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Abstract

This master’s thesis was done as a part of TUTOES –project accomplished in the subregions of Oulu Southern.
The aim of the thesis was to develop an effective maturity model with reliable metrics to evaluate the operational
excellence of order-delivery processes in the companies located in project area. The maturity model of
operational excellence 2.1 will provide comparable information on current state of SMEs’ operation excellence
and guidelines to improve the order-delivery processes.

Maturity models and approaches have their roots in the field of quality management. They describe the typical
behavior exhibited by an organization at five levels of maturity. Maturity models typically include a sequence of
levels (or stages) that form an anticipated, desired, or logical path from an initial state to maturity.

The maturity model evaluating operational excellence of order-delivery processes is three dimensional Excelbased model including five stages of maturity and six process factors forming together 30-cells matrix. The
model provides descriptive and prescriptive information about maturity of each stage.

Assessing processes and the performance of processes is one of the most important elements in operational
excellence. The model 2.1 assesses the factors affecting processes excellence such as defining processes, process
management, process performance metrics and monitoring, process optimization, the skills and expertise of
process owner and process performers. It assesses also IT-structure and information flows.

All processes of supply chain should be evaluated when assessing operational excellence. The processes of
supply chain are categorized into four main processes where each of them is assessed separately: Sales, supply,
production and R&D.

In this study of master’s thesis the model 1.0 was tested and iterate into version 2.1. The order-delivery processes
of five companies were assessed using the improved version 2.1 lacking framework for evaluation of R&D. In
this thesis the model 1.0 and 2.1 are introduced. The model 2.1 fits well for evaluating the currents states of
supply chain processes in companies over 10 employees and also giving guidelines for improving practices.

Keywords: maturity model, process, process management,, operational excellence, order-delivery process
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1. JOHDANTO
Yritysten kilpailukyky on kiristynyt globalisaation myötä. Tämä on ajanut yritykset
tehostamaan tuotannollista toimintaansa ja vastaamaan parhaimman mukaan
asiakastarpeisiinsa. Tämä haastaa kaikki toiminnan osapuolet operaatioiden
kehittämiseen.

Varmistaakseen

kilpailuetua

yritykset

pyrkivät

parantamaan

prosessiensa toiminnallista erinomaisuutta. Toiminnallinen erinomaisuus on taas
voimakkaasti kytköksissä säästöihin, alentuneeseen tuotehintaan, ja tietysti
lupaukseen investoijille sekä sijoittajille ennustettavan voiton saamisesta.
Yritysten prosessien toiminnallista erinomaisuutta voidaan arvioida ja parantaa eri
menetelmillä tai malleilla. Yksi menetelmistä on prosessin kyvykkyyden tai
kypsyyden arviointiin ja parantamiseen liittyvät kypsyysmallit. Kypsyysmallien
tausta on laatujohtamisessa. Yksi varhaisimmista kypsyysmalleista on Crosbyn
laatujohtamisen kehikko (QMMG, Quality Management Maturity Grid), missä
kuvataan organisaation toimintaa viiden tason asteikolla (Taulukko 1.) (Crosby
1979).
Taulukko 1. Crosbyn (1979) kypsyyskehikon viisi tasoa ja niiden kuvaukset.
Taso

Kuvaus

1. Epävarmuus

"Me ei tiedetä miksi laadun kanssa on ongelmia"

2. Herääminen

"Onko aina oltava laadussa ongelmia?"

3. Valaistuminen
4. Järkevyys
5. Varmuus

”Johdon sitoutumisella ja laadun parantamisella
identifioimme ja ratkaisemme ongelmamme"
"Vikojen ja virheiden estäminen ovat rutiineja meidän
operaatioissa"
"Me tiedämme miksi meillä ei ole laadun kanssa
ongelmia"

Yleensä kypsyysmallit sisältävät tasoja, jotka muodostavat loogisen reitin alkutilasta
kypsää tilaan (Becker ym 2009, Gottschalk 2009).
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Tämä diplomityö on osa Oulun yliopiston tuotantotalouden yksikön, Oulun Eteläisen
instituutin (OEI) sekä Centria ammattikorkeakoulu Ylivieskan yksikön hallinnoimaa
tuotannollisen toiminnan kehittämisen esiselvitys TUTOES -hanketta. Hankkeen
tavoitteen on saada vertailukelpoista tietoa Oulun Eteläisen seutukuntien (kuva 1.)
PK-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen nykytilasta ja kehitystarpeista sekä
PK-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen kehittämisestä. Lisäksi hankkeen
toimenpiteiden

avulla

pyritään

vahvistamaan

yritysten

ja

tutkimus-

ja

koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Hanketta on rahoittanut PohjoisPohjanmaan liitto sekä Euroopan aluekehitysrahasto EAKR.

Kuva 1. Oulun Eteläisen seutukunnat sekä Oulun Eteläisen Instituutin toimipaikat
(Kuva Oulun Eteläisen Instituutin luvalla)

Tämän diplomityön tavoite on ollut luoda TUTOES -projektille käytännönläheinen ja
herkkä

tuotannollisen

toiminnan

erinomaisuutta

arvioiva

kypsyysmalli

tai

arviointikehikko hankealueen yritysten ja yrityskehittäjien käyttöön. Kypsyysmallilla
pyritään arvioimaan yrityksen tuotannollisen toiminnan nykytila sekä esittämään
mahdolliset

kehittämistarpeet.

ammattikorkeakoulu

Centria

Kehitystarpeiden
tulee

luomaan

mukaan
sopivia

Ylivieskan
yrityskohtaisia
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valmennuspaketteja yritysten tuotannollisen toiminnan parantamiseksi. Toimintojen
kehittymistä voidaan jatkossa seurata samalla mallilla. Malli tulee toimimaan myös
yrityksen johtamisen tukena ja itsearviointityökaluna.
TUTOES -projektin tavoitteet asettivat mallin kehittämiselle tiukat raamit. Raamien
mukaan kypsyysmallin pitää soveltua kaikille toimialoille sekä toimintalogiikoille.
Sen pitää soveltua arvioivaan pk-yritysten lisäksi mikroyritysten tuotannollista
toimintaa. Mallin on oltava selkeä ja helposti ymmärrettävä. Arviointi on pystyttävä
suorittamaan noin 2 tunnin aikana. Lisäksi malliin piti saada herkkyyttä osoittamaan
tuotannollisen toiminnan erot viiden kypsyystason mukaan.
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2. TEORIA
2.1 Kypsyys ja kypsyysmallit
Harmon (2004) on sanonut, että kypsyys on sitä, että kypsä organisaatio tekee asiat
systemaattisesti, kun taas epäkypsä organisaation saavuttaa tulokset yksilöiden
sankarillisilla suorituksilla, mitkä he suorittavat enemmän ja vähemmän spontaanisti.
CMM (Capability Maturity Model) puolestaan määrittää maturiteetin termeillä
ennustettavuus, kontrolli ja tehokkuus. Ennustettavuus käytännössä tarkoittaa
aikataulujen käyttöä, virstanpylväitä ja tavoitteiden asettamista. Kontrolli taas
merkitsee enemmän sitä, että organisaatio saavuttaa tavoitteet johdonmukaisesti.
Tehokkuus viittaa siihen, että oikeat tuotokset saavutetaan tehokkaalla tavalla
(Harmon 2004).
Kypsyysmallien avulla organisaatiot voivat arvioida prosessejaan ja metodejaan
parhaimpia käytäntöjä ja viitearvoja vastaan. Kypsyysmallin käytössä on monia
etuja. Organisaatio saa tiedon millä tasolla sen toiminta on ja mitkä toimenpiteet
vaaditaan seuraavalle tasolle pääsemisessä. Lisäksi organisaatiot voivat verrata
tuloksiaan toisiin organisaatioihin tai organisaatio-osiin.

Kypsyysmallit voivat

toimia myös itsearviointikehikkona ja johtamisen tukena.
Kypsyysmallit perustuvat siihen käsitykseen, että organisaation evoluutio ja
muuttuminen menee tiettyjen vaiheiden kautta. Toisin sanoen organisaation
kyvykkyyden kehittyminen etenee vaihe vaiheelta (Van den Ven & Poole, 1995).
Kypsyysmallin perustarkoitus onkin määrittää kypsyyspolun vaiheet. Malli sisältää
jokaisen vaiheen tai tason karakterisoinnin sekä loogiset suhteet toisiin vaiheisiin.
Tyypillisesti kypsyysmalli on kuvaileva, jolloin se toimii hyvin nykytilan
arvioinnissa. Lisäksi malleissa on ohjailevaa tietoa, joka määrittää tulevaisuuden
tavoiteltavat tasot ja kuinka sinne päästään. Mallia voidaan käyttää vertailevaan
tarkoitukseen, jolloin sitä voidaan käyttää sisäiseen tai ulkoiseen benchmarkkaukseen
(Röglinger ym 2012).
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Kypsyysmallit ovat saaneet osakseen myös kritiikkiä. Niitä on usein luonnehdittu
step-by-step –resepteiksi,

jotka liiakseen yksinkertaistaa todellisuutta ja joista

puuttuu empiirinen pohja (Benbasat ym 1984, King & Kraemer 1984, deBruin ym
2005) sekä niitä pidetään liian abstrakteina eikä niinkään käytännön läheisinä
menetelminä (Lee ym 2007). Organisaation etsiessä sopivaa kypsyysmallia, sen on
määritettävä tarkoin se, mihin haluaa kypsyysmallia käyttää, miksi ja millä
laajuudella. Monet kuvailevat kypsyysmallit kykenevät prosessien ja organisaation
perusdiagnostiikkaan, mutta organisaatioiden kannattaa olla varuillaan siitä, että
valtaosa olemassa olevista kypsyysmalleista tarjoaa loppujen lopuksi vähän opastusta
siihen miten ja millaisilla askelilla siirrytään tasolta toiselle (Röglinger ym 2012,
Curtis & Alden, 2007).

2.2 Kypsyysmallin yleiset periaatteet
Pöppelbuss ja Röglinger (2011) ovat esittäneet kehikon (Kuva 2), johon on kerätty
kypsyysmallien perusperiaatteet, jotka tulisi huomioida kypsyysmalleja kehittäessä.

Kuva 2. Kypsyysmallien suunnittelun periaatteet (Muokattu lähteestä Pöppelbuss ja
Röglinger 2011)
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Kuvan 2. ensimmäisellä tasolla oleva suunnitteluperiaate 1.1 antaa perustietoa mm.
siitä, mihin mallia voidaan soveltaa, mitkä ovat mallin edellytykset tai rajoitteet sekä
mitkä ovat mallin kohderyhmiä. Periaate 1.2 tarkoittaa sitä, että mallissa on kuvattu
selvästi sen rakenteet ja domainit. Periaate 1.3 tarkoittaa sitä, että rakenteet,
kypsyystasot tai kypsyminen on pystyttävä määrittämään selkeästi. Periaate 1.4:ssä
korostetaan dokumentoinnin tärkeyttä. Perusinformaatio ja keskeiset rakenteet pitää
dokumentoida kohderyhmälle sopivalla tavalla ja tyylillä. Suunnitteluperiaatteet
kuvaavaan käyttöön on esitetty kohdassa 2.1 ja se kertoo siitä, kuinka mallin pitää
tarjota todennettavissa olevat arviointikriteerit jokaiselle tasolle. Periaate 2.2
korostaa sitä, että kohderyhmälle on oltava selkeä arviointi metodi, jolla kriteerit
voidaan luotettavasti arvioida organisaation eri tilanteista. Ohjaavaan käyttöön
olevan mallin perusperiaatteet on listattu kuvan yläosassa. Periaate 3.1 kertoo siitä,
että mallissa on oltavat selkeät toimenpiteet siitä, millä toimintaa voidaan parantaa,
esimerkiksi listaamalla parhaimpia toimintatapoja kullekin tasolle. Periaate 3.2
kertoo siitä, että mallissa olisi oltava jokin päätöksen tueksi oleva laskentamalli,
jonka avulla voidaan arvioida mitkä vaihtoehdot tyydyttää tavoitteita parhaiten.

