on tärkeää kehitysvaiheen 

alussa. (Coskun ym. 2008.) Liiketoimintaprosessin uudelleensuunnittelussa 

mallintaminen on yksi menestyksen tekijä. Mallintamismetodia valitessa tulee tiedostaa, 

mitä prosessia kehitetään, sillä lähestymistavat esimerkiksi tuotekehityksen tekniikoihin 

ja jatkuvan parantamisen tekniikoihin ovat erit. Monen projektin heikkoutena 

kehittämisessä on ollut staattisen mallin tutkiminen. Tulee kuitenkin muistaa että 

staattiset mallit antavat kuvan vain tietystä kohdasta ajallisesti. Staattiset mallinnukset 

tosin eivät ole täysin hyödyttömiä. Niiden avulla pystytään havainnollistamaan 

liiketoiminnan strukturaalista muotoa ja mittauksia. (Melão & Pidd 2000.) Jos 

yhdistetään Love ja Li (1998) sekä Coskun ym. (2008) ajatukset voidaan huomata, että 

pohjatyön hyvä suunnittelu ennen prosessien uudelleen suunnittelua on tärkeää. Melão 

ja Pidd (2000) esittämää mallintamismetodia on höydyllinen kriittisten pisteiden 

löytämiseksi. 

 

Organisatoristen tekijöiden huomioonottamista korostetaan prosessin 

uudelleensuunnittelussa. Kehittämisessä prosessien johtaminen korostuu entisestään, 

sillä ”pääpainotuksen” sijoittaminen teknisen liiketoiminnan kehittämiselle ajatellaan 

olevan yleensä avain muutokselle. Enemmistö kehitysprojekteita kohtaa kuitenkin 
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eniten sosiaalista, kulttuurista ja poliittista vastustusta, mikä heikentää tehokkuutta 

paljon enemmän kuin tekninen kehitys. (Melão & Pidd 2000.) Martin ja Cheung (2000) 

nostavat teknisen kehityksen relevantiksi prosessien uudelleensuunnittelussa. He 

tutkivat informaatioteknologiaa kuten SAP -järjestelmän vaikutusta prosessien 

uudelleen suunnitteluun. Tietojärjestelmiä on käytetty saneerausapuna monessa eri 

yrityksessä ydinprosessien hallintaan, liiketoiminnan harjoittamiseen ja raportointiin. IT 

-menetelmien sanotaan kulkevan käsi kädessä liiketoimintaprosessien 

uudelleensuunnittelun kanssa, sillä metodien uusiutuminen vaatii myös teknologian 

uusiutumista. Haasteena tietojärjestelmien käyttöönotossa on organisaatio itse, sillä 

järjestelmien käyttö työkaluna voi olla tuskainen tie ja vaatii kouluttautumisen ja 

ylläpitoa. (Martin & Cheung 2000.) Prosessien uudelleensuunnittelussa tulee siis 

kiinnittää huomiota tietojärjestelmien yhtäaikaiseen kehitykseen henkilöstön kanssa. Jos 

toinen jää jälkeen, niin kehitystyö voi kokea takaiskun organisaatiossa. 

 

Sidosryhmillä ja alihankkijoilla on tärkeät roolit liiketoimintaprosessissa, mikä 

havaitaan helposti prosessien mallintamisvaiheessa. Monet yritykset ovat viime vuosina 

ennakoineet ja syventäneet suhteitaan alihankkijoihin hankintatuotteiden 

monimutkaisuuden ja monivaihtoehtoisuuden vuoksi. Riskit ja kustannukset 

alihankkijan tuotteiden kanssa ovat sitä suuremmat, mitä huonompi yhteistyö on. 

(Phusavat ym. 2010.)  Ahon ja Udenin (2013) tutkimuksessa käsitellään myös 

alihankkijaverkoston toiminnan tärkeyttä. Yrityksillä on yleistä muodostaa yhteistyö 

verkostoja sidosryhmien kanssa valmistaakseen yksilöllisesti toteutettuja ratkaisuja 

asiakkaan henkilökohtaisiin tarpeisiin. Yrityksillä on myös toimintojen pyörittämiseen 

ohjelmistojärjestelmät, jotka voivat antaa omat haasteensa resursseille.  

Ohjelmistojärjestelmät ovat tarpeellisia ja jopa välttämättömiä logistiikkaprosessissa, 

sillä prosessien ohjaaminen on useasti helpompaa niiden avulla. (Aho  & Uden 2013.) 

Tehokas työskentely yhdessä voi johtaa kustannusten alenemiseen, asiakas 

tyytyväisyyteen ja operatiiviseen joustavuuteen. Nykyään alihankkijoilla ja muilla 

sidosryhmillä on suoranainen vaikutus yrityksen taloudelliseen suoritukseen. Yleisesti 

voidaan sanoa, että yrityksen tilaus-toimitusketju ja sen johtaminen pitkälti rakentuu 

seuraavien asioiden ympärille: laatu, palvelu, organisaation profiili, prosessijohtaminen 

ja tuote- ja prosessikehitys, läpimenoaika sekä jäljitettävyys. Näiden asioiden 

saavuttamiseksi moni yritys on alkanut työskentelemään lähempänä asiakasta. Tällä 
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tavoin liiketoiminnan arvoketjua pystytään myös kasvattamaan. (Phusavat ym. 2010.) 

Ulkoista osaamista kannattaa käyttää osa-alueilla, joissa yrityksen ydinosaaminen ei ole 

tarpeeksi kilpailukykyinen. Kriittisimpiä ulkoistamisen toimintoja ovat toiminnot, jotka 

vaikuttavat vahvasti tuotteeseen ja asiakkaaseen. Moni yritys ulkoistaa prosessejaan 

kokonaan alihankkijoille yrityksen ulkopuolelle. (Kiiskinen 2002:82.) 

Liiketoimintaprosessin hallintaan voi kuulua monen eri yrityksen organisaatiot, mikä 

tulee ottaa kehittämisessä huomioon. Tänä päivänä asiakkaat vaativat yksityiskohtaista 

ja tyhjentäviä ratkaisuja palveluissa. Kustomoitujen tuotteiden valmistus vaatii tarkkaa 

dataa asiakkailta. Tästä yleensä voi seurata ongelmia tietoverkostoissa, sillä muuttuvat 

ja kustomoidut ratkaisut vaikuttavat valmistuksen lisäksi myyntiin ja muihin 

toimittajiin. Tällä hetkellä operatiiviset toimenpiteet eivät yleensä tue dynaamisia 

muutoksia asiakkaiden tarpeissa prosessin aikana. (Aho  & Uden 2013.)  

Kun lähdetään kehittämään prosessia uudelleensuunnittelun kautta, on huomioitava 

paljon eri komponentteja prosessista. Martin ja Cheung (2000) mukaan tietojärjestelmät 

ovat avain asemassa prosessissa. Tietojärjestelmien kehittämisessä on huomioitava 

myös alihankkijoiden tietojärjestelmien yhteensopivuus yrityksen omiin prosesseihin 

niin kuin Aho ja Uden (2013) ja Phusavat ym. (2010) esittivät. Kaikki tämä vaatii 

oikeanlaisen implementoinnin, sillä järjestelmiä käyttää henkilöstö. Melão ja Pidd 

(2000) nostavatkin esille tutkimuksessaan sosiaalisen puolen implementoinnin, mikä 

voidaan hoitaa asianmukaisilla koulutuksilla.  

2.5.1 Strategian kehitys  

Yrityksissä tarve strategisen ajattelun muuttamiseen herää yleensä suurten muutosten 

hetkellä. Useasti strategian ja arvon luonnin muuttamiseen vaikuttavat jotkin seuraavista 

asioista: muuttuvat asiakastarpeet, kilpailutilan muutokset muukaan lukien 

hintakilpailun, vaatimuksien muuttuminen koskien päämäärään keskittymisessä, 

teknologiassa, ympäristö asioissa tai ympäristö muutoksissa.  Koska strateginen 

johtamisen luonne on monitieteistä, niin arvonlisäys koskee niin sisältöä kuin 

prosessejakin. Strategian muuttamisessa on tärkeää havainnollistaa, ettei asiakas ole 

enää pelkkä tuotteen vastaanottaja ja lähdearvo, vaan asiakas on tärkein 

sidosryhmäläinen ja yrityksen tehtävä on olla osana asiakkaan liiketoimia. Yrityksen 
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tuotevalmistuksen lopputulos toimii asiakkaan arvonluontiprosessin syötevirtana. Yritys 

luo arvoa, kun kehitetään uusia tapoja hyödyntää teknologiaa sekä uusia metodeja 

käyttää tuotteen raaka-ainetta. (Aho & Uden 2013.) Liiketoimintaprosessien 

uudelleensuunnittelun aikana on huomioitava operatiivisten toimintojen kohtaaminen 

strategisten tavoitteiden kanssa, jos nämä toiminnot eivät kohtaa, on epäonnistumisen 

riski suuri (Tinnilä 1995). 

  

Strategisen johtamisen kolme pääkomponenttia ovat resurssit, kapasiteetit ja 

kompetenssit.  Resurssit ovat resurssipohjaisen näkökulman ydin ja samalla myös 

fyysinen voima, jotka voivat implementoida arvonluontistrategiat.  Kompetenssit 

auttavat kehittämään yrityksen sisäisiä ja ulkoisia kapasiteetteja, ja sitä kautta 

parantamaan nopeampiin ympäristön muutoksiin markkinoilla.  Globaalien 

markkinoiden johtajat osoittavat oikeanaikaista reagointia, joustavaa tuotekehitystä ja 

sekä vahvistavat ja uudelleen ohjaavat sisäisiä ja ulkoisia kompetensseja. Prosessia 

voidaan kehittää myös strategiselta kannalta. Strategisen suunnittelun neljä päävaihetta 

ovat: taloudellinen suunnittelu, ennustepohjainen suunnittelu, ulkoisesti suuntautunut 

suunnittelu ja strateginen johtaminen. (Aho  & Uden 2013.)  

2.5.2 Organisaation ja prosessien kehittäminen 

Prosessin kehittäminen ei ole pelkästään tuotteiden kehitystä, vaan kehitys tehdään 

myös yrityksen sisällä, toimitusketjussa ja sen toimintojen välissä. Kehitystä tulee siis 

tapahtua koko prosessin aikana ja tämän takia liiketoimintaprosessiketjua tulee 

tarkastella asiakkailta lähtien tavarantoimitukseen asti. Prosessin tietoa liikuttavat 

yrityksen resurssit, joita yleensä ovat organisaatiossa toimiva henkilöstö. Prosessin 

välissä kulkee yhtenään tieto-, tavara-, ja rahavirtaus, jonka tulee toimia joustavasti, 

jotta itse prosessikin olisi tehokkaampi ja tuottavampi. Kuvassa 5 nähdään, että tieto 

kulkee koko prosessin läpi. Se ohjaa tavaroiden siirtymistä paikasta toiseen. Jos tieto ei 

liiku, niin myöskään tavara ei liiku. Nopea ja virheetön tiedonkulku on edellytys 

nopealle ja joustavalle tavaratoimitukselle. (Sakki 1998.) 
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Yritys Asiakas
Tavaroiden ja 

palveluiden toimittajat

TAVARA

TIETO

RAHA

Prosessin yhdyspinnat

 

Kuva 5. Prosessiin vaikuttaa paljolti toimittajat ja asiakkaat, joten käsittelytyö 

yrityksen sisällä tulisi olla systemaattista. (Sakki, 1999:189). 

 

Organisaation tulee tehokkaasti keskittää strategiansa ja rakenteensa kilpailukykyiseen 

ympäristöön, jos halutaan saavuttaa korkea suorituskyky, Trkman (2010) esittää Sakin 

(1998) tutkimukseen nykyaikaisemmat tutkimuskeinot. Organisaation toimintaa voidaan 

ohjata strategian neljällä pääsäännöllä, jotka ovat: 

 

1) mittarit: arvioidaan yrityksen nykyistä ja tulevaa suorituskykyä 

2) ulkoisen ympäristön säännöt: mitä tuotteita ja teknologioita yritys kehittää, 

minne ja kenelle yritys aikoo myydä tuotteitaan, miten yritys luo 

kilpailutilanteita 

3) sisäisten suhteiden säännöt: määrittelevät yrityksen sisäiset suhteet ja 

työjärjestyksen eli organisaation 

4) säännöt, jotka ohjaavat yrityksen päivittäistä toimintaa. (Trkman 2010). 

 

Kiiskinen ym. (2002) lisää organisaation kehittämiseen askelia. Heidän mukaansa 

ydinprosessille määrätään prosessinomistaja, joka on vastuussa prosessin suunnittelu- ja 

toteutusvastuusta.  Onnistumista mitataan tuloksellisen suorittamisen perusteella, mitä 

tulosyksikön johdon tulee seurata. Riskinä organisaatiokehittämisessä on vastuurajojen 

päällekkäisyydet tai epäselvyydet sekä liian monen tulosyksikön tukeminen, mikä 

aiheuttaa prosessin palvelukyvyn heikkenemisen. Riskit voidaan välttää, kun johto 

tukee ja siirtää aidosti valtaa prosessinomistajille ja prosessien henkilöstölle.  

Kehittämisen tulee tapahtua liiketoimintaprosessin mukaisesti ja asiakastarpeiden 

mukaisesti. (Kiiskinen ym.:33-35, 2002.) Laamanen (2001:102) korostaa myös 
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kriittisten vaiheiden tunnistamisesta voidaan lähteä organisaation kehityksessä 

liikkeelle.  Kriittisissä vaiheissa toimivien henkilöiden sitoutumista ja mielipiteitä 

kannattaa työstää, sillä heille voi syntyä kehitysideoita rutiinityön parantamiseksi. 

Yhteenvetona voidaan pitää kriittisten vaiheiden tarkkaa määrittelyä organisaation 

sisällä, sekä valita niihin vaiheisiin vastuuhenkilöt, jotka seuraavat ja raportoivat 

tuloksista. 

Kilpailukyvyn parantaminen yrityksessä tarkoittaa yleensä tuotteen tai ydinprosessien 

kehittämistä. Nämä asiat luovat painetta tuotekehitykselle ja prosessinkehitykselle. 

Prosesseista tulee saada tehokkaampi ja yleensä tehottomuus heijastuu tiedon 

vähyyteen, väärään aikataulutukseen ja virheelliseen kehitysprosessiin. (Aho  & Uden 

2013.) Prosessin teknisenosaamisen lisäksi prosessien kehityksessä tulee ymmärtää 

liiketoimintaprosessit ja niiden kyvykkyys vastata muuttuviin vaatimuksiin. Jotta nämä 

asiat pystytään sisäistämään yrityksen sisällä, kehitystyössä vaaditaan seuraavien 

asioiden ymmärtämistä: 

 

- parantaa ymmärrettävyyttä asiakkaan tarpeisiin 

- parantaa laatua ja integrointia prosessissa 

- parantaa tuottavuutta prosessissa 

- parantaa kehitys prosessia. (Aho  & Uden 2013.) 

 

Käytännön tarkoitus kehitykselle organisaatiossa ja prosessissa on ymmärtää, miten 

voidaan uudelleen järjestää resurssit. Prosessien kehitys vaatii yleensä hyvän 

projektimallisen kehityksen, jossa pyritään systemaattisesti hoitamaan projekti läpi 

projektipäällikön avulla. Ahon ja Uden (2013) tutkimuksessa, jossa käsiteltiin 

ohjelmistosuunnitteluprosessin parantamista strategiselta kannalta, esitettiin 

kehitysmahdollisuuksien tutkimista projektiryhmissä. Tutkimuksessa ryhmät koottiin 

kolmesta eri prosessin vaiheesta. Tarkoituksena oli ohjelmistosuunnittelijoiden kehittää 

tietämystään enemmän asiakaskeskeiseksi tietämykseksi ja toiminnaksi. Tutkimuksessa 

selvisi muun muassa seuraavia prosessiongelmia: suunnittelun johtaminen ei ollut 

yhteneväistä, kommunikaation puute sidosryhmien välillä, huono tiedonkulku sisäisesti 

ja ulkoisesti, epätarkat lähtötiedot ja tiedon katkeamista sekä spontaanin kehitystyön 

puuttuminen. Kehitystyössä päädyttiin neljään päätavoitteeseen: 
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- asiakkaan parempi ymmärtäminen 

-  parantaa prosessin laatua ja integraatiota 

-  parantaa tuottoisia prosesseja 

- saavuttaa kyvykkyys jatkuvaan parantamiseen. (Aho  & Uden 2013.) 

 

Ahon ja Udenin (2013) tutkimuksessa tavoitteiden saavuttamiseksi pyrittiin 

integroimaan resurssit ja turvaamaan, että kommunikaatio tuotekehityksen eri vaiheissa 

on selkeää ja riittävää.  Tämän jälkeen pyrittiin organisoimaan resurssit niin että ne ovat 

kyvykkäitä vastaamaan ympäristön vaikutukseen ja muuttumiseen.  Ympäristön 

muutoksiin ja asiakkaan tarpeisiin tarvitaan pätevyyttä eri tasoilta. Tätä pyrittiin 

kasvattamaan koulutustoimenpiteillä, jotka kasvattavat suunnittelijoiden yksilöllistä 

pätevyyttä ja sitä kautta ymmärtämään paremmin asiakasta, taloudellista näkökulmaa, 

sisäistä prosessia ja jatkuu oppimista ja kasvua. (Aho  & Uden 2013.) Organisatoriset 

muutokset liiketoimintakehityksessä ovat olleet lähtökohtana jo systeemiajattelussa 

1950 - 60 luvulla. Jo silloin on havaittu organisaation muutoksen riskit kehittämisessä ja 

se kuinka tärkeää on selvittää muutoksen seuraukset teknisen ja henkilöstö puolen 

kohdalla. Erityisen vakava ongelma organisaation kehityksessä on 

teknologian/toimintojen uudelleen sovittelu inhimilliselle puolelle. Inhimillistä 

vaikutusta ei ole kaavioilla, uudella organisaatiotaulukolla tai manuaaleilla.  

Organisaation muodostavat ihmiset ja ikävä kyllä ihmisillä on tapana esittää 

muutosvastarintaa. (Ahmedin 1996.) 

Prosessien uudistaminen tyypillisesti vaatii isoja vaihteluita työskentelyssä, esimerkiksi 

hierarkkisten rakenteiden yksinkertaistamista sekä vastuu-alueiden ja organisaation 

tiivistämistä. Ahmed (1996) mukaan kehityksen muutosvaiheeseen liittyy paljon 

henkilöstön kouluttamista, kehittämistä, ryhmittämistä, johtamismuutoksia ja 

palkitsemista. Johdon sitoutumisella kuin myös kouluttamisella ja riittävällä 

tiedottamisella pystytään antamaan hyvät lähtökohdat sitoutuneisuuteen liiketoiminnan 

kehittämisessä. Prosessien uudelleensuunnistelussa tiedottamisen ja informaation tarve 

on suuri, sillä sen avulla pystytään voittamaan henkilöstön luottamus, sitoutuneisuus ja 

varmistamaan tietoisuus kehityksen eri vaiheista. (Ahmedin 1996.) Armisteadilla (1999) 

on yhtenevä näkökulma Ahmedin kanssa organisaation kehittämisestä 

uudelleensuunnittelun aikana. Organisaationsuunnitteluvaiheessa yritys joutuu 
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tutkimaan tarkkaan yrityksen muotoa ja rakennetta. Ensimmäisenä prosessijohtamisen 

vaiheena on organisaation käsittely liiketoimintaprosessien pohjalta.  Yleensä 

organisaatioilla on vaikeus hahmottaa funktion ja prosessin erot. Organisaation 

rakentamisvaiheessa ei tule eristää rakentamista heiltä, jotka siinä toimivat. (Armistead 

1999.)  

 

Yhteenvetona organisaation kehittämisestä voidaan sanoa Ahon ja Udenin (2013), 

Ahmedin (1996) ja Armisteadin (1999) tutkimuksista, että organisaation 

uudelleensuunnittelussa ydin asiana on kyky poistua vanhoista säännöistä/tavoista ja 

fundamentaalisista käyttöarvioista. Jos muutoksia ei pystytä täydentämään 

oikeanmukaisilla ihmisillä ja tekniikalla, niin kehitysratkaisut ovat tuomittuja 

epäonnistumaan.  

2.5.3 Prosessien uudelleensuunnittelun soveltaminen käytäntöön 

Organisaatioiden ja prosessien kehittämiseen on luotu paljon eri malleja, mutta 

liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelun (BPR) on havaittu monessa eri 

yrityksessä hyväksi kehitysmenetelmäksi. Aikaisempien tutkimuksien mukaan 

uudelleensuunnittelun rakenne voidaan jakaa kolmeen komponenttiin: 

 

1) prosessipohjainen lähestymistapa organisaation suunnittelussa 

2) radikaalien muutoksien säännöt 

3) henkilöstön ja teknisen näkökannan integroitu osallistuminen muutoksessa. 

(Darmani 2013.) 

 

Kaikilla näillä komponenteilla on syvät juuret teollisessa suunnittelussa ja organisaation 

toiminnassa. (Darmani 2013.) Prosessien uudistamisessa tulee ensimmäisenä omaksua 

radikaali muutos koko yrityksessä. Jotta radikaali muutos voidaan saavuttaa, pitää 

varautua sisäistämään kokonaan uusi ajatusmaalima eli löytää tapa katsoa koko 

liiketoimintaa uudella tavalla. (Ahmedin 1996.) Gunasekaran ja Kobu (2002) yhtyvät 

Darmanin (2013) ja Ahmedin (1996) näkökantoihin. Heidän mukaansa 

uudelleensuunnittelu vaatii tarkkaa huomiota ja reagointikykyä onnistuakseen. 

Kehittämisen ajaksi onkin hyvä johtaa muutosvaihetta projektijohtamisen 



 

 

37 

perspektiivistä. Kehitystyö vaatii vuorovaikutusta eri funktionaalisilta tasoilta, joten 

projektijohtamisen keinot ovat hyödyllisiä kehityksen läpiviemisessä eri 

funktionaalisten esteiden yli. Projektijohtamista ei kannata hyödyntää pelkästään vain 

liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelussa vaan se on havaittu hyväksi keinoksi 

myös teollisuusaloilla, joissa käytetään projektiluontoisia toimituksia kuten 

rakennusalalla. (Gunasekaran & Kobu 2002.) Ahmedin (1996) mukaan uudelleen 

suunnittelun käyttöönotto voidaan jakaa kolmiosaiseen viitekehykseen kuvassa 6, jossa 

radikaalin muutoksen päätös toimii alkupisteenä ja siitä lähdetään muuttamaan 

liiketoimintaa kohti haluttua päämäärää.   
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Kuva 6. Viitekehys BPR radikaalille muutokselle (Ahmedin, 1996).   

 

Muutoksen halun jälkeen ensimmäisellä tasolla on vision luominen.  Hyvä visio sisältää 

näkemyksen ja syvällisen ymmärryksen prosessista sekä huomioi 

kyseenalaistettavuuden ja luovuuden vaikutukset. Yleisin ongelma vision 

määrittelemisessä on epämääräisyys ja eteerisyys ja myös hyödyttömyyttä panosten 

ohjaamisessa ei pystytä näkemään.  Eteeriset ajatukset tulee muuttaa käytännön 

toiminnoiksi. Tämä muutostyö vaatii systemaattista ja hierarkkista käsittelyä käyttäen 

apuna vertailukäsittelyä (benchmarking) ja arvioita tulevasta. Käsittely lähtee käyntiin 

vision purkamisesta strategiaksi, joka muutetaan tämän jälkeen tarkoiksi prosesseiksi. 

Prosessit tulee vielä määritellä ja visualisoida työtavoiksi, jotka selvittävät tarkat 

toimintasuunnitelmat. (Ahmed 1996.) Strateginen näkemys auttaa määrittelemään 

ydinkompetenssit organisaatiossa vision avulla. Tämä vaatii ulkoisten mahdollisuuksien 

ja sisäisen kapasiteetin systemaattisia mittauksia, jotta nähdään miten ja kuinka 
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laajennetaan organisaation kapasiteettia. Kuvan 6 mukaan tasolla kolme tehdään itse 

prosessin toteutus. Toteutusvaiheessa tutkitaan lopputuloksen mahdollisuuksia 

saatavilla olevien resurssien avulla. Tässä vaiheessa on tärkeää asettaa tarkka 

muutossuunnitelma kehitykselle ja aikataulu, jota noudatetaan. Tähän vaiheeseen 

yrityksen tulee varata aikaa ongelmille ja vastoinkäymisille sekä niiden ylittämiselle. 

(Ahmedin 1996).  

 

Mansar ja Reijers (2007) esittivät oman näkemyksensä liiketoimintaprosessin 

uudelleensuunnittelun viitekehyksestä ja määrittivät kuusi komponenttia, jotka tulee 

kehittämisessä ottaa huomioon. Kuvassa 7 on esitetty viitekehys uudistamiselle.   
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Kuva 7. Liiketoimintaprosessin uudelleensuunnittelun implementoinnin viitekehys 

(Mansar ja Reijers, 2007). 

 

Komponentteina ovat sisäiset ja ulkoiset asiakkaat, tuotteet, liiketoiminta, 

liiketoimintaan vaikuttavat tekijät, informaatio ja teknologia. Organisaatio, rakenne ja 

yksilöt toimivat kehityksen panoksena. Tutkimuksessaan Mansar ja Reijers (2007) 

keräsivät kokoon perustoiminnat liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelusta, joita 

he tarkastelivat käyttöönoton aikana.  Perustoiminnat kerättiin niin, että ne tukevat 

liiketoimintamallin kehitystä teknisessä vaiheessa eli liiketoimintaprosessin 
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uudelleensuunnittelun implementoinnissa. Kehitysehdotukset ja toiminnot 

liiketoimintaprosessin parantamiseksi on kerätty liitteeseen 1. Tämän jälkeen valittiin 10 

suosituinta toimintoa kehitystyössä kirjallisuuden ja tehtyjen tutkimusten perusteella. 

Nämä 10 toimintoa ovat: tehtävien eliminointi, tehtävien yhdistäminen, teknologian 

integrointi, henkilöstön valtuuttaminen, tilausten ohjaaminen, organisaation uudelleen 

järjestyminen, henkilöstön spesialisointi-generalisointi, integroituminen sidosryhmien 

kanssa, parallelismi ja organisaation suhteuttaminen mahdollisimman pieneksi 

liiketoimintaprosessissa. Näiden kymmenen toiminnan avulla liiketoimintaprosessia on 

tarkoitus parantaa neljässä eri dimensiossa: joustavuudessa, kustannuksessa, ajassa ja 

laadussa. (Limam Mansar & Reijers 2007.) 

 

Hannus (1994) ja Laamanen (2001) esittivät samantyyppiset vaiheittaiset 

liiketoimintaprosessien kehittämismenetelmät. Laamasen malli keskittyy löytämään 

ongelman prosessista, ja tämän jälkeen poistamaan tai korjaamaan ongelman. 

Hannuksen PROPER -malli keskittyy enemmän strategisiin valintoihin ja niiden 

tavoittelemiseen. PROPER -mallissa ei käytetä tarkkaa vaiheittaista suorittamista vaan 

toiminnot tehdään limittäin säästäen aikaresursseja kehittämisen aikana. Laamasen 

mielestä prosessin kehittämisessä on tärkeä tarkastella toimintoja sidosryhmien 

näkökulmista. Ongelmien löytämiseksi itse tutkittava asia on määriteltävä riittävän 

tarkasti. Benchmarking -menetelmää voidaan käyttää myös kehittämisen työkaluna 

Laamasen mallissa. Liitteessä 2 on esitetty Laamasen ja Hannuksen kehitysmallien 

vaiheet. (Laamanen 2001, Hannus 1994.) 