2.3 Humphreyn ja OMG:n prosessien kypsyyttä arvioivat kehikot
Humphrey kehitti 1980-luvulla menetelmän, jolla voidaan parhaiten ottaa käyttöön
laatutoimenpiteet ohjelmisto-organisaatioissa (Humphrey 1987, 1989). Tästä lähti
kehittymään vaiheittainen menetelmä, joka on toiminut pohjana ensimmäiselle
kyvykkyyden kypsyys CMM–mallille (Paulk 1997). Humphreyn kehikossa on viisi
kypsyystasoa,

jotka

identifioivat

kunkin

tason

avaintoimenpiteitä

tai

parannuskeinoja. Näin ollen kehikossa on looginen järjestys toimenpiteiden
implementointiin. Kehikon avulla voidaan arvioida organisaatiota ja identifioida
ensisijaiset kehittämisenkohteet.
Humphreyn kehikon kypsyystasoista ensimmäinen on Alkeellinen, jota voidaan
kutsua myös kaoottiseksi tai ad hoc –tasoksi. Ad Hoc -tason organisaatio tyypillisesti
toimii ilman virallistettuja ohjeita, kustannusarvioita tai projektisuunnitelmia.
Työkalut eivät integroidu hyvin prosesseihin eivätkä ne ole laajasti käytössä.
Ongelmia lykätään tai ne jopa unohdetaan ennemmin kuin ratkaistaan. Ohjelmistojen
15

asennuksessa tai ylläpidossa on usein vakavia ongelmia. Organisaatiolla ei ole
kunnollisia projektihallinnan mekanismeja. Ensimmäisen tason organisaatiot voivat
parantaa prosessejaan kohentamalla perusprojektin hallintaa. Seuraavaa tasoa
kutsutaan Toistuva -tasoksi, joka tarjoaa projektiin sitouttamisen kontrollointiin
järkevät mittarit. Tälle tasolle siirtyessä avaintoimenpiteet ovat prosessiryhmän,
prosessin

arkkitehtuurin

ja

metodien

sekä

teknologien

vakiinnuttaminen.

Kolmannessa tasossa, Määritetty, organisaation on jo saavuttanut perustan
kehitysprosessille. Siltikin tämä vaihe on edelleen laadullinen. Tässä vaiheessa on
vielä vähän dataa osoittaa, mitä missäkin tapahtuu, ja miten hyvä prosessi
todellisuudessa on. Tämä epävarmuus johtuu prosessimäärityksen puutteesta.
Seuraavassa tasossa, Johdettu, prosessimittaristoja on jo asetettu.

Prosessidatan

analysoinnilla voidaan ohjata projektia oikeaan suuntaan. Kaksi perusperiaatetta,
joita vaaditaan viidennen tason (Optimoitu) saavuttamiseksi on automaattinen
datakeräyksen

tuki

ja

johtamisfokuksen

siirtämistä

tuotteista

prosesseihin.

Optimoidulla tasolla organisaatio kykenee identifioimaan heikoimmat elementit
prosesseistaan ja korjaaman ne (Humphrey 1987).
OMG:n (Object Management Group) liiketoimintaprosessien kypsyysmalli BPMM
(Business Process Maturity Model) (Weber ym 2008) perustuu Humphreyn kehikon
periaatteisiin. BPMM voidaan myös yhdistää CMMI:hin (Capability Maturity Model
Integrated), mutta erona erityisesti se, että BPMM pyrkii opastamaan niiden
liiketoimintaprosessien parantamista, jotka pyrkivät olemaan enemmän kaupallisia ja
paremmin karakterisoituja organisaatiorajojen läpi virtaavia prosesseja. CMMI on
puolestaan rajattu erillisiin projekteihin (Chrissis ym 2002).
BPMM ylätason komponentit ovat viisi kypsyystasoa. Tasot ovat seuraavasti: 1)
Alkeellinen 2) Johdettu 3) Standardoitu, 4) Ennustettu, and 5) Innovoiva (Weber ym
2008).
Ensimmäisellä tasolla toimenpiteenä on motivoida ihmisiä ratkaisemaan ongelmat ja
tekemään työnsä. Tavoitteena tälle vaiheelle on tuottavuuden ja taloudellisuuden
kasvu. Toisessa tasossa pyritään rakentamaan hallittu ja stabiili työympäristö.
Tavoitteena tälle Johdetulle -tasolle ovat toistettavat toiminnot sekä tyydyttävä
sitoutuminen. Tasolla 3. pyritään standardoimaan prosesseja ja mittaristoja.
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Tavoitteena ovat samat kuin tasolla 1. Tasolla 4. prosessien ennustettavuus lisääntyy.
Tällöin prosesseja hallitaan tilastollisesti. Tavoitteena ovat stabiilit prosessit,
ennustettavat tulokset sekä tiedon hallinta. Viides taso on proaktiivista prosessien
tehostamista ja parantamista, jotta liiketoiminnalliset tavoitteet saavutetaan.
Tavoitteena ovat innovoinnin lisääntyminen, muutosjohtaminen sekä kyvykkäät
prosessit (Weber ym. 2008).

2.4 Kyvykkyyden kypsyysmalli CMM
Erityisesti ohjelmistoteollisuudelle on kehitetty kypsyysmalleja, joiden avulla
pyritään parantamaan ohjelmistojen kehittämisen laatua. CMM (Paulk ym. 1993a,
1993b, 1993c, 1997) ja CMMI (CMMI, 2002; CMMI for Service, 2009; CMMI for
Development, 2010; CMMI for Acquisition, 2010) ovat parhaiten tunnettuja ja eniten
käytettyjä kyvykkyyden kypsyysmalleja. Jotkut organisaatiot käyttävät CMMI:tä
osana niiden TQM (total quality management) -strategiaa.
Ohjelmistonkehittäjät ovat määrittäneet, että ad-hoc prosessit heikentävät ohjelmistoorganisaation kykyä tuottaa tehokkaasti huippulaatuisia ohjelmistoja (Paulk ym.,
1993b). CMM:ssä on määritetty prosessialueet ja toimenpiteet, jotka perustuvat
Humphreyn kehikon määritelmiin. CMM – mallissa tasot ovat kuten Humphreyn
kehikossa: 1. Alkeellinen, 2. Toistuva, 3. Määritetty, 4. Johdettu ja 5. Optimoiva.
Kaikki organisaatiot ovat tasolla 1. siihen saakka, kunnes kaikki kuusi ns.
avainprosessialuetta tasolta 2. on asetettu. Näiden avainprosessialueiden tavoitteena
on asettaa perusprojektihallinnan toimenpiteitä, mukaan lukien projektin suunnittelu,
seuranta, vaatimusten hallinta, laadun varmistaminen ja konfikuraatioiden hallinta.
Tasolla 2 nämä projektihallinnan työkalut ovat jo käytössä. Tasolla 3. prosesseille on
määritetty mittaristoja. Kun prosessi on tilastollisessa kontrollissa, se siirtyy tasolle
4. Jokainen kypsyystaso on perustana ylemmän tason kehittymiselle. Jos kehitys on
ollut huonoa, se heijastuu seuraavan tason kehittymiseen (Paulk ym. 1997).
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2.5 Liiketoimintaprosessien kypsyysmallit (BPMM)
Liiketoimintaprosessien

kypsyysmallit

ovat

osoittautuneet

menestyviksi

menetelmiksi, joilla voidaan parantaa yrityksen prosesseja ja prosessien johtamisen
kyvykkyyttä. Näitä kypsyysmalleista on useita kirjoituksia ja tutkimuksia (Lee ym
2007, Curtis 2006, Harmon 2004, Fisher 2005, Smith & Fingar 2004, Rosemann &
de Bruin 2005).
Liiketoiminataprosessien hallinta (BPM, Business process management) oletetaan
edistävän liiketoiminnan erinomaisuutta varmistamalla yhtenäisen tavan työskennellä
(Van Looy 2011; Cobb 2003; Harrington 2006). BPM -systeemit ja metodit auttavat
organisaatiota optimoimaan suorituskykyä tarjoamalla ympäristön, missä kehittyä,
operoida ja parantaa teknologian kanssa yhteensopivia end-to-end prosessejaan.
Monet tutkijat väittävät, että BPMM (Business process maturity model) –malleilla
voidaan asteittain parantaa organisaation toiminnallista kyvykkyyttä. BPM systeemit ja metodit auttavat organisaatiota optimiin suorituskykyyn luomalla
ympäristöä missä kehittää, operoida ja parantaa jatkuvasti end-to-end -prosessejaan.
BPM –mallit tarjoavat standardit ja mittaristot organisaation arviointiin, prosessien
määrittämiseen ja parantamiseen (Smith & Fingar 2004).
Kuitenkaan mikään olemassa olevista malleista (Hammer 2007; Harmon 2004;
Fisher 2004; Curtis 2004, 2006; Smith & Fingar 2004; Rosemann & deBruin 2005,
Lee ym 2007) ei ole saanut laajaa hyväksyntää. Van Looyn (2011) mukaan kattavaa
määritelmää
kypsyysmallia

BPMM
(PMM,

-malleille
Process

ei

vielä

maturity

ole.
model)

Prosessimalleista
(Curtis

2004,

prosessin
2006)

ja

projektihallinnan kypsyysmallia (PMMM, Project management maturity model) ei
pidetä liian liiketoimintakohtaisina eikä abstrakteina. PMM on monipuolinen malli,
joka on hyvin määritetty ja tarkistettu kyvykkyyden kypsyys malli CMMI – konsepti
(Van Looy 2011). Tämän tutkimuksen yksi eniten vaikuttaneita malleja on
Hammerin (2007) prosessi ja yrityskypsyysmalli (PEMM, Process and Enterprise
maturity model), Harmonin (2004) BPMM ja Fisherin (2004) BPM. Power (2007)
väittää, että Hammerin PEMM on yksinkertainen ja selvä verrattuna moniin muihin
kypsyysmalleihin.
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2.5.1 Harmonin prosessikypsyysmalli (BPMM)
Harmonin prosessikypsyysmalli (BPMM) perustuu jokseenkin CMM -kategorioihin.
Harmonin malli käsittelee kaikkia ydin ja tukiprosesseja arvoketjussa, alkaen raakaaineista lopulliseen tuotteeseen. Malli sisältää myös tarkistuslistan prosessien
arviointiin (Taulukko 2.).
Harmonin mallilla prosessien arviointi vie muutaman päivän (Harmon 2004), kun
taas CMM – mallilla arviointi on hyvin täsmällistä ja vie kuukausia. Kritiikkiä
Harmonin malli on saanut siitä, että se arvioi ja antaa lausunnon vain siitä, missä
tilassa organisaatio on.
Harmonin mallin määrittelee organisaation epäkypsäksi tasolla 1. Tasolla 2.
organisaatio keskittyy prosessien määrittämiseen, ainakin joitain pääprosessejaan on
määritetty. Organisaatio voi tällöin toistaa ennustettavasti joitain prosessejaan.
Tasolla 3. kaikki prosessit on jo määritetty, ja niissä on jonkin asteen kontrolli.
Tällöin joitain mittaristoja on määritetty, dataa kerätään ja sitä analysoidaan. Tasolla
4. organisaatio panostaa prosessien hallintaa. Tällöin prosesseissa on hyvät
mittaristot ja dataa kerätään säännöllisesti. Tasolla 5. organisaatio on opettanut
työntekijöilleen sen, miten prosesseja parannetaan jatkuvasti (Harmon 2004).
Harmonin (2004) mukaan ennen prosessien arviointia on tärkeä määrittää arvioinnin
laajuus; se missä organisaation rajat kulkevat. Jos määritystä ei tehdä huolella,
kaikenlaisia ongelmia voi ilmaantua, koska eri organisaatio-osat saattavat olla eri
tasoilla. Yhden alaprosessin, jota yksi pieni ryhmä hoitaa on helppo karakterisoida
mutta, jos kyseessä on usean prosessin kokonaisuus, arviointi vaatii jo enemmän
työtä.
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Taulukko 2. Harmonin prosessikypsyysmallin tasot ja niiden kriteerit. Taulukko
toimii tarkistuslistana (Harmon 2004).
TASO
KRITEERIT
Taso 1.
- Prosesseja ei ole määritetty
Alkeellinen
Taso 2.
Toistettava

-

Taso 3.
Määritetty

-

Taso 4.
Hallittu

-

Taso 5.
Optimoiva

-

Joitain prosesseja on jo määritetty.
Alaprosesseja ja toimintoja ei ole määritetty.
Tiettyjen ydinprosessien suhteet toisiinsa ja arvoketjuun
ei ole vielä määritetty.
Yrityksellä on prosessien mallintamiseen työkaluja ja he
investoivat
prosessein
uudelleen
suunnittelu
metodeihin.
Useimmat prosessit on määritetty
Alaprosessit ja toiminnot on määritetty
Suhteet tiettyihin prosessien, ydinprosessien ja
arvoketjuun on määritetty.
Joitain prosessimittaristoja on määritetty.
Jotkut johtajat ovat vastuussa prosessien johtamisesta
ja hallinnasta.
Joitain resursseja jo määritetään prosessinäkökulmasta
Prosesseille on hyvin määritetty vertikaalisesti
integroituneita mittaristoja.
Prosessijohtajalla on vastuussa prosessien johtamisesta
Data mittaristoista kerätään ja analysoidaan.
Työn kuvaukset, tiedon hallintasysteemit, ja koulutus on
prosessien kanssa linjassa.
IT- sovellukset ovat prosessien kanssa linjassa ja ne
tukevat prosesseja.
Yritys käyttää SCOR -työkalua tilaus-toimitusketjun
prosessien organisointiin.
Yrityksen prosessit on erittäin hyvin mitattu ja hallittu.
Prosessin parantamisesta vastuussa oleva tiimi toimii
jatkuvasti parantaakseen prosessien tehokkuutta,
kyvykkyyttä
ja
olemassa
olevien
prosessien
johdonmukaisuutta.
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2.5.2 Fisherin prosessikypsyysmalli (BPMM)
Fisherin prosessikypsyysmallissa (BPMM) prosesseja luonnehditaan moniuloitteisina
ja ei-lineaarisina (Fisher 2004). Fisherin ehdottamassa kypsyysmallissa onkin viisi
niin sanottua muutosvipua ja viisi prosessin kypsyystasoa. Fisher (2004) kritisoi
markkinoilla olevia muita prosessikypsyysmalleja siitä, että niissä on tyypillinen
viiden vaiheen lineaarinen polku, joissa on vain yksi dimensio.
Fisher (2004) on päätynyt siihen, että ensimmäinen dimensio (Five Levers of
Change) mallissaan jakaantuu viiteen komponenttiin. Nämä komponentit ovat
kontrolli, ihmiset, teknologia, prosessit ja strategia. Arvioimalla näitä komponentteja
voidaan määrittää minkä tahansa organisaation kyvykkyys (Fisher 2004).
Organisaation kehittyessä, prosessit kypsyvät mallin toisen dimension eli prosessien
kypsyystasojen läpi. Prosessien kypsyystasot on nimetty seuraavasti: Eristyksessä
olevat, taktisesti integroitunut, prosessiohjattu, optimoitu liiketoiminta ja älykkäästi
operoivat verkosto. Fisherin mukaan yrityksen kehittyminen tasoilta toiselle ei mene
lineaarisesta. Hän on esittänyt kypsyyspolusta ei-lineaarisen graafisen esityksen
(Kuva 3).
Kypsyyden ensimmäisessä vaiheessa eli eristyksessä olevassa tilassa organisaatiossa
on erillisiä ryhmiä, jotka pyrkivät optimoimaan vain heidän omaa organisaatioosaansa eivätkä niinkään kykene toimimaan end-to-end – periaatteella. Seuraava
vaihe on taktisesti integroitunut tila, jossa yritys alkaa integroida organisaatioitaan
parantaakseen osastojen välisten toimintojen tehokkuutta. Taktisesti integroituneet
yritykset

edelleen

kärisivät

yrityksen

prosessien

vähäisestä

end-to-end

–

suuntauksesta. Kolmannelle tasolle, prosessiohjaavaan tilaan ei ole oikotietä vaan
tässä vaiheessa on monia esteitä. Jotta prosessi kehittyisi kolmannelle tasolle, se
vaatii ylhäältäpäin tulevaa mandaattia ja koko yritystoimintaa koskevaa johtajuutta.
Tässä vaiheessa muutoksen vastustamista saattaa erityisesti ilmetä. Neljännelle
tasolle siirtyessä prosessikohtaiset kyvykkyydet viedään optimille tasolle. Prosessien
optimointi kannustaa jatkuvaan parantamiseen ja liiketoimintakeskeisten mittareiden
käyttöön, jotta uusi taso tehokkuudessa ja vaikuttavuudessa voidaan saavuttaa.
Optimoidusta tasosta älykkäästi operoivan verkoston taso saavutetaan, kun kaikki
ensimmäisen dimension komponenteista ovat täydellisesti kietoutuneet yhteen
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tuottaen prosessien optimaalisen vaikuttavuuden end-to-end – arvoketjussa sekä
prosessiin osallistuvan kumppanin optimaalisen tehokkuuden (Fisher 2004).

Kuva 3. Viisi prosessien kypsyystasoa ja ei-lineaarinen polku tasolta toiselle.
(Muokattu lähteestä Fisher 2004)

Fisherin (2004) tutkimuksessa tuli ilmi, että harvoin organisaation kypsyystasot eri
komponenttien kohdalla ovat täysin samassa vaiheessa. Ongelmana on se, että
komponentit pitäisi olla linjassa toisiinsa nähden, jotta prosessin hyödyt kustakin
tasolta saavutettaisiin (Kuva 4). Saavuttaakseen haluttu taso, organisaation on
identifioitava jokainen aukko nykyisen ja halutun tason välillä, kehitettävä
toimintasuunnitelma aukkojen eliminointiin ja mahdollistaan haluttujen etujen
saavuttaminen (Fisher 2004).

22

Kuva 4. Arviointia Fisherin mallilla. Harvoin prosessin tasot eri komponenteissa on
linjassa keskenään. Aukot nykyisen ja halutun tason välillä on identifioitava ja
kehitettävä toimintasuunnitelma niiden eliminoimiseksi. (Muokattu lähteestä Fisher
2004)

2.5.3 Hammerin prosessikypsyysmalli (PEMM)
Hammerin prosessikypsyysmalli (PEMM) on julkaistu vuonna 2007 (Hammer 2007).
Julkaisussaan Hammer ehdottaa, että liiketoimintaprosessien hyvään suorituskykyyn
tarvitaan tiettyjä tekijöitä, jotka Hammer on nimittänyt mahdollistajiksi (enablers)
sekä kyvykkyyksiksi (capabilities). Mallin erikoisuus on siinä, että se erottelee
prosessien

ja

yrityksen

kyvykkyydet.

Prosessimahdollistajat

ja

yrityksen

kyvykkyyden arviointikriteerit luovat kattavan kehikon, millä yritykset voivat
arvioida heidän prosessejaan, ja sitä miten vastaanottavaisia ovat organisaatiot
prosessipohjaisiin muutoksiin. Hammer onkin ehdottanut, että hänen kehikko auttaisi
johtajia suunnittelemaan prosessipohjaiset muutokset, seuraamaan niiden kehitystä ja
identifioimaan mahdolliset esteet (Hammer 2007).
23

Hammerin

maturitettimallissa

prosessien

suorituskykyä

analysoidaan

viiden

mahdollistajan avulla; design, prosessin suorittajat, prosessiomistajat, infrastruktuuri
ja mittaristot. Nämä mahdollistajat määrittävät sen, kuinka hyvin prosessi voi toimia.
Mahdollistajat kattavat sen, kuinka systemaattisesti prosessi on suunnittelu, millaiset
ovat prosessissa operoivien ihmisten kyvyt, millainen on prosessiomistajan kyky
valvoa prosessien implementointia ja suorituskykyä, miten hyvin organisaation
tiedonsiirto sekä johtamissysteemit täsmäävät prosesseihin ja millaiset ovat
prosessien tarpeet sekä niiden mittaristojen laatu, joilla yritys mittaa prosessien
suorituskykyä. Toisin sanoen prosessilla pitää olla hyvin määritetty rakenne,
työntekijöillä pitää olla tarvittavat taidot ja tiedot, prosessilla pitää olla omistaja tai
johtaja, joka on vastuussa prosessin tuotoksista sekä yrityksen pitää kehittää ja
käyttää

oikeita

mittaristoja,

joilla

voidaan

arvioida

jatkuvasti

prosessien

suorituskykyä. Lisäksi prosesseja tukevan yritysinfrastruktuurin pitää olla linjassa
prosessien kanssa (Hammer 2007).
Prosessien kehittäminen huippuunsa vaatii oikeaa ympäristöä. Kehittymiseen ei riitä
pelkästään edellä olevat mahdollistajat, vaan tarvitaan tiettyjä kyvykkyyksiä, jotka
tukevat prosessien kehitystä. Nämä tekijät ovat johtajuus, kulttuuri, asiantuntemus
sekä hallinto. Ellei nämä kyvykkyydet ole yrityksessä kunnossa, organisaation on
vaikea vakiinnuttaa edellä mainittuja mahdollistajia sekä ylläpitää prosessiensa
suorituskykyä.

Organisaatio

tarvitsee

peruskompetenssia

kaikissa

yrityksen

kyvykkyyksissä, jotta se voi aloittaa prosessien uudelleen suunnitteluprosessit.
Hammerin mukaan hänen mallin mahdollistajat ja kyvykkyydet (taulukko 2) yhdessä
muodostavat arviointikehikon, jolla voidaan tehokkaasti arvioida ja suunnitella
prosessipohjaisia muutoksia (Hammer 2007).
Hammerin kehikossa on neljä kypsyystasoa, jotka määrittävät kuinka kypsä prosessi
on. Kehikon neljä tasoa rakentuvat aina edeltävien varaan, niin kuin muissakin tässä
työssä esitetyissä kypsyysmalleissa. Kehikossa nämä neljä tasoa jakaantuu viiteen
edellä mainittuun mahdollistajaan, jotka puolestaan jakaantuu kolmeentoista
elementtiin (Taulukko 3).
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Taulukko 3. Hammerin prosessikypsyysmallin (PEMM) dimensiot: Prosessien
mahdollistajat ja yrityksen kyvykkyydet (Hammer 2007).
Prosessin mahdollistajat
Yrityksen kyvykkyydet
Prosessin design: Tarkoitus, sisältö ja
dokumentointi

Johtajuus:
Tietoisuus,
käyttäytyminen ja tyyli.

suuntaus,

Työntekijät: Tiedot, taidot ja
käyttäytyminen.

Kulttuuri: Tiimityö, asiakasfokus,
vastuut, asenteet muutoksille.

Prosessiomistaja: Identiteetti, toiminnat
ja auktoriteetti.

Asiantuntemus:
metodologia.

Infrastruktuuri: Informaatiosysteemit,
henkilöstön hallintasysteemit

Hallintotapa: prosessimalli, vastuut ja
integraatiot.