 

Liiketoiminnan uudelleensuunnittelun käyttöönoton aikana on syytä huomioida 

yrityksen ja liiketoimintaprosessien kriittiset tekijät. Tutkimusten mukaan suuri osa 

projekteista on epäonnistunut juuri kriittisten tekijöiden vuoksi. Kirjallisuudessa on 

huomattu kriittisten tekijöiden olevan pääasiallisesti aina samoja, joiden puuttuminen 

aiheuttaa epäonnistumisen. Näitä kriittisiä tekijöitä ovat: korkeimman johdon tuki, 

projektipäälliköt, tiedonsiirto, sisäisten yksiköiden yhtenäinen työskentely sekä loppu-

käyttäjän koulutus. Yrityksen johtoportaan tukea pidetään kaikista tärkeimpänä. Eri 

teollisuuden aloilla on myös huomattu, että systemaattisen lähestymistavan puuttuminen 

organisaation muutoksissa ja kehityksessä aiheuttaa suuren riskitekijän 

liiketoimintaprosessin kehittämisessä. Trkmanin (2010) mukaan kehitystyössä on 
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vaikeaa havainnollistaa sisäiset ja ulkoiset kompetenssit, jotka suurimmalla 

todennäköisyydellä luovat arvoa prosessille. Liiketoimintaprosessien muuttuva maailma 

tarkoittaakin sitä, että mittauksia tulee prosessille tehdä ja kehittämisen tulee olla 

jatkuvaa, jotta tehokkuus pysyisi yllä kokoajan. Kriittisenä tekijänä Trkman (2010) pitää 

myös henkilöstötaitoja. Hän korostaa moniosaamisen tärkeyttä, sillä spesialisti osaa 

tehdä yhtä asiaa isolla tehokkuudella, mutta generalisti pystyy toimittamaan montaa 

tehtävää ja tuo näin joustavuutta prosessiin. Näin ollen henkilöstön määrätietoinen 

kouluttaminen kehityksen aikana on tärkeä implementointi organisaatiossa. (Trkman 

2010.) 

 

Yhteenvetona voidaan pitää että uudelleensuunnittelun onnistuminen on suoraan 

verrannollinen siitä kuinka hyvin tehokkaat ja vaikuttavat määritykset toteutukselle on 

tehty. Ahmed (1996), Laamanen (2001) ja Hannus (1994) keskittyvät operatiivisen 

implementoinnin suunnittelun tärkeyteen. Tarkoituksena ei ole pelkästään luoda 

strategista laadukkuutta vaan myös varmistaa operatiivinen laadukkuus prosessitasolla. 

Mansar ja Reijers (2007) ja Trkman (2010) kiinnittävät enemmän huomiota kuinka 

muutos saadaan liiketoimintaprosessissa tehtyä ja korostavat henkilöstön osaamista 

uudelleensuunnittelun aikana. 

2.5.4 Prosessien uudelleensuunnittelu rakennusalalla 

Rakennusalalla on paljon sääntöjä, standardeja, lupia ja lakisäädöksiä, jotka haastavat 

liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelua ja kehittämistä.  Osaaminen ja kokemus 

ovat osana kehittämistä, sillä osaamisen taito voi alalla olla todella vaihtelevaa. 

Asiakkaan saamat vaikutukset muilta teollisuuden aloilta johtavat korkeisiin odotuksiin 

laadun ja tuotevalikoiman parissa. Lisähaasteena talovalmistajan projekteissa on 

rakentaja-alihankinnan firmat, jotka eivät välttämättä toimi suunnittelun laatimien 

rakennusohjeiden mukaisesti. Lean -johtamista on paljolti käytetty poistamaan 

tehottomuutta ja huonoa laatua rakennusalalla. Lean -menetelmän monet periaatteet 

ovat helposti omaksuttavissa, mutta malli rajoittaa tuotevalikoiman variaatiota ja se ei 

ole välttämättä sopiva, kun tehdään personoituja tuotteita.  Kustomoitua 

massatuottamista pidetään vaihtoehtoisena mallina tilaus-toimitusketjun kehittämiseen. 

Se perustuu Lean -ajattelunpohjalle eliminoiden resurssien turhan käytön keskittymällä 
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arvon luontiprosessiin ja prosessiin ulostulemaan yksilöllisten funktioiden sijasta 

massatuotannossa. Massatuotannossa vaaditaan tilaustoimitusketjun joustavuutta ja 

vastauskykyä eri prosesseissa, jotta materiaalimarkkinoiden isompi valikoima 

tuotannossa voidaan toteuttaa vaikeuttamatta tuotannon operaatioita, jotka lisäisivät 

kustannuksia ja läpimenoaikaa. Modulaarisuus rakennusalalla on tärkeää, sillä silloin 

voidaan keskittyä tuotteen pääkomponentteihin ja varmistaa tuotteen sisäisten 

komponenttien vaihtojen mahdollisuus laajasta tuotevalikoimasta, mikä vaikuttaa 

suunnittelun ja markkinoinnin kehittämiseen. (Roy ym. 2003.) Tilaus- ja toimitusketjun 

johtamisessa käytetään myös paljon JOT menetelmää eli juuri-oikeaan-aikaan 

toimitusmenetelmää (JOT, Just On Time). Tilaukset tehdään pienissä määrissä ja 

toimitetaan juuri ennen tuotteiden tarvetta. Vaatimuksena JOT – menetelmässä on: 

laadun hyväksytty taso, oikeaan aikaan toimitukset ja kohtuullinen hinta. (Swanson & 

Lankford 1998.) Tärkeänä osana JOT menetelmää on laadun kontrollointi prosessin eri 

vaiheessa. Pitkäaikaisten suhteiden luominen alihankkijoiden kesken takaa laadun 

parantumisen ja tuotantokustannuksien vähenemisen. (Vrijhoef & Koskela 2000.)  

Brege ym (2013) esittävät kuitenkin tärkeimpien tekijöiden rakennusalan yrityksessä 

olevan luotettava ja nopea toimitusaika asiakkaalle, joiden kehittämiseen yrityksen tulisi 

kiinnittää huomiota prosessien kehittämisen kautta. 

 

Uudelleensuunnittelua on käytetty myös tuotepohjaiseen kehittämiseen. Johnsson 

(2013) esitti valmistusstrategian tutkimista uudelleensuunnittelun kautta 

talonvalmistusalalla. Tutkimuksessa tarkoituksena oli tarkastella tuotekehitystä ns. 

tuotealustojen kautta.  Jonhssonin (2013) mukaan tuotteiden standardisointi ja 

kustomointi ovat haasteellisia rakennusalalla. Tilaus-toimitusketjun ominaisuudet 

paljolti määräytyy siitä, missä vaiheessa asiakas erottuu tilauksen käsittelystä. 

Rakennusala on laajan valikoiman monimutkaista valmistamista pienellä volyymillä, 

mutta tuotealustojen avulla tuotteet pystyttäisiin vakioimaan. Näin pyritään rajoittamaan 

suunnitteluratkaisuja ja nopeuttamaan valmistusprosessia. Johnsson (2013) esitti 

vakiointiratkaisuksi tuotteen jakamista kahteen osaan: yhtenäisiin ja modulaarisiin osiin. 

Brege ym. (2013) ehdottivat tuotteiden jakamista kolmeen osaan: komponentti 

ratkaisuihin, moduulielementteihin ja seinä/lattia elementteihin. Suunnitteluvaiheen 

läpimenoajan kontrollointiongelmat johtuvat monen eri suunnittelijan vaikutuksesta 

tilaukseen. Tuotealustan suunnittelussa tulee ottaa huomioon muiden mittareiden lisäksi 
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tuotantolähtöinen orientaatio. (Johnsson 2013.) Brege ym. (2013) esittivät tuotteiden 

vakiointiin vaikuttavan suuresti myös markkinointi ja tarjonta. Vakioinnin ensimmäinen 

askel on kartoittaa suuren epäselvän tuotevalikoiman spesifikaatiot. Laajan 

tuotevalikoiman omaavat yritykset voivat organisoida tuotteensa ns. tuoteperheisiin.  

Tuotevariantit tuoteperheessä jakavat samoja ydin osia ja teknologioita. Tuotealustan 

kehittämisessä ensiksi keskitytään tuotteisiin ja komponentteihin ja tämän jälkeen 

kontribuutio keskittyy tuotealustan toiminnan logiikkaan ja prosessiin. Tuotealustaa ei 

voida hyödyntää välttämättä jokaisessa tilauksessa, sillä jotkut asiakastilaukset ovat niin 

monimutkaisia, että ne tulee suunnitella erikseen, mikä aiheuttaa variaatiota 

valmistusmetodeissa ja läpimenoajoissa. Talonvalmistuksessa tuotealustaa voidaan 

käyttää pääasiallisesti teknisten ratkaisujen ohjeena ja yhdistää valmistustavat valituille 

ratkaisuille. (Johnsson 2013.) Erikssonin ym. (2014) mukaan tuotteiden standardoinnin 

avulla pystytään säästämään aikaa ja rahaa. Tuotteiden standardoinnin avulla pystytään 

myös poistamaan epävarmuutta tilauksista standardoitujen tuoteratkaisuiden avulla, 

mikä voi johtaa tehokkuuden parantumiseen. (Eriksson ym. 2014.) Erään Johnssonin 

(2013) tutkimuksen mukaan kustannuksia pystyttiin laskemaan 7 % kolmen vuoden 

aikana tuotealustan käytön avulla. Myös lisätehokkuutta myyntiin, suunnitteluun ja 

hankintaosastolle pystyttiin saavuttamaan. Erikssonin ym. (2014) tutkimuksessa 

rakennusalalla vakioinnin vieminen eteenpäin on haastavaa, sillä asiakkaan normit, 

säännöt ja vaatimukset koettiin isoimmaksi esteeksi innovatiivisessa teollisuuteen 

pohjautuneessa tuotekonseptointiin.  

 

Toimintojen hallinta rakennusalalla 

Rakennusalalla tilaus-toimitusketjun johtaminen poikkeaa vahvasti monen muun 

teollisuusalan johtamisesta. Rakennusalalla tuote on luonteeltaan investointikohde, 

johon asiakas vaikuttaa paljonkin tuotteeseen fyysisten ominaisuuksien muodossa 

(dimensiot, materiaalien käyttö yms.) sekä logististen parametrien arvoihin 

(toimitusaika, projektin kesto yms.). Joissakin tapauksissa asiakas valitsee rakentajan 

talonvalmistajan palveluiden ulkopuolelta sekä haluaa käyttää myös omia 

alihankintayrityksiä materiaalivalinnoissa. Nämä tuovat omat haasteensa tilaus-

toimitusketjun onnistumiseen. (Akintoye ym. 2000.) Toisaalta asiakasvaatimusten 

täydellinen ymmärtäminen ja tavoittelu tuottavat tyytyväisen asiakkaan, joka tuo 
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korvaamatonta arvoa yritykselle. Rakennusalalla ja rakennusalan valmistajien 

vaatimuksia, jotka tuotevalmistuksessa tulee ottaa huomioon, on yhteensä seitsemän 

kappaletta: asiakasvaatimukset, työmaavaatimukset, ympäristövaatimukset, 

säännösvaatimukset, suunnitteluvaatimukset, rakentamisvaatimukset ja 

elinkaarivaatimukset. Näitä vaatimuksia hoitavat organisaatiossa eri ihmiset, joten 

tiedon kulku, dokumentaatio ja kommunikaatio korostuvat entisestään tuotteen 

onnistumisen tavoittelussa. (Kamara & Anumba, 2000.) 

Vrijhoef ja Koskela (2000) esittivät kontrollointipuuteongelmat rakennusalan 

tutkimuksessa. Kontrollointiongelmat johtuvat yleensä aikaisempien 

aktiviteettien/prosessivaiheiden puutteellisesta tiedosta tai toiminnosta.  Kuvassa 8 on 

havainnollistettu eri prosessivaiheita talonvalmistuksen tilaus-toimitusketjussa. 

Tilauksen käsittelyn hoidossa vastuussa on tilauksen vastaanottaja. Tässä vaiheessa 

ongelmana useimmiten on epätarkka data, informaatiotarpeet eivät kohtaa osapuolien 

välillä sekä vastakkainasettelua voi olla kaupan dokumenttien suhteen. Suunnittelusta ja 

tuotannosta on vastuussa insinöörit/henkilöstö, joiden ongelmana yleensä on 

vaadittavan informaation pitkäaikainen etsintä, epätarkat dokumentit, pitkäaikaiset 

odotusajat suunnittelutyön muutoksissa. Tilauksen asettelu kattaa kaikki suorat 

sidosryhmät, jotka vaikuttavat tilaukseen/tuotteeseen. Kuljetus- ja toimitustoimenpiteet 

hoidetaan monesti hankintapalveluiden avulla rakennusalan yrityksissä. Ongelmien 

kasaannuttua näin pitkälle tilaustoimitusketjussa tarkoittaa sitä, että myös varastoajat 

pidentyvät ja kuljetuseräkoot ovat isoja sekä epäselviä.  Kuten kuvasta 8 nähdään niin 

kolmen aikaisemman aktiviteetin ongelmat vaikuttuvat rakentajan vastuulla olevaan 

pystyttämiseen. Ongelmaksi tontilla tulee joustamattomat toimitukset, epämääräiset 

lastausmenetelmät sekä monimutkainen tilausprosessi työmaalle. (Vrijhoef & Koskela 

2000.) 
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Kuva 8. Ongelma-analyysi tilaus- ja toimitusketjun aktiviteettien välissä (Vrijhoef & 

Koskela 2000). 

 

Rakennusalalla jouto- ja selvittelyaikaa on liiankin paljon tilaus-toimitusketjun aikana. 

Vrijhoefin ja Koskelan (2000) tutkimuksessa yli puolet tilaus-toimitusketjun ajasta oli 

hukka-aikaa. Lisäksi tehtiin arvoa tuottamatonta työtä liiankin paljon. Kirjallisuuden 

mukaan dokumentaation systemaattisuuden puutetta esiintyy rakennusalalla.  

Suunnittelutyötä ei voida tehdä puutuvien tietojen vuoksi tai tilauksia ei voida suorittaa 

loppuun puuttuvien komponenttitietojen takia. Muutoksia tilauksissa tulee yleensä 

myöhäisen, väärän tai keskeneräisen informaation vuoksi. (Vrijhoef & Koskela 2000.) 

 

Yleisesti alalla, jossa valmistetaan tilauspohjaisesti tuotteet, vaikeutena on ongelmien 

leviäminen tilaus-toimitusketjuun kokonaisuudessaan ja ongelmat esiintyvät joka 

prosessin vaiheessa uudestaan ja uudestaan. Asiakasta pidetään yleensä pahimpana 

muuttujana ja vaikuttajana tilauksen ongelmiin, mutta tutkimuksien mukaan ongelmat 

juuret pohjautuvat sisäisiin toimintoihin, sillä ongelmien sallitaan pääsevän läpi 

jokaisesta aktiviteetista/prosessista ketjun läpi. Tähän asiaan yritys pystyy 

vaikuttamaan. Toinen usein esitetty tekijä huonoon tulokseen on komponenttitehtaiden 

alhainen toimituskyky, mikä lisää kustannuksia ja vaikeuksia talon pystytysvaiheessa. 

Kuvassa 9 on esitetty vuokaaviomalli aktiviteeteistä ja ongelmista, mitä tilaus-

toimitusketjun toiminnassa tulisi pohtia.  Suurimmaksi osaksi Vrijhoefin ja Koskelan 

(2000) tutkimuksessa voitiin päätyvä talonvalmistajayrityksen ongelmien johtuvan 
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vanhentuneista kontrollointiperiaatteista tilaus-toimitusketjussa.  Päätöksenä voitiin 

havainnollistaa tuloksien parantuminen asettamalla yleiset metodit/käytännöt 

pohjautuen tilaus-toimitusketjun toimintaa ja kehittämällä vastaavanlainen 

kontrollointisäännöt ja -metodit. (Vrijhoef & Koskela 2000.) 

Asiakas Myynti Suunnittelu

Tuotanto Hankinta

KuljetusPystytys
Tyytyväinen 

asiakas

Mitä asiakas 

haluaa?

-Epäselvät tilaustiedot

- Kiirehdityt tilaukset

- Käytäntöjen puute

-Pitkät tilauksen 

käsittelyajat

- Tilauksen 

muutokset 

- Luottamuksen 

puute

- Nopeus ja 

joustavuus 

vaatimukset

- Varastointi 

vs. 

tilausohjaus 

Kaikkien 

komponenttien 

oikeaan aikaan 

saapuminen

-Aikataulun synkronointi 

työmaalle

- Kontollointi vastuun 

tajuaminen 

- Korkea variaatio 

Viime minuutin 

muutosaikataulut 

asiakkaalta

 

Kuva 9. Yhteenveto yleisemmistä ongelmista asiakastilaukseen pohjautuvassa 

tuotannossa. (Vrijhoef & Koskela 2000). 

 

Vrijhoefin & Koskelan (2000) esittämät tutkimusongelmat johtuvat paljolti Akintoyen 

ym. (2000) sekä Kamaran ja Anumban (2000) esittämistä ongelmista rakennusalalla. 

Royn ym. (2003) sekä Swansonin ja Lankfordin (1998) esittämät menetelmät 

vaikuttavat lähinnä tuotannon kehittämiseen, mutta kokonaisuudessaan tilaus-

toimitusketjussa tulee keskittyä kuvan 9 mukaiseen analyysiin. Tuotannon kehittäminen 

on vasta kolmantena ongelman aiheuttajana. Edellä mainittujen tutkijoiden mukaan 

ongelmat tilauksissa lähtevät liikenteeseen jo paljon ennen tilauksen tuotteistamista.  

Riskien hallinta rakennusalan tilaus-toimitusketjussa 

Rakennusalan yrityksen organisaatioon ei pelkästään kuulu yrityksen oma organisaatio 

vaan mukaan tulee lukea sidosryhmien organisaatiot, kuten rakentajat ja alihankkijat. 

Tämän takia riskien hallinta on tärkeä osa tilaus- ja toimitusketjun hallintaa. Kun 
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halutaan luoda arvoa kustannuksia nopeammin prosessiin, niin tarvitaan liiketoiminnan 

kehittämistä. Kehityksen aikana kannattaa keskittyä tiettyyn osaan/objektiiviin eli 

tilaus- toimitusketjuun, rakennustyömaahan yms. Aloini ym. (2012) määrittävät 

rakennusalan tilaus- ja toimitusketjun hallinnan seuraavalla tavalla ” Se on tilaus-

toimitusketjun avain rakentamisliikeprosessien ja sen jäsenten hallittua koordinointia ja 

integrointia, sisäisten yrityksien toimintojen laajentamista johtamisfilosofioihin, joka 

syntyy tuomalla yhteen kaikki partnerit, joilla on sama tavoite. Tavoitteena on perustaa 

pitkäaikainen kaikille osapuolille voittoa takaava yhteistyösopimus osakkaiden välille.” 

Rakennusalalla organisaatio on monien organisaatioiden verkko, joka käsittää 

informaatio- ja materiaalivirtaukset, palvelut ja tuotteet sekä virtaukset asiakkaan, 

suunnittelijan, rakentajan ja valmistajan välillä. Logistisessa verkostossa riskitekijät 

tulee määrittää ajallisesti ja vastuullisesti. Toisin sanoen, jos ongelmia syntyy niin 

organisatorisella tasolla, niin vastuuhenkilöt ja hyväksytty toiminto ongelman 

ratkaisemiseksi/ehkäisemiseksi tulee määrittää yleisesti. (Aloini ym. 2012.) 

Rakennusalalla monesti virheet ja riskit johtuvat huonoista työtavoista ja tiedotuksen 

puutteesta eri prosessin vaiheissa.  Talon valmistusalalla on puutteita prosessin 

dokumentaatiosta ja standardeista tai muodollisesta käytännöstä jakaa tietoja ja hyviä 

toimintatapoja koko projektin aikana. Tästä johtuen työtapojen ja toimintojen ajaminen 

kohti standardisoitua mallia, johtaa prosessin laadun paranemiseen. (Roy ym. 2003.) 
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3 KOHDEYRITYKSEN TILAUS- JA TOIMITUSKETJUN 

KEHITTÄMINEN 

3.1 Tutkimusmenetelmät 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen kohdeyritys ja tutkittavaa liiketoimintaprosessia eli 

tilaus-toimitusketjua. Myös yrityksen organisaatiota on esitelty niiltä osin, mikä on 

merkittävää prosessien mallintamisen ja kehittämisen kannalta.  

 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, sillä sen avulla 

voi kvantitatiivista tutkimusta paremmin löytää ratkaisuja ilmiön tai tapahtuman 

edeltäjistä ja vaikutuksista monien toimijoiden ja toimintojen ketjusta. Kvalitatiivista 

tutkimusta on hyvä käyttää silloin, kun tutkittava kohde on moniulotteinen ilmiö, jota 

on vaikea mitata tai tutkittavan ilmiöön datan luontiin vaaditaan ongelman 

ymmärtämistä monelta eri kannalta. Moniulotteisen ilmiön mittaaminen, kuten 

organisatorisen prosessin, prosessimuutoksen läpiviennin tai sosiaalisien tekijöiden 

vaikutuksen tiettyyn tulokseen, ei ole aina tarkoituksen mukaista tai edes mahdollista 

kvantitatiivisten menetelmien avulla. Kvalitatiiviset metodit auttavat tunnistamaan ja 

karakterisoimaan monitahoisen organisaation ongelmakohtia. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen tiedonkeruun menetelmiä käytetään haastatteluita, joiden avulla voidaan 

tukia individuaalisia kokemuksia ja näkökulmia ilmiöön.  Toisena menetelmänä voidaan 

luoda kohderyhmä, jonka tarkoituksena on luoda yksilöllisiä ja ryhmän näkökulmia 

jaettuihin kokemuksiin ja sääntöihin.  Kolmantena tutkimusmenetelmänä voidaan 

käyttää osallistuvaa havainnointia, jonka päämääränä on oppia ja luoda kuvia 

käyttäytymisen ja vuorovaikutuksien avulla ilmiön olosuhteista tutkittavassa 

ympäristössä. Tutkimuksessa käytettiin myös kohdetta ja aihepiiriä koskevaa 

dokumentaatiota hyväksi. (Curry ym. 2009.) Dokumentaatioanalyysissä käytettiin 

hyväksi yrityksen omia tietojärjestelmiä, joihin oli dokumentoitu liiketoimintaprosessin 

vaatimia tietoja.  

 

Tutkimuksen aineisto on kerätty yrityksen nettisivuilta, tietojärjestelmistä ja 

haastatteluista. Haastattelutieto perustuu haastateltavien subjektiivisiin näkemyksiin. 

Yrityksen aiemmin muodostettua näkökantaa on verrattu haastattelutuloksiin. 



 

 

48 

Haastateltavat valittiin tilaus-toimitusketjun eri vaiheista. Haastatteluiden avulla 

pyrittiin saamaan kattava kuvaus liiketoimintaprosessin eri vaiheista, jotta voidaan 

luoda kattava käsitys tutkittavasta ongelmasta.  Aineiston keruumenetelmänä nykytilan 

ja prosessiongelmien hahmottamiseen käytettiin hyväksi avoimia ja teemahaastatteluita 

(Eskola & Suoranta 1998).   Haastattelut jaoteltiin seuraaviin vastaajaryhmiin: myynti, 

suunnittelu, toimitusvastaavat, tuotanto, kuljetus- ja toimitusjärjestelyt sekä yrityksen 

johdon jäsen. Haastateltavia nykytila- ja kehitystarpeidenkartoituksessa oli yhteensä 

kaksikymmentäkolme henkilöä. Aineiston keruumenetelmänä nykytilan ja 

prosessiongelmien hahmottamiseen käytettiin hyväksi avoimia ja teemahaastatteluita 

(Eskola & Suoranta 1998).  Teemahaastattelussa aihepiirit on etukäteen määritelty. 

Aihepiirinä jokaisella haastateltavalla oli omien toimenkuvien kertominen ja ongelmat 

siihen liittyen. Haastatteluissa käsiteltiin myös haastateltavien omia näkemyksiä 

yleisellä tasolla tilaus-toimitusketjun ongelmista ja siitä mitkä asiat tarvitsevat eniten 

kehittämistä. Uuden toimintamallin kehittämisvaiheessa haastateltavat valittiin 

tutkimukseen tarkemmalla otannalla. Tässä vaiheessa haastateltavia oli yhteensä 

kymmenen. 

 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin haastatteluiden lisäksi ns. kenttäanalyysia 

tutkimuspaikalla eli osallistuvaa havainnointia. Tutkimustyön tekopaikka sijoittui 

yrityksen tehtaalle, jotta havainnointia pystyttiin tekemään mahdollisimman tehokkaasti 

tutkimuksen aikana.  Lisäaineistoa tutkimuksiin saatiin eri osastojen palavereista, joissa 

katselmoitiin ja pohdittiin yhdessä liiketoimintaprosessien ja suorituskyvyn 

parantamisen keinoja. Palavereiden jäseniä voidaan ajatella kohderyhmänä, joiden 

yksilöllisten mielipiteiden avulla fokusoitiin kehittämisen mahdollisuuksia ja 

edistymistä liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelun aikana. Tammikuussa 2014 

pidettiin työpajakoulutus kaikille yrityksen toimihenkilöille. Siinä käytiin läpi yhdessä 

kaikkien liiketoimintaprosessien kannalta merkittäviä kehittämisen tavoitteita ja 

ydinprosesseja. Työpajan materiaaleja hyödynnettiin tutkimusanalyysissä. 
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3.2 Nykytila-analyysi 

3.2.1 Kohdeyrityksen esittely 

Tässä tutkimustyössä käsitellään suomalaista talovalmistajaa, joka on perustettu 1950 – 

luvulla. Yritys tunnetaan tuotteidensa laadusta, vahvasta merkkituotteestaan, 

korkealaatuisesta mallistosta ja arkkitehtuurista. Yritys on alansa edelläkävijä, joka 

kehittää innovatiivisia ja yksilöllisiä koteja sekä vapaa-ajan asuntoja, investoi 

uusimpaan tuotantoteknologiaan ja näkee markkinoinnin osana liiketoiminnan jatkuvaa 

kehittämistä. Yrityksen strategisena tavoitteena on lisätä kotimaassa omakotitalojen 

markkinamyyntiä. Yrityksen talojen suunnittelu- ja valmistusprosessit tapahtuvat 

Suomessa ja raaka-aineissa käytetään suomalaista puutavaraa. Suomalaisuuden 

korostaminen tuotteissa on yritykselle tärkeää, ja ulkomaiden markkinoilla suomalaista 

puumateriaalia ja rakentamista pidetään hyvä laatuisena. (Yrityksen nettisivut 2013.) 

 

Yrityksen myyntiverkosto on maailmanlaajuinen. Yrityksen päämarkkina-alueisiin 

kuuluu Suomi, Saksa, Ranska, Venäjä, Kazakstan ja Japani. Päämarkkina-alueiden 

ulkopuolelle kuten Keniaan, Turkkiin ja Iso-Britanniaan on myös myyty isompia 

projektiluonteisia rakennuskohteita.  Tällä hetkellä yhtiö on laajentamassa globaalia 

markkinointia Kiinaan. Liikevaihto vuonna 2012 jakautui seuraavasti: kotimaan 

liikevaihdon osuus oli 45 % ja ulkomaiden 55 %. Ulkomailla myynti keskittyy suureksi 

osaksi Venäjälle ja IVY – maihin. Niiden liikevaihto prosentti oli yhteensä 28 % koko 

liikevaihdosta. Muut Globaalit myyntimaat keräsivät yhteensä 27 % liikevaihdosta. 

(Yrityksen nettisivut 2013.) 

3.2.2 Yrityksen strategia ja liiketoimintaprosessit 

Yhtiön missiona on tarjota asiakkaalle hyvin suunnittelun ja valmistetun arvo- ja 

luksuskodin. Korkealuokkainen suunnittelu, terveyttä edistävät pitkäikäiset 

rakenneratkaisut sekä tinkimätön vakaumus ympäristövastuun kantamiseen ovat 

mukana kaikessa toiminnassa. Visiokseen yritys luokittelee yksilöllisen suunnittelun ja 

pyrkimyksen olla edelläkävijä ja suunnannäyttäjä pientalorakentamisen alalla. Yhtiön 

peruspilarina on panostaa jatkuvaan kehittämiseen kasvussa ja kannattavuudessa. 

Yrityksen kulmakivinä toimivat organisaation pääprosessit, asiakasalueet, tuotteiden 
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palvelut ja yrityksen arvot. Yrityksen prosessien arvot perustuvat jatkuvaan oppimiseen, 

arvon luomiseen, terveelliseen elämiseen ja innovaatioon. Kuvassa 10 on kuvattu 

yrityksen pääprosessit. (Yrityksen nettisivut 2013.) 

Suunnittelu – prosessi  

Myynti -prosessi

Tilaus- ja toimitusprosessi

Osto Kuljetukset Varastointi Tuotanto Myynti Jakelu

 

Kuva 10. Case -yrityksen pääprosessit. 

 

Pääprosesseiksi yritys määrittelee kolme eri prosessivirtausta koko organisaation läpi. 

Pääprosesseja ovat: suunnittelu-, myynti- sekä tilaus- ja toimitusprosessi. 

Suunnitteluprosessi sisäprosesseja ovat tuotteiden tutkimus- & kehitystyön (R&D, 

Research & Development), mallistosuunnittelut, tuotehallinnan ja konsernin 

markkinoinnin. Myyntiprosessin sisäprosesseihin kuuluvat tarjouskuvat ja -laskenta, 

myynnin hallinta, taloushallinta ja asiakaspalvelu. Tilaus- ja toimitusketjunprosessi 

sisältää tuotannon prosessit suunnittelusta toimitukseen eli suunnittelun, alihankinnat, 

tuotannon ja toimitusketjun muut toiminnot.  

 

Tietojärjestelmät, joita yritys käyttää operatiivisten toimintojen välissä tiedonsiirtoon, 

ovat yrityksen oma info-, dokumentti-, logistiikka-, CRM- (Customer Relationship 

Management) ja laskentajärjestelmä. Lisäksi käytössä on SAP R/3 – 

tuotannonohjausjärjestelmä. Kuvassa 11 on esitelty virtaviivaisesti tilaus-toimitusketjun 

prosessivaiheet Suomessa ( kts. liite 3). 
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Prosessikaavio nykytila-analyysi
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Kuva 11. Prosessikaavio tilaus-toimitusketjun nykytila-analyysistä. (Liite 3) 

 

Ulkomaan tilaukset pitkälti noudattavat samaa kaavaa tarjouskäsittelyn jälkeen. Yritys 

tarjoaa kotimaan asiakkaille kaikki palvelut suunnittelusta rakentamisen toteuttamiseen 

asti.  Ulkomaan markkinoille samat palveluprosessit ovat mahdollisia, mutta ulkomaan 

myyntitarjouksen ja tilauksen vastaanotossa on organisoitu hieman eritavoin kuin 

kotimaassa. Myös logistiikka ulkomaille poikkeaa maasta riippuen kotimaan 

menetelmistä. Seuraavissa kappaleissa kuvataan tarkemmin prosessikaavion toiminnot. 

3.2.3 Tarjousprosessi 

Tarjouspyynnöt jakautuvat seuraavanlaisesti kotimaan tilauksissa: 10 % yrityksen 

omista mallistoista, 40 % yrityksen mallistomallimuutoksilla, 10 % kilpailijoiden 

mallistomallit ja 40 % omat suunnittelukuvat. Tarjouspyyntö voi kulkea kahdella eri 

tapaa tarjousketjun läpi: tarjouslaskennan tai tarjoussuunnittelun ja -laskennan. 

Tarjouspyynnöt on jaettu kolmeen kategoriaan: 
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- mallistomalli 

- muutosmalli 

- asiakasmalli. 

 

Tarjous voi mennä suoraan tarjouslaskentaan, jos tarjous pyydetään suoraan yrityksen 

malliston mallista. Tällöin koko tarjouksentekoprosessiin menee noin yksi päivä. 

Toinen vaihtoehto on, että asiakas haluaa käyttää yrityksen tarjoussuunnittelupalvelua. 

Tarjoussuunnittelua käytetään silloin, kun tarjouspyyntö on pyydetty muutosmallista tai 

asiakasmallista. Asiakasmalli käsittää asiakkaan omat kuvat ja talon laajennuksen sekä 

kilpailijoiden mallikuvat. Malliston muutosmallin ja kilpailijoiden mallien 

tarjousprosessi kulkee samantyyppisesti. Myyjä toimittaa alustavat luonnoskuvat 

tarjoussuunnitteluun. Tämän jälkeen kuvat menevät tarjouslaskentaan, jossa kuvien 

perusteella lasketaan mahdollisimman tarkka hinta tilaukselle. Tarjouslaskennasta 

tarjouskuvat ja alustavat laskennat välitetään takaisin myyjälle ja myyjä välittää 

tarjouksen asiakkaalle. Koko prosessin kesto tarjouksen saapumisesta lähtemiseen on 1-

5 päivää riippuen tilauksen vaikeusasteesta. Yleensä muutosmallien ja kilpailijoiden 

mallien tarjousketju ei kuitenkaan kulje läpi näin yksinkertaisesti. Sillä noin 20 – 30 % 

tarjouksista joudutaan laskemaan uudestaan asiakkaan tarvemuutoksien takia. Tämän 

takia tilauksen tarjousprosessissa on paljonkin ajallista hajontaa tilauksesta riippuen. 

Liitteessä 4 on esitetty tarkemmat kuvaukset prosessista. 

 

Asiakkaan omat kuvat ja laajennukset eroavat hieman muutosmallien tarjousprosessista, 

sillä asiakkaiden omien kuvien tarjousketjuun liitetään usein suunnittelupalvelu.  

Asiakkaalle luvataan kuvat kuuden viikon sisällä suunnittelusopimuksen solmimisesta. 

Suunnittelutyön valmistumiseen, kun kuvien asiakastoiveet on saatu selville, annetaan 

kahden viikon asiakaslupaus. Suunnittelutyöhön on arvioitu menevän noin yksi päivä.  

Tarjouslaskenta tehdään vasta kun asiakashyväksyntä on saatu tarjoussuunnittelusta. 

Tarjouslaskentaan on arvioitu menevän puolipäivää, mutta asiakaslupaus annetaan 

viiden päivään sisällä. Arvioltaan 10 % asiakkaan omista kuvista tehdyistä tilauksista ei 

kuitenkaan mene heti läpi tarjousketjusta vaan asiakas haluaa tehdä lisämuutoksia vielä 

tarjoukseen.  
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Edellä käsitellyt esimerkit tarjouspyynnöistä ovat malleja, miten tarjousprosessin tulisi 

toimia. Näissä esimerkeissä ei kuitenkaan ole otettu huomioon asiakkaan 

muutosilmoituksia kesken tarjousketjua, sillä asiakas yleensä tekee muutoksia omaan 

tilaukseensa monta kertaa prosessin aikana, mikä aiheuttaa viiveaikoja suunnittelussa ja 

laskennassa. Muutoksista pyritään laskuttamaan erikseen. Suunnittelusopimukseen 

kuuluu yksi muutoskerta piirustuksiin, mutta asiakkaan muutoshalukkuus on yleensä 

laajempi kuin yksi muutos taloprojektissa.  

3.2.4 Tilauksen vastaanotto ja tekninen suunnittelu 

Yritys käyttää tilaus- ja toimitusketjun hallinnassa yrityksen omia tietojärjestelmiä sekä 

SAP -ohjausjärjestelmää. Yrityksen tilaus- ja toimitusketju lähtee käyntiin, kun sopimus 

on tehty asiakkaan kanssa. Koska yrityksellä on toimintaa muuallakin maailmalla kuin 

Suomessa niin tilaus- ja toimitusprosessin operatiiviset toiminnot poikkeavat hieman 

toisistaan maakohtaisesti kulttuurierojen, lakien ja määräyksien vuoksi. 

 

Suomessa myyjä hoitaa tilauksen syöttämisen tietojärjestelmiin ja ilmoittaa tilauksesta 

tilauksien toimitusvastaavalle, joka käsittelee tilauksen ja ilmoittaa tilauksesta 

suunnittelun koordinointiin, jossa varataan suunnitteluun tarvittavat resurssit ja alustava 

tuotantokapasiteetti, jos toimitusviikko on ilmoitettu.  Tilauksen pääkuvien teko 

aikataulutetaan resurssien mukaan. Suunnittelun koordinoija aikatauluttaa pääkuvien 

teon kahden viikon sisään. Myös alustavat energialaskenta ja perustuskuvasuunnitelma 

tehdään pääkuvien ohella, sillä asiakas tarvitsee ne rakennusluvan hakuun. 

Rakennuslupa haetaan pääkuvapiirustuksella. Keskimääräinen aika pääkuvasuunnittelun 

tekoon on 1,9 päivää. Pääkuvat laitetaan asiakkaalle hyväksyttäväksi. Asiakas voi joko 

hyväksyä pääkuvat tai ilmoittaa muutostarpeista pääkuvissa. Muutoksien ilmoituksesta 

pääkuviin vastaa myyjä. Hän ilmoittaa muutoksista CRM -tietojärjestelmään eli 

asiakasvaatimuksien hallintajärjestelmään tai toimitusvastaavalle. Tästä eteenpäin 

tilausprosessi ei etene ennen kuin asiakkaalta on saatu asiakashyväksyntäehto 

pääkuvista. Tilausprosessin eteneminen vaatii asiakashyväksynnän lisäksi kaksi 

muutakin ehtoa: rakennuslupaehdon ja käsirahaehdon. Rakennuslupaehdon täyttyminen 

on tilauskohtaista, sillä päätökset luvasta antaa asiakkaan kotikunta. Liitteessä 5 on 

havainnollistettu tilauksen etenemistä kaupanteosta tilaus-toimitusketjuun. 
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Kun asiakashyväksyntä- ja käsirahaehto ovat poistuneet tilauksesta, voidaan tilaukselle 

tehdä kapasiteettivaraus tuotantoon. Varauksen tuotantoon tekee kotimaan tilauksissa 

laskutuksen puoli tai toimitusvastaava ja ulkomaan tilauksissa toimitusvastaava. Kun 

rakennuslupaehdosta on myös saatu hyväksyntä, niin tilaus etenee suunnittelussa 

eteenpäin. Suunnitteluprosessin tekninen suunnittelu on jaettu eri alueisiin: 

rakennesuunnittelu, seinäkuvasuunnittelu ja lautasuunnittelu. Rakennussuunnittelun 

jälkeen piirustukset lähtevät seinä- ja lautasuunnitteluun, joissa tehdään tarkemmat 

laskelmat puun määristä tuotantoon. Resurssit on jaettu teknisessä suunnittelussa 

vaikeusasteiden mukaan. Vaikeusasteet ovat välillä 1 - 5. Suunniteluun menevän ajan 

määrittää suunnittelun koordinoija, joka aikatauluttaa suunnittelijoille työkuormitukset. 

Teknisessä suunnittelussa tehdään myös alihankintatilauksia, jotka riippuvat talon 

rakenteellisista asioista kuten kattoristikot ja kattoelementit.  

 

Rakennesuunnittelun jälkeen piirrokset tilauksesta menevät seinä- ja lautasuunnitteluun. 

Kummastakin näistä teknisen suunnittelun osista toimitetaan materiaalilistat ja 

piirustukset tuotantoon, joiden perusteella tuotanto osaa ajaa tarvittavat puutavaramassat 

tilaukselle. Liitteessä 6 on kuvattu teknisen suunnittelun prosessikaaviota.  

 

Ulkomaan projekteissa tilauksien toimitusketju suunnitteluvaiheessa toimii 

samantyyppisesti kuin kotimaassa. Ulkomailla yrityksellä on kohdemaassa omat 

edustajansa, jotka hoitavat kaupan ja tilauksen tarvekartoituksen määrättyyn 

pääpisteeseen. Kaupat tulevat joko ehdottomina tai ehdollisina. Ehdottomissa kaupoissa 

pystytään suoraan tekemään varaukset tuotannon kapasiteetista tilauksille eikä se ole 

riippuvainen käsirahaehdosta. Ehdollisissa kaupoissa taas on käsirahaehto eikä tilaus 

mene eteenpäin tilaus-toimitusprosessissa ennen kuin käsirahaehto on poistunut.  

3.2.5 Tuotantoprosessi 

Suunnittelun jälkeen tilaus siirtyy tuotantoon. Tuotannon kapasiteettivaraukset tehdään 

jo hyvissä ajoin ehtojen poistuttua. Tuotannon kapasiteettivaraukset tehdään tuotannon 

ajoviikkojen perusteella eli eri viikoilla ajetaan tehtaalla eri tuotedimensioita. Alustavat 

kapasiteetin tarkastukset tuotantoon tekevät yrityksen myyjät. He seuraavat 
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tuotantoviikkoja viikoittain, ja pystyvät niiden perusteella sopimaan asiakkaan kanssa 

alustavat toimitusviikot. Tuotannon kapasiteettiviikot suunnitellaan runko- eli 

seinätuotannon mukaan. Tuotantosuunnitelma on aikataulutettu lastausviikkojen avulla 

eli tilausten tuotantoprosessi tapahtuu viikkoa ennen lastausviikkoa. 

Tuotantosuunnitelma on tehty aina noin 20 viikkoa eteenpäin nykyhetkestä.  

 

Tuotannonsuunnittelu yritetään tehdä mahdollisimman systemaattiseksi, jotta tuotannon 

kapasiteetti pysyisi mahdollisimman korkealla. Ulkomaan tilauksissa tuotannon 

kapasiteettivaraukset tulee katsoa tarkkaan, sillä rakennuksien koot isoissa projekteissa 

vaativat erilailla massaa niin tuotannosta, kuljetuksesta kuin varastoistakin. 

Materiaalivarastot tänä vuonna tosin eivät ole olleet ongelmana, sillä ylivarastointi on 

ollut tänä vuonna vähäistä materiaaleissa. Samoja dimensioita pyritään ajamaan 

peräkkäin, jotta turhia asetevaihtoja ei jouduta tuotannossa tekemään. Ajoasetteiden 

vaihtaminen aiheuttaa tuotantolinjan pysähtymisen, mikä taas laskee tuotannon 

kapasiteettia. Tuotannon läpiajon jälkeen valmis runkomateriaali menee pakkauksen 

jälkeen varastoon odottamaan lastausta.  

 

Tuotantoprosessissa tehdään tällä hetkellä isomman luokan investointia tehtaan uusilla 

linjastoilla. Tuotantoprosessin kehittämistä pidetään tässä tutkimuksessa erillään tilaus-

toimitusketjusta, sillä uudet investoinnit vaativat vielä testausta, jotta todellisia 

tuottavuuden ja kannattavuuden tuloksia saataisiin selville. Tämän vuoksi 

tuotantoprosessin tarkastelu tilaus-toimitusketjun uudelleensuunnittelussa on rajattu 

tässä pois. 

3.2.6 Kuljetus- ja toimitusjärjestelmät 

Toimitusketjun loppupäässä on kuljetuskeskus ja laskutus. Tässä vaiheessa 

toimitusprosessia kotimaan ja ulkomaan menetelmät eroavat toisistaan alihankintojen 

käsittelyn ja logistiikkamenetelmien suhteen.  Kuljetuskeskuksessa tehdään mm. 

ajojärjestelmät kuljetuksille, tarvittavat lastaus- ja kuljetusdokumentit ja alihankintoja 

kotimaan tilauksiin. Kotimaan kuljetuksissa ajojärjestelmät tehdään aina 

toimitusviikkoa edeltävällä viikolla. Ajojärjestely tehdään yhteistyössä kuljetusfirman 

kanssa. Alihankinnat, joita ei tarvitse heti pystytysvaiheessa, toimitetaan yleensä 
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suoraan työmaalle rakennuskohteeseen alihankkijan kautta. Poikkeuksena tässä on 

Pohjois-Suomen tilaukset ja saaristokohteet. Silloin kaikki alihankintatuotteet 

toimitetaan yrityksen tehtaalle. Kotimaan kauempiin kohteisiin on kannattavampaa 

viedä tilaustavarat kerralla rahtivyöhykekustannuksien takia.   

Kotimaan tilauksien maksuehdoista yrityksellä on omat sääntönsä. Taulukossa 1. on 

kuvattu kotimaan tilauksien laskutusehdot. 

Taulukko 1. Maksuehdot kotimaan tilauksissa. 
Tilaustyyppi tilauksen maksuerän koko (%) Maksun eräpäivä

Vapaa-aika (< 30 000€)

Käsiraha 33 % 2 vkoa kaupanteosta
Loppulasku 67 % 2 vkoa toimituksesta

Vapaa-aika (> 30 000€)

Käsiraha 33 % 2 vkoa kaupanteosta
2.maksuerä 62 % 2 vkoa toimituksesta
Loppulasku 5 % 6 vkoa toimituksesta

Omakotiatalot

Käsiraha 20 % 2 vkoa kaupanteosta

2.maksuerä 40 % 2 vkoa toimituksesta

3.maksuerä 35 % 5 vkoa toimituksesta

Loppulasku 5 % 8 vkoa toimituksesta  

Kotimaan laskutuksessa tilaus voidaan jakaa moneen eri laskutuserään. Ensimmäinen 

erä on käsiraha, joka on myös yksi tilauksen alkuehdoista. Laskutuserät jaetaan 

tilauksesta riippuen ja viimeiset maksuerät voidaan maksaa myös toimituksen jälkeen.  

 

Ulkomaan tilauksissa kuljetuksen suunnittelu on haastavampaa, sillä maakohtaisesti 

käytetään eri kuljetusmenetelmiä sekä dokumenttien että tavaramassan määrä ulkomaan 

tilauksissa on suurempi. Kuljetuskäytännöt ovat hieman erilaiset joka ulkomaan 

myyntialueella. Kuljetusjärjestelmät tulee olla sovittuna jo kauppakirjassa, jotta 

kuljetuksen suunnittelu pystyttään tehtaalla aloittamaan tarpeeksi aikaisin. 

Kuljetusjärjestelyt aloitetaan 2 - 4 viikkoa ennen toimitusviikkoa. Viennin maksuehdot 

menevät maan/edustajan tai kaupan perusteella. Maksuehdot kirjataan aina 

kauppasopimukseen ja tämän takia saman edustajan tekemillä kaupoilla voi olla eri 

maksuehdot.  
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3.2.7 Alihankinta tilaus-toimitusketjussa 

Alihankintaa yritys tekee materiaalihankinnoissa sekä suunnittelupalveluissa. 

Alihankkijoilta tilataan myös talonrakenteellisia osia kuten kattoristikoita, kattoja, 

portaita ja erikoisteräsosia. Näistä tilauksista vastaa tekninen suunnittelu samalla kun se 

tekee suunnittelutyön ja piirustuksia tilaukselle. Jalostettu tavara tilataan 4 - 7 viikkoa 

ennen asiakastoimitusta tehtaalle. Alihankintatuotteista ulkosivun perusteella tärkeimpiä 

ovat ovet ja ikkunat, joiden tilauksista vastaa joko toimitusvastaava tai 

kuljetuskeskuksen henkilöstö. Ovi- ja ikkunatilaukset tehdään mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa tilaus-toimitusketjua eli melkein heti asiakashyväksyntäehdon 

vahvistuttua 6 - 7 viikkoa ennen tilauksen toimitusta. Materiaalihankinnat tuotantoon 

rajataan tässä tarkastelussa pois tuotannon omien investointien ja kehitysmenetelmien 

vuoksi.  

 

Suunnittelupalveluissa käytetään myös alihankkijoita. Ajatuksena alihankitun 

suunnittelupalvelun käyttämisessä on se, että asiakasmallit teetätetään alihankinnassa ja 

yrityksen omat mallistomallit suunnitellaan oman henkilöstön avulla. 

Alihankintatilauksissa kohdeyritys käyttää monia eri hankintayrityksiä. 

Suunnittelupuolen alihankinta pyritään keskittämään tietyille palveluiden tarjoajille, 

jotta suunnittelukapasiteettia pystytään tasaisesti varamaan kohdeyrityksen käyttöön. 

3.2.8 Läpimenoajat eri prosesseissa 

Tässä kappaleessa tarkastellaan kohdeyrityksen vuoden 2013 tilauskannan 

läpimenoaikoja. Tilausten tarkastelu koskee tammi-heinäkuuta. Osa tuloksista on 

tilastollista tietoa tietojärjestelmistä ja osa yrityksen henkilöstöltä saatuja arvioita. 

Rakennusalalla vaikuttaa monta tekijää tilauksen läpimenoaikaan, joten jokaisen 

toiminnon tarkkaa läpimenoaikaa ei saada selville. 

Tarjousketjun läpimenoaika 

Yrityksen tarjousketju käsittää asiakkaan jättämän tarjouksen käsittelemisen 

tarjoussuunnittelun ja/tai tarjouslaskennan kautta.  Taulukossa 2 on listattu aikataulu 

keskimääräisesti tarjousten käsittelyssä. Taulukosta nähdään, että keskimäärin 



 

 

58 

läpimenoaika tarjouskuvien osalta on 26 päivää, joista jonotusaikaa tarjouskuvien 

tekovaiheessa on 14 päivää ja tarjouslaskennassa 6,1 päivää. Lisäarvoa tuottamatonta 

aikaa on siis yhteensä 80 % ajasta. Läpimenoaika ilman tarjouskuvia on 

tarjouslaskennassa sama 6,1 päivää ja kokonaisuudessaan tuottamattoman ajan osuus on 

83 %. Tarjouspyyntöä pelkällä laskennalla käytettään yrityksen mallistomalleissa, joissa 

siis tarjouskuvat ovat valmiiksi jo suunniteltuja, joten suunnittelutyötä ei tällöin tarvitse 

tehdä. 

Taulukko 2.  Tarjousketjun keskimääräinen läpimenoaika tarjouspyynnöissä. 
Läpimenoaika kalenteripv             Tarjouskuvat              Ei tarjouskuvia

Asiakas pyytää tarjouksen 0 0

Myyjä lähettää tarjouspyynnön eteenpäin 1 1

Tarjouskuva jono 14

Tarjouskuva työaika 3,8

Myyjä lähettää tarjouskuvat asiakkaalle 0

Tarjouslaskenta jono 6,1 6,1

Tarjouslaskenta työaika 0,4 0,4

Myyjä ottaa yhteyttä asiakkaaseen 1 1

Yhteensä pv 26,2 8,5

Josta jono- tai siirtoaikaa 21,1 7,1

Lisäarvoa tuottamattoman ajan osuus 80 % 83 %  

Tavoitteena olisin lyhentää tarjousketjun läpimeno aikoja poistamalla/vähentämällä 

lisäarvoa tuottamattoman ajan osuus eli 

 

1) tarjous tarjouskuvilla 26 päivästä 7 päivään 

2) tarjous ilman tarjouskuvia 7,1 päivästä 2 päivään. 

 

Tarjousketjujen jonojen syntyä voidaan ymmärtää resurssien puutteena, sillä työt 

kuormittuvat tarjouslaskijoille ja -suunnittelijoille tasaisesti. Tarkoituksena on etsiä 

syitä töiden kuormittumiselle eli sille, mistä johtuu että joidenkin tilauksien 

tarjouskuvien teko ja laskeminen kestää odotettua kauemmin ja mitkä ovat syyt tälle. 

Tarjousketjuvaiheessa ei kuitenkaan sidosryhmiä ole kuin kolme eli asiakas, myyjä ja 

tarjouslaskija/suunnittelija, joten informaation tulisi liikkua suhteellisen esteettömästi 

vielä tässä vaiheessa prosessia. Näissä läpimenoaikojen tarkasteluissa tulee ottaa 

huomioon, että tarjousketjun tarkasteluaikataulut ovat arvioita, sillä tietojärjestelmistä ei 

saa tarkkaa dataa tarjousketjun läpimenoaikojen vaihtelevuudesta. 

 



 

 

59 

Tilauksen läpimenon aikataulutus 

Tällä hetkellä tilausten läpimenoaika tilaus-toimitusketjussa on pyritty pitämään 8 

viikossa. Kahdeksan viikon läpimenoaika kotimaassa alkaa siitä, kun kaikki ehdot 

kaupasta ovat poistuneet. Vientikohteiden kaikissa kaupoissa ehtoja ei ole, joten 

läpimenoajan laskentaa alkaa siitä, kun pääkuvat on saatu asiakashyväksyttyä ja tilaus 

voidaan ns. ottaa sisälle tilaus-toimitusketjuun. Taulukossa 11 on eritelty eri 

toimenpiteet ulkomaan ja kotimaan tilauksen käsittelyssä tilaus-toimitusketjussa. 

Pääasiallisesti 8 viikkoa on jaettu prosessin toimintojen välillä seuraavasti: Neljä 

viikkoa suunnittelu (pääkuvat, perustukset, tekninen suunnittelu) sekä tuotannon 

suunnittelu, kolme viikkoa tuotanto (seinä- ja lautatuotanto, kuljetuksen suunnittelu) ja 

yksi viikko kuljetuksen ja lastauksen järjestely sekä itse toimitus. Kuten taulukosta 3 

nähdään kotimaan ja ulkomaan tilauksen tuotantoprosessi on toiminnaltaan 

samanlainen. Eroavaisuuksia löytyy toimenpiteissä muun muassa tilausten 

hyväksynnässä ja kuljetusjärjestelyissä.  

 

Taulukko 3. Toiminnan aikataulu ja toimintaperiaatteet ulkomaan ja kotimaan 

tilauksissa 

Aika ennen 

toimitusta

 Ulkomaan tilauksen 

toimenpiteet

Kotimaan tilauksen toimenpiteet

8-7 viikkoa Työkuvat dokumentoidaan 

järjestelmään, valmiit 

rakennekuvat logistiikka-

järjestelmään

Työkuvat dokumentoidaan 

järjestelmään, valmiit rakennekuvat 

logistiikka-järjestelmään, alihankinta 

tilaukset (Ikkunat,ovet, portaat)

7-6 viikkoa Alihankinta tilaukset (Ikkunat, 

ovet, portaat), 

tuotannonsuunnittelu, kuljetuksen 

informointi, tuotannonsuunnittelu

Suunnittelu (rakenne), 

alihankintatilauset (tekninen 

sunnittelu), tuotannonsuunnittelu

4 viikkoa Suunnittelu (seinä- ja lauta), 

viimeiset alihankintatilaukset

Suunnittelu (seinä-ja lauta), viimeiset 

alihankintatilaukset

3 viikkoa Logistiikka -järjestelmään 

seinäkuvat ja lautalistat, tuotannon 

läpiajo

Logistiikka -järjestelmään seinäkuvat 

ja lautalistat, tuotannon läpiajo

2 viikkoa Työ- ja rakennekuvien lähetys 

asiakkaalle, kuljetuksen 

suunnittelu

Tuotannon läpiajo, kuljtuksen 

suunnittelu

1 viikkoa Alihankinta tuotteet tehtaalle, 

kuljetuksen sopiminen

Alihankinta tuotteet tehtaalle, 

kuljetuksen sopiminen, 

asiakasilmoitukset

Toimitusviikko Traileri, kontti, proforma laskutus Traileri ja lastaus  
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Ulkomaan tilauksissa eräät vientimaista haluavat hyväksyttää seinä- ja lautakuvat 

suunnittelun jälkeen asiakkaalla ennen tuotantoa. Ulkomaan tilaukset vaativat myös 

alihankintatuotteita toimittavilta yrityksiltä tarkat toimitusaikataulut, jotta projektin 

toimitusviikko pystytään pitämään aikataulussa. Ehtona tilauksissa niin kotimaassa kuin 

ulkomaillakin on, että kaikki tavaramassat tilauksista tulisi olla valmiina 

toimitusviikkoa edeltävällä viikolla. Tämä johtuu siitä, että kuljetuksen suunnittelut 

pystytään tekemään ajoissa; kollien ja alihankintapakkauksien lastauskartat tulee tehdä 

ennen kuljetusta, sillä lastaustavaran tulee täyttää kuljetuksen vaatimat kriteerit painon 

ja lastausmenetelmien suhteen. Varsinkin alihankintatuotteiden pakkauksien kokoja on 

vaikea ennustaa ennen kuin tavara on toimitettu tehtaan varastoille. 