Ihmiset

ja

Mittaristot: Määrittäminen ja käyttö

Jos yksikään mahdollistaja ei yllä tasolle 1, prosessi määritetään tasolle 0. Tasolla 0
prosessit toimivat arvaamattomasti. Tasolla 2 prosessi tuottaa jo erinomaisia tuloksia,
koska yritys on suunnitellut ja implementoinut ne organisaation osasta toiseen.
Kolmannella tasolla prosessit on optimissa, koska johtajat voivat integroida prosessin
muihin sisäisiin prosesseihin maksimoiden sen panosta yrityksen suorituskykyyn.
Tasolla neljä prosessit ovat parasta luokkaa, jossa prosessit ylittävät yrityksen rajat
heidän toimittajiin sekä asiakkaisiin (Hammer 2007).
Kuten mahdollistajissa myös yrityksen kyvykkyyksiä arvioidaan neljän tason avulla.
Nämä neljä kyvykkyyttä jakaantuu myös kolmeentoista elementtiin. Tämä
muodostaa viidenkymmenenkahden solun matriisin molemmissa dimensioissa.
Hammerin (2007) mukaan PEMM- kehikkoa on helppo hallita. Pelkkä lyhyt esitelmä
kehikon käytöstä ja taustoista pitäisi riittää ennen arviointia. Mallin yksinkertaisuus
edesauttaa yritystä itse täyttämään kehikkoa. Tämä toimintapa on Hammerin
mielestä parempi kuin se, että konsultit suorittaisivat arviointia ja täyttäisivät
kehikkoa. Lisäksi työntekijöiden arvioidessa prosessejaan, he tulevat enemmän
tietoiseksi prosesseistaan ja kyvyistään vaikuttaa niihin. Arvioinnin suorittamiseen
tulee näin ollen myös koulutuksellinen aspekti.
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Eräässä Hammerin tutkimuksessa prosessiomistajat ja johto arvioivat prosessejaan
PEMM -kehikolla. Lisäksi myös prosessityöntekijät arvioivat prosessejaan
itsenäisesti. Tulokset osoittivat, että johtajien arviot prosesseistaan oli muita
positiivisemmat. Ryhmät keskustelivat erimielisyydet auki ja päättivät yhdessä
todelliset tasot. Näin työntekijät pääsivät syvällisemmin perille prosesseistaan. Jos
työntekijät eivät tiedä työnsä kontekstia, he ovat alttiita tekemään päätöksiä, jotka
eivät ole prosessien intressien mukaisia (Hammer 2007).
Power (2007) väittää, että PEMM -kehikossa on joitain potentiaalisia heikkouksia.
Hänen mielestä kehikko ei tee selvää yhteyttä kypsyystasojen ja liiketoimintatulosten
välille.

2.6 Yhteenveto kypsyysmalleista
Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan mallin taustalla olevien
kypsyysmallien pääpiirteistä yhteenveto on esitetty taulukossa 4.
Taulukko 4. Yhteenveto tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kehikon
taustalla olevista kypsyysmalleista
Humphreyn
- 5 tasoa: ad hoc/alkeellinen, toistuva, määritetty, johdettu ja
optimoitu.
(1987, 1989)
malli
- Ad hoc: Organisaatio toimii ilman virallistettuja ohjeita,
kustannusarvioita tai projektisuunnitelmia. Organisaatiolla ei
ole projektihallinnan mekanismeja.
- Toistuva: Projektiin sitoutumisen kontrollointia.
- Määritetty:
Organisaatio
on
saavuttanut
perustan
kehitysprojekteille. Prosesseja määritetään
- Johdettu: Prosesseille on asetettu mittaristoja. Mittaustietoja
kerätään ja analysoidaan. Prosesseja parannetaan.
- Optimoitu: Johtamisfokus siirtyy tuotteista prosesseihin.
OMG:n
malli
(Weber ym
2008)

-

5 tasoa: alkeellinen, johdettu, standardoitu, ennustettu ja
innovoiva
Alkeellinen:
Työntekijöitä
motivoidaan
ongelmien
ratkaisuun.
Johdettu: Tavoitteena stabiilin ja hallitun työympäristön
varmistaminen.
Standardoitu: Prosessien standardoimista sekä mittariston
asettamista.
26

CMM
(Paulk ym.,
1993, 1997)

Fisherin
(2004)
mallli

-

-

-

Hammerin
(2007) malli

-

Ennustettu:
Ennustettavuuden
ja
tiedon
hallinnan
lisääntyminen. Stabiilit prosessit ja ennustettavat tulokset.
Innovoiva: Proaktiivista prosessien tehostamista ja
parantamista. Innovoinnin lisääntyminen. Tavoitteena
kyvykkäät prosessit.
5 tasoa: Alkeellinen, Toistuva, Määritetty, Johdettu ja
Optimoiva
Alkeellinen: Kaikki organisaatiot ovat tasolla 1. siihen
saakka, kunnes kaikki mallin kuusi ns. avainprosessialuetta
tasolta 2. on asetettu
Toistuva: Projektihallinnan työkalut ovat käytössä.
Määritetty: Prosesseille on määritetty mittaristoja
Johdettu: Prosesseja kontrolloidaan tilastollisesti
Optimoitu: Prosessien optimointia
Moniulotteinen: 5 tasoa ja 5 ns. muutosvipua
Tasot: Eristyksessä olevat prosessit, taktisesti integroituneet
prosessit, prosessiohjattu, optimoitu liiketoiminta ja
älykkäästi operoivat verkosto
Muutosvipu komponentit: Kontrolli, ihmiset, teknologia,
prosessit ja strategia
Eristyksissä olevat prosessit: Organisaatiossa on erillisiä
ryhmiä, jotka pyrkivät optimoimaan vain heidän omaa
organisaatio-osaansa eivätkä kykene toimimaan end-to-end –
periaatteella
Taktisesti integroituneet prosessit: Yritys alkaa integroida
organisaatioitaan
parantaakseen
osastojen
välisten
toimintojen tehokkuutta.
Prosessiohjattu: Ylhäältäpäin tuleva mandaatti ja koko
yritystoimintaa koskeva johtajuus prosessien muutosten
tukemiseksi.
Optimoitu liiketoiminta: Prosessikohtaiset kyvykkyydet
viedään optimille tasolle. Prosessien optimointi kannustaa
jatkuvaan
parantamiseen
ja
liiketoimintakeskeisten
mittareiden käyttöön, jotta uusi taso tehokkuudessa ja
vaikuttavuudessa voidaan saavuttaa.
Älykkäästi operoivan verkosto: Taso saavutetaan, kun kaikki
ensimmäisen dimension komponenteista ovat täydellisesti
kietoutuneet yhteen tuottaen prosessien optimaalisen
vaikuttavuuden end-to-end – arvoketjussa sekä prosessiin
osallistuvan kumppanin optimaalisen tehokkuuden
Arvioi prosessimahdollistajia sekä yrityksen kyvykkyyksiä
omilla kehikoilla
Prosessien suorituskykyä analysoidaan viiden mahdollistajan
avulla; design, prosessin suorittajat, prosessiomistajat,
infrastruktuuri ja mittaristot.
Prosesseja tukevat yrityksen kyvykkyyksiä ovat johtajuus,
kulttuuri, asiantuntemus sekä hallinto.
Prosessien mahdollistajia sekä yrityksen kyvykkyyksiä
arvioidaan neljän tason avulla P1-P4 ja E1-E4. Lisäksi P0 ja
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E0, kun prosessien kypsyys tai yrityksen kyvykkyyden eivät
yllä 1- tasolle.
Harmonin
(2004) malli

-

-

5 tasoa: Alkeellinen, toistettava, määritetty, hallittu sekä
optimoiva
Organisaatio on määritetty epäkypsäksi tasolla 1. Tasolla 2.
organisaatio keskittyy prosessien määrittämiseen, ainakin
joitain pääprosessejaan jo määritetään. Organisaatio voi
tällöin toistaa ennustettavasti joitain prosessejaan. Tasolla 3.
kaikki prosessit on määritetty, ja niissä on jonkin asteen
kontrolli. Joitain mittaristoja on määritetty, dataa kerätään ja
sitä analysoidaan. Tasolla 4. organisaatio panostaa prosessien
hallintaa. Tällöin prosesseissa on hyvät mittaristot ja dataa
kerätään säännöllisesti. Tasolla 5. organisaatio on opettanut
työntekijöilleen sen, miten prosesseja parannetaan jatkuvasti
Tasojen tarkemmat prosessin tilat on kuvattu taulukossa 2.

2.7 Prosessit yrityksen tilaus-toimitusketjussa
Prosessi on mikä tahansa toiminto tai toimintojen ryhmä, jotka ottavat panokset ja
muuttavat ne yhdeksi tai useammaksi tuotokseksi (Kuva 5).

Kuva 5. Prosessit muuttavat panokset tuotoksiksi.

Prosessin on toimintojen joukko, jotka yhdessä toimien tuottavat arvoa sisäisellä ja
ulkoiselle asiakkaalle. Prosessi on resurssien järjestämistä niin, että panoksista
saadaan tuotoksia, jotka tyydyttävät asiakkaiden tarpeita. Yrityksen tuotteiden laadun
määrää tuotteen suunnittelu, mutta myös niiden tuottamiseen tarvittavien prosessien
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laatu. Prosessin ero operaatioihin on niiden skaalassa ja kompleksisuudessa.
Molemmat tuottavat panoksista tuotoksia, mutta prosessit ovat vain pienempi versio
operaatioista. Operaatioiden toiminnot muodostuvat prosesseista (Slack ym. 2012,
Krajewski ym. 2010, Sutton 2012).
Prosessit voidaan jakaa karkeasti johtamisen sekä ydin- ja tukiprosesseihin.
Saavuttaakseen

toiminnallista

erinomaisuutta,

kaikkia

näitä

prosesseja

on

määritettävä, ymmärrettävä, opittava sekä hallittava tehokkaasti (Sutton 2012).
Prosessit kuuluvat myös vahvasti Michael Porterin (1985) arvoketjukäsitteeseen.
Arvoketju on peräkkäisten ja rinnakkaisten toimintojen muodostama kokonaisuus,
joka päättyy tuotteiksi. Arvoketju sisältää kaikki ne ydin- ja tukiprosessit, jotka ovat
välttämättömiä raaka-aineiden muuttamista asiakkaille myytäviksi lopputuotteiksi.
Prosessit ja niiden alaprosessit ja toimintojen sijoittuminen yrityksen arvoketjussa on
esitetty kuvassa 6.

Kuva 6. Arvoketjun ja siinä olevien prosessien virtaaminen
organisaatiotoimintojen tai osastojen läpi. (Muokattu lähteestä Harmon 2004)

eri
29

Prosessit muodostavat yhdessä yrityksen toimitusketjun, missä yrityksen omat ja
yritykseen liittyvien muiden yrityksen prosessit tuottavat tuotteita tai palveluita
tyydyttääkseen asiakkaiden tarpeita. Toimitusketjussa prosessit eivät rajoitu
toiminnallisiin ryhmiin, vaan niiden toimintaan vaaditaan resursseja useasta eri
osastoistoista.
Ydinprosessit toimitusketjussa voidaan jakaa karkeasti toimittajasuhde-, tuotannonsekä asiakassuhdeprosesseihin (Krajewski ym 2010). Lisäksi organisaatiossa on
tukiprosessit, joita ei tässä diplomityössä käsitellä.
Kun yritys päätyy siihen, ettei jotain prosessia itse suoriteta, prosessi ulkoistetaan.
Tällöin toimittajat operoivat nämä prosessit ja tuottavat tarvittavat materiaalit tai
palvelut. Toimittajasuhdeprosessi, joka sisältää yrityksen ja sen toimittajien välisiä
vuorovaikutusprosesseja, jakaantuu viiteen pääprosessiin: hankinta, neuvottelut,
ostaminen, tiedonsiirto sekä yhteistyö.
Hankinnan (sourcing) pääprosessi sisältää alaprosesseja kuten toimittajien valinnat,
toimittajien evaluoinnit, sertifioinnit ja toimittajasopimusten hallinnat. Toimittajien
arvioinnilla ja sertifioinneilla varmistetaan, että toimittaja on kyvykäs toimittamaan
materiaalia tai palvelua, jota yritys tarvitsee. Toimittajaneuvotteluissa puolestaan
pyritään saavuttamaan molempia osapuolia tyydyttävä sopimus. Ostamisen
pääprosessi sisältää varsinaisen ostoprosessin toiminnot. Tiedonsiirtoprosessit
helpottavat olennaisen tiedon kuten ennusteiden, aikataulujen ja varastotasojen
siirtymistä hankintaorganisaatiolle. Myös yhteistyöprosesseja voi olla toimittajien
kanssa. Yhteistyöt keskittyvät enemmänkin tuotekehityksen prosessiin, jossa
toimittaja voi olla alkuvaiheessa mukana (Krajewski ym 2010). Kuvassa 7. on van
Weelen (2010) näkemys toimittajasuhdeprosessista.

Spesifi-

Toimittaja

kaatiot

valinnat

Sopimus

Tilaus

Valvonta

Evaluointi

Kuva 7. Hankinnanprosessin ketju van Weelen (2010) mukaan.
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Tuotannon prosessin tavoitteena on tuottaa ja jakaa tuotetta tai palvelua yrityksen
asiakkaille. Tähän kuuluu neljä alaprosessia: Ennustamiset, suunnittelu, tuotanto ja
logistiikka. Suunnittelu (supply planning) on kriittinen tekijä tehokkaan tilaustoimitusketjun suorituskyvylle. Siinä on kolme tärkeää elementtiä: Varaston hallinta,
operaatioiden suunnittelu ja aikataulutus sekä resurssien suunnittelu. Logistiset
prosessit puolestaan toimittaa tuotteen tai palvelun asiakkaalle.
Asiakassuhdeprosessit käsittävät ne prosessit, jotka ovat asiakasrajapinnassa. Näiden
prosessien tavoitteena on identifioida ja houkutella asiakkaita sekä ylläpitää suhteita.
Lisäksi ne helpottavat tilausten siirtymistä ja seurantaa. Pääprosessit sisältävät
markkinoinnin, tilaustenkäsittelyn sekä asiakaspalvelun. Markkinointi keskistyy
siihen, kuinka asiakkaat voidaan kohdentaa ja mitä tuotteita tarjotaan mihinkin
hintaan. Tilausten käsittelyprosessi sisältää kaikki ne toiminnot, joita varsinainen
tilaus sisältää. Nämä ovat myyntitoiminnot, tilauksen rekisteröinti, tilauksen
vahvistaminen ja tilauksen seuranta. Asiakaspalveluprosesseilla pyritään vastaamaan
asiakkaiden kysymyksiin tuotteista tai palvelusta, ratkaisemaan ongelmia sekä
jakamaan tietoa auttaakseen asiakasta (Krajewski ym 2010).

2.8 Prosessien suorituskyvyn mittaaminen
On tärkeää, että prosessien suorituskykyä mitataan, jotta voidaan nähdä mitä
prosessialuetta olisi hyvä parantaa sekä miten tietty toiminta vaikuttaa prosessiin.
Prosessien suorituskyvystä voidaan mitata hintaa, aikaa, laatua ja ympäristön
vaikutusta. Taulukossa 5. on esitetty joitain yleistesti käytössä olevia suorituskyvyn
mittaristoja (Krajewski ym 2010).
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Taulukko 5. Yleisesti käytössä olevia tilaus-toimitusketjun mittaristoja
Asiakassuhdeprosessit
(Myynnin prosessit)

Tuotannon prosessit

Toimittajasuhdeprosessit
(Hankinnan prosessit)

Tilausvirheet

Lähetetyt vialliset tuotteet
(%)

Ajallaan toimitetut tuotteet
(%)

Ajallaan lähetetyt tuotteet
(%)

Toimitusten läpimenoaika

Tilauksen käsittelyaika
Asiakastyytyväisyys
tilaustenkäsittelyyn

Vialliset tuotteet (%)
Tilauksesta tuotteeseen
aika

Varastotasot hankitulle
materiaalille

Palautettujen tuotteiden
määrä
Asiakastyytyväisyys
tuotannon nopeuteen
Varastotasot
keskeneräisille ja valmiille
tuotteille
Päästöt

2.9 Toiminnallinen erinomaisuus prosessinäkökulmasta
Toiminnallinen erinomaisuus (Operational Excellence) voidaan määritellä monella
tapaan. Erään määritelmän mukaan se on yksi johtajuuden elementeistä, joka sisältää
erilaisia periaatteita, systeemejä ja työkaluja organisaation prosessien suorituskyvyn
parantamiseksi. Toiminnallisen erinomaisuuden johtamisen filosofia perustuu
jatkuvan parantamisen menetelmiin kuten Lean ja Six Sigma (Wikipedia 2015).
Toisen lähteen (SixSigma 2015) mukaan toiminnallinen erinomaisuus muodostuu
neljästä kategoriasta: Strategian toteutuksesta, tulosohjauksesta, hyvän suorituskyvyn
omaavista tiimeistä sekä prosessien erinomaisuudesta (Kuva 8).
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Kuva 8. Toiminnallinen erinomaisuus muodostuu neljästä eri kategoriasta.
(Muokattu lähteestä SixSigma 2015)

Suttonin (2012) mukaan toiminnallinen erinomaisuus saavutetaan viiden eri
elementin kautta. Nämä elementit on kuvattu taulukossa 6. Kukin näistä elementeistä
on olennainen toiminnallisen erinomaisuuden saavuttamisessa, mutta niillä kullakin
on oma rooli.

Taulukko 6. Suttonin (2012) määritelmä toiminnallisen tehokkuuden elementeistä.
Asiakkaat

Asiakas

tarpeiden

ja

vaatimusten

täyttäminen
Johtamistaidot

Tietoon

perustuva

ohjaaminen

ja

kehittäminen
Ihmiset

Tehokas työntekijöiden hyödyntäminen

Prosessit ja teknologia

Prosessiorientoitunut arvon lisääminen
ja innovointi

Vastuullisuus

Positiivisten tulosten varmistaminen
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Suttonin (2012) teorian mukaan toiminnallisessa erinomaisuudessa pitää huomioida
operaatioiden sisäiset ja ulkoiset asiakkaat ja vahvistettava se, että asiakkaitten
tarpeet ja oletukset otetaan huomioon, kun avainmittaristoja määritetään. Vahvat
johtamistaidot ovat perusta toiminnalliselle erinomaisuudelle. Johtajuuteen kuuluu
myös täydellinen ymmärrys siitä, mitkä ovat asiakkaiden tarpeet. Johtajan tehtävänä
on luoda vahvaa perustaa kulttuurille, arvoille ja käyttäytymisnormeille, jotta
työntekijöillä

on

selkeä

suunta

toteuttaa

yrityksen

visiot

todellisuudeksi.

Työntekijöillä on selkeät roolit, vastuut ja työkalut, joilla he voivat tehdä työnsä
hyvin. He voivat kehittyä työntekijöinä sekä ymmärtää sen, mitä menestyminen
vaati. Prosessit puolestaan ovat ”välineitä” millä asiat tehdään. Prosessit auttavat
työn suorittamisessa, samalla tuottaen tuotetta tai palvelua asiakkailleen. Prosessit
pitää dokumentoida, ymmärtää ja hallita tehokkaasti. Jatkuvan kehittymisen myötä,
prosessien hukkaa voidaan poistaa monella eri tavalla, ja näin tehdä prosessista vielä
vaikuttavamman ja tehokkaamman. Prosesseja tukevat johtamismenetelmät, kuten
standardoidut toimintatavat sekä laadun varmistus auttavat prosessienhallintaa sekä
ohjaavat

jatkuvaan

Teknologia

parantamiseen.

mahdollistaa

Teknologia

prosessien

on

laadukkaan

prosessin
ja

mahdollistaja.

kustannustehokkaan

suorittamisen. Lisäksi se edistää asiakkaiden mukaantulon prosesseihin. Prosesseja ja
teknologiaa ei pidä ajatella erillisinä osina. Vastuullisuus puolestaan tarkoittaa sitä,
että pystytään varmistamaan asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen oikeanlaisilla
tuotoksilla. Vastuullisuus on tekijä, joka yhdistää ihmisen, prosessin, teknologian ja
tuloksen. Vastuullisuus kertoo kuinka tehokkaasti asiakkaiden vaatimuksiin
vastataan, kuinka menestyksekkäästi tavoitteet saavutetaan ja kuljetaanko kohti
yrityksen visiota (Sutton 2012).
Diplomityön prosessikeskeisyyden vuoksi tässä työssä avataan Suttonin teorian
prosessielementtiä tarkemmin. Suttonin (2012) mukaan prosesseja hallitaan viiden
peruskäytännön kautta: Prosessimäärityksen, standardimenetelmien, prosessien
muutosjohtamisen, prosessien mittaamisen ja laadun varmistuksen. Jokainen
peruskäytäntö on tärkeä tehokkaalle prosessijohtamiselle.
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Prosessimääritys on tehtävä huolellisesti ja päivitettävä aina, kun on tarvetta.
Epäonnistunut prosessimääritys johtaa usein perustavaa laatuaan oleviin ongelmiin.
Työntekijät saattavat tietää, kuinka tietyt toiminnot suoritetaan, mutta prosessien
määritysten vajaavaisuuden vuoksi he eivät tiedä, miten heidän työ vaikuttaa
kokonaisvaltaisesti prosessiin (end-to-end -prosessiin). Tämä johtaa tehottomuuteen
sekä alenevaan laatuun, jotka voivat koitua liiketoimintariskiksi. Nämä kolme asiaa;
tehottomuus, aleneva laatu sekä riskit estävät juuri toiminnallista erinomaisuutta.
Suttonin mukaan (2012) monet yritykset, pienet ja isot, vähättelevät prosessien
määrityksen tarpeellisuutta. Uusien työntekijöiden kouluttaminen, heidän siirtäminen
uusiin tehtäviin, kompleksisten ongelmien ratkaisu sekä kestävä prosessien
parantaminen ovat erittäin hankala toteuttaa ilman prosessien tarkkaa määrittämistä.
Niin sanottu institutionaalisen tiedon syndrooma, jossa luotetaan siihen, että
työntekijöillä on tarpeellinen tieto hoitaa prosessejaan, tekee raskaaksi ja heikosti
hallittavaksi jopa perusprosessit kuten työntekijöiden johtamisen, asiakastarpeisiin
vastaamiseen liittyvien asioiden hoitamisen sekä päivittäisten operaatioiden
hallinnan.

Prosessien

kustannustehokasta.

määritys

pitää

Prosessimääritykseen

olla
on

suoraviivaista,
olemassa

loogista

työkaluja

ja

hyvin

yksinkertaisesta menetelmästä edistyneempään kuten MS PowerPointista iGrafx’s
process –työkaluun.
Standardoidut toiminnat (SOP, Standard Operating Procedures) ovat standardoituja
toimintatapoja. Siinä on määritetty se, miten prosessissa toimitaan. Ohjeet parantavat
operaatioiden menestystä institutionaalistamalla tietoa, joka ennen on ollut
henkilökohtaista tietoa. Kun ohjeet kirjoitetaan, henkilökohtainen tieto tulee
yhteiseksi tiedoksi. SOP on tärkeä useasta syystä: Niistä löytyvät keinot prosessin
suorittamiseen. Suorituksista tulee näin johdonmukaisia. Prosessien tehokkuus
paranee ja vaihtelevuus vähenee. Ongelman ratkaisu on helpompaa. Työntekijöiden
turvallisuus ja hyvinvointi paranee. Niiden avulla voidaan implementoida muutoksia
ja varmistaa prosessin johdonmukaisuus. Ne tukevat prosessin liikkuvuutta paikasta
toiseen ja vähentää institutionaalisen tiedon syndroomaa (Sutton 2012).
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Prosessien mittaamisella pyritään vastaamaan asiakkaitten vaatimuksiin. Prosessin
mittaaminen auttaa ymmärtämään prosessien kyvykkyyttä. Keräämällä dataa
prosesseista ja parantamalla niiden toimintaa, voidaan varmistaa, että haluttu tuotos
ja laatustandardit saavutetaan, hukka minimoidaan ja resurssit hyödynnetään
tehokkaasti ja turvallisesti. Prosessimittaristolla varmistetaan, että sisäisen ja
ulkoisen asiakkaan odotukset täyttyvät. Laadun varmistus ja kontrollointi ovat
olennainen osa tehokkaan liiketoimintaprosessin hallintaa ja toiminnallisen
erinomaisuuden saavuttamisessa. Laadun varmistuksen primääri tarkoitus on
varmistaa, että sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden vaatimuksiin pystytään vastaamaan
(Sutton 2012).
Sutton (2012) mukaan prosessien parantaminen on yksinkertainen ja tehokasta tapa
parantaa kaikkia toimintojen suorituskykyä. Parantamalla prosesseja pyritään
vähentämään hukkaan ja lisäämään prosesseihin tehokkuutta tuottamaan taloudellista
etua mille tahansa liiketoiminnalle. Suttonin mukaan kuuden vaiheen mallilla
voidaan paljastaa ja korjata prosessin heikot kohdat.
1. Ymmärrä asiakasta. Kuuntele sekä sisäisiä että ulkoisia asiakkaita. Selvitä
vastaako prosessi asiakkaittensa tarpeita ja odotuksia. Jos ei, selvitä miksi ja
millä tavalla.
2. Ymmärrä prosessia. Dokumentoi työnvirta. Segmentoi prosessin yksittäiset
vaiheet ja yhdistä ne. Selvitä sopivat mittausmenetelmät, joilla voidaan
seurata suorituskykyä reaaliaikaisesti sekä ennen ja jälkeen muutoksia. Tämä
dokumentointi auttaa vahvistamaan parantamisen vaikutukset.
3. Arvioi prosessia. Dokumentoitu prosessivirta pitää analysoida, jotta
ymmärretään mitkä vaiheet lisäävät arvoa ja mitkä eivät. Selvitä kuinka
eliminoidaan

arvoa

prosessinsuorituskykyä

lisäämättömät
ja

vertaa

vaiheet.
sitä

Kerää

ja

analysoi

asiakasvaatimuksiin.