 

Tilaus-toimitusketjun läpimenoaikaa on käsitelty taulukossa 4, johon on listattu 

keskimääräiset ajat tilauksen läpimenoajoille (ks. taulukko 4). Taulukosta näkee, että 

jonotusaikaan menee tässäkin prosessissa eniten aikaa. Suurimmat jonotusajat 

prosessissa ovat pääkuvasuunnittelussa 14 pv, seinäsuunnittelussa 4,9 pv, tuotanto-jono 

15,6 pv ja kuljetusjärjestelyt 10 pv. Kuljetusjärjestelyihin menevä aika on laskettu 

jonotusajaksi, mutta todellisuudessa se on alihankinnan ja tehtaan tuotteiden odottamista 

ja kuljetuksen suunnittelua. Useasti tilauksen kaikki massat saattavat olla valmiina vasta 

muutama päivä ennen lastausta. Tähän 10 päivän jonotusaikaan sisältyy suuri 

tapauskohtainen hajonta. 

 

Taulukko 4. Tilaus-toimitusketjun läpimenoaika 
Läpimenoaika kalenteripv               pv

Toimitusvastaavan tarkastus 0

Pääkuvasuunnittelu -jono 14

Pääkuvasuunnittelu 1,9

Rakennesuunnittelu -jono 5

Rakennesuunnittelu 3,1

Seinäsuunnittelu -jono 4,9

Seinäsuunnittelu 1,1

Lautasuunnittelu -jono 0

Lautasuunnittelu 0,9

Tuotanto -jono 15,6

Tuotantoaika 0,4

Alihankintatuotteet 0

Kuljetusjärjestelyt 10

Yhteensä pv 56,8

Yhteensä vkoa 8,1

Josta jono- tai siirtoaikaa (sis. kuljetusjärjestelyt) 49,5

Lisäarvoa tuottamattoman ajan osuus 87 %  
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Taulukosta nähdään, että tilaus-toimitusketjun koko kesto on 56,8 pv eli hieman yli 8 

viikkoa. Lisäarvoa tuottamattoman ajan osuus on yhteensä 87 %. Kuitenkin 

tavoitteellinen aika uudelle läpimenoajalle on noin 4 viikkoa, sillä taulukossa kuvataan 

nolla arvolla osaa toiminta-ajoista. Niitä kuvataan tässä tapauksessa nollalla sen takia, 

että taulukon mukaisessa aikataulussa ne eivät ole ruuhkaa aiheuttavia toimintoja. 

Lautasuunnittelun jono on siis vähemmän kuin 4,9 päivää, joten se ei hidasta tuotantoa. 

Lisäksi alihankintatuotteiden toimitusaika on noin 3 viikkoa eli 21 päivää; on laskettu 

niin, että niiden toimitus ei myöskään hidasta tilauksen toimitusta tässä tapauksessa. 

Alihankintatuotteiden mukaan määräytyykin uusi tavoiteltu läpimenoaika eli 28 päivää. 

Pääasiallisesti alihankinnat tehdään viimeistään rakennesuunnittelussa, joten 3 viikkoa 

päästä rakennesuunnittelusta tulisi alihankintatuotteiden olla tehtaalla. 

 

Tilaus-toimitusketju poikkeaa kotimaan ja ulkomaan vienneissä myös 

läpimenoajoiltaan. Taulukossa 4 ei ole otettu huomioon odotusaikoja työvaiheiden 

ulkopuolella. Talon tilaamisessa ja rakentamisessa on olennaisesti mukana monta 

sidosryhmää, joista tärkeimmät ovat asiakas, rakentajat, viranomaiset ja alihankkijat. 

Nämä ovat ne päätahot, joilta hyväksymisiä odotetaan. Ulkomaiden kaupoissa tilanne 

on hieman eri, sillä rakennuslupaehtoa ei tarvitse ulkomaankaupoissa odottaa. 

Taulukossa 5 on koottu yhteen aikatauluja tilaustoimitusketjun kaikkien toimintojen ja 

siirtymien osalta.  
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Taulukko 5. Tilaustoimitusketjun läpimenoaika (päivissä) kuvattuna kaikilla 

toiminnoilla ja siirtymillä.  
Keskiarvo 
(pv) 

Sopimuspäivästä  
pääkuvasuunnitteluun 

Pääkuvasuunnittelusta  
rakennesuunnitteluun 

Rakennesuunnittelusta 
seinäsuunnitteluun 

Rakennesuunnittelusta 
Lautasuunnitteluun 

1 Suomi & 
Baltia 

37 85 8 8 

2 Venäjä & 
IVY-maat 

43 11 9 11 

3 Globaalit 
markkinat 

15 14 12 14 

Yhteensä 
(pv) 

35 68 8 10 

     Keskiarvo 
(pv) 

Seinäsuunnittelusta 
Seinätuotantoon 

Lautasuunnittelusta 
Lautatuotantoon 

Seinätuotannosta 
toimitukseen 

 1 Suomi & 
Baltia 

20 16 13 

 2 Venäjä & 
IVY-maat 

16 13 11 

 3 Globaalit 
markkinat 

17 12 10 

 Yhteensä 
(pv) 

20 15 12 

      Keskiarvo 
(pv) 

Sopimuspv:stä 
Toimituspv:ään 

   1 Suomi & 
Baltia 

163 

   2 Venäjä & 
IVY-maat 

89 

   3 Globaalit 
markkinat 

67 

   Yhteensä 
(pv) 

143  
 

   

Yllättävänä voidaan pitää sitä, että kotimaan tilauksien läpimenoaika on pidempi kuin 

globaalien markkinoiden. Yleisin syy tähän on kotimaan tilauksiin liittyvä 

viranomaislupaprosessien hitaus eli rakennus-, tontti- ja tielupien yms. hyväksyntä. 

Pisin siirtymä- ja toiminta-aika on pääkuvasuunnittelun ja rakennesuunnittelun välissä, 

missä yleensä odotetaan lupakuvien hyväksyntää viranomaisilta. Toiseksi pisin aikaväli 

on heti tilaustoimitusketjun alussa eli sopimuksen ja pääkuvien teon välissä. Tämä 

näkyy hyvin Suomen sekä Venäjän & IVY -maiden tilauksissa, joissa tilauksia on 

tapana tarkentaa ja modifioida vielä sopimuksen teon jälkeenkin. Taulukko 5 antaa 

realistisen kuvan päivämääristä tilaus-toimitusketjun aikataulun nykytilasta.  
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3.3 Kohdeyrityksen liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu 

3.3.1 Kehitystavoitteiden määrittely 

Kohdeyrityksen uudelleensuunnittelun kohteena on kappaleessa 3.2 esitetty tilaus-

toimitusketju. Päätutkimuskysymyksenä on, millainen uuden tilaus-toimitusprosessi 

mallin tulisi olla. Mittarina tilaus-toimitusketjun uudelleensuunnittelussa on 

ensisijaisesti käytetty läpimenoaikaa. Läpimenoaika tilaus-toimitusketjulle oli 

keskimäärin 8 viikkoa syksyn 2013 selvityksen mukaan. Taulukoissa 10 ja 12 on 

esitetty läpimenoaikojen aikariippuvuus prosessin toiminnoissa. Jotta pystyttäisiin 

sanomaan miksi läpimenoajat tietyissä prosessin vaiheissa ylittyvät, tulee tutkia 

prosessin jokaisen vaiheen toiminnot ja niiden ongelmakohdat.  

Liitteessä 7 on esitetty yleisimmät prosessivaiheiden ongelmat mitä haastatteluiden ja 

kenttäanalyysin ja palavereiden perusteella saatiin selville. Liitteen 7 taulukosta 

nähdään, että suurin osa ongelmista, jotka henkilöstö koki hidasteeksi työtehtävissään, 

sijoittuu tilaus-toimitusketjun alkupäähän. Tästä syystä tutkimuksessa tullaan eniten 

keskittymään tähän asiaan. Yrityksessä myyntipuoli on ulkoistettu yksityisille 

henkilöille eli myyjille, joita eri yrityksen myyntialueiden päälliköt hallinnoivat. 

Tilauksen käsittelyn alkupään hoitaa siis tilaus-toimitusketjusta ulkoistettu henkilöstö, 

jolla on ollut käytännössä suuri vastuu tilauksen vastaanotosta ja hoitamisesta eteenpäin 

tilaus-toimitusketjussa. Haastatteluiden perusteella suurin osa haastatteluista koki 

myyntipuolen osaamisen ja tilauksien käsittelyn hajanaiseksi eli selviä käytäntöjä ja 

sääntöjä myyntipuolella tilauksien käsittelystä ja dokumentaatiosta kaivattiin. 

Seuraavaksi yleisimmät ongelmat työntehtävissä riippuivat joko asiakkaasta tai 

tietojärjestelmistä. Akintoye ym. (2000) esittivät, että rakennusalan tuote on asiakkaalle 

investointikohde, jossa asiakkaalla on suuri vaikutusvalta tuotteen ominaisuuksiin. 

Haastateltavien mukaan ja myös yleisenä havaintona voidaan päätellä, että yritys on 

antanut asiakkaiden vaikutusvallan päästä kasvamaan liian suureksi sekä päästänyt 

asiakkaan vaikuttamaan liian paljon tilaus-toimitusketjussa. Tilaussopimuksessa on 

määritelty, ettei muutosilmoituksia saisi tehdä enää 8 viikkoa ennen toimitusaikaa. 

Tämä sääntö ei ole pitänyt yrityksen sisällä joko työntekijän omasta lepsuudesta tai 
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myyjän antamasta myönnytyksestä asiakkaalle muutoksia koskien. Ulkomaantilauksissa 

ongelmat olivat lähinnä dealereiden/edustajien muutokset tilauksissa, joita kohdeyritys 

halusi tyydyttää parhaansa mukaan. Ongelmaksi tässä syntyi se, että kun omia tilaus-

toimitussääntöjä alettiin muuttaa asiakastyytyväisyyden tarpeessa, niin työmäärät 

saattoivat kaksinkertaistua ja virheiden todennäköisyys tuotteessa oli isompi. Nämä 

tekijät ovat keskeisiä läpimenoajan pitkittymiselle. Muutosilmoituksia ei tulisi tehdä ja 

hyväksyä enää siinä vaiheessa, kun tuote menee tekniseen suunnitteluun. Kuitenkin 

asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi muutosilmoitukset on tähän asti hyväksytty 

pitkin suunnitteluketjua. Tämä aiheuttaa tilauksen läpimenoajan kasvamista tarjous-, 

pääkuva- ja teknisessä suunnittelussa.  Muutosilmoitukset nähtiin isoimmaksi syyksi 

reklamaatiossakin, jos tuote ei vastannut asiakkaan tilaamaa. Näin voi tapahtua, jos 

muutosilmoituksien tieto oli jäänyt saamatta tai muutosilmoitusta tehtäessä oli sattunut 

inhimillinen virhe, ja muutosilmoitus oli jäänyt kokonaan huomioimatta.  

Haastatteluiden lisäksi tutkimuksessa käytettiin hyödyksi reklamaatiokatsausta viime 

vuosilta. Reklamaatioiden avulla pystytään mittaamaan kustannus- ja laatumääritteitä. 

Jos tarkastellaan reklamaatioiden hajontaa viimeisen kolmen vuoden ajalta taulukosta 6, 

nähdään myyntiosaston sijoittuneen joka vuosi kärkisijoille. Vuosina 2011 ja 2012 

yrityksen oma suunnittelu ja tuotanto olivat myynnin lisäksi suurimmat 

asiakastyytymättömyyden aiheuttajat. Kun vuoden 2013 tilastoja tarkastellaan, voidaan 

pitää mielenkiintoisena alihankinnan reklamaatiokustannuksien nousua, mikä on 

selitettävissä yhden alihankkijan pieleen menneillä välitystuotteilla. Aikaisemmin oma 

suunnittelu on myös aiheuttanut merkittäviä hyvityksiä reklamaatiokustannuksia. 

Vuonna 2013 on kiinnitetty enemmän huomiota tilausten puutteellisiin 

toimitussisältöihin. Tämä on yksi tekijä, miksi suunnittelun reklamaatiokustannukset 

ovat parantuneet. Tuotteiden vuosikorjaukset ja takuuasiat ovat kasvaneet vuonna 2013 

huomattavasti. Tähän voidaan pitää syynä tuotannollisia syitä tai 

asennus/rakennusvirheitä talon koontivaiheessa.  
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Taulukko 6. Reklamaatioiden kustannusarvio vuosilta 2011–2013. 

Tarkasteluväli 

reklamaatiolle 
2013 2012 2011 

Osasto Tuhat € Tuhat € Tuhat € 

Myynti 92 90 96 

Suunnittelu/Oma 48 79 92 

Suunnittelu/Alihankinta 46 46 30 

Oma tuotanto 75 74 89 

Alihankinta 96 28 46 

Varastointi 9 6 12 

Kuljetus 14 11 18 

Rakennustoiminta 33 35 28 

Virhe työmaalla/asiakas 34 15 12 

Vuosikorjaukset ja takuuasiat 66 45 46 

Yhteensä noin: 513 429 469 

 

Tammikuussa 2014 järjestetyssä työpajatilaisuuteen osallistui kaikki yrityksen 

toimihenkilöt. Tilaisuudessa mietittiin yhdessä yrityksen prosesseja ja niiden toimintaa. 

Tärkeimpänä asiana haluttiin tuoda esille prosessien ajattelu asiakkaan näkökulmasta. 

Kehittäminen haluttiin kohdistaa niihin prosesseihin, jotka tällä hetkellä eivät anna 

arvoa asiakkaalle. Työpajassa pisteytettiin liiketoimintaprosessit yritykseen ja 

asiakkaaseen vaikuttavien tekijöiden kriittisyyden mukaan. Eniten pisteitä saivat: 

markkinointi, tilaus-toimitusketju sekä asiakaspalaute & jälkihoito. Tilaus- ja 

toimitusketjun prosesseista erityisiä kriittisiä tekijöitä olivat myynti, tarvekartoitus, 

tarjousketju ja itse tilaus-toimitusketjun rakenne ja toiminnot. Nämä tulokset vastaavat 

haastattelussa saatuja tuloksia. Näin ollen päätavoitteeksi läpimenoajan parantamiseksi 

voidaan asettaa kokonaisvaltainen tilaus-toimitusketjumallin kehittäminen 

tehokkaammaksi. Erityisesti kehittäminen keskittyy myynnin ja yrityksen 

toimitusketjun välisen muurin ja epäselvyyksien tutkimiseen ja selvien sääntöjen 

asettamiseen tilauksen aikana.  

3.3.2 Organisaation uudelleensuunnittelu 

Yrityksen liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu lähti käyntiin 

organisaatiomuutoksella. Siinä pyrittiin pääsemään pois raskasrakenteisesta 
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organisaatiosta ja muodostaa organisaatio yrityksen toiminnan ja prosessien ympärille 

enemmän kuin yrityshierarkian ympärille. Tiimien kokoonpanossa pyrittiin löytämään 

oikea tasapaino osaamisalueiden suhteen. Hannuksen (1994) prosessilähtöisessä 

mallissa yrityksen, sidosryhmien, funktioiden ja muiden vaikuttavien tekijöiden välillä 

tulee olla mahdollisimman vähän sisäisiä raja-aitoja. Tässä mallissa yritys pyrkii 

nopeuteen, hyvään reagointikykyyn ja asiakaslähtöisyyteen.  

Organisaatiot, jotka implementoivat liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelun, 

tunnistavat erityyppisiä prosesseja liiketoiminnassa (Armistead ym., 1999).  Uudessa 

organisaatiossa on säilytetty liiketoiminta-alueiden mukainen jako, mutta esimerkiksi 

kotimaan liiketoimintaa selkeytettiin, ja sovitettiin osastot prosessien mukaan. 

Toimitusketjun organisaatio jalkautettiin kahteen osastoon: tuotantoon ja tilaus- ja 

toimitusketjuun. Aliprosessit on nyt lajiteltu prosessin mukaisesti sekä turhia osastoja 

että toimintoja on karsittu pois yrityksen organisaatiosta. 

3.3.3 Tilaus-toimitusketjun uudelleensuunnittelu 

Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu vaati paljon työtä, sillä osaamista haluttiin 

kasvattaa ja turhia toimintoja karsia pois. Liiketoiminnan uudelleen suunnittelussa tulee 

ensimmäisenä omaksua radikaali muutos koko yrityksessä. Jotta radikaali muutos 

voidaan saavuttaa, pitää varautua sisäistämään kokonaan uusi ajatusmaalima eli löytää 

tapa katsoa koko liiketoimintaa uudella tavalla. (Ahmedin 1996.) Prosessien uudelleen 

suunnittelussa haluttiin keskittyä moniosaamiseen sekä keventää tilaus-toimitusketjun 

alkupään rasitusta. Prosessimuutoksien implementoinnin ajaksi otettiin käyttöön kuuden 

viikon seuranta-aika, jonka aikana informaatiota yrityksen sisällä lisättiin ja muutoksien 

seurannasta ilmoitettiin systemaattisesti viikoittain. Strategisiksi tavoitteiksi asetettiin 

kolme pääasiaa: 

 

1) kotimaan mallistomallien myynnin kasvattaminen 

2) tuotteiden vakiointi eli yrityksen omien suunnittelusääntöjen täsmentäminen 

3) liiketoimintasääntöjen luominen eli luodaan liiketoiminta-alueille selvät säännöt, 

joita jatkossa noudatetaan. 
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Kaksi jälkimmäistä tavoitetta on tilaus-toimitusketjun kehittämisessä olennaisia. 

Kotimaan mallistomallien kasvattaminen helpottaa tilauskantaisesti prosessia, mutta 

myyntitavoitteiden parantamiseen parhaimmat vaikutukset on markkinointi- ja 

myyntiosastoilla. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa keskitytään kahteen jälkimmäiseen 

tavoitteeseen. Prosessien uudelleensuunnittelussa käytettiin samantyyppisiä työkaluja 

kuin Mansarin ja Reijersin (2007) tutkimuksessa. Prosessin uudelleen suunnittelussa 

pyrittiin esimerkiksi turhien tehtävien eliminointiin, tehtävien yhdistämiseen, 

henkilöstön valtuuttamiseen sekä spesialisointiin ja integroitumiseen sidosryhmien 

kuten alihankkijoiden kanssa. Kuvassa 12 on yksinkertaistettu malli tilaus-

toimitusketjun uudesta toimintamallista. Tarkemmat kuvaukset uudesta toimintamallista 

on esitetty liitteessä 8. Siitä nähdään tarkemmat kuvaukset ja vastuuhenkilöt tilauksen 

eri käsittelyvaiheissa. Prosessinmallintamisessa prosessikaaviona käytettiin ns. 

”uimaratamallia”, jossa näkyy toiminnot ja tekijät yhdessä kaaviossa. Kuvasta puuttuu 

vielä alihankinta ja muiden sidosryhmien vaikutus ja alttius ketjuun. Sidosryhmiä 

käsitellään myöhemmin tässä luvussa.  

 

 

Kuva 12. Yksinkertaistettu malli tilaus ja toimitusketjusta. 
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Tilaus-toimitusketju jaettiin periaatteessa kolmelle prosessinomistajalle: myyjälle, 

projektipäällikölle ja tilaus-toimitusketjun päällikölle. Prosessi on jaettu kolmeen osaan. 

Ensimmäiset kaksi on muuttuvia prosessimalleja, sillä niiden sisällä asiakas vaikuttaa 

vielä tilaukseen ja tuotteeseen paljonkin sekä muut tahot kuten viranomaiset, 

rakennuttajat ja muut sidosryhmät vaikuttavat asiakkaan valintoihin. Kolmantena 

prosessina on lukittumalli, jossa asiakas on vaikuttamaton prosessin osallinen. 

Spesifikaatiot tuotteelle tässä vaiheessa on määritelty ja asiakas ei vaikuta prosessiin 

muulla tavoin kuin, jos tilaus-toimituskohteessa ilmenee ongelmia, tällöin tehtaalla 

ollaan yhteydessä asiakkaaseen. Näin asiakasta kontrolloidaan hallitusti prosessiketjun 

loppupäässä. Ovi- ja ikkunatilaukset pyritään tekemään heti ehtojen poistuttua eli 

täytyttyä. Tämän vuoksi pyritään myös siihen, että muutoksia ei enää tehdä. Ehtojen 

poistuttua asiakkaalle vahvistetaan tilauksen toimitusviikko. Toimitusaika vahvistetaan 

8 viikon päähän ehtojen poistumisesta. Kahdeksan viikon aikataulu pidetään 

läpimenoaikana vielä kehittämisvaiheessa toimituksessa, jotta uutta toimintamallia 

pystytään kehittämään entisestään. Kuva 12 kuvaa ensi sijassa kotimaan tilaus-

toimitusketjua, mutta samaa mallia pystytään käyttämään ulkomaan 

prosessinkuvauksena. Erona on ensimmäisen vaiheen puuttuminen, sillä 

dealerit/edustajat hoitavat ulkomailla tarjousketjun läpikulun. Prosessimallin uudelleen 

suunnittelussa halutaan painottaa asiakkaan tarvekartoituksen tärkeyttä. Asiakkaan 

tarpeet tuotteessa tulisi saada selville jo myyntivaiheessa. Pätevällä tarvekartoituksella 

pyritään vähentämään muutosilmoituksien määrää tilaus-toimitusketjussa.  

 

Radikaalein muutos nähdään kuvasta 13. Toimitusvastaava korvattiin 

projektipäälliköillä. Tällä muutoksella haettiin asiakaslähtöisempää mallia, ja turhien 

välikäsien poistamista asiakkaan ja tilauksen käsittelijän väliltä. Myynnin tehtävänä 

haluttiin korostaa kauppojen saamista ja asianmukaisten dokumenttien toimittamista 

tilauksista. Myynnin prosessiin kuuluu uudessa prosessimallissa vielä luonnos- ja 

tarjouskuvien hoitaminen asiakkaan ja toimittajan välisessä liikenteessä. Käytännössä 

tässä pyrittiin siihen, että myyntiosasto hoitaa tilauksen pohjatyön perusteellisesti, jotta 

muutoksia ei enää tilauksiin tehdä.  Projektipäälliköt huolehtivat sopimuksen jälkeen 

tilauksen etenemisen tuotantoon ja kaikkien toimitusehtojen täyttymisen sekä 

asiakaspalvelun, reklamaatiot jne. Toimitusehtojen määrä lisättiin neljään sillä 

puutteellisen tarvekartoituksen ja tuotetietojen vuoksi nähtiin toimitussisältöehdon 
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palauttaminen tarpeelliseksi. Kuvassa 13 on havainnollistettu keskeiset dokumentit mitä 

tilauksen vastaanottoon tarvitaan. Johnssonin (2013) tutkimuksessa käytettiin 

samantyyppistä organisaatiomallia projektipäälliköiden ja myynnin osalta. Hänen 

mukaansa myynnin ja suunnittelun tehtävänä on myös löytää asiakkaalle ratkaisut, 

jotka, ovat kannattavia sekä asiakkaalle että yritykselle. Tätä mallia kohdeyrityksen 

tulisi myös kehittää vielä. (Jonsson, 2013.) 

 

Kuva 13. Tarvittavat dokumentit tilauksen vastaanottoon. 

 

Ulkomaankaupoissa päädyttiin myös uuteen tilaus-toimitusketjun toimintamalliin 

tilauksen vastaanottoprosessissa. Tilauksen toimitustapaselosteet ja tilausehdot 

vaihtelivat maakohtaisesti. Tämä aiheutti joutoajan kasvamista tilauksien hoidossa. 

Ratkaisuksi tähän pyritään järjestämään myynnille lisätukea globaalille liiketoiminta-

alueelle. Haastateltavien mukaan suurimmat toimitussisältö- sekä ovi- ja 

ikkunatilausongelmat olivat globaalin myynnin puolella eli lähinnä Euroopan maissa. 

Tyytyväisiä oltiin Venäjän ja Japanin tilauskäytäntöihin. Tulevaisuudessa päämääränä 

olisi, että lisäresurssit globaalin myynnin tukeen vaadittavat yhtenäiset toimitussisällöt 

sekä ovi- ja ikkunalistat toimitetaan ulkomaan projektipäälliköille. Yhtenäiset käytännöt 

ja valmiit toimitustapaselosteet nopeuttavat projektipäällikön työtä. Näin pystyttäisiin 

poistamaan joutoaikaa prosessista sekä lyhentämään läpimenoaikaa. 
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Haasteet uudessa tilaus-toimitusketjun toimintamallissa 

 

Kuuden viikon kehittämis- ja seuranta-aika antoi mahdollisuuden tehdä tarvittavia 

muutoksia aikaisemmin suunniteltuun organisaatioon ja työtehtäviin. Kehitystyössä 

käytettiin mittarina tehtävien ja vaatimusten ”kehityslistaa”. Boehm ja Turner (2005) 

esittivät seurantataulukon olevan hyvä työkalu muutoksen seurannan aikana. Seuranta-

aikana huomattiin joidenkin eliminoitujen tehtävien vaikutus toisiin prosessin tehtäviin 

ratkaisevaksi. Tietojärjestelmien ylläpidon ja kuljetusprosessin odotettua suuremmat 

resurssivaatimukset tarvitsivat uudelleen harkintaa prosessien uudelleensuunnitteluun 

liittyen. Kohdeyrityksen tietojärjestelmät loivat oman haasteensa käyttäjille. Prosessien 

kehittyessä myös tietojärjestelmien tulisi kehittyä vastaavasti mukana. 

Tietojärjestelmien kuten CRM:n ja SAP:n käyttö koettiin raskaaksi, sillä järjestelmät 

eivät toimineet yhteen vaan samoja datoja jouduttiin syöttämään toistamiseen eri 

järjestelmiin. Martin & Cheung (2000) tutkivat IT -menetelmien kehittämistä 

liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelun työkaluna. SAP:n ja muiden järjestelmien 

kehittämisestä usein syntyy pitkä ja kivinen polku, mutta niiden avulla voidaan saada 

paljon hyötyä liiketoimintaprosesseille raportoinnin ja seurannan kautta. 

Kohdeyrityksessä CRM:ää käyttävät myyjät ja tilaus-toimitusketjun henkilöstö pois 

lukien viennin tilaus-toimitusketju. Yrityksen tietojärjestelmistä logistiikka- ja 

dokumenttiohjelmistot mahdollistavat tilauksien ja tietojen käsittelyn prosessin eri 

vaiheissa. Tosin järjestelmä on luotu vanhalle toimintamallille kuten SAP –tuotanto 

ohjausjärjestelmäkin, mikä aiheuttaa vielä tällä hetkellä ongelmia ainakin viiveenä 

tilauksien käsittelyssä. Haastateltavien mukaan tilauksen kaikkien dokumenttien 

avaaminen pdf -versiona kuluttaa aikaa eikä tietoa tilauksista saa heti nähtäville. 

Haastatteluiden mukaan ongelmat tietojärjestelmissä olivat yleensä dokumenttien väärin 

tallentaminen, järjestelmän vääränlainen käyttö sekä dokumenttien päivittäminen 

tietojärjestelmään kuten muutosilmoituksen päivitys. Tämän tilanteen auttamiseksi 

järjestelmäpäivityksiä tarvitaan vielä ohjelmistoihin. 