Prosessinkehittämisestä vastaava tiimin pitää suunnitella strategia prosessien
parantamiseen.
4. Paranna prosessia. Jotkut prosessit vaativat säätöä ja toiset voivat vaatia
radikaalia uudelleen suunnittelua. Prosessin parantamisesta vastaavat tiimit

36

arvioivat strategioidensa etuja ja valitsevat parhaimman menetelmät heidän
prosesseilleen. Tavoite on aina poistaa hukkaa prosesseista.
5. Kokeile

parannettua

prosessia.

Tee

pilotointi

ehdotetuilla

parannuskeinoilla. Arvioi toimiiko prosessi niin kuin oletettiin.
6. Implementoi,

monitoroi

ja

jatka

prosessin

parantamista.

Luo

jatkosuunnitelma, kouluta prosessiin liittyvä työntekijät, arvioi tulokset, ja
jatka prosessin säätämistä, jos tarpeen.
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3. TUOTANNOLLISEN TOIMINNAN
ERINOMAISUUTTA ARVIOIVAN KYPSYYSMALLIN
KEHITTÄMINEN JA TESTAUS
Diplomityön tavoitteena on ollut tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan
mallin ja mittariston kehittäminen projektin toiminta-alueen yritysten sekä
yrityskehittäjien käyttöön. Kuvassa 9. on esitetty kokonaiskuvaa tuotannollisen
toiminnan

erinomaisuutta

arvioivan

mallin

tai

menetelmän

tavoitteesta

yritysnäkökulmasta. Tämän kypsyysmallin avulla voidaan selvittää kohdeyrityksen
prosessien nykytila sekä auttamaan yritystä ymmärtämään miten prosessien
kehittämisestä voidaan viedä eteenpäin.

Kuva 9. TUTOES –hankkeen tavoite. Prosessikypsyysmallilla arvioidaan yritysten
tuotannollisen toiminnan nykytila ja selvitetään prosessien kehittämistarpeet.

Mallin kehittämisessä on ollut tiukat raamit, joiden puitteissa malli on rakennettu.
Tavoitteena on ollut kehittää geneerinen tuotannollista toimintaa arvioiva
prosessikypsyysmalli, joka soveltuu usealla teollisuudenalalla olevien pienten että
isojen

pk-yritysten

tuotannollisten

prosessien

arviointiin.

Yritysarviointi

kypsyysmallilla pitäisi pystyä suorittamaan suhteellisen nopeasti, 2 tunnin sisään,
koska useita tunteja kestäviä arviointeja yritykset karsastivat. Lisäksi mallin on
sovelluttava myös eri tuotannon toimintalogiikoille ja sillä on oltavat tarpeeksi
herkkä mittaristo erottamaan yritysten tuotannollisen toiminnan erinomaisuudet.
Tutkimuksen aikana arviointimallista on syntynyt versio 1.0 (Liite 1-6) ja 2.1 (Liite
7-9). Versio 1.0 ja 2.1 esitetään tässä työssä. Varsinainen malli, joka soveltuu
parhaiten TUTOES -hankkeen ympäristöön on versio 2.1.
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3.1 Tuotannollisen
toiminnan
kypsyysmallin rakenne

erinomaisuutta

arvioivan

Tuotannollista erinomaisuutta arvioivan mallin rakenne on kolmiulotteinen, jossa on
dimensiot: kypsyystasot, prosessifaktorit ja ydinprosessit. Malli arvioi yrityksen
tilaus-toimitusketjun

kolmen

tai

neljän

ydinprosessin

kypsyyttä

kuuden

prosessifaktorin avulla. Nämä prosessifaktorit voivat sijoittua viidelle eri tasolle
riippuen kunkin prosessin suorituskyvyn kypsyydestä kuten muissakin yleisissä tässä
työssä

mainituissa

prosessikypsyysmalleissa.

Tuotannollista

erinomaisuutta

arvioivan mallin versio 2.1 on 30-soluinen Excel-matriisi.
Mallin kehittämisessä on pyritty hyödyntämään olemassa olevia kypsyysmalleja,
joita on esitetty tämän työn teoriaosuudessa. Tämän työn taustalla olevat mallit ovat
prosessikypsyysmalleja. Eniten vaikutteita malliin on tullut Hammerin ja Fisherin
BPMM – malleista. Lisäksi kypsyystasojen määritysten linjauksiin ovat vaikuttaneet
CMM ja useat muut BPM -mallit. Mallin sisältöön, prosessifaktoreihin sekä niiden
tasokohtaisiin määrityksiin on vaikuttanut kypsyysmallit, joita on listattu taulukoon
7.
Taulukko 7. Tuotannollisen
prosessifaktoreiden lähteet

toiminnan

erinomaisuutta

arvioivan

mallin

Prosessifaktori

Lähteet

Prosessin tila

CMM, Hammer (2007), Harmon (2004), OMG BPMM

Työntekijöiden taidot

Fisher (2004), Hammer (2007)

Tiimityöskentely ja
tiimien integroituminen

Fisher (2004), Hammer (2007)

Prosessien hallinta

CMM, OMG BPMM, Harmon (2004)

Prosessien suorituskyvyn
hallinta

CMM, OMG BPMM, Harmon (2004), Hammer (2007),
Fisher (2004)

Prosessien optimointi

CMM, OMG BPMM, Harmon (2004)

IT -järjestelmät

Harmon (2004), Fisher (2004), Hammer (2007), OMG
BPMM
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Mallin version 2.1 faktorit ovat prosessien määrittäminen, työntekijöiden taidot,
johtaminen, suorituskyvyn mittaaminen, optimointi, IT -järjestelmät ja tiedonsiirto
(Taulukko 5.). Versiossa 1.0 faktoreita on enemmän. Lisäksi faktorit on jaettu vielä
tarkempiin

alafaktoreihin

(Liite

1-6.).

Versiossa

1.0

arvioidaan

myös

tiimityöskentelyä, tiimityöskentelykulttuuria sekä tiimien integroitumista muihin
osastoihin.

3.1.1

Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin
prosessifaktorit

Prosessien kypsyyttä arvioidaan versiossa 2.1 kuuden prosessifaktorin avulla.
Kunkin prosessifaktorin määritystä on tarkennettu lisäämällä solujen kommentit kenttään lisätietoa (Kuva 10).

Kuva 10. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin
prosessifaktoreille on lisätty tasokohtaiset lisätiedot taulukon kommentit –kenttään.
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Prosessimääritystä arvioiva prosessifaktori tuotannon prosessikehikosta on esitetty
kuvassa 11. viidessä tasossa. Prosessin kypsyyttä arvioidessa on tärkeä selvittää,
miten kyseinen prosessi on yrityksessä määritetty.

Prosessit, jotka ovat

liiketoiminnan ydin, ovat erittäin tärkeä määrittää ja dokumentoida. Prosessien
määrittämisellä vastataan prosessinäkökulmasta kysymyksiin mm. kuka, mitä, missä,
milloin ja miksi (Sutton, 2012). Määritykset pitää selkeästi dokumentoida.
Prosessimäärityksiä pitää päivittää aina, kun se on tarpeellista. Alla olevassa
listauksessa on vielä esitetty se, mitä määrittämisen tilaa arvioidessa olisi hyvä ottaa
huomioon.

•

Mitä vaiheita (alaprosesseja tai toimintoja) prosessissa on?

•

Ketkä ovat prosessin sisäiset ja ulkoiset asiakkaat?

•

Onko kyseistä prosessia määritetty ja dokumentoitu?

•

Mitä taitoja prosessin suorittamiseen tarvitaan?

•

Onko työtehtäviin tehty työnkuvaukset?

•

Miten prosessi integroituu muihin ydinprosesseihin?

Kuva 11. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin
prosessimääritystä arvioiva faktori viidessä tasossa.

Prosessin työntekijöiden taitoja arvioiva prosessifaktori tuotannon prosessikehikosta
on esitetty kuvassa 12.
Prosessin työntekijöiden taitoja arvioidessa huomio on työntekijöiden taitojen laajaalaisuudessa. Prosessien kypsyessä myös työntekijöiden taidot monipuolistuvat, he
tuntevat prosessinsa ja tietävät heidän työn merkityksensä yrityksen tilaus41

toimitusketjussa. Työntekijöiden taitojen monipuolistuminen vaatii organisaatiolta
selkeää prosessimäärityksiä, jolloin työtehtäviin on olemassa työnkuvaukset.

Kuva 12. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin
prosessin työntekijöiden taitoja ja kykyä parantaa prosessin suorituskykyä arvioiva
faktori viidessä tasossa.

Yrityksen on myös tehtävä työntekijöiden osaamisesta kartoituksia ja kouluttaa
työntekijöitään

laaja-alaiseen

osaamiseen.

Kypsässä

prosessissa

työntekijät

kykenevät parantamaan prosessiensa suorituskykyä havaitsemalla prosessien vialliset
vaiheet ja ratkaisemalla suorituskykyyn liittyviä ongelmia. Alla olevan listauksessa
on esitetty se, mitä prosessien työntekijöiden taitoja arvioidessa on hyvä kysyä:
•

Kuinka hyvin työntekijät tuntevat oman prosessinsa?

•

Kuinka laajasti työntekijät hallitsevat oman prosessinsa työtehtävät?

•

Kuinka hyvin he hallitsevat muita ydinprosessinsa työtehtäviä?

•

Kuinka hyvin työntekijät kykenevät parantamaan prosessinsa suorituskykyä?

•

Onko osaamiseen kiinnitetty huomiota organisaatiossa? Osaamiskartoitukset?

•

Onko laadittu työnkuvia ja työohjeita?

•

Osaavatko työntekijät käyttää prosessin parantamiseen liittyviä työkaluja?

Prosessin

johtamista

tai

hallintaa

arvioiva

prosessifaktori

tuotannon

prosessikehikosta on esitetty kuvassa 13. Prosessien johtamisen faktorissa arvioidaan
sitä, kuka vastaa tai omistaa prosessin ja miten tämä prosessinomistaja kykenee
johtamaan prosessia. Lisäksi millaiset taidot prosessiomistajalla on parantaa
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prosessin suorituskykyä ja osaako hän käyttää prosessin parantamiseen tarvittavia
tekniikoita. Prosessijohtamista arvioidessa voidaan kysyä seuraavia kysymyksiä:
•

Miten/millä tyylillä prosessia johdetaan?

•

Ymmärtävätkö johtaja(t) prosessin suorituskyvyn parantamiseen liittyvät
seikat?

•

Miten hyvin prosesseista vastaavat osaavat käyttää prosessin hallintaan;
parantamiseen /ennustettavuuteen /luotettavuuteen liittyviä tekniikoita?

Kuva 13. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin
prosessin johtamista arvioiva faktori viidessä tasossa.

Prosessin

suorituskyvyn

mittaamista

arvioiva

prosessifaktori

tuotannon

prosessikehikosta on esitetty kuvassa 14.

Kuva 14. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin
prosessin suorituskyvyn mittaamista arvioiva faktori viidessä tasossa.
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Prosessin

suorituskykyä

arvioidessa

tarkastellaan

prosessien

suorituskyvyn

mittaukseen liittyviä seikkoja. Suorituskyvyn mittaamisen perusedellytyksenä on
prosessimääritys. Ilman selkeää prosessimääritystä on vaikea mitata prosessin
suorituskykyä. Epäkypsässä organisaatiossa/prosessissa prosesseja ei määritetä eikä
myöskään prosesseilla ole mittaristoja. Epäkypsää prosessia ei mitata lainkaan tai sitä
mitataan yrityksen tunnuslukujen tai perusmittaristojen avulla, jotka eivät suoraan
mittaa prosessin suorituskykyä.
Alla

olevia

kysymyksiä

voidaan

kysyä

arvioidessa

yrityksen

prosessien

suorituskyvyn mittausta.
•

Onko

prosesseihin

määritetty

mittaristoja?

Ovatko

ne

prosessien

suorituskykyä arvioivia mittaristoja?
•

Ovatko mittaristot asiakasvaatimusten ja yritysten strategian sekä tavoitteiden
mukaiset?

•

Kerätäänkö mittaustietoja ja analysoidaanko niitä? Tilastollisesti?

Prosessin optimointia arvioiva prosessifaktori tuotannon prosessikehikosta on esitetty
kuvassa 15.

Kuva 15. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin
prosessin optimointia arvioiva faktori viidessä tasossa.
Prosessin

optimointia

arvioidessa

tarkastellaan

mitä

organisaatio

tekee

mittaustiedoilla. Optimoidaanko prosessia mittaustietojen perusteella vai onko
optimointi vain satunnaista. Alla olevat kysymykset avaavat optimoinnin arviointia.
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•

Mitä kerätyllä mittaustiedoilla tehdään?

•

Optimoidaanko prosessia mittaustietojen perusteella vai onko optimointi vain
tapauskohtaista esimerkiksi kriisin yhteydessä?

•

Optimoidaanko kaikkia prosesseja? Optimoidaanko muihin ydinprosesseihin
integroituneita prosesseja?

•

Suunnitellaanko/optimoidaanko prosesseja sopimaan yhteen yrityksen ITjärjestelmän kanssa?

Lisäksi

malli

arvioi

yrityksen

tiedonkulun

sujuvuutta,

luotettavuutta

ja

reaaliaikaisuutta. Prosessin IT -järjestelmän rakennetta sekä tiedonsiirtoa arvioiva
prosessifaktori tuotannon prosessikehikosta on esitetty kuvassa 16. IT -järjestelmiä
arvioidessa huomioidaan se, miten tieto siirtyy osastolle toisella ja kuinka luotettavaa
se on sekä millainen on yrityksen IT järjestelmärakenne. Alla olevia kysymyksiä
voidaan kysyä arvioidessa tiedonsiirtoa ja IT -järjestelmiä.
•

Miten tieto siirtyy osastolta toiselle?

•

Onko tieto reaaliaikaista ja luotettavaa?

•

Millaiset ovat yrityksen IT -järjestelmät? Ovatko järjestelmät eristyksissä
muista osastoista? Onko se sirpaleinen vai onko osastoilla yhteiset
järjestelmät?

•

Onko yrityksellä ja sen kumppaneilla yhteisiä tiedonsiirtojärjestelmiä?

45

Kuva 16. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin
prosessin tiedonsiirtoa ja IT -järjestelmiä arvioiva faktori viidessä tasossa.

3.1.2

Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin
tasomääritykset

Kypsyysmallin tasojen linjauksista voidaan esitellä seuraavan mukaisesti:
Tasolla 1. prosessien määrittäminen on vähäistä ja prosessit on erillään toisistaan.
Prosesseja johdetaan yksilöllisillä tyyleillä eikä erityisiä hallintatekniikoita ole
käytössä.

Prosessituotosten

ennustettavuus

on

tällöin

heikkoa.

Prosessien

suorituskyvystä ei kerätä mittaustietoja eikä niitä analysoida. Osastojen välistä
tiimityöskentelyä ei ole eikä yrityksessä ole tiimityöskentelyä tukevaa kulttuuria.
Tätä tasoa kutsutaan mallissa ad hoc ja eristyksissä olevan prosessin tasoksi.
Tasolla 2. prosessien määritystä on jo jonkin verran mutta prosessimäärityksiä ei
dokumentoida.

Prosessien

toiminnallinen

integroituminen

lisääntyy,

jota

projektikohtainen tiimityöskentely tukee. Prosesseista vastaavat johtajat osaavat
käyttää joitain prosessien hallintaa liittyviä tekniikoita, mutta ei välttämättä
parhaimpia. Johtajat pyrkivät luomaan stabiilia työympäristöä, jotta prosessien
tehokkuus ja luotettavuus parantuisi. Prosesseille on määritetty perusmittaristoja,
joilla ei varsinaisesti pystytä arvioimaan prosessin suorituskykyä. Tasoa 2 kutsutaan
mallissa määritetyksi ja toiminnallisesti integroituvaksi tasoksi.
Siirtyessä tasolle 3 prosessimääritys on lisääntynyt niin, että valtaosa yrityksen
prosesseista on jo määritetty ja dokumentoitu. Prosesseille on myös määritetty
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prosessikohtaisia suorituskykyä mittaavia mittaristoja.

Nämä mittaristot ovat

johdettu asiakasvaatimuksista. Mittaustietoja kerätään ja analysoidaan. Prosessien
toiminnallinen

integroituminen

muihin

osastoihin

on

vahvaa.

Vahva

tiimityöskentelyn kulttuuri tukee prosessien integroitumista. Yritys kouluttaa
työntekijöitään tiimityöskentelyyn. Prosesseilla on jo selkeästi prosessiomistaja.
Muodollinen prosessijohtaja asettaa prosessin prioriteetit. Prosessijohtaja osaa
käyttää tarvittavia prosessinsuorituskyvyn parantamiseen liittyviä tekniikoita, jopa
joitain parhaimpia tekniikoita. Harmon (2004) on esittänyt kolmannen tason
prosessijohtamisen kuvan 17. mukaisesti. Tiedonsiirto tasolla 3. ydinprosessien
välillä on jo saumatonta. Ydinprosesseilla on jo yhteinen tiedonsiirtojärjestelmä
(esim. ERP). Tätä tasoa onkin kuvattu mallissa hallitun ja prosessikeskeisyyden
tasoksi.

Kuva 17. Prosessijohtamisen tila kolmannella kypsyystasolla. Muokattu lähteestä
Harmon (2004).

Täydellisen prosessimäärityksen myötä prosesseja aletaan standardoida. Tällöin
myös prosessien johtamiseen on yrityksessä omat standardit. Osastojen toiminnalliset
integraatiot ovat vahvoja, joita tukee vahva tiimityöskentelykulttuuri sekä prosesseja
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tukevat IT -järjestelmät. Tiimityöskentelystä on tullut normaalia käytäntöä johtajien
ja työntekijöiden keskuudessa. Prosessiomistajuus ja prosessien hallinta on tiimien
vastuulla. Prosessivastaavat osaavat käyttää parhaimpia tekniikoita suorituskyvyn
parantamiseen. Yritys optimoi prosessejaan tilaus-toimitusketjun näkökulmasta.
Prosessien optimoinnissa käytetään esimerkiksi SCOR ja LEAN -menetelmiä. Tiimit
vastaavat prosessin suorituskyvyn mittaamisesta ja optimoinnista. Prosessin
suorituskykyä mitataan vertikaalisesti integroituneilla mittareilla, jotka ovat johdettu
yrityksen strategisista tavoitteista. Prosessien mittaristot, IT -järjestelmät ja
henkilöstöresurssi ovat prosessien kanssa linjassa. Tason 4 prosessijohtamisen tila
Harmon (2004) mukaan on esitetty kuvassa 18.

Kuva 18. Prosessien johtaminen tilaus-toimitusketjun näkökulmasta kypsyystasolla
4. Prosessien mittaristot, IT -järjestelmät sekä henkilöstöresurssit ovat yrityksen
strategian ja tavoitteiden mukaiset sekä ovat linjassa prosessien kanssa. Kuva
muokattu lähteestä Harmon (2004).
Kypsyystasolla 4. Prosessien mittausdataa kerätään ja analysoidaan tilastollisesti.
Kypsässä neljännen tason organisaatiossa on alettu kouluttamaan työntekijöitään Six
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Sigma -työkalu käyttöön. Neljättä tasoa kutsutaan mallissa optimoinnin ja
standardiprosessivirran tasoksi.
Kaikkein korkein taso saavutetaan, kun kaikki neljä aiempaa tasoa on täyttynyt ja
yritys pyrkii jatkuvan parantamisen tilaan. Tällöin prosessien suorituskyvyn tarkkailu
ja optimointia on rutiininomaista. Tällöin prosessien suorituskyvyn analysointi on
tilastollista, jossa käytetään Six Sigma -menetelmää. Lisäksi yritys määrittää
kumppaniensa prosessit ja pyrkii parantamaan myös niitä. Näille kahdensuuntaisille
prosesseille on määritetty omat mittaristot, jotka on johdettu yritysten välisistä
tavoitteista.

Prosessitiimi

on

vastuussa

näiden

prosessien

suorituskyvyn

mittaamisesta ja optimoinnista. Prosessitiimeissä on mukana myös yrityksen
kumppanien

edustus.

Yksilöllisistä

johtamistyyleistä

on

siirrytty

prosessijohtamiseen. Yrityksen organisaatiorakenne on muuttunut funktionaalisesta
organisaatiosta horisontaaliseksi prosessiorganisaatioksi. Tätä viidettä ja korkeinta
tasoa kuvataan mallissa nimellä jatkuvan parantamisen tilaksi ja älykkäästi
toimivaksi verkostoksi.

3.1.3

Tuotannollisen toiminnan ydinprosessit tilaus-toimitusketjussa

Tuotannollisen

toimintaa

arvioivan

kypsyysmallin

kolmannen

dimension

muodostavat ydinprosessit tilaus-toimitusketjussa (kuva 19).
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Kuva 19. Esimerkki yrityksen tilaus-toimitusprosessivirrasta eri osastojen välillä.
Nämä ydinprosessit jaettiin mallissa karkeasti myynnin, hankinnan, tuotannon ja
tuotekehityksen ydinprosesseihin (Kuva 20). Lopullisesta mallista versio 2.1:stä
tuotekehitys jätettiin poissa käytännön syistä.
Tuotannollista

toimintaa

arvioidessa

yrityksen

kaikki

tilaus-toimitusketjun

operatiiviset prosessit on arvioitava. Tuotannollista erinomaisuutta arvioiva malli
arvioi kaikki ydinprosessit (Kuva 20) erikseen ja tekee niiden tulosten perusteella
yhteenvedon

yrityksen

tuotannollisen

toiminnan

erinomaisuudesta

prosessinäkökulmasta.
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Kuva 20. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin
ydinprosessit sekä niiden kuvaukset.

3.1.4

Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin
käytön sekä herkkyyttä lisäävän pisteytyksen periaatteet

Arviointikehikon jokaiselle tasolle on määritetty kypsyydentasosta riippuva
pistemäärä. Pisteytyksellä haettiin malliin tarvittavaa herkkyyttä arviomaan ja
erottelemaan yritysten erinomaisuutta tarkemmin kuin pelkän viiden tason avulla.
Pisteytys

perustuu

logaritmiseen

keskiarvoon

(Porter

ja

Tanner

2011).

Pisteytystaulukon keskiarvot (Taulukko 8) ovat pyöritettyjä lukuja.
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Taulukko 8. Tuotannollisen toiminnan eriomaisuutta arvioivan kypsyysmallin
tasojen pisteytykset

Määritetystä tasosta yritys saa taulukon mukaisten pisteiden lisäksi kaikkien
edeltävien tasojen pisteet sekä seuraavan tason osapisteet

Kuva 21. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin käyttö ja
pisteytykset. Osapisteille löytyy kunkin tasomäärityssolun alla olevasta rivistä
alasvetovalikko. Valitun tason alasvetovalikko löytyy oikeasta laidasta, valittu taso sarakkeelta.
Prosessifaktorille määritetty taso valitaan kehikon oikealta laidalta Valittu tasosarakkeelta alasvetovalikosta. Valittu taso on ylin taso kultakin prosessifaktorilta,
mikä on 100 %:sti toteutunut (Kuva 21).