 

Uusi toimintamalli ei poistanut järjestelmien käyttövikoja kokonaan ainakaan vielä. 

Päivityksiä ja kehityksiä aiotaan järjestelmään tehdä ja pyrkiä tätä kautta samaan 

logistiikkajärjestelmästä käytännöllisempi. Tällä hetkellä osa työkapasiteetista menee 
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asioiden varmisteluun, sillä työntekijät eivät pysty luottamaan logistiikkajärjestelmään. 

Esimerkiksi tilauksen toimitustapaseloste, sopimus ja pääkuvat tarkastetaan vieläkin 

kaikki erikseen, ettei virheitä pääse aiemmista prosessivaiheista syntymään tilaukseen. 

3.3.4 Prosessien sosiaalinen implementointi 

Empiiriset tutkimukset koskien näitä kehityskohteita ovat osoittaneet, että suuri tekijä 

prosessien uudelleen suunnittelun epäonnistumisessa on ollut sosiaalisten ja 

organisatoristen asioiden vähäinen huomioonotto. (Melão & Pidd 2000.) Prosessien 

uudelleen suunnittelussa kohdeyrityksessä haluttiin mahdollisimman hyvin pitää 

henkilöstö ajan tasalla ja esimiehet auttoivat työntekijöitä sopeutumaan uuteen 

työympäristöönsä. Palavereita pidettiin viikoittain tilaus-toimitusketjun kesken, missä 

systemaattisesti käytiin läpi viikon aikana syntyneet ongelmat ja tilannekartoitus 

prosessien uudistamiseen. Prosessien uudistamisessa otettiin tarkoituksellisesti kuuden 

viikon kehitysaika, minkä aikana tehtiin tarvittavat implementointitehtävät uuden 

prosessimallin mukaisesti. Tutkimuksen haastateltavat olivat sitä mieltä, että 

tiedottaminen tilaus-toimitusketjun sisällä on heikkoa. Informaation välittyminen 

kaikille ei välttämättä toiminut tai ohjeistukset eivät olleet riittäviä uuden organisaation 

muovautuessa. Tämän vuoksi tilaus-toimitusketju päätti myös jatkaa viikkopalavereiden 

pitoa kehitysprosessin jälkeen. Johtamisen tärkeys pyrittiin sisäistämään uudelleen 

suunnittelun ja prosessimuutoksien aikana, sillä näiden tutkijoiden mukaan 

”pääpainotuksen” sijoittaminen teknisen liiketoiminnan kehittämiselle ei ole yhtä tärkeä 

kuin sosioteknisen puolen onnistuminen. (Melão & Pidd 2000.) 

Organisaatiomuutoksilla pyrittiinkin antamaan henkilöstölle kaikki mahdollinen apu 

sopeutumiseen prosessimuutoksiin. Kuuden viikon seuranta-aika antoi mahdollisuuden 

tehdä tarvittavia muutoksia aikaisemmin suunniteltuun organisaatioon ja työtehtäviin.  

 

Resurssien jakaminen vaatii tarkkaa harkintaa prosessinomistajilta. Osa työstä 

joudutaan ulkoistamaan, jotta liiketoimintaprosessit pystyisivät pyörimään. Henkilöstö 

hyväksyi kehityksen aikana hyvin tiedon siitä että työtapojen ja –mallien on pakko 

muuttua, kun vähennyksiä resursseissa tehdään. Malleja on pakko yksinkertaistaa ja 

työtapoja eliminoida. Henkilöstö olikin aktiivisesti mukana ilmoittamassa epäkohdista 

ja toimimattomista vaiheista uudelleensuunnittelun aikana.   
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3.3.5 Sidosryhmien kehittäminen 

Sidosryhmien hallinta oli aiheuttanut vaikeuksia tilaus-toimitusketjussa ja tämä on 

tiedostettu. Tilaus-toimitusketjun nykytila-analyysissä henkilöstö toivoikin 

alihankkijoiden kartoitusta. Phuvasat ym. (2010) tutkivat sidosryhmien ja 

alihankkijoiden rooleja prosesseissa. Monet valmistajayritykset ovat viime vuosina 

alkaneet ennakoimaan ja syventämään suhteitaan alihankkijoihin tuotteiden 

monimutkaisuuden ja moni vaihtoehtoisuuden vuoksi. Tähän malliin myös kohdeyritys 

pyrki pääsemään.  

Alihankintakartoitus oli hyvin tarpeellinen isojen reklamaatiohyvitysten valossa. Lisäksi 

haasteita hankinnassa aiheuttaa tämän hetken huono markkinatilanne. Tuotteiden 

saatavuus on osassa alihankintatuotteissa haastavaa tällä hetkellä. 

Alihankintasopimuksissa kiinnitettiin huomiota hintaan, laatuun sekä toimituskykyyn.  

Tarvekartoituksessa tulisi kiinnittää huomiota näiden mittareiden lisäksi myös 

ydinosaamiseen, monipuolisuuteen ja kilpailukykyyn (Kiiskinen 2002:82). 

Välitystuotteiden valmistuksen ulkoistaminen on välttämätöntä, joten ydinosaamisen 

tässä tulee olla samalla tasolla yrityksen oman strategisen näkemyksen kanssa.  

Sidosryhmien hallinta ja valinta on yksi tärkeimmistä prosessin osa-alueista, sillä se 

vaikuttaa ratkaisevasti asiakkaan saamaan arvoon lopputuotteesta. Hankintasopimuksen 

tulee täyttää maksuehdot ja alihankkijan vastuulle tulevat tehtävät. Molemmilla 

osapuolilla tulee olla sama käsitys hankinnan tehtävistä ja vastineista. Kohdeyritys 

välittää hankintayrityksiin tarvittavat tiedot tuotteista. Toimitustapaselosteessa, jossa 

tarvittavat välitystuotetiedot ovat, tulee tietojen olla oikein. Alihankintatuotteista 

pääasiallisesti haastetta loivat ovi- ja ikkunatilaukset. Alihankkijoita karsittiin 

ikkunapuolella kolmeen eri toimittajaan ja samoin tehtiin myös ovien osalta. 

Ikkunatilaukset koettiin kohdeyrityksessä ovia haastavimmiksi sillä toimitukset eivät 

aina pysyneet aikataulussa. Alihankintasopimuksissa pyrittiin joustavaan yhteistyöhön. 

Kohdeyritys solmi sopimuksen yhden toimittajan kanssa, missä tilaukset pyrittiin 

tekemään 8 viikkoa ennen toimitusta, jolloin yritys saa taloudellisen hyvityksen 

aikaisesta tilauksesta. Jos toimitus ei pysy aikataulussa, voi kohdeyritys periä 

myöhästymissakon toimittajalta. Ikkunatilauksien käsittelyä pyritään myös 

helpottamaan laskentaohjelman päivityksellä. Tavoitteena on saada laskentaohjelmaan 
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päivitettyä kaikki kartoitettujen alihankkijoiden tuotetiedot ja spesifikaatiot tuotteista, 

jotta oikea hinta pystytään laskemaan tuotteelle heti. Haastattelujen mukaan 

ikkunatilauksien dokumentaatio on ollut aikaisemmin puutteellista eikä myyntipuolella 

ole osattu merkitä ikkunatilauksia järjestelmään asianmukaisella tavalla. 

Alihankintasopimuksissa tulee kiinnittää huomiota myös tulevien kehitystoimintojen 

mahdollisuuksiin. Alihankintayrityksien tulee olla vuorovaikutushaluisia ja joustavia 

kehittämiselle. Kohdeyrityksen vakiointiprojektia halutaan viedä alihankkijoille asti. 

Tavoitteena on, että mahdolliset tuotekortit/listat ja järjestelmäobjektit tuotteista tulee 

alihankkijan olla mahdollista toimittaa myyntituotteistaan. Näin varmistetaan 

alihankintatuotteiden varmasti oikeat rakenteet ja detaljit suoraan järjestelmiin ja 

asiakkaille. Jos halutaan vielä yksinkertaistaa tilausmenetelmiä ikkunatilauksissa, niin 

ikkunakoot voidaan myös vakioida/rajata. Kohdeyrityksissä ovituotteiden koot ovat 

standardit, mutta ikkunoissa tähän ei ole vielä menty. Tämän prosessin on tärkeää edetä 

samaa tahtiin yrityksen oman kehittämisen kanssa, sillä tietojärjestelmien toiminta vaatii 

kaikkien sidosryhmien osallistumisen, jotta esimerkiksi kustannuslaskelmat 

tuotehallinnassa pysyvät ajan tasalla.  

3.3.6 Tuotteiden vakiointi 

Kohdeyrityksen yhtenä tuotepohjaisena ongelmana oli että omien talomallien menestys 

ei ollut samalla tasolla kilpailijoiden kanssa. Kotimaassa noin 10 % tarjouspyynnöistä 

oli omia mallistomalleja ja 40 % mallistomallien muutoksia. Mallistojen uusiminen ja 

kehittäminen oli välttämätön ratkaisu tässä vaiheessa. Tavoitteeksi prosessien uudelleen 

suunnittelussa otettiin omien mallistomallien myynnin kasvu, joka tulisi 

kolminkertaistaa. Muutosilmoituksien hallinta niin omissa malleissa kuin 

asiakasmalleissa vaati myös kehittämistä. Haastateltujen mukaan rakenneratkaisuista ja 

vakionnista puuttui kohdeyritykseltä selkeä linja. Haastattelujen mukaan 

rakenneratkaisujen ja materiaalivalintojen säännöillä pystytään tehostamaan työtä ja 

säästämään kustannuksissa. Strategiseksi tavoitteeksi asetetusta tuotteiden vakioinnista 

vastasi R&D (research & development) ja design-osasto. Selviä standardisointisääntöjä 

ei tuotteille ollut asetettu vaan tuotteiden yksityiskohdista asiakas sai päättää. Tämä 

aiheutti mallien/tuotteiden laajan valikoiman ja hidasteensa tilaus-toimitusketjulle. 
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Vakioinnin avulla voidaan myös taata että suunnitteluratkaisut, joita myyntiosasto 

asiakkaalle tarjoaa yhdessä suunnitteluosaston kanssa, kattavat kustannukset tilaukselle 

sekä jättävät vaadittavan katteen tilaukselle. 

Vakioinnin lähtökohtana oli luoda konseptoitu tuotevalikoima, jonka avulla pystyttään 

rajaamaan tuotevalikoimaa myyntitilanteessa. Asiakas voi kategorioida itsensä 

tarvekartoituksen mukaan tiettyihin konsepteihin, joissa on vakioidut ratkaisut. 

Talomallikonsepteja luotiin aluksi yhtensä 26 kappaletta, joiden variaatioissa käytettiin 

hyväksi markkinaselvitystä suosituimmista taloratkaisuista sekä liiketoiminta-alueiden 

selvitystä myyntitilastoista. Jokaisella yrityksen liiketoiminta-alueelle määriteltiin omat 

konseptinsa. Konseptihallinnassa määritettiin neljä tasoa: 

1) taso, joka määrittää järjestelmän: rakenne ja rakenteelliset detaljit  

2) taso, joka määrittää variaatiot rakenteelle 

3) taso, joka määrittää järjestelmään kuuluvat detaljit (alihankinta) 

4) taso, joka määrittää materiaalit: vakioidut ratkaisut. 

Edellä esitetyt tasot ovat tavoitteelliset, ja niihin pääseminen vaatii todennäköisesti 

enemmän aikaa, sillä konseptimallien vieminen eri liiketoiminta-alueille on työlästä. 

Vanhan ”vapaan tuoteratkaisu”-mallin kitkeminen pois varsinkin ulkomaan 

markkinoilla on varmasti itsestään jo sinällään suuri haaste. Mallistojen kehittäminen 

laajemmaksi ja monipuolisemmaksi sekä ennen kaikkea markkinasuosituksia 

vastaavaksi asettaa hyvät mahdollisuudet mallistomallien myynnin kasvulle. Tämän 

strategisen päämäärän tavoittelemista painotettiin myynnin puolella, sillä myyjillä on 

suurin mahdollisuus ohjata asiakas mallistoratkaisuihin tarjous- ja myyntitilanteessa. 

Vakioinnin etuina on yksinkertaistaa ja nopeuttaa suunnittelua sekä pystyä optimoimaan 

raaka-aineiden käyttöä ja tuotantoprosessia.  Vakioinnin avulla suunnitteluprosessissa 

pyritään säästämään aikaa ja poistamaan joutoaikaa. Mahdollisesti voidaan vähentää 

suunnittelun kustannuksia alihankinnan henkilöstö puolellakin. Vakioinnin 

rakenneratkaisut pyritään valitsemaan kustannustehokkaasti ja käytännöllisesti ottaen 

huomioon materiaalikustannukset. Materiaalien optimointi tulee tässä vaiheessa 

mukaan; sen avulla sama komponentti pyritään valmistamaan halvemmasta 

materiaalista. Hinta tosin ei ole ainut tekijä vaan se tulee laadun kanssa samalle viivalle. 
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Tilaus-toimitusketjuun vakiointi vaikuttaa eniten vasta käyttöönottovaiheessa. 

Vakioinnin haasteeksi tuleekin tietojärjestelmien mukauttaminen prosessissa. Jo 

aikaisemmin mainitut käyttöjärjestelmät vaativat asianmukaisen implementoinnin ja 

ylläpidon, jos halutaan saada kestävä käytäntö aikaiseksi.  Suurimpana haasteena on 

kahdesta suunnitteluohjelmistosta, AutoCAD ja ArchiCAD, siirtyminen pelkästään 

ArchiCAD – ohjelmistoon sekä kohdeyrityksen laskentajärjestelmän päivittäminen 

vakiointirakenteiden tarpeiden mukaiseksi.  

Vakiointiprojektin yksi kantava teema on jatkuva kehitys, joka pyritään varmistamaan 

mittareilla ja jälkiseurannalla. Prosessien uudelleen suunnittelun aikana huomattiin, ettei 

prosessien muuttaminen ole niin yksinkertaista, järjestelmien päivittäminen vaatii ison 

työpanoksen. Vakioinnin seurannassa voidaan mitata esimerkiksi materiaalien 

hintaseurantaa ja niitä säästöjä mitä vakiointi tuo detaljiratkaisuista ja suunnittelualoilta. 

Vakioinnin ensimmäinen pilottikierros on tarkoitus tehdä syksyllä 2014, jolloin 

realistisia tuloksia voidaan odottaa vasta vuoden päästä tästä projektista. 

3.3.7 Suunnittelun kehittäminen 

Haastateltavien mukaan tarjousketjussa ja suunnitteluosastolla ongelmana olleet 

läpimeno- ja jonotusajat johtuivat suureksi osaksi asiakirjojen ja dokumentaation 

puutteellisuudesta. Tarvekartoituslomakkeet ja luonnoskuvat eivät vastanneet 

vaadittavia tietoja tai olivat ristiriidassa toisensa kanssa, joten aikaa meni selvittelyyn 

sekä tarjousketjussa että myynnin päässä. Vrijhoef ja Koskela (2000) esittivät 

kontrollointiongelmien olevan yleisiä rakennusalalla. Myös kaupantekovaiheessa 

sopimuksen, pääkuvien ja toimitustapaselosteen ristiriitaisuudet aiheuttivat joutoajan 

syntyä. Aiemmassa tutkimuksessa oli ilmennyt, että yli puolet tilaus-toimitusketjussa 

käytetyssä ajassa oli hukka-aikaa. Lisäksi tehtiin arvoa tuottamatonta työtä liiankin 

paljon. (Vrijhoef & Koskela 2000.) Kirjallisuuden mukaan rakennusalalla 

systemaattinen tiedon käsittely jää monesti puutteelliseksi. Kontrollointiongelmat 

johtuvat yleensä aikaisempien aktiviteettien/prosessivaiheiden puutteellisista tiedoista 

tai toiminnosta.  Prosessien uudelleen suunnittelussa haluttiinkin painottaa, että 

tilauksen käsittelyn hoidossa vastuussa on tilauksen vastaanottoja. Jos tilaus ei vastaa 

tarvittavia tietoja, niin tilausta ei saa päästä eteenpäin tilaus-toimitusketjussa. Kuvan 13 
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(ks. sivu 70) jokaisen prosessin dokumentille luotiin kohdeyrityksessä 

dokumentaatiosäännöt. Tilaus-toimitusketjun henkilöstö ja myynti yhdessä laativat 

tarkastuslistat vaadittaville datalla, mitä jokaisessa prosessin vaiheessa tarvitaan. 

Jokaiselle prosessille määrättiin vastuuhenkilöt ja resurssit, jotka vastaavat prosessin 

ulostulosta ja siitä, että prosessi toimii halutulla tavalla. Uuden prosessimallin kaikista 

haitallisista toiminnoista ja virheellisestä dokumentaatiosta pidetään uudistusvaiheessa 

kirjaa sekä annetaan välitöntä palautetta edellisen vaiheen prosessinomistajalle, jotta 

jokaisen prosessin ulostulot saadaan kuntoon. 

 

Kun tarkasteltiin läpimenoaikoja nykytila-analyysissä, huomattiin joutoajan syntyvän 

suureksi osaksi jonoajoista prosesseissa. Suunnittelupuoli on kuitenkin täytetty täydellä 

kapasiteetilla, mikä johtaa vaihtelevaan jonotusaikaan sesongista riippuen. Suunnittelun 

kehittämisessä lähdettiin purkamaan suunnittelupuolen nopeutusta haastatteluilla. 

Haastatteluissa kolme yleisintä työnkuormittajaa olivat: muutossuunnittelu, kaupan 

lähtötietojen puutteellisuus ja ulkopuoliset suunnittelijat (myyjien omat suunnittelijat, 

uudet alihankkijasuunnittelijat).  

Muutossuunnitteluksi lasketaan suunnittelu, joka tehdään sen jälkeen kun yhdet 

asiakastoiveiden mukaiset kuvat on asiakkaalle suunniteltu. Pääkuvien suunnittelussa 

muutossuunnittelu on yleisintä. Asiakkaalle saatetaan tehdä monet pääkuvat yhtä 

tilausta kohden. Muutossuunnittelu ei ole pelkästään yrityksen suunnittelusääntöjen 

vastaista asiakashyväksynnän jälkeen vaan myös iso kapasiteetin kuormittaja ja 

kustannusreikä. Kustannuksia suunnittelutyöstä syntyy aina, mutta muutossuunnittelu, 

jota ei ole luettu kauppasopimukseen, on yleensä myös nollahintaisia. Aikaisemman 

yrityksen sisäisen tutkimuksen mukaan muutossuunnittelu jätetään yleensä 

laskuttamatta asiakkaalta. Haastateltavien mukaan tämä voi johtua myyntipuolen 

lupauksesta nollahintaisesta suunnittelusta tai tietojärjestelmien huonosta 

käyttöosaamisesta eli muutossuunnittelun vaatimia kirjauksia laskutusta varten ei osata 

tehdä. 

Toisena suunnittelun kuormittajana olivat puutteelliset dokumentit tilauksessa. Asiakas- 

ja muutosmalleissa vaaditaan kaupan mukana luonnossuunnitelma. 

Luonnossuunnitelma pitää olla tarjouslaskennan mukainen. Pääkuvasuunnittelun 
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aloittaminen on haasteellista, jos luonnoskuva ei ole tarjouslaskennan mukainen. Jos 

luonnoskuvaa ei ole päivitetty, niin muutossuunnittelukierre lähtee käyntiin. Saman 

muutossuunnittelukierteen yleensä aiheuttavat ristiriitaisuudet toimintatapaselosteen ja 

kauppasopimuksen välillä. Uuden toimintamallin avulla pyritäänkin saavuttamaan 

paremmat lähtötiedot tilauksiin. Kuvassa 13 (ks. s.63) on käyty läpi vaadittavat 

dokumentit ja henkilöt, joiden vastuulla dokumenttien saatavuus on. Kolmantena 

haasteena oli haastatteluiden mukaan yrityksen ulkopuoliset suunnittelijat. 

Käyttöjärjestelmien ja suunnittelusääntöjen tulee olla yrityksen tahtotilan mukaiset, jotta 

suunnittelukuvat voidaan viedä suunnitteluprosessista läpi saumattomasti. Tämä 

ongelma tosin järjestyy asianmukaisilla koulutuksilla, joihin on alettu uudestaan 

panostaa uusien palkkauksien yhteydessä.  

Suunnittelutyön haasteellisuus johtuu osaksi usean ihmisen toiminnasta yhden tilauksen 

käsittelyssä. Yleensä toiminta on sitä helpompaa, mitä vähemmän käsiä on yhden asian 

hoidossa. Uskoisin, että asiakas ei ole tietoinen kuinka monta suunnittelijaa työskentelee 

hänen tilauksen parissa. Tämän vuoksi asiakas voi kokea muutoksien tekemisen 

helpoksi. Yritys on sopimuksessa määritellyt että kaikki pääkuviin ja toimitussisältöön 

vaikuttavat muutokset on tehtävä 8 viikkoa ennen toimitusta. Tämän säännön 

joustaminen on johtanut kapasiteetin kuormittumiseen ja yhtenäisen linjan katkeamiseen 

tilauskäytännöissä. Uuden toimintamallin mukana tulleista säännöistä tulee pitää kiinni, 

vaikka aluksi tällä voi olla negatiivinenkin vaikutus tilauksien läpimenoajoissa.  

3.3.8 Tilaus-toimitusketjun mittaristo ja kokeellinen tilaustutkimus 

Prosessien mittaamisessa tulee keskittyä niihin parametreihin, joihin mittava kohde 

pystyy itse vaikuttamaan. Visio ja strategia sekä suunnitellut tavoitteet tulee asettaa 

konkreettisiksi ja aikataulutetuiksi osatavoitteiksi uudelleensuunnittelussa.  

 

Prosessien mittaamiseen perehdyttiin osaksi reklamaatiotaulun pohjalta. Mittareita 

haluttiin asentaa sinne missä virheiden määrä tilastollisesti oli suurin. Myös vanhoja 

hyväksi havaittuja mittareita käytettiin hyväksi. Läpimenoaikaa pystytään mittaamaan 

eri vaiheiden kestoajoista, niin kuin taulukossa 2, 4 ja 5 on esitetty (ks s.59 – 62). 

Taloudelliset mittarit jätettiin tässä vaiheessa pois, koska kehittämisen tarkastelu 
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taloudellisesta näkökulmasta ei anna oikeaa kuvaa prosessien parantumisesta. 

Taloudelliset tulokset muutenkin saattavat näkyä vasta useamman kuukauden jälkeen. 

Näin ollen prosessien uudelleen suunnittelun mittareissa keskitytään usein 

konkreettisempiin mittareihin, joiden tulos pystytään näkemään nopeammin.  

Mittareita ja uutta prosessimallia haluttiin testata kokeellisella tutkimuksella. Uuden 

toimintamallin lanseeraamisen jälkeen jokainen tilaus, jonka toimitusaika oli uuden 

toimintamallin käyttöönoton jälkeen, käytiin läpi. Tarkasteltavaksi otettiin 22 kappaletta 

tilauksia, jotka valittiin seuraavin perustein.  

- Toimitusaika huhtikuussa 2014, jotta uusi malli on ollut käytössä jo 8 viikkoa eli 

tämän hetkisen tilaus-toimitusketjun läpimenon ajan 

- Tilaukset ovat nykyisen toimintamallin mukaan koulutettujen 

projektipäälliköiden vastuulla 

- Tilaukset ovat kotimaan tilauksia, sillä suurimmat dokumentti ja 

muutossuunnitteluongelmat olivat aiheutuneet kotimaan liiketoiminnassa. 

 

Tavoitteena oli tarkastella pysyvätkö tilaukset halutulla toimitusviikolla, kuinka pian 

ehtojen poistumisesta tilaus pystytään viemään eteenpäin prosessissa ja kuinka kauan 

todellisuudessa jokaisen vaiheen valmistumiseen menee aikaa käytännössä. 

Tilastollinen tavoitemali, joka esitettiin tavoitetilana nykytila-analyysin yhteydessä, 

antoi kuvan ihanteellisesta tilauksen käsittelyprosessista, johon tilaus-toimitusketjulla, 

myynnillä ja tuotantoprosessilla on vielä matkaa. Tämä tutkimus on kokeellinen sillä 

tilauksien sopimukset on suurimmaksi osaksi tehty vanhan toimintamallin mukaan. 

Ajallisten resurssien vuoksi tätä tutkimustyötä ei voitu viivästyttää kesään asti. 

Todelliset tulokset siitä onko läpimenoaikaa saatu lyhennettyä tulevat näkymään vasta 

useamman kuukauden jälkeen. Uusi kokeellinen tutkimus olisi silloin syytä tehdä 

tilauskannasta, joka antaa todenmukaisemman käsityksen kiireellisemmästä kvartaalista 

rakennusalalla.  

Ensimmäisenä haasteena tutkimuksessa oli kaiken tiedon löytäminen. Haastatteluissa 

kävi selväksi, että ongelmat usein tulevat esiin jo sopimuksen ja toimitustapaselosteen 

dokumentaatiosta. Tarkasteltavissa tilauksissa löytyy vielä jonkun verran puutteita tai 
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ristiriitoja dokumentaatiosta esimerkiksi toimitustapaselosteesta. Tulee kuitenkin ottaa 

huomioon että suurin osa sopimuksista oli tehty ennen uuden toimintamallin 

käyttöönottoa, joten uuden toimintamallin mukainen dokumentaatio ei ollut vielä 

käytössä kokonaisuudessaan. Projektipäälliköiden vahvalla osaamisella ja 

perehtymisellä tilauksien dokumentteihin virheet pystyttiin korjaamaan jo hyvissä ajoin. 

Tilauksien tarkasteluväli on maalis-huhtikuu 2014. Tällöin tarjousketjun kierto oli hyvä. 

Yrityksen kotimaan myyntipäällikön mukaan tarjoussuunnittelun jono oli vähäinen ja 

kaikki luonnokset saatiin aikataulussa. Tarjouslaskennan jono oli huhtikuussa 2 - 3 

päivää, kun melkein kaikista tarkasteltavista tilauksista oli toimitusehdot poistettu. 

Marraskuun lähtötilanteessa tarjoussuunnittelun jono oli 14 päivää ja tarjouslaskennan 

jono 6 päivää. Nämä tulokset antavat viitteellisen näkökulman siihen, että 

tarjousketjussa dokumentaatio on parantanut ja parannukset tarjousprosessin kulussa 

ovat olleet oikeaan suuntaan. Tarjousketjun vastuu aikataulutuksen ja dokumenttien 

oikeudenmukaisuuden, tarjouksien suunnittelua ja laskentaa varten, siirrettiin kokonaan 

myyntiosastolle uudessa toimintamallissa tammikuussa 2014. Saatujen tuloksien 

valossa voidaan pitää ratkaisua oikeana. 

Liitteessä 8 on esitetty tulokset kokeellisesta tutkimuksesta. Tarkastelussa oli 22 

tilausta, joista 9 tilauksen sopimukset oli tehty uuden toimintamallin käyttöönoton 

aikana tai sen mukaisesti. Tilauksista 77 % (17 tilausta) kulki aikataulun mukaan 

toimitusviikolle. Loput 23 % (5 tilausta) tilauksista jäi ehdollisiksi ennen 8 viikon 

toimitusaikaa. Tilaukset tällöin siirretään automaattisesti jonossa eteenpäin, sillä 

kapasiteettiviikot tuotannossa sulkeutuvat 8 viikkoa ennen toimitusta. Kaikki 5 

ehdollista tilausta eivät edenneet tilaus-toimitusketjussa eteenpäin rakennuslupaehdon 

täyttämättömyyden vuoksi. Rakennuslupaehdon poistumiseen vaikuttaa itse 

rakennusluvan saaminen, mutta osassa tilauksista myös asiakashyväksyntää venytettiin 

ja muutoksia pääkuviin tehtiin. Kaikkien muiden 17 läpimenneen tilauksen ehtojen 

poistumisaika oli keskimäärin 10,3 viikkoa. Näistä tilauksista 9 tehtiin uuden 

toimintamallin mukaan. Niiden keskimääräinen ehtojen poistumisaika oli 2,7 viikkoa. 

Ehdot poistuvat, kun asiakashyväksyntä-, rakennuslupa-, käsiraha- ja 

toimitustapaseloste-ehto ovat poistuneet tilauksesta. Kokonaisaika tilauksien 

läpimenoajassa sopimuksesta toimitukseen oli 18,5 viikkoa eli noin 130 päivää. Kun 
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verrataan tätä taulukon 5 tulokseen (ks. s.62) eli 163 päivään, huomataan että 

läpimenoajan keskiarvo on pienentynyt koko tilausjoukossa 23 päivää.  

Kun oli selvitetty tilauksien läpimenoajan nopeutuminen ehtojen poistumisessa ja koko 

tilauksen käsittelyssä, asetettiin mittaristo tilaus-toimitusketjun toimintojen tutkimiseen. 

Uudessa toimintamallissa projektipäälliköt vastaavat siitä, että kaikki ehdot ovat 

varmasti poistuneet. Liitteessä 9 on esitetty jokaisen tilauksen ehtojen poistumisajat. 

Yrityksen laskutuskäytäntö on esitetty taulukossa 9 (ks. s.56). Taulukosta nähdään että 

käsirahaehdon poistuminen on aikataulutettu 14 päivän päähän sopimuksen 

solmimisesta. Tässä käytännössä on paljon variaatiota tilauksissa. Keskiarvona 

käsirahaehdon poistumiselle oli 25,5 päivää, mutta käsirahan poistumisaika saattoi 

tilauksissa venyä 30 päivään. Haastatteluiden mukaan tämä voi johtua myyjän 

myönnytyksestä käsirahaehdon muuttamisesta asiakkaan haluamaan tahtotilaan. 

Esimerkiksi jotkin asiakkaat eivät halua maksaa käsirahaa tilauksesta ennen kuin ovat 

saaneet rakennusluvan. Tällainen toiminta ei siis kata jo siihen mennessä tehtyä 

suunnittelutyötä pääkuville ja muita resursseja. Uuden toimintamallin mukaan tehdyissä 

tilauksissa käsirahaehdon poistumisaika oli keskiarvoltaan 14,3 päivää, mikä on todella 

lähellä sopimuksen mukaista ehtoa. Asiakashyväksyntäehdon ongelmana 

haastatteluiden mukaan oli hyväksynnän pitkä odotusaika asiakkaan puolelta. 

Kokeellisessa tutkimuksessa kaikkien tilauksien asiakashyväksynnät tulivat hyvällä 

aikataululla pääkuvien alustavien luonnoksien jälkeen. Keskiarvo asiakashyväksynnän 

saamiselle asiakkaalta oli kaksi päivää. Tietojärjestelmien käyttöominaisuuksien vuoksi 

tosin järjestelmä ei välttämättä anna todellista kuvaa asiakashyväksynnän ajasta, sillä 

järjestelmä ilmoittaa viimeisen pääkuvaluonnoksen valmistumisajan ja jättää 

huomioimatta aikaisempien pääkuvien valmistumisajan. Pääkuvia moniin tilauksiin 

jouduttiin kustomoimaan asiakkaan muutosilmoituksien vuoksi. Tilauksen 

sopimuksessa on määritelty yksi muutoskerta kuuluvaksi sopimukseen ja tämän jälkeen 

jokainen muutoskerta on maksullinen. Keskimäärin muutosilmoituksia 22 tilaukseen 

tehtiin 1,4 kertaa/tilaus. Jos otetaan huomioon, että 9 tilausta meni läpi kokonaan ilman 

muutosilmoituksia, niin muutoskertojen määrä nousee 18 tilaukselle 2,3 kertaan. Yksi 

tilauksista pisti eniten silmään tutkimuksessa. Tämä tilaus jäi ehdolliseksi kokeellisen 

tutkimuksen aikana, ja silti tilaukseen oli ehditty tehdä jo kuusi muutosilmoitusta. Tämä 

kauppa tosin oli tehty vanhan toimintamallin mukaan. Vaarana näissä kaupoissa on se 
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että resursseja ja kustannuksia kerrytetään nollahintaisena yrityksen kustannuksella. 

Muutosilmoituksien laskutus hoidetaan loppulaskun yhteydessä. Jos kauppa jää 

roikkumaan pitkäksi aikaa, niin yritys ei saa katetta kaupasta. Kaikki uuden 

toimintamallin mukaan tehdyistä tilauksista etenivät aikataulussa muutoskerroista 

huolimatta.  

Tilauksien etenemistä tilaus-toimitusketjussa asetettiin uudet läpimenoajan mittarit 

ehtojen poistuttua. Haastatteluissa kriittiseksi vaiheeksi koettiin ovi- ja ikkunatilaukset, 

sillä niiden dokumentaatio oli koettu todella alhaiseksi. Myös suunnittelutyön 

läpimenoaika tutkimuksessa oli tärkeä, sillä joutoaika pääkuvajonossa ja teknisen 

suunnittelun jonossa oli yhteensä noin 25 päivää vanhassa tilaustoimitusketjussa.  Tällä 

hetkellä jonotusaikaa on myös pääkuvasuunnittelussa ja teknisessä suunnittelussa, mutta 

hajontaa syntyy tilauksista riippuen. Jonotusaikaa on vaikea arvioida tämän hetken 

tietojen perusteella. Suunnittelun koordinoijan mukaan tällä hetkellä asiakas saa 

teknisensuunnittelun työkuvat 2 - 4 viikon päästä tilauksen aikataulutuksesta. Mukaan 

tähän on laskettu suunnittelutyö. Keskiarvo suunnittelutyölle on noin 20 päivää, joten 

jonotusajan voidaan olettaa olevan noin 5 arkipäivää. Pääkuvajono tällä hetkellä 

projektipäälliköiden mukaan kotimaantilauksissa on 2 - 3 päivää. Jos tarkastellaan itse 

suunnitteluprosessin läpimenoaikoja liitteestä 9 ja taulukosta 9 (ks. liite 9 ja s.56), niin 

tämän hetkinen aika pääkuvasuunnittelusta rakennesuunnitteluun on keskiarvoltaan 51 

päivää. Tosin, kun tarkastellaan uuden toimintamallin mukaan toteutettuja tilauksia, 

läpimenoaika on 21,7 päivää. Jos verrataan tätä vuoden 2013 tilastoon, niin 

läpimenoaika oli silloin 85 päivää. Suunnittelun vieminen rakennesuunnittelusta 

teknisen suunnittelun loppuun (seinä- ja lautasuunnittelun läpi) kesti noin 20 päivää. 

Vuonna 2013 tulokset olivat suurin piirtein samat, joten tässä ei tuloksia ainakaan vielä 

uudella toimintamallilla saatu näkymään.  Kokeellisessa tutkimuksessa tarkasteltavien 

tilauksien suunnitteluaikataulut pitivät 82 % läpimenneistä tilauksista. Kolmessa 

tarkasteltavassa tilauksessa oli muutaman päivän suunnitteluaikataulun myöhästymisiä. 

Tässä tosin tulee ottaa huomioon yrityksen uuden tuotantolinjan käyttöönotto 

valmistuksessa, joka aiheutti osan tilauksien uudelleen suunnittelun tuotantolinjan 

käyttöönotto-ongelmien vuoksi. Tilaukset, jotka olivat alun perin suunniteltu tehtäväksi 

uudella 12 metrin runkotuotantolinjalla, jouduttiin suunnittelemaan uudestaan 9 metrin 
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runkotuotantolinjastolle, mikä aiheutti osassa tilauksissa suunnitteluaikataulun 

ylittymisen.   

Ovi- ja ikkunatilauksien dokumentaation ja tilaamisen koettiin ongelmalliseksi tilaus-

toimitusketjussa. Haastateltavien mukaan alihankkijoiden toimitukset koettiin välillä 

joustamattomaksi ja toimitukset tulivat myöhässä tehtaalle. Tilauksien käsittelyssä 

logistiikkajärjestelmä näyttää milloin alihankintatilaukset on tehty ja milloin on niiden 

toimituspäivä, mutta se ei näytä onko toimitus vastaanotettu oikeaan aikaan, jos tilaus 

menee suoraan asiakkaalle. Tilastollista tietoa tästä ei ole saatu riittävästi. Alihankinnat 

pyrittiin tekemään vähintään 7 - 8 viikkoa ennen tilauksen toimitusta. Tarkasteltavissa 

tilauksissa tilaukset tehtiin keskimäärin 13,3 päivää ehtojen poistumisen jälkeen. Tässä 

tutkimuksessa tosin hajontaa antaa ikkuna- ja ovimuutokset tilauksissa ehtojen 

poistumisen jälkeen. Uuden toimintamallin mukaan toimineissa tilauksissa 

läpimenoaika oli 2,4 päivää, mikä vastaa normaaliaikaa ovi- ja ikkunatilauksien 

kestoajassa. Alihankintatilaukset ovat tilaus-toimitusketjun kulussa eräänlainen 

pullonkaulatuote. Ovi- ja ikkunatilauksia ei voida tehdä ennen tilauksen ehtojen 

poistumista, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka yrityksen omaa läpimenoaikaa lyhennetään, 

niin alihankintatilauksien toimitus on 7 - 8 viikkoa tilauksesta. Tavoitteelliseksi 

läpimenoajaksi yritys oli ajoittanut kolme viikkoa alihankintatuotteiden toimitusajaksi, 

mutta tähän ei alihankkijoiden kanssa näissä kehitystoimenpiteissä päästy. 

Alihankkijatuotteiden toimitusajan hallinta on täysin nykyisillään alihankkijoiden 

käsissä, ja kohdeyritys päätti mieluummin panostaa laatuun ja kustannuksien 

vähentymiseen kuin toimitusaikaan tässä vaiheessa tilaus-toimitusketjun 

uudelleensuunnittelua. Kotimaassa tosin tässä pystyään soveltamaan uusia käytäntöjä, 

sillä ovi- ja ikkunatilaukset toimitetaan yleensä kotimaassa suoraan asiakkaalle eikä 

yrityksen tehtaan kautta. Näissä tapauksissa yrityksen oman tuotannon läpimenoajan 

lyhentäminen on mahdollista.  

Tämän tutkimuksen pääasia on itse tilaus-toimitusketjun läpimenoaika tilausten ehtojen 

poistuttua. Läpimenoaika vuonna 2013 oli keskimäärin 8,4 viikkoa. Tavoitteelliseksi 

ajaksi tutkimuksessa asetettiin 4 viikkoa. Uuden toimintamallin mukaan tilauksiin, 

joissa ei ole ehtoja, muutoksia ei enää sallita. Projektipäälliköiden mukaan ainakin 

ensimmäisien kuukausien perusteella tätä on hankala toteuttaa käytännössä. Vanhan 
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toimintamallin mukaan tehtyihin kauppoihin muutosilmoituksen hylkääminen oli 

melkeinpä mahdotonta asiakkaan tai myyjän pyynnöstä. Tosin parannuksiakin 

huomattiin: haastateltavien mukaan uusi toimintamalli ja -käytännöt hakevat vielä 

paikkaansa, mutta parannuksia oli jo havaittavissa. Kokeellisen 

tilauskannantutkimuksen mukaan valitun otannan läpimenoaika ehtojen poistuttua oli 

8,6 viikkoa eli käytännössä on pysytty samassa läpimenoajassa kuin vuonna 2013. Kun 

tarkastellaan tilauksia tarkemmin ja katsotaan vuonna 2014 solmittuja kauppoja, jotka 

on päätoimisesti toteutettu uuden toimintamallin mukaan, todetaan läpimenoajan olevan 

6,4 viikkoa. Mielestäni tämä antaa realistisen tuloksen uuden toimintamallin mukaisesta 

läpimenoajasta. Osaksi läpimenoajan kasvua aiheuttaa myös asiakkaan valitsema 

toimitusviikko. Jos asiakas vaatii tilauksen tietylle toimitusviikolle, niin läpimenoaikaa 

ei lyhennetä varastoinnin avulla, sillä se luo turhia kustannuksia yritykselle. 

Haastateltavat arvelivat läpimenoajan mahdollisesti lyheneväm 5 - 6 viikkoon 

kotimaassa, jos myynnin puoleltakin saadaan dokumentaatio luotettavaksi ja 

yhtenäiseksi. Taulukossa 7 on vertailtu vuoden 2013 läpimenoaikatutkimusta sekä 

uuden toimintamallin mukaisia tuloksia. 

Taulukko 7. Läpimenoaikojen tarkastelu. 

 

Vuonna 

2013 

vanha 

toiminta-

malli 

Vuoden 

2014 koko 

otanta 

Uuden 

toimintamal

lin mukaiset 

tilaukset 

vuoden 2014 

otannasta 

Tarjouskuvajono  14 pv 1-2 pv 1-2 pv 

Tarjouslaskentajono  6,1 pv 2-3 pv 2-3 pv 

Pääkuvan 

suunnittelujono 

14 pv 2-3 pv 2-3 pv 

Teknisen suunnittelun 

jono 

4,9 pv 5 pv 5 pv 

Sopimuksesta 

toimitukseen kuluva aika  

163 pv 130 pv 59 pv 

Pääkuvasuunnittelusta 

rakennesuunnitteluun 

85 pv 50,6 pv 21,7 pv 

Rakennesuunnittelusta 

tuotantoon 

18 pv 19,3 pv 20 pv 

Läpimenoaika ehtojen 

poistuttua 
8,1 vkoa 8,6 vkoa 6,54 vkoa 
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Ulkomaan kaupoissa läpimenoaikaa ja sen nopeuttamisen mahdollisuutta on vaikea 

arvioida, sillä kehitystyö globaalilla liiketoiminta-alueella on paljon hitaampaa. 

Tuotteen osien vakioinnin avulla läpimenoaikaa pystytään ratkaisevasti lyhentämään. 

Tässä vaiheessa on vaikea arvioida paljonko tuotteiden vakiointi näissä kohteissa 

vähentää suunnitteluaikaa ja -kustannuksia sekä helpottaa tuotannon 

materiaalihankintaa ja läpimenoaikoja. Kunnianhimoinen tavoite olisi että tuotteiden 

vakioinnin avulla päästä ulkomaan läpimenoajassa 4 viikkoon, mutta 5 viikkoa on hyvä 

pitää aluksi realistisena tavoitteena. Tällöin alihankintatuotteiden välitysaikataulukin on 

realistisempi ja toimitusajat pysyvät. Ulkomaankaupoissa vakioinnilla voi olla jopa 

kotimaan kauppaa isompi vaikutus tuotteiden läpimenoaikaan, sillä tuotteita tällä 

hetkellä hankitaan myös pääyhteistyökumppaneiden ulkopuolelta asiakasvaatimusten 

mukaisesti. 

Kustannussäästöt uudessa toimintamallissa 

Prosessien uudelleen suunnittelulla ja uuden toimintamallin avulla pyrittiin ratkaisevasti 

säästämään resursseissa ja kapasiteetissa. Uuden toimintamallin käyttöönotto ja 

toimiminen vaaditulla tavalla vaatii aikaa, sillä toimintatapojen sisäistäminen vie 

inhimillisellä puolella aikaa ja myös tietojärjestelmien päivitykset ovat haasteena 

kehittämisessä. Yhtenä ratkaisevana tekijänä kehittämisessä on tietenkin myös 

kustannuksien alentaminen. Tilaus-toimitusketju pyrkiikin toimimaan 

kustannustehokkaasti uuden toimintamallin avulla. Yrityksen suunnittelupuolella oli 

tehty vuonna 2013 kustannusselvitys noin kahden kuukauden seuranta-ajalla, jossa 

tutkittiin muutossuunnittelun kustannuksia. Seuranta-ajalla muutossuunnittelua oli tehty 

yhteensä 13 500 € edestä ja tarkoittaa vuoden mittaa yhteensä 81 000 €.  Nollahintaisia 

suunnittelukustannuksia oli myös syntynyt tilauksista, jotka oli myyty mallistomallina, 

mutta silti suunnittelukapasiteettia tilauksiin oli jälkikäteen käytetty. Näistä tapauksista 

kertyi seuranta-aikana kustannuksia yhteensä 1 440 € eli vastaavasti vuodessa 8 640 €. 

Asiakashyväksynnän jälkeen tehtiin myös muutoksia tilauksiin. Sääntönä yrityksellä on, 

ettei tilauksiin hyväksyntöjen jälkeen sallita muutoksia tai niistä hinnoitellaan erikseen. 

Pääkuvamuutoksia tehtiin 2 740 € edestä eli vuodessa 16 440 € ja muita 
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asiakasmuutoksia tehtiin 28 kappaletta eli yhteensä vuodessa kustannuksia tulee 

vastaavasti 42 000 €. Nämä kustannukset pyritään saamaan minimiin uuden 

toimintamallin avulla. Taulukossa 8 on esitetty kokeellisen tutkimuksen aikana tulleiden 

reklamaatioiden määrät.  

Taulukko 8. Reklamaatiokatsaus uuden toimintamallin alussa 

Tarkasteluväli reklamaatiolle Maalis-

huhtikuu 

2014 

Arvio 

vuosita-

solla 2014 

Vuosi 

2013 

Osasto Tuhat € Tuhat € Tuhat € 

Tarjoussuunnittelu ennen kauppaa 1,3 7,8 6,1 

Myynti 17,8 106,8 92 

Suunnittelu / oma suunnittelu 3,8 22,8 48 

Suunnittelu / alihankinta 3,2 19,2 46 

Oma tuotanto 9,8 58,8 75 

Alihankinta tuotteet  5,9 35,4 96 

Kuljetus 0,4 2,4 14 

Rakennustoiminta HR / AK 5,9 35,4 33 

Virhe työmaalla / asiakaspystytys 1,5 9 34 

Vuosikorjaukset ja takuuasiat 2 12 66 

Yhteensä 51,6 297,6 510,1 

 

Taulukosta nähdään myyntiosaston olevan vieläkin kärkisijoilla reklamaatioissa. Suurin 

osa reklamaatiohyvityksistä oli jouduttu tekemään epäselvän tilaussopimuksen tai 

toimitustapaselosteen vuoksi. Myös muutosilmoituksen myöhästyminen oli aiheuttanut 

yhden reklamaation. Alihankintatilauksien hyvitykset olivat johtuneet: väärästä 

tuotteesta, työstövirheestä, myöhästyneestä toimituksesta tai puutteellisesta laadusta. 

Uuden toimintamallin mukaisesti käsitellyistä tilauksista reklamaatioista ei vielä saada 

näyttöä. Tosin suunnittelu ja kuljetus toimivat jo uuden toimintamallin mukaan ja 

tilastollisesti niiden reklamaatiot ovat alemmat kuin muilla. Tätä voidaan pitää hyvänä 

merkkinä. Jos arvioidaan kahden kuukauden tulosten perusteella kustannukset koko 

vuodelle, ovat ne yhteensä noin 298 000 €. Jos verrataan lukua vuoden 2013 tulokseen, 

niin uuden toimintamallin mukaan voidaan säästää noin 212 000 € vuodessa. 

Uuden toimintamallin avulla pyritään vähentämään uudelleensuunnittelun kuluja, joita 

vielä vuonna 2013 esiintyi. Dokumenttien ristiriidat ja muutosilmoituksien 

systemaattisuuden puute aiheutti suurimman syyn uudelleensuunnittelulle.  Paljon nolla-
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hintaisia muutoksia sallittiin tilauksissa. Näihin tulisi puuttua ensimmäisenä tilaus-

toimitusketjun kustannuspuolen tarkastelussa. On tärkeää määrittää, kuka laskuttaa 

suunnittelun ja materiaalikulut ja ilmoittaa niistä laskutukseen sekä asiakkaalle. 

Asiakkaalle lisäkustannuksien informoinnista vastaa uudessa toimintamallissa 

myyntiosasto. Selvät käytännöt muutossuunnittelun laskutuksesta tulee yrityksen vielä 

laatia. Haastateltavien mukaan tällä hetkellä muutossuunnittelusta hinnoitellaan 

tapauskohtaisesti ja selvää käytäntöä ei ole. Hinnat ja säännöt muutossuunnittelulle on 

laadittu, mutta haastateltavien mielestä selvää tukea tähän toimintaan ei vielä myynti- 

sekä tilaus-toimitusketjulta. Mielestäni tämä johtuu todennäköisesti tiukasta 

tilaustilanteesta, kun kauppaa halutaan tehdä hipomalla uuden toimintamallin sääntöjä. 

Samaa syytä voidaan soveltaa tilauksien toimitusviikkojen muuttamiselle. Jos asiakas 

on halunnut muuttaa sovittua toimitusaikaa, niin se on myynti- tai tilaus-toimitusketjun 

puolelta sallittu. Valmiin tuotteen varastointi ja tilauksien uudelleen ajoittaminen 

tuotantoon aiheuttaa myös kustannuksia. Tämän vuoksi tilaus-toimitusketju pyrkii vielä 

viemään läpi suunnitelman, missä toimitusajan muutosilmoituksesta peritään myös 

korvaussumma muutoskustannuksien kattamiseksi. Taulukossa 9 on esitetty arvio 

tilaus-toimitusketjun kustannussäästöille. 

Taulukko 9. Kustannussäästö arvio uuden toimintamallin mukaiselle tilaus-

toimitusketjulle 

Arvio kustannussäästöille tilaus-toimitusketjussa € 

Suunnittelu   

- Muutossuunnittelu 81 000 

- Nolla-hintainen suunnittelu 8 600 

- Pääkuvamuutokset 16 440 

- Suunnittelu yhteensä 106 040 

Reklamaatio säästöt (sisältävät suunnittelu kustannuksia) 212 000 

 

Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että osa suunnittelun säästökustannuksista voi jo 

sisältyä reklamaatioiden kustannussäästöihin. Realistisin arvio kustannussäästöistä 

saadaan reklamaatioiden kustannussäästöjen avulla, sillä niihin on huomioitu kaikki 

osastot mukaan. Näistä arvioista puuttuu vielä vakiointi-projektin kustannussäästöt. 

Projektille asetettiin tavoitteeksi kerryttää kahden (2) miljoonan euron säästöt 

tulevaisuudessa. Tämän tutkielman tarkastelut soittavat, että huomattava osa näistä 

kustannussäästöistä voidaan kerätä tilaus-toimitusketjun uudelleenjärjestelyillä. 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

4.1 Tulokset  

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, miten tilaus- ja toimitusketjusta voidaan saada 

entistä tehokkaampi. Tutkimuksessa pääasiallisena mittarina käytettiin läpimenoaikaa. 

Vuoden 2013 tilauksien läpimenoaika oli noin kahdeksan viikkoa toimitusehtojen 

täytyttyä. Suurin osa henkilöstöstä koki, että pitkä läpimenoaika johtui huonosta 

dokumentaatiosta. Tähän osasyiksi arvioitiin ammattiosaamisen lisäksi järjestelmien 

epäselvä käyttö. Suunnittelupuolella ei voitu luottaa omiin järjestelmiin tai tilauksien 

dokumentteihin vaan kaikki vähänkin arveluttava asia tarkistettiin. Pahimmassa 

tapauksessa sama epäselvyys tarkistettiin moneen kertaan samasta tilauksesta tilaus-

toimitusketjun edetessä varsinkin jos kyse oli muutosilmoituksista. Tästä syystä 

jonotusaikaa syntyi paljon tilauksen tarkastuskäsittelyistä.  

Yrityksen tuotevalikoima markkinoilla on todella laaja, sillä myynti ei keskittynyt 

kohdeyrityksen mallistomallien ympärille vaan asiakasmallien myyntiin. Läpimenoaika 

omissa mallistomalleissa koettiin hyväksi ja viivästyksiä tilaus-toimitusketjussa toivat 

haasteelliset asiakasmallit. Tuotteita tehdään grillikatoksista isoihin, tuhansien neliöiden 

investointikohteisiin. Tämän takia resurssit vaativat monitaitoista henkilöstöä 

suunnittelussa sekä tuotannossa. Tuotevalikoiman laajuutta pidetään yllä myös 

alihankkijapuolella, kun tuotetarjontaa ei ole rajoitettu vakioituihin ratkaisuihin. 

Haastatteluissa toivottiinkin kohdeyrityksen luovan suunnittelusäännöt, jotta 

suunnitteluratkaisut eivät ole rajattomat. Vakioinnin avulla pystytään ehkäisemään 

virheitä sekä asettamaan vakiointiratkaisut tuotteille jokaisessa liiketoiminta-alueessa. 

Myös suunnittelun ja tarjouslaskennan prosessit helpottuvat, kun voidaan käyttää 

vakioituja ratkaisuja.  

Kehitystutkimuksissa on tietenkin tarve parantaa kustannustehokkuutta tutkittavassa 

kohteessa. Kustannukset toimivatkin toisena tarkasteltavana kehityksen mittarina. 

Tutkinnan aikana huomattiin kustannusreikiä suurimmaksi osaksi löytyvän tilaus-

toimitusketjun nolla-hintaisissa reklamaatioissa, muutosilmoituksissa ja 
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reklamaatiohyvityksissä, jotka olisi todennäköisesti voitu ehkäistä hyvin toimivalla 

tilausdokumentaatiolla.  

Tilaus-toimitusketjun uudelleensuunnittelussa keskityttiin tilauksen vastaanoton 

kehittämiseen. Suurimmat muutokset tehtiin myyntiosaston ja projektipäällikön 

tehtävien jaossa. Myyntiosastolle annettiin vastuu tarjousketjun hoitamisesta, 

aikatauluttamisesta sekä tilauksen luomisesta sopimusvaiheeseen asti. Tämä menetelmä 

koettiin ainakin kevään 2014 tarjouslaskennassa ja -suunnittelussa hyväksi, sillä 

tarjoussuunnittelun jonotusaika oli vähäinen, 1 - 2 päivää, ja tarjouslaskennan 

jonotusaika laski 2 - 3 päivään.  Nämä tulokset antavat viitteellistä tietoa siitä, että 

tarjousketjutoimintojen siirtäminen kokonaan myyntiosaston alle oli oikea ratkaisu.  

Tilauksen läpimenoajat valmistusprosessissa ovat pitkiä. Vuoden 2013 lopussa tilauksen 

valmistus sopimuksesta toimitukseen kesti 163 päivää eli noin 5,8 kuukautta. Turhia 

jonotusaikoja tilauksen käsittelyssä löytyi suunnittelu- ja tuotantojonoista. 

Tuotantojonot syntyivät usein dimensiojakojen perusteella, kun tietyt dimensiot pyrittiin 

ajamaan tehtaalla samaan aikaan. Tuotannon kehitystä tapahtui uuden linjan siirrolla ja 

uusien liima- ja sormijatkolinjojen investoinnilla. Näin pyrittiin kapasiteettia nostamaan 

tuotannossa, ja poistamaan tuotantojonoja. Tutkimuksessa keskityttiin tilaus-

toimitusketjun jonojen poistamiseen eli suunnitteluvaiheiden nopeuttamiseen. 

Ratkaisevana tekijänä tässä oli dokumentaation ja järjestelmien systemaattisuus 

tilauksien käsittelyssä. Oma henkilöstö tarkisti tilauksien dokumentaation järjestelmistä, 

sopimuksista ja toimitustapaselosteesta, sillä luottoa dokumentaatioon ei ollut kovin 

paljoa. Luottamuksen palauttamiseksi ja ristiriitaisten dokumenttien poistamiseksi 

nimitettiin projektipäälliköt, jotka ottivat vastuun tilauksien viemisestä koko 

toimitusketjun läpi. Tämän lisäksi suunnitteluvaiheen helpottamiseksi asiakkaalle 

painotettiin, että muutoksia ei tehdä tilauksiin enää toimitusehtojen poistuttua. Tässä 

vaiheessa yritys pyrki vielä pitämään 8 viikon lukitun läpimenoajan tilauksissa. Tilaus-

toimitusketjun kehittämisessä haluttiin aluksi keskittyä järjestelmälliseen ja yhtenäiseen 

tilauksien käsittelyihin niin kotimaassa kuin ulkomaan liiketoiminta-alueilla. Ulkomailla 

kehityksen vieminen oli hitaampaa ja yhtenäisen tilauskäsittelyn vieminen globaalille 

liiketoiminta-alueelle eteni merkittävämmin vasta huhtikuussa 2014. 
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Aiemmin mainittiin tilauksien käsittelyaikojen olevan pitkiä talonvalmistusalalla. 

Läpimenoaikojen tarkastelussa tehtiin kokeellinen osio kotimaan 22 tilauksesta, missä 

pyrittiin vertailemaan uuden ja vanhan toimintamallien läpimenoaikoja prosessin eri 

vaiheissa. Ratkaisevia eroja todettiin tilauksien koko toimitusketjun ajassa, sillä se laski 

33 päivää. Uuden toimintamallin mukaan tehdyissä sopimuksissa läpimenoaika koko 

toimitusketjussa oli laskenut jopa 104 päivää eli 59 päivään. Suunnittelun huomattiin 

nopeutuneen eniten pääkuvasuunnittelun ja rakennesuunnittelun välillä. Näissä 

vaiheissa koettiinkin haastatteluiden mukaan olevan eniten ongelmia tilauksien 

dokumenttien kanssa. Merkittävää muutosta uudella toimintamallilla ei tullut tekniseen 

suunnitteluun. Läpimenoaika oli vanhan toimintamallin mukaan tilauksissa keskimäärin 

8 viikkoa vuonna 2013. Kokeellisessa tutkimuksessa läpimenoaika ei parantunut 22 

tilauksen joukossa. Sitä vastoin yhdeksän tilausta, jotka vietiin läpi uuden 

toimintamallin mukaan, niin saivat läpimenoajaksi 6,5 viikkoa.   

4.2 Arviointi  

Liiketoimintaprosessin uudelleensuunnittelu rakennusalan yrityksessä vaatii paljon 

aikaa. Muutokset prosessissa tulee olla ennalta hyvin suunniteltu ja yhteydessä 

yrityksen strategian ja vision kanssa. Tutkimuksessa hyödynnettiin olemassa olevaa 

kirjallisuutta rakennusalan yrityksien prosessien uudelleensuunnittelusta sekä 

prosessijohtamisen ja prosessien mallintamisen eri menetelmistä. Aiheesta löytyi paljon 

aineistoa ja sisällöllisesti aineistot käsittelivät samantyyppisiä ratkaisuja prosessien 

kehittämisessä. Rakennusalanteollisuudessa on paljon kritisoitu prosessijohtamista ja 

prosessien uudelleensuunnittelua tuotevariaation vuoksi, sillä tuotteiden vakiointi on 

todella pitkäjänteistä ja resursseja vievää. Tuloksien näkymiseen rakennusteollisuudessa 

menee yleensä odotettua pitempi aika ja jos kehitystä ei pyritä jatkamaan koko 

kehitysprosessin aikana, niin tulokset eivät usein vastaa asetettuja tavoitteita.  

Tutkimuksessa käytettiin tiedonkeruumenetelmänä teemahaastatteluja sekä 

yksilöhaastatteluja. Tämän lisäksi hyödynnettiin yrityksen asiakirjoja ja tietojärjestelmiä 

tutkimuksessa. Tuloksien luotettavuus perustuu siis suurelta osalta näihin kahteen 

lähteeseen. Haastatteluista saatujen tietojen luotettavuus tarkastelussa tulee olla 

kriittisempi kuin tilastollisten analyysituloksien tarkastelussa. Haastatteluissa on aina 
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vaarana, ettei tutkittava ymmärrä kysymystä oikein tai vastaus ei ole todenperäinen. 

Tämän vuoksi kehitysmenetelmien kartoittamisessa pyrittiin haastattelemaan 

myyntiosaston, tilaus-toimitusketjun sekä johtoryhmän jäseniä. Näin pyrittiin saamaan 

mahdollisimman todenmukainen käsitys tilaus-toimitusketjun toiminnasta. Prosessin 

mallintaminen perustui tutkijan tulkintaan nykytilasta ja sen kehitystarpeista. Tutkijan 

kokemat ilmiöt ja kuvaukset eivät välttämättä anna kokonaiskuvaa kaikista tilauksiin 

vaikuttavista tekijöistä, mutta mallintamisessa on pyritty löytämään isoimmat ongelmat 

tilaus-toimitusketjun toiminnassa.  Prosessien uudelleensuunnittelun ongelmana onkin, 

ettei uuden prosessimallin tuloksia pystytä näkemään muuten kuin testaamalla uutta 

toimintamallia käyttöön eli todelliseen tuotantoon. 

Tässä tutkimuksessa ei saatu todennettua kunnolla prosessien uudelleensuunnittelun 

tuloksia pitkien läpimenoaikojen vuoksi. Kehitystoimenpiteiden vaikutukset 

tilauskannassa nähdään paremmin vasta syksyllä 2014, kun koko tilauskanta pyörii 

uuden toimintamallin mukaisesti. Tilaus-toimitusketjun kehityksen lisäksi läpimenoajan 

merkittävänä lyhentäjänä voidaan pitää tuotteiden vakiointia. Yhdessä vakioinnin, 

dokumentaatio- ja järjestelmäparannuksien sekä uuden toimintamallin ansiosta pitäisin 

mahdollisena noin 5 viikon läpimenoaikaa toimitusehtojen poistuttua keväällä 2015. 

Kustannussäästöjä uuden toimintamallin avulla voidaan reklamaatiotarkastelun 

perusteella saavuttaa realistisesti yli 200 000 € edestä vuoden 2013 tasosta. Suurin 

painoarvo tilaus-toimitusketjun säästöissä on suunnittelun ja alihankinnan onnistuneilla 

muutoksilla. 

Tutkimusmenetelmän osoittamien muutosten avulla saadaan varmasti hyötyä 

yritykselle, mutta tuloksien näkyminen tässä vaiheessa on vielä pientä, sillä se vaatii 

aikaa. Tässä tutkimuksessa tilaus-toimitusketjun uuden toimintamallin implementointi 

tapahtui nopealla aikataululla.  Muiden osastojen ja sidosryhmien kehittäminen yhtä 

aikaa tilaus-toimitusketjun kanssa oli haasteellista. Kehitys ja uudelleensuunnittelun 

vaatimien toimenpiteiden toteutus esim. myynnistä ei kulkenut samalla tahdilla kuin 

tilaus-toimitusketjussa, mikä aiheutti viivästymisiä tuotekokonaisuuksien toimituksissa. 

Myyntiosaston dokumentaation ja tilauksien systemaattisen käsittelyn puute aiheutti 

läpimenoaikojen kasvua, sillä tilauksia ei pystytty käsittelemään joustavasti eteenpäin 

tilaus-toimitusketjussa. Tuotannon kehitystoimenpiteet vaikuttivat myös läpimenoajan 
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tilapäisiin viivästymisiin, sillä uusi linjasto ei heti toiminut suunnitellulla kapasiteetilla, 

niin suunnittelua jouduttiin tekemään kahteen kertaan joissakin tilauksissa. Näissä 

tapauksissa tarkasteltavien tilauksien sopimukset ja toimitustapaselosteet sekä muu 

dokumentaatio oli tehty vanhan toimintamallin mukaan, mikä aiheutti viivästyksiä 

tilauksien virtaviivaisessa kulussa suoraan lukitun 8 viikon toimitusajan toteutumiseen. 

Tilauksien, jotka oli tehty uuden toimintamallin käyttöönoton jälkeen tai käyttöönoton 

aikana, läpimenoaikojen keskiarvo oli 6,5 viikkoa. Näissä tilauksissa dokumentaatio oli 

pyritty tekemään uuden toimintamallin mukaan, ja toimitusviikot ajoitettu tuotannon 

vapaan kapasiteetin mukaan. 

4.3 Jatkotutkimuksien ja kehittämisen aiheita 

Tutkimuksen aikana havaittiin tilaus-toimitusketjun olevan odotettua laajempi 

kokonaisuus ja sidosryhmien vaikutus tilaus-toimitusketjun kehittämiseen oli suurempi 

mitä aluksi uskottiin. Kirjallisuudessa painotettiin tietojärjestelmien kehittämisen 

tärkeyttä prosessien uudelleensuunnittelussa. Tämän vaiheen kehittäminen yhtenäiseksi 

prosessin kanssa on erittäin haasteellista varsinkin tuotteiden vakiointia 

implementoitaessa tilaus-toimitusketjuun. Tuotteiden vakioinnissa kannattaa 

kohdeyrityksen ottaa alihankintayritykset mukaan ja luoda sitä kautta yhtenäisiä 

ratkaisuja tuotteisiin ja sillä tavoin pyrkiä nopeuttamaan esimerkiksi ovi- ja 

ikkunatoimittajien toimitusaikoja. 

Jatkoseurannassa yrityksen tulisi tehdä uusi tutkimus tilauskannan läpimenoajoista, kun 

kehitystoimenpiteet on suoritettu loppuun. Jos tutkimus tehdään ennen vakiointi- 

projektin loppuun viemistä, voi tuloksissa esiintyä hajontaa. Suosittelisin läpimenon 

uutta tarkastelua vasta vuoden 2015 keväällä. Kustannuksien tarkkailussa yrityksen 

kannattaisi mitata muutosilmoituksien laskutusta ja nolla-hintaisten reklamaatioiden 

määrää. Nämä ovat iso kustannuserä tilaus-toimitusketjussa. 

Tilaus- ja toimitusketjun on syytä toteuttaa jatkuvaa katselmointia myyntiosaston 

toimittamiin tilaussopimuksiin, toimitustapaselosteisiin sekä tietojärjestelmien käyttöön. 

Välitön palaute myyntipäälliköille virheistä tulee antaa myös jatkossa, jotta vanhan 

toimintamallin mukaiset viiveitä ja kustannuksia aiheuttavat tottumukset pystytään 
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kitkemään pois. Mielenkiintoisena jatkotutkimuksena voidaan pitää myyntiosaston 

osaamisen ja kehittämisen ylläpidon menetelmiä. Tutkimuksen aikana kaivattiin paljon 

myyjien aktiivista ja päivitettyä koulutusmateriaalia kohdeyrityksen tuotteista. Näiden 

koulutusmateriaalien luominen vakiointiprojektin jälkeiseen tilanteeseen on hyvin 

perusteltua myyntiprosessin tuloksellisuuden kannalta. 
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Liite 1. Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelun toiminnoista 

Taulukko 10. Kehitystoimenpiteet liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelun 

käyttöönotossa (Mansar ja Reijers, 2007).  

Viitekehyksen komponentti Paras toimintatapa Määritelmä

Asiakas Hallinnan uudelleen ohjaus, sopimusten vähentäminen Siirrä toimintaa lähemmäs asiakasta, vähennä kontaktien 

numeroa asiakkaiden ja kolmansien osapuolien välillä

Tuote Ei vaadi toimintaa

Operatiivinen liiketoiminta Tilaus tyypit, tehtävien eliminointi, kiireellisyys 

järjestys, tehtävien yhdistäminen, tilauspohjainen työ

Määrittele mitä tehtävät liittyvät toisiinsa saman 

tyyppisissä tilauksissa ja tarvittaessa erota uuudeksi 

liiketoiminnaksi, eliminoi tarpeettomat tehtävät 

liiketoiminnasta, harkitse pää toiintaa kahdeksi tai 

useammaksi vaihtoehtoiseksi toiminnaksi, yhdistä 

mitättömiä tehtäviä isommiksi tehtäviksi, harkitse erä-

prosessoinnin ja kausittaisten aktiviteettien poistamista

Käyttäytymis liiketoiminta Uudelleen järjestäytyminen,  tilaus päättäväisyys, 

parrallelismi, odotukset

Liikuta tehtävät oikeille paikoilleen, päättäväisyyttä 

panoksia vievissä tilauksissa, harkitse voiko tehtäviä tehdä 

rinnakkain,  Suunnittele liiketoiminta tyypillisille tilauksille 

ja erota erikoistilaukset normaali virtauksesta, 

Ulkoinen ympäristö Luotettava kumppani, ulkoistaminen, 

vuorovaikutteisuus

Käytä kehityksen informaatio apuna luotettavaa 

kumppania, harkitse liiketoiminnan ulkoistamista, harkitse 

standardisoitua vuorovaikutusta asiakkaiden ja  

kumppaneiden välillä

Organisaation rakenne Tilaus tehtävät, joustavat tehtävät, keskitys, jaa 

vastuualueita, asiakas tiimit, lukumäärän sitouttamine, 

projektipäällikkö

Anna työntekijöiden tehdä niin monta työnkuvaa kuin on 

mahdollista, järjestä resurssit joustavuuden kannalta, 

kaikkiin resursseihin tulee keskittyä samalla tavalla,  vältä 

vastuunjakamista eri funktionaalisten ryhmien välillä,  

harkitse tiimejä ,jotka  huolehtivat kokonaan erityyppiset 

tilaukset,  minimoi osastoja ja ryhmiä prosessista,  määrää 

projektipäälliköt eri tyyppisille tilauksille

Organisaation henkilöstö Lisäreisurssit, spesialisointi-generalisointi, valtuus Harkitse lisäresurssia jo omat eivät riitä, luo henkilöstöstä 

erikois-yleistaitoinen, anna henkilöstölle enemmän valtaa 

ja tuota keskitason johtamista

Informaatio Jatkuva seuranta, bufferointi Tarkista kompetenssit ja tulevat materiaalit sekä ulostule 

ennen tilauksen toimitusta asiakkaalle, päivityksien 

systemaattisuus

Teknologia Tehtävien automaatisuus, integroitu teknologia Harkitse automatisoituja tehtäviä, yritä parantaa fyysisiä 

pakotteita liiketoiminnassa uuden teknologian avulla
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Liite 2. Hannuksen ja Laamasen viitekehykset  liiketoimintaprosessien 

kehittämiseen.  

Taulukko 11. Hannuksen ja Laamasen viitekehykset liiketoimintaprosessien 

kehittämiseen. (Hannus 1994, Laamanen 2001). 
Hannus Laamanen

Vaihe Sisältö Sisältö

Vaihe 1 Mobilisointi:                                                 

- Kehittämishankkeen suunnittelu ja 

käynnistäminen

- Muutoksen perustelu ja vision 

määrittäminen

- Strategian täsmentäminen 

tarvittaessa

Prosessin rajaaminen:                        - 

Yhteinen käsitys prosessista ja 

kehitystarpeista

- Sopimus kehittämisestä 

prosessinomistajan kanssa

Vaihe 2 Muutoksen hallinta:                                            

- Kehittämishankkeen organisointi

- Tehtävänjako

Asiakkaiden

tunnistaminen:

- Asiakkaat ja muut sidosryhmät

- Tarpeet odotukset ja vaatimukset

Vaihe 3 Analyysi:                                                         

- Ydinprosessien tunnistaminen

- Valittujen prosessien kuvaaminen ja 

analysointi

Kuvaaminen ja

mittaaminen:

- Käsitys prosessin toiminnasta ja 

suorituskyvystä

Vaihe 4 Suunnittelu - Prosessien 

uudelleensuunnittelu

- Uuden toimintamallin määrittely ja 

pilotointi

Tavoitteiden

asettaminen:

- Käsitys kehittämismahdollisuuksista                         

- Uudet suorituskykytavoitteet

- Osaprojektit

Vaihe 5 Toimeenpano:                                                                                           

- Muutosvalmiuksien kehittäminen

- Uusien rakenteiden ja järjestelmien 

toteuttaminen ja käyttöönotto

- Siirtymävaiheen hallinta

Ratkaisun luominen ja

testaus

- Uudet ratkaisut

- Parannukset ratkaisuihin ja varmuus 

ratkaisujen

toimivuudesta

Vaihe 6 Jatkuva

uudistuminen

- Muutosprojektin jälkeiset tehtävät

- Johtaa uuteen kehittämisprojektiin

Muutosten

toteuttaminen:

- Investoinnit, uudelleenorganisoinnit, 

koulutukset

- Ensimmäiset merkit paremmasta 

tuloksesta

Vaihe 7

Pysyvyyden

varmistaminen ja arviointi:

- Opit ja oivallukset

- Päätös, miten jatketaan

- Tunnustus hyvin suoritetusta työstä
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Liite 3. Prosessikaavio tilaus-toimitusketjun nykytilasta 
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Liite 4. Tarjousketjun prosessikaavio 
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 Taulukko 12. Tarjousketjun toiminnot  

Tarjousketju

Tehtävä Vastuu Kuvaus vaiheesta

Myyjällä on vastuu 

etsiä talo mallistosta 

asiakkaan tarpeita 

vastaava talomalli

Myyjä tekee asiakkaan toiveiden mukaisen 

tarvekartoituksen ja käy läpi sopivia mallistoja niihin. 

Jos mallistomalleista ei löydy sopivaa tuotetta 

asiakkaalle, voi myyjä kertoa muutosmallien 

mahdollisuuksista ja suunnitelupalveluista

Asiakas vastaa 

päätöksestään 

tarjouksen suhteen

Asiakas tekee päätösen haluaako käyttää yrityksen 

valmiita mallistomalleja vai muutosmallista 

tarjouspyynnön 

Myyjä ja asiakas ovat 

velvoitteisia antamaan 

oikeanmukaiset 

dokumentit 

tarjouslaskentaa

Myyjän tulee kerätä kaikki vaadittavat tiedot 

tarjouksen laatimiseksi. Tässä vaiheessa myös 

asiakkaan tulee tietää  haluamansa tuotteet, jotta 

tarjous saadaan laskettua mahdollisimman tarkasti

Tarjoussuunnittelijat 

vastaavat suunnittelun 

olevan tarjouspyynnön 

dokumentteja vastaava

Tarjoussuunnittelussa tehdään kuvat tarjouksien 

laskentaa: muutosmalleista, kilpailijoiden malleista, 

asiakasmalleisa

Tarjouslaskijat 

vastaavat tarjouksen 

laskennallisuuden 

oikeanmukaisuudesta

Lasketaan kuvien perusteella kustannustarjous

Tarjouslaskenta Sisältää tarjouskuvat ja laskelmat

Myyjä Myyjälle toimitetaan tarjous, joka välittää sen 

asiakkaalle

Asiakas on velvollinen 

pitämään huolen 

tarjouksen suhteen 

tehtävistä päätöksistä. 

Apunaan hän voi 

käyttää myyjää

Asiakas käy tarjouksen läpi ja tekee päätöksen 

tarjouksesta. Jos asiakas ei ole tyytyväinen 

tarjoukseen, hän voi tehdä siitä muutospyynnön 

myyjälle

Tarvekartoituksen 
määrittely

Päätös 
muutosmalli vai 

mallistomalli

Tiedot 
tarjouspyynöstä

Muutosmalli menee 
tarjousuunnitteluun

Tarjouslaskenta 
tilaukselle

Tarjous

Tarjouksen  
vastaanotto

Tarjouksen 
hyväksyminen/
hylkääminen/ 
muuttaminen
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Liite 5. Tilauksen vastaanoton prosessikaavio 
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Taulukko 13. Tilauksen vastaanoton prosessikaavio  

Tilauksen vastaaotto tilaus-toimitusketjuun

Tehtävä Vastuu Kuvaus vaiheesta

Myyjä ja asiakas 

vastaavat dokumenttien 

tiedoista

Tässä vaiheessa tarjouskuvien pitää olla 

asiakkaan hyväksymät, Myyjän tulee kerätä 

toimitustapaseloste, sopimukset, tuotteiden 

tiedot,

Myyjän vastuulla 

dokumenttien toimitus 

eteepäin

Edellä olevan vaiheen kaikki dokumentit 

mitä tarvitaan pääkuvien, perustuksien ja 

energialaskennan tekoon

Toimitusvastaava Toimitusvastaava ottaa tilauksen tilaus-

toimitusketjussa vastaan ja hyväksyy sen

Suunnittelun koordinoija Suunnittelun koordinoinnissa 

aikataulutetaan tilauksen pääkuvien ja 

perustuskuvien valmistuminen sekä 

aikataulutetaan tekninen suunnittelu

Myyjä, tuotannon 

toimihenkilö, 

toimitusvastaava, 

laskutus

Myyjä katsoo alustavan toimitusajan 

tuotteelle, tämän jälkeen tuotannon 

vastaava ajoittaa tilauksen tuotantoon, 

toimitusvastaava huolehtii siitä että 

toimitusviikon muuttuessa myös 

tuotantokapasiteetin aikavaraus 

muutetaan, laskutus seuraa vielä 

toimitusajan vahvistumista tuotannon 

kapsiteetistä

Suunnittelija Suunnitellaan lupakuvat ts. pääkuvat ja 

perustuskuvat tilaukselle. Samalla tehdään 

energia laskenta lupia varten. Näiden 

dokumenttien avulla asiakas voi hakea 

tarvittavan rakennusluvan. Kuvat 

dokumentoidaan tietojärjestelmään.

Toimitusvastaava/ Myyjä Dokumentit alustavista lupakuvista 

toimitetaan tietojärjestelmästä asiakkaalle.

Toimitusvastaava/ Myyjä toimitusvastaava tai muu valtuutettu 

henkilö ilmoittaa myyjälle kuvien 

valmistumisesta

Myyjä kerää 
tarvittavat 

dokumentit

Dokumentit

Tilauksen läpikäynti 
ja toimitus 
eteenpäin

Tilauksen 
suunnittelun 
koordinointi

Tuotanto-
kapasiteetin 

tarkastus

Pääkuvasuunnitelu

Energialaskenta

Perustuskuva-
suunnittelu

Kuvat tilauksesta

Tilauksen pääkuva-
suunnittelun 

ilmoitus myyjälle



    LIITE 5(3) 

 

 

Myyjä Myyjä toimittaa lupakuvat asiaakkaalle

Asiakas Asiakas käy kuvat läpi, asiakas hakee 

rakennuslupaa kuvilla tai tekee muutoksia 

kuviin

Toimitusvastaava/ Myyjä Tilauksella on 3 ehtoa: käsirahaehto, 

rakennuslupaehto, asiakashyväksyntäehto. 

Näitä seuraa myyjä ja toimitusvastaava. 

Ennen ehtojen poistumista tilaus ei etene 

toimitusketjussa eteenpäin

Toimitusvastaava Kun ehdot ovat poistuneet asiakastilaus 

siirtyy toimitusvastaavan vastuulle. Hän 

vastaa tilauksen etenemisestä ja asiakkaan 

kanssa yhteydenpidosta tarvittaessa

Toimitusvastaava/ 

tuotannon toimihenkikö

Ovet ja ikkunat tilaa toimitusvastaava tai 

muu tuotannon toimihenkilö resurssien 

mukaan. Alihankinta tilaukset tehdään 8 

vkoa ennen toimitusta

Tilauksen lukitus. Tämän vaiheen jälkeen 

muutoksia tilaukseen ei enään oteta ja 

tilauksen 8 vkon läpimenoaika käynnistyy

Toimitusvastaava/ 

suunnittelun koordinoija

Tilaus menee tekniseen suunnitteluun, 

jonka suunnittelijan koordinoija on 

aikatauluttanut. Toimitusvastaava huolehtii 

mahdollisista teknisen suunnittelun 

asiakkaaseen liittyvistä ongelmista

Pääkuvien + muiden 
dokumenttien 

toimitus asiakkaalle

Ehtojen seuranta

Tilauksen ja 
asiakkaan 

siirtyminen 
toimitusvastaavalle

alihankintatila
ukset

Tilauksen 
siirtyminen 
eteenpäin 

suunnittelussa

Tilauksen 
hyväksyntä/ 
muutosten 
tekeminen
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Liite 6. Suunnittelun prosessikaavio  
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Taulukko 14. Suunnitteluketjun toiminnot  

 
Suunnitteluketju

Tehtävä Vastuu Kuvaus vaiheesta

Myyjä/laskutus Rakennuslupaehdon ja 

asiakashyväksyntäehdon tarkistamisesta 

vastaa myyjä. Käsirahan maksun poistaa 

yrityksen laskutusosasto

Myyjä Tekniseen suunnittelun tarvittavat 

dokumentit tietojärjestelmissä: pääkuvat, 

perustuskuvat, toimitustapaseloste, 

asiakastiedot, alihankinnat

Asiakas/toimitusvastaava/ 

myyjä

Asiakaan haluamien muutoksien ilmoitus 

tilaukseen. Myyjä tekee 

muutosilmoituksen.

Toimitusvastaava Varmistetaan tilauksen toimitusaika ja 

poistetaan ehdot

Suunnittelija pääkuvien pohjalta tehdään: 

rakennesuunnitelu, energialaskut, 

lujuuslaskut yms.

Suunnittelija Suunnitellaan: hirsikaaviot, tolpat,länget, 

erikoistyöstetyt palkit, palkit yms.

Suunnittelija Suunnitellaan: lautatavarat ( seinät, 

lattiat, paneelit) ja lasketaan tuotanoon 

tarvittava massa

Alihankkija Alihankinnasta tilataan: Kattoristikot, 

palkkeja, päätykolmioelementit, 

erikoisteräs osat, kattoelementit

Suunnittelija Alihankinnasta tilataan: katot, portaat, 

kaiteet, lauteet, puukuitueristeet, 

ympärikäsitelly listat yms.

Alihankkija Alihankinnasta tilataan mm. rauta-

tarvikkeet

Ilmoittaa ehtojen 
poistumisesta

Dokumentit ja 
toimitusehdot

Asiakkaan 
tilaustarpeen 
muuttuminen

Rakennesuunnittelu

Seinä 
kuvasuunnittelu

Lautatavarasuun-
nittelu

Rakenteellisten 
alihankinta 
tavaroiden 
valmistus

Alihankinta 
erillisesti tilattaville 

tavaroille 

Rungon perustan 
alihankinnan 

valmistus

Tilauksen 
aikataulutta-

minen 
tuotantoon
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Liite 7. Prosessissa löytyneet kehitystarpeet  

Taulukko 15. Haastatteluiden tulokset  

Liiketoimintaprosessin kehitystarpeet

Prosessissa ilmentyvä ongelma Prosessinosasto: 

Tuotanto/Suunnittelu/M

yynti/ 

Kuljetus/Alihankinta/ 

Tarjouslaskenta

Syy Seuraus Kehitysidea Mittari

Asiakas liian kaukana 

suunnitteluprosessista jos on tarkoitus 

tehdä asiakaslähtöistä suunnittelua

Koko prosessi Liiketoimintamalli ei 

perustu kokonaan 

asiakaslähtöisyyteen

Virheiden todennäköisyys isonee, 

asiakas liian kaukana 

suunnittelijoista, jolloin asiakkaan 

toiveet/muutokset eivät välity aina 

suunnitteluun asti 

tilaus-toimitusketjun mallin 

muutos

Reklamaatiot 

virheistä

Suunnitteluaikataulut eivät pidä Suunnittelu Muutokset 

toimitustapaselosteissa, 

pääkuvien ja 

toimitustapaselosteiden 

erilaisuudet

Suunnitteluaikataulut eivät pidä, 

tilauksen läpimeno ajan 

piteneminen

Suunnittelusääntöjen 

ymmärtäminen 

myyntipuollea

Suunnitteluaikoja 

mitataan, mutta 

muutoksia 

suunnitteluvaiheessa 

ei mitata

Tietojärjestelmien tiedot eivät pidä 

paikkaansa 

Myynti Myyjät syöttävät 

CRM:n 

asiakasvaatimukset 

tilauksista, ongelmia 

syntyy kun tiedot on 

täytetty väärin ja 

korjaukset on tehty 

johonkin väärään 

lomakkeeseen

Tietoja joutuu selvittelemään 

suunnittelupuolella ja 

varmistelemaan myyjiltä tilauksen 

yksityiskohtia, suunniteluaika siis 

kasvaa

Varsinaista kehitystä ei 

tarvita muutakuin 

huolellisuutta ja 

perehdytystä CRM:n 

käyttöön

Muutoslaskutus ei ole systemaattista Myyjät Perehdytyksen puute, 

välinpitämättömyys

Ylimääräisestä suunnitteluajasta ei 

laskuteta ollenkaan, tilauksen 

loppuhinta voi olla myös väärä

Muutoslaskutuksen 

systemaattisuus pakolliseksi 

myyntipuolelle

Muutosilmoituksien 

määrä vs. laskutus

Tällä hetkellä työntekijöiden 

tyytyväisyys ei ole huipussaan 

Koko prosessi Tulevat muutokset ja 

epätietoisuus 

varjostavat 

työntekijöiden 

työskentelyä

Vaikuttaa työntekoon sekä 

mielialaan, jotka voivat 

pahimmassa tapauksessa vaikuttaa 

asiakkaaseen tai tilaukseen

Johdon ja esimiesten 

oikeanmukaiset johtamis- 

ja tukitoiminnot 

henkilöstölle vaikeana 

aikana

Virheet suunnittelussa Suunnittelu Suunnittelun 

porrastaminen useaan 

eri spesialistointiin

Virheitä voi tulla ja jos tuntemusta 

ei ole kaikilta suunnittelun osa-

alueita niin edellisen vaiheen 

virheitä ei välttämättä edes osaa 

tunnistaa

Suunnittelussa tulisi yhdistää 

tai yksinkertaistaa

rakennetta. Uudessa

rakenteessa tosin tulisi ottaa 

huomioon, kuinka

asiakaskin saadaan mukaan

suunnitteluprosessiin.

Reklamaatiot 

virheistä

Perehdytyksen puute järjestelmä 

muutoksissa

Myynti ja Suunnittelu Suunnittelupuolella 

järjestelmän kehitys

menee koko ajan

eteenpäin. 

Suunnitelun vaikeutuminen ja eri 

tekniikan suunnittelussa, jos 

perehdytys ei ole kunnossa

Perehdytyskoulutukset 

pidetään kiireestä 

huolimatta ja pidetään kiinni 

aikatauluista

Informaation puute Koko prosessi Tiimipalavereita on 

vain tuotannossa. 

Muissa yksiköissä ei 

ole minkäänlaista 

viikko palaveria ellei 

lasketa kuukausi 

palavereita tuotannossa 

esimerkiksi.

Tiedon puute tilauksissa, 

harrastetaan liikaa turhaa kyselyä 

ja/tai ei osata kysyä oikeilta 

ihmisiltä tietoa

Palavereita tulisi lisätä esim. 

palaveri omilla osastoilla 

olisi kerran viikossa tai 

kuukaudessa, jossa 

käyteäisiin läpi 

radikaalimmat muutokset 

tilaus.toimitusketjusta

Toimitustapaseloste puutteellinen Suunnittelu ja alihankinta Tilauksen 

toimintatapaseloste ei 

ole täytetty oikein tai 

jätetty vajaaksi myyjän 

tai asiaakkaan toimesta

Alihankinta tilauksia ei voida tehdä 

tai suunnittelutyö ei etene

Asettaa selvät säännöt 

myyjille dokumentteihin, 

jotka koskevat tilausta. 

Asiakkaan okein ohjaus 

myyntitilanteessa eli kaikki 

tarvittavat tiedot, jotka 

suunnittelussa tarvitaan 

tulee tietää ennen 

sopimuksen 

allekirjoittamista.

Reklamaatiot 

virheistä

Tarjouslaskenta erilaista eri 

liiketoiminta-alueilla

Tarjouslaskenta Eri maat käyttävät eri 

ohjelmia

Eri järjestelmät hidastavat ja 

vaikeuttavat tarjouslaskentaa

Kaikkiin maihin voisi yrittää 

viedä Masteria tai muuta 

laskenta työkalua eteenpäin
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Liiketoimintaprosessin kehitystarpeet

Prosessissa ilmentyvä ongelma Prosessinosasto: 

Tuotanto/Suunnittelu/M

yynti/ 

Kuljetus/Alihankinta/ 

Tarjouslaskenta

Syy Seuraus Kehitysidea Mittari

Tarjousketjun vajaavat tiedot 

(dokumentit: tarvekartoituslomake ja 

luonnoskuva)

Tarjouslaskenta ja  -

suunnittelu

Myynnin ja/tai 

asiakkaan puolelta ei 

ole saatu kaikkia 

tarvittavia 

dokumentteja, 

luonnokset ovat niin 

epäselviä, ettei niistä 

saa mitään selvää

Tarjousketjun läpimenoajan kasvu Asettaa selvät säännöt 

myyjille dokumentteihin, 

jotka koskevat tilausta. 

Asiakkaan okein ohjaus 

tarjoustilanteessa eli kaikki 

tarvittavat tiedot, jotka 

suunnittelussa/laskennassa 

tarvitaan tulee tietää ennen 

sopimuksen 

allekirjoittamista.

Suunnitteluajat

Muutosilmoitkset tarjousketjussa Tarjouslaskenta ja  -

suunnittelu

Asiakaan epävarmuus 

alustaviin päätöksiinsä, 

mikä johtaa 

muutosilmoituksiin 

alustavassa 

tarjouspyynnössä

Tarjousketjun läpimenoajan kasvu Asettaa säännöt ja 

ohjeistaa asiakas 

tarjouksenteko vaiheessa 

tarpeeksi hyvin

Suunniteluajat

Tietojärjestelmien epäyhtenäisyys Suunnittelu Suunnittelun 

koordinointi tehdään 

kahteen kertaan kun 

järjestelmät eivät toimi 

yhteen

Työn tekeminen kahteen kertaan Honkalog:n ja Apparat:n

joutuu täyttämään samat

tiedot. Apparat:sta

saataisiin suoraan

kalenterinäkymä siirrettyä

Honkalog:n, niin sitten

Honkalog pystyisi

täyttämään itse työtunnit.

Tuotevalikoima on liian suuri Suunnittelu ja alihankinta Tuotevalikoima liian 

suuri, jonkunlainen 

vakiointi tulisi 

suunnittelussa ja 

tuotteissa olla, jotta 

toimitusketju toimisi 

paremmin. Hinnat eivät 

loppulaskussa 

välttämättä ole oikein, 

jos alihankintatuotteita 

ei ole katsottu oikein 

tarjous-

suunnitteluvaiheessa.

Lisäaikaa menee: työstöihin, 

suunnitteluun, hankintoihin, kun 

pitää varmistella että tuotteet ovat 

varmasti oikeanlaiset suunnitteluihin 

ja asiakkaan vaatimuksiin

Vakiointi tuotteisiin ja 

alihankintaan. 

Hintaryhmittelyn mukaan 

alihankinta eli perustuotteet 

normaalisti ja jos haluaa 

jotain erikoisempaa niin 

lisähinta menee sitten. Näin 

varmistetaan että kate 

saadaan yritykselle 

kuitenkin.

Läpimenoajat eri 

osastoilla

Tilauksen muutokset checkingit -

suunnittelussa

Suunnittelu Ulkomaan liiketoiminta-

alueilla dealerit 

haluavat tarkistaa 

suunnittelut pääkuvien 

lisäksi lauta-ja/tai 

seinäsuunnitelmat

Suunnitteluaikataulut eivät pidä, 

tilauksen läpimeno ajan 

piteneminen

Pääkuvien jälkeen asiakas 

saa vielä tehdä muutoksia 

suunnitelmiin, mutta 

seuraavat tarkastustilanteet 

ovat pelkästään 

tarkastustilanteita ( ellei 

rakenteellisia ongelmia 

synny paikan päällä, niin 

silloin muutoksia voidaan 

vielä tehdä)

Suunnitteluajat

Toimitusvastaavan ja myyjän 

vastuualueiden epäselvyydet

Myynti ja 

tilaustoimitusketju

Vastuualeille ei ole 

tarkkoja sääntöjä. 

Prosessi ajetaan läpi 

tilauskohtaisesti

Tilaukseen kuuluvia asioita puuttuu 

tai luotetaan toisen tekemiseen 

liikaa. Töitä tehdään myös kahteen 

kertaan eli asiakkaalta 

varmistellaan kahteen kertaan 

asioita. 

Toimitusvastaava täytyisi

olla enemmän myyjän

kanssa tekemissä ja sitä

kautta saataisiin kaikki

projektiin liittyvät asiat

kerralla kuntoon.

Tilauksien 

käsittelyaika

Suunnittelusääntöjä ei ole olemassa Suunnittelu Sunnittelusääntöjä ei

ole päivitetty

Toimitaan muistin varassa Suunnitteluohjeet ja 

vakiointi olisi hyvä olla 

ohjeina eli olisi tietyt speksit 

millä mennään. Rehellistä 

vakiota ei ole millä tulisi 

mennä. o Rakenne delailjit, 

mikä on hongan tapa 

toteuttaa tietyt rakenteet, 

Tämä ehkäisisi kysymyksiä. 

Suunnitteluohjeisto olisi jo 

pääkuva puolella että 

tiedetään hongan tapa 

toimia eli vakiointi alusta 

loppuun. 

Suunnitteluajat

Puutteelliset tiedot/dokumentaatiot 

vielä teknisessä suunnittelussa

Suunnittelu Tilauksen 

dokumentaatio 

puutteellinen

Suunnitelun vaikeutuminen ja 

tietojen kysely aikaisemmista 

prosessin vaiheista

Dokumentaatiot tilauksesta 

spesifisimpiä ja huolella 

täytetty

Suunnitteluajat
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Liiketoimintaprosessin kehitystarpeet

Prosessissa ilmentyvä ongelma Prosessinosasto: 

Tuotanto/Suunnittelu/M

yynti/ 

Kuljetus/Alihankinta/ 

Tarjouslaskenta

Syy Seuraus Kehitysidea Mittari

Toimitusosoitteen puuttuminen 

tilauksista

Myynti Puutteellinen 

dokumentaatio

Tehdään SAP päivitys, johon 

tarvittavat tiedot päivitetään

Toimitusosoite tulee olla 

jatkossa pakkokenttänä

Asiakaspalveluasiakirjojen 

paperiarkistointi raskasta

Asiakaspalvelu Asiakaspalveluasiakirj

ojen paperiarkistointi 

raskasta

Vie turhaa työaikaa Asiakaspalvelukansion 

lisääminen LOGiin kaupan 

asikirjoihin missä sen 

luontainen paikka on.

Asiakaspalautteiden 

käsittelyaika vs. 

määrä

Maksuehtojen ja maksuerien 

vaihtelevuus. Käsirahamaksujen 

selvittelyssä menee aika sekä 

kotimaan ja viennin laskutuksessa

Myynti/Laskutus Vapaat kädet on ollut 

aikalailla myynnillä ja 

edustajilla maksuerien 

valinnassa. Laskujen 

selvitys haasteellista jos 

asiakas ei ole 

merkannut 

viitenumeroa maksun 

Aikaa menee tilauksien laskutus 

puolella hukkaan

Maksuehtojen pelisäännöt 

ja maksuehtojen omat 

pelisäännöt joka BA:lle

Tilauksien 

käsittelyaika

Ikkuna/ovivärit Myynti Värit jää auki 

kaupantekovaiheessa

Suunnittelussa ja hankinnassa 

selvitellään jälkikäteen mitä 

tilauksen tulisi pitää sisällään

Tehdään asiakkaalle 

lähetettävä tarkistuslomake 

jossa läpikäydään värit, 

helat jne auki olevat asiat

Tilauksien 

käsittelyaika

Muutossuunnittelun hinta Suunnittelu/Myynti Muutoskerroille 

hinta/määrittely

Laskutukset menevät väärin Suunnittelukustannuksia 

monista muutoskerroista

Nollahintaiset 

muutosilmoitukset

Toimitusaikamuutosten kustannukset Kuljetus Aiheuttaa kustannuksia 

tehtaalla

Turhaa varastointia tehtaalla Toimitusaikamuutos 250€ 

toimitusajan vahvistamisen 

jälkeen. Tehtävä 

asiakkaalle asiakirja 

varastointivastuusta

Varastointiajat

Muutosilmoitusten määrä Myynti/asiakas/ 

laskutus/suunnittelu

Asiakkaan 

muutosilmoitukset 

tilaus-toimitusketjun eri 

vaiheissa

Suunnittelussa ja tilauksessa voi 

mennä jotain väärin kun 

muutosilmotus on ilmoitettu 

väärään paikkaan. Lisäksi 

laskutuksessa voi jäädä 

huomaamatta muutosilmoituksia.

Kaupan asiakirjoihin 

tekstikenttä tai asiakirja! 

Myös CRM:n tietokenttä 

muutosilmoituksille

Suunnitteluajat ja 

reklamaatiot 

muutosilmoituksista

Nollahintaisten reklamaatioiden määrä Asiakaspalvelu Kustannusvaikutus Tuotteista ei laskuteta ollenkaan Selvitetään mistä johtuu 

suuri nollahintaisten 

reklamaatiokirjausten 

määrä

Nollahintaiset 

muutosilmoitukset

CRM:n järjestelmän tietokenttien 

puute

Suunnittelu Järjestelmiä ei ole 

päivitetty

Suunniteluvaikeutuu kun 

järjestelmät eivät toimi vaaditulla 

tavalla

Lisää suunnittelualoja 

(perustava, viennin 

kuormat, asemakuvat LVI-

S + kaikki )

Myynnin pelisäännöt epäselvät Myynti Sääntöjä ei ole 

yrityksen puolelta 

koskaan kunnolla 

määritelty

Tilauksien puuttuvat tiedot ja 

toimintakäytännöt

Check -lista tehdään 

myyjille

Läpimenevien 

tilauksien määrä

CRM:n käyttöosaamisen puute Myynti CRM:n 

käyttöosaamisen puute

Tilauksien käsitteleminen vaikeutuu 

ja asioita pitää kysellä jälkeen päin

Kauppojen ohjautuminen 

CRM –järjestelmässä 

koulutus

Informaatio "puutteellista" tilaus-

toimitusketjulle

Tilaus-toimitusketju tiedottamattomuus Epäselvyyksien syntyminen, 

toimenkuvat eivät ole selvillä ja 

turhaa aikaa menee kyselyihin ja 

asioiden selvittelyyn

Informaation jakaminen 

kaikkien toimihenkilöiden 

kesken kuukausittain tai 

kun nähdään tarpeelliseksiMyynnin puutteellinen 

koulutusmateriaali

Myynti Myynnin puutteellinen 

koulutusmateriaali

Myyjät eivät osaa toimita yrityksen 

vaatimassa tilaus-

toimitusketjuympäristössä

Tehdään myynnin 

koulutusmateriaali tehtaan 

puolelta

Alihankintatilauksien pitämättömät 

aikataulut

Alihankinta Tilaukset eivät pietä

aina sovittuja

aikatauluja

Alihankinnat eivät ole ajoissa 

työmaalla tai eivät ehdi tehtaan 

toimitukseen mukaan, tilauksien 

perään pitää soitella, aiheutuu 

Alihankintafirmojen 

kartoittaminen ja 

sopimuksien läpikäynti

Myöhästyneiden 

tilauksien määrä

Alihankintatilauksien väärät/rikkinäiset 

tuotteet

Alihankinta Alihankintatilauksien 

väärät/rikkinäiset 

tuotteet

Korvauskustannukset ja uuden 

tuotteet korvaaminen asiakkaalle

Alihankintafirmojen 

kartoittaminen ja 

sopimuksien läpikäynti

Reklamaatiot 

Laskutuspuolen tietojärjestelmien 

yhteensopivuusjärjestelyt

Laskutus järjestelmät eivät ole 

linkittyneet toisiinsa 

toivotulla tavalla

Työtä tehdään kahteen tai jopa 

kolmeen kertaan

CRM:stä suoraan sappiin 

siirtyväksi tulisi saada: 

Puolison yhteistiedot, 

tilauksen toimitusosoite, 

Tilauksien 

käsittelyaika
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Liite 8. Uuden toimintamallin prosessikaavio 
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Taulukko 16. Kokeellisen tutkimuksen mittarit ja tulokset 22 tilauksessa.  

 
 

Tarjousketju

Tehtävä Vastuu Kuvaus vaiheesta

Myyjä Myyjä tekee asiakkaan toiveiden mukaisen 

tarvekartoituksen ja käy läpi sopivia malleja 

asiakkaan tarpeisiin. Myyjä kerää kaikki vaadittavat 

tiedot tarjouksen tarvekartoituslomakkeeseen ja 

tarjousketjua varten

Tarjoussuunnitelu ja -

laskenta

Asiakkaan tarvekartoituksen mukaan suunnittellaan 

talo ja tehdään luonnoskuvat sekä tarjoslaskut, jos 

mallistomalli kysessää voidaan käyttää pelkkää 

tarjouslaskentaa.

Myyjä & asiakas Myyjä tekee asiakkaan kanssa sopimuksen, 

toimitustapaselosteen, käy läpi tilausehdot ja -

säännöt. Ohjeistaa asiakkaan toimimaan oikein 

tilauksen loppukäsittelyn ajan

Projektipäällikkö Käy läpi dokumentaation, aikatauluttaa tilauksen 

pääkuvasuunnitteluun, vastaa asiakkaalle 

mahdollisiin kysymyksiin

Suunnittelu Tehdään pääkuvat dokumenttien pohjalta

Asiakas Asiakas hyväksyy pääkuvat. Hänellä on myös 1 

muutoskerta oikeus pääkuviin. Tämän jälkeen 

muutoksista laskutetaan. Tilaus ei lähde eteenpäin 

ennen hyväksyntää

Asiakas Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa 

projektipäällikölle kun rakennuslupa on saatu

Projektipäällikkö Projektipäällikkö poistaa kaikki ehdot. Tässä 

vaiheessa ehtoja on neljä poistunutta: käsiraha-, 

asiakashyväksyntä-, rakennuslupa- ja 

toimitussisältöehto. Samalla vahvistetaan 

toimitusviikko asiakkaalle.

Suunnittelu Rakennekuvien teko, lauta- ja runkosuunnittelun 

teko

Tarvekartoitus

Luonnoskuvat, 
tarjoussuunnittelu 

ja -laskenta

Sopimus, TTS, 
ehtojen tarkennus 

ym.

Tilauksen käsittely

Pääkuvien teko 

Asiakas-
hyväksyntä

Rakennus-
lupa

Tilauksen ehtojen 
poisto & TTS 

tarkastus

Tekninen 
suunnittelu
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 Projektipäällikkö Ovet- ja ikkunat tilataan ehtojen poistuttua,  joko 

projektipäällikön tai muun valtuutetun ihmisen 

toimesta

Suunnittelu Tilataan jalostetut alihankintatuotteet taloon, sekä 

muut tarvittavat alihankinnat.

Tuotanto Lauta- ja runkotuotanto. Tilauksen valmistaminen 

ja pakkaus tehtaalla. Osan alihankintatuotteiden 

pakkaus mukaan.

Kuljetusosasto & 

kuljetusyritys

Tuotteet pakataan ja toimitetaan asiakkaalle

Laskutus Asiakas loppulaskutetaan toimituksen jälkeen.

Asiakas Asiakkaan vastuulle kuuluu ottaa toimitusvastaan. 

Toimitus voi tulla yhdessä paketissa  tai 

alihankintatuotteita voidaan toimittaa 

myöhemmin, jos niin on sovittu

Ovien- ja 
ikkunatilaukset

Teknisen 
suunnittelun 
alihankinta

Valmistus ja 
pakkaus

Lastaus ja kuljetus

Loppulaskutus

Tilauksen 
vastaanotto
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Liite 9. Kokeellisen tutkimuksen tulokset  

Taulukko 17. Kokeellisen tutkimuksen mittarit ja tulokset 22 tilauksessa. 

 

Tilaus Sopimus 

allekirjoitettu   

(pv/ 

vuosi/viikko)

Tilauksen eh-

dot poistunut/  

(pv/ 

vuosi/viikko)

Toimitus-

viikko 

(vuosi/ 

viikko)

Sopimuksesta 

toimitukseen 

kuluva aika 

(viikko)

Muutos-

ilmoitukset 

(kappale-määrä)

Läpimenoaika 

ehtojen 

poistuttua 

(Viikko)

Käsirahan 

poistumis-aika 

sopimuksesta 

(päivä)

Rakennusluvan 

kestoaika (kk)

Asiakas-

hyväksynnän 

kestoaika 

(päivä)

Ongelmia 

tilauksissa 

Sunnittelu-

aikataulu

Alihankintatilaukset 

(ovet ikkunat) tehty 

ehtojen 

poistumisesta (päivä)

Päkuvasuunnittelusta 

rakennesuunnitteluun/ 

(päivä)

Rakennesuunnitte-

lusta tuotantoon/ 

(päivä)

1 20.2.2014/ 

2014/08

14.3.2014/ 

2014/11

2014/17 9 vkoa 3 6 vkoa 8pv alle 1kk 1 pv Ikkunamuu-

tokset 

asiakashyväk-

synnän jälkeen

ok 9 pv 13 pv 15 pv

2 20.12.2013/ 

2013/51

6.3.2014/ 

2014/10

2014/17 18 vkoa 6 8 vkoa 20 pv 1,5 kk 1 pv Muutoksia 

asiakashyväksyn- 

nän jälkeen

Myöhässä 4 pv 30 pv 6 pv

3 19.11.2013/ 

2013/47

9.2.2014/ 

2014/06

2014/17 22 vkoa 3 11 vkoa 24 pv 3 kk 1 pv Ikkuna ja ovi 

muutos 

asiakashyväksyn-

nän jälkeen

Myöhässä       

(pääkuviin 

tehty 

muutoksia)

24 pv 14 pv 15 pv

4 31.10.2013/ 

2013/44

16.12.2013/ 

2013/51

2014/18 26 vkoa ei 19 vkoa 15 pv 1,5kk 7 pv Muutoksia tehty 

rakennekuviin 

vielä 4 vkoa 

ennen 

toimitusta

ok 78 pv 105 pv 23 pv

5 2.10.2013/ 

2013/40

28.2.2014/ 

2014/09

2014/18 30 vkoa 2  9 vkoa 49 pv 4 kk 3 pv ei ok 9 pv 90 pv 17 pv

6 10.10.2013/ 

2014/41

7.1.2014/ 

2014/02

2014/18 29 vkoa 2 16 vkoa 7pv 3 kk 3 pv ei ok 43 pv 111 pv 44 pv

7 11.9.2013/ 

2014/37

2014/18 

siirretty 

viikolle 23

38 vkoa 6 16 pv 4 pv Lähtötiedot 

tilauksessa 

vajaat, 

Rakennuslupa 

puuttuu kun 

poikkeuslupaa 

ei saatu

ok

8 28.6.2013/ 

2014/26

1.4.2014/ 

2014/14

2014/18 

/siirretty 

viikolle 21 

kun ehtojen 

poistumiset 

venyi 

47 vkoa ei 8 vkoa 18 pv 8 kk 1 pv Rak.lupa 

puuttuu, 

dokumentit 

vajaat/ristiriidas

sa

ok 7 pv 16 pv 10 pv

9 30.11.2013/ 

2014/48

2014/18 1 38 pv 1 pv Rak.lupa 

puuttuu, lähtö-

tiedot vajaat/ 

ristiriitaiset. 

Asiakashyväk-

syntä venyi ja 

muutoksia 

tehtiin 

pääkuviin10 20.5.2013/ 

2013/29

2014/18 

/siirretty 

viikolle 22

45 vkoa 1 4 pv 1 pv Rak.lupa 

puuttuu, hirren 

muutos

11 16.9.2013/ 

2013/38

2014/18 2 11 pv 3 pv Rak.lupa 

puuttuu, 2 ovi 

muutosta tehty 

12 30.9.2013/ 

2013/40

25.2.2014/ 

2014/09

2014/18 30 vkoa ei 9 vkoa 108 pv 4,5 kk 1 pv ok 8 pv 165 pv 16 pv

13 30.9.2013/ 

2013/40

25.2.2014/ 

2014/09

2014/18 30 vkoa ei 9 vkoa 108 pv 3 kk 1 pv ok 8 pv 165 pv 16 pv

14 28.2.2014/ 

2014/09

2014/18 1 14 pv 2 pv Porrasmuutos ok

15 18.2.2014/ 

2014/08

12.3.2014/ 

2014/11

2014/18 10 vkoa ei 7 vkoa 13 pv 1 kk 2 pv ok 2 pv 30 pv 28 pv

16 18.2.2014/ 

2014/08

12.3.2014/ 

2014/11

2014/18 10 vkoa ei 7 vkoa 13 pv 1 kk 2 pv ok 2 pv 30 pv 28 pv

17 18.2.2014/ 

2014/08

19.3.2014/ 

2014/12

2014/18 10 vkoa ei 6 vkoa 30 pv alle 1 kk 1 pv ok 2 pv 1 pv 8 pv

18 18.2.2014/ 

2014/08

12.3.2014/ 

2014/11

2014/18 10 vkoa 2 7 vkoa 15 pv 1 kk 2 pv Pääkuva 

muutoksia

Perustus-

kuva 

suunnittelu 

myöhässä

2 pv 30 pv 28 pv

19 3.3.2014/ 

2014/10

14.3.2014/ 

2014/11

2014/18 8 vkoa 1 7 vkoa 10 pv alle 1 kk 1 pv Ylimääräisen 

seinäventtiilin 

toimitus

ok 1 pv 14 pv 11 pv

20 18.2.2014/ 

2014/08

12.3.2014/ 

2014/11

2014/18 10 vkoa ei 7 vkoa 13 pv 1 kk 2 pv ok 2 pv 30 pv 28 pv

21 18.2.2014/ 

2014/08

12.3.2014/ 

2014/11

2014/18 10 vkoa 1 7 vkoa 13 pv 1 kk 2 pv Laude muutos 

asiakashyväksyn

nän jälkeen

ok 2 pv 30 pv 28 pv

22 24.3.2014/ 

2014/13

9.4.2014/ 

2014/15

2014/19 6 vkoa ei 4 vkoa 14 pv alle 1 kk 3 pv ok ei tilata 

ikkunoita/ovia

17 pv 7 pv

Keski-

arvot

Toukokuu -

Maaliskuu

Tammikuu- 

Huhtikuu

toimitus-

viikot 17-18

keskiarvo 

18,53 vkoa  eli 

130 päivää

Keskiarvo: 1,4 

muutosta/tilaus. 

Läpimenevien 

tilauksien 

keskiarvo 1,8 

muutosta/tilaus. 

Muutosilmoituksia 

tehneiden tilauk-

sien keskiarvo 2,4 

muutosta/tilaus

Keskiarvoa: 8,64 

viikkoa. 

Läpimenoaika 

uusissa tilauksissa 

6,4 viikkoa. 

Keskiarvo: 25,5 

päivää. Uusissa 

tilauksissa 14,3 

päivää.

Kesto: 1 - 8kk Keskiarvo: 2 

päivää

Rakennusluvan 

vuoksi jäänyt 5 

tilausta 

roikkumaan. 

Muuten 

ongelmia on 

ollut 

toimitustapa-

seloste 

muutoksen 

vuoksi.

3 myöhäs-

tymistä 

suunnitte-

lussa

Keskiarvo: 13,3 päivää 

ehtojen 

poistumisesta. 

Uusissa tilauksissa 2,4 

päivää ehtojen 

poistumisesta.

Keskiarvo: 52,4 päivää. 

Uusissa tilauksissa  21,7 

päivää.

Keskiarvo: 19,3 

päivää. Uusissa 

tilauksissa 20 päivää.