52

Osapisteiden määritystä varten arviointikehikkoon on laadittu alasvetovalikko kunkin
solun kohdalle, mistä voidaan valita 25 %, 50 % tai 75 % sitä mukaan, kuinka paljon
tason vaatimuksista on täyttynyt (Kuva 21). Osapisteitä voi saada ylemmistä tasoista
sen mukaan, miten seuraavan tason kehittyminen on edennyt. On hyvä muistaa, että
kypsyysmallien perusideana on se, että seuraavalle tasolle pääsee vasta, kun edeltävä
taso on täytetty 100 %:sti.
Yhteen lasketut pisteet määritetystä tasosta että saaduista osapisteistä näkyvät Pisteet
– sarakkeella. Koko kehikon pistemäärät näkyvät kehikon alareunassa. Jokaiseen
matriisin soluun on kirjoitettu kommentit -kenttään lisätietoa kunkin tason
prosessifaktorin määritelmästä. Tämä lisätieto koettiin testausvaiheessa tärkeäksi
(Kuva 21).
Tilaustoimitusketjua arvioitaessa hankinnan, myynnin ja tuotannon arviointikehikot
löytyvät tiedoston välilehdiltä. Jokaiselle näille ydinprosesseille kehikon rakenne ja
prosessifaktorikohtaiset tasomääritykset ovat samat, mutta lisätietokentissä on
prosessikohtaista lisätietoa. Version 1.0 ja 2.1 ydinprosessit löytyvät eri välilehdiltä
(Kuva 22).

Kuva 21. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin
ydinprosessit löytyvät välilehdiltä.
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Yhteenveto – välilehdestä löytyy kaikkien ydinprosessialueiden tulokset ja
yhteenvetotaulukko sekä grafiikat (Kuva 23).

Kuva 23. Yhteenveto ydinprosessien kypsyystuloksista löytyy kehikon Yhteenvetovälilehdestä.
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3.1.5 Yritysten arviointi kypsyysmallilla, parhaimmat käytännöt
Mallin testausvaiheessa haettiin mallin toimivuuteen sekä arvioinnin suorittamiseen
liittyviin ongelmiin ratkaisuja. Testausvaihe suoritettiin kymmeneen yritykseen.
Varsinaisia testaustuloksia esitetään myöhemmin. Testausvaiheessa havaittiin, että
alkuperäinen version 1.0 (Liite 1-6) oli liian laaja, ja arviointi vei paljon suunniteltua
enemmän aikaa.

Erityisesti yritykset toivoivat, että arviointi voitaisiin suorittaa

kahden tunnin aikana. Nopea arviointi houkutteli

yrityksiä osallistumaan

tutkimukseen.
Versiossa 1.0 on mukana tiimityöskentelyä käsittävä prosessifaktori, joka koettiin
hankalaksi pienissä yrityksissä. Testausvaiheen aikana kehikosta poistettiin
tiimityöskentely sekä mallia supistettiin, niin että alafaktorit tiivistettiin yhdeksi
faktoriksi. Malli 2.1 (Liite 7-9) on siis supistetumpi versio versiosta 1.0.
Mallin

testaukseen

liittyvää

käytäntöä

haettiin

testauksen

alkuvaiheessa.

Testauksessa havaittiin, että nopein ja luotettavin arviointikäytäntö on niin, että
yrityksen edustus itse täyttää kehikon. Testausvaiheessa tuli esille se, että kehikon
käytöstä ja periaatteista on annettava selkeää tietoa ennen varsinaista arviointia, jotta
arviointi olisi luotettava ja se sujuisi suunnitelman mukaisesti. Hammer (2007) on
myös todennut, että arvioinnissa on tärkeää antaa kehikon periaatteisiin ja käyttöön
liittyvät opastukset ennen varsinaista arviointia.
Tuotannollista erinomaisuutta arvioivalla kehikolla toteutettua arviointia ei voitu
suorittaa niin, että se olisi tehty täysin itsenäisesti esimerkiksi niin, että lomake ja
ohjeistus lähetettäisiin täytettäväksi pelkästään sähköisesti. Itsenäisesti tehdyistä
arvioinneista palaute ei ollut erityisen positiivista. Täysin itsenäisesti tehty arviointi
jäi irralliseksi eikä mallin käyttöön liittyviä tavoitteita ja yrityskohtaisia hyötyjä
kyetty näkemään.
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3.2 Tuotannollisen
toiminnan
kypsyysmallin testaukset

erinomaisuutta

arvioivan

Tuotannollista toimintaa arvioivaan mallia testattiin kymmeneen yritykseen. Malli
1.0 oli laaja ja sen käyttäminen vei aikaa enemmän kuin oli suunniteltu. Versio 2.1
muokattiin versiosta 1.0. Version 2.1 on tiivistetympi ja siitä puuttuu kokonaan
tiimityöskentely, jonka arviointia koettiin epärelevantiksi pienissä noin 1-7 hengen
yrityksissä.
Mallia

testattiin

elintarvike-,

jätteenkäsittelyteollisuuteen

tekstiili-,

TUTOES

konepaja-,

-projektialueella,

rakennus
Oulun

sekä

Eteläisessä.

Testattavien yritysten koot vaihtelivat 4-80 hengen yrityksiin.
Testauksen alkuvaiheessa yrityskäynneiltä saatujen kokemusten ja palautteiden
mukaisesti kehikkoa muokattiin. Testausvaiheessa viisi viimeisintä yritystä testattiin
samalla mallilla. Näiden yritysten tuloksia on esitetty taulukossa 9. Osaan yrityksistä
testattiin kaikki ydinprosessialueet, osassa vain tuotanto. Yritysarvioinneissa kaikki
yritykset sijoittuvat tasoille 1-3.

Taulukko 9. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin
testaukset projektialueen yrityksissä. Viiden yrityksen testaustulokset vaihtelivat
tasojen 2 ja 3 välillä.
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Elintarviketeollisuusyrityksen, jonka tuotannollisen toiminnan kypsyystasoksi
arvioitiin 2,3, tuloksia on esitetty tarkemmin seuraavasti. Kuvat 24.-29. ovat
yrityksen hankinnan prosessien arviointituloksia kustakin prosessifaktorista. Kuvassa
30 hankinnan prosessifaktorikohtaisista tasotuloksista on esitetty yhteenvedot
taulukko- että grafiikkamuodossa. Näissä tasoissa ei ole huomioitu osapisteitä, vaan
ne on johdettu suoraan valitusta tasosta.

Kuva 24. Esimerkkiyrityksen hankinnan prosessien määrityksen kypsyystaso ja sen
pisteet.

Kuva 25. Esimerkkiyrityksen hankinnan prosesseista vastaavien työntekijöiden
taitojen ja kykyjen kypsyystaso ja pisteet.
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Kuva 26. Esimerkkiyrityksen hankinnan prosessien johtamisen tilan kypsyystaso
sekä pisteet.

Kuva 27. Esimerkkiyrityksen hankinnan prosessien suorituskyvyn mittaamisen
kypsyystaso sekä pisteet.

Kuva 28. Esimerkkiyrityksen hankinnan prosessien optimoinnin kypsyystaso ja
pisteet.
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Kuva 29. Esimerkkiyrityksen hankinnan prosessien tiedonsiirron sujuvuus sekä ITjärjestelmien integroitumisen kypsyystaso sekä pisteet.

Kuva 30. Yhteenveto esimerkkiyrityksen hankinnan prosessien prosessifaktoreiden
kypsyystasoista taulukko- että grafiikkamuodossa.

Arviointikehikon yhteenvetovälilehdellä on esitetty tulosten yhteenvetoa. Taulukossa
10. on yhteenveto yrityksen ydinprosessien kypsyystasoista, niiden pisteistä sekä
pisteytyksen mukaisesta tasosta.

Taulukossa

on esitetty alimmalla rivillä

esimerkkiyrityksen tilaus-toimitusketjun kokonaispisteet sekä kypsyystasot. Kuvassa
31. yhteenveto on esitetty graafisesti.
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Taulukko 10. Esimerkkiyrityksen arviointituloksista yhteenveto.

Kuva 31. Esimerkkiyrityksen tilaus-toimitusketjun tasomäärityksen kokonaiskuva.
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4. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
Diplomityön tavoitteena oli kehittää malli ja mittaristo tuotannollisen toiminnan
erinomaisuuden arviointiin Oulun Eteläisissä seutukunnissa toteutettavaan TUTOESprojektiin. Malli kehitettiin olemassa olevien prosessikypsyysmallien rakenteita ja
tasolinjauksia hyödyntäen.
Tuotannollista toimintaa arvioivan mallin tasojen määritykseen

vaikuttivat

Humphreyn kehikon ja CMM- mallin tasolinjaukset. CMM -mallin mukaiset
tasolinjaukset ovat tyypillisiä usealle prosessikypsyysmalleille (Fisher 2004,
Hammer 2007, Harmon 2004). Mallissa on viisi tasoa, jotka ovat nimetty niin, että
ensimmäinen taso on ad hoc, toinen määritetty, kolmas johdettu, neljäs optimoitu ja
viides jatkuvan parantamisen tila.
Prosessien kypsyyttä arvioidaan ns. prosessifaktoreiden eli prosessitekijöiden tai
mahdollistajien avulla. Prosessifaktorit ja niiden sisältöön ovat vaikuttaneet eniten
Hammerin (2007) PEMM, Fisherin (2004) ja Harmonin (2004) BPM. Tuotannollista
toimintaa

arvioivassa

työntekijöiden

taidot,

mallissa

prosessifaktoreina

tiimityöskentely,

ovat

prosessin

prosessimääritys,

johtaminen,

prosessin

suorituskyvyn mittaaminen, prosessien optimointi sekä tiedonsiirto.
Prosessin tai organisaatio kehittyessä epäkypsästä kohti kypsempää tilaa prosessien
määrittäminen lisääntyy sekä prosessien hallinta yksilöllisestä johtamistyylistä
muuttuu

kohti

prosessijohtamisen

suorituskyvystä.

Prosessien

tilaa,

jossa

työntekijöiden

tiimit

taidot

vastaavat

prosessien

monipuolistuvat

sekä

työntekijöiden kyky havaita ja ratkaista prosessin suorituskykyyn liittyviä ongelmia
paranee. Prosessien suorituskykyä tarkkaillaan, mittaroidaan ja optimoidaan kohti
jatkuvan parantamisen tilaa sekä osastojen väliset tiedonsiirrot ovat saumattomia.
Alkuperäisessä mallissa versiossa 1.0 oli mukana tiimityöskentelyn arviointi, joka
poistettiin

mallin

mikroyritysten

testausvaiheessa.

tuotannollisen

Tiimityöskentely

toiminnan

arvioinnissa.

koettiin
Mallin

hankalaksi
testauksessa

tiimityöskentely koettiin hankalaksi alle 10 hengen yrityksissä. Tiimityöskentelyä
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arvioidaan epäsuorasti kehikon 2.1 prosessien johtamisen kohdalla. Organisaation tai
prosessin kypsyessä tiimityöskentely lisääntyy ja tiimityöskentelystä on tullut
normaalia toimintatapaa.
Mallin herkkyyden lisäämiseksi kypsyysmalliin luotiin pisteytysjärjestelmä, jolloin
saavutettujen tasojen lisäksi pisteitä pystyi saamaan seuraavilta tasoilta sen mukaan,
kuinka paljon yritys oli jo suunnannut prosessien kehitystään ylemmälle tasolle.
Pisteitysjärjestelmällä saatiin samalle tasolle sijoittuvat yritykset erottumaan
toisistaan.
Mallin yksi haastavimmissa kehityskohdista oli tuotannollisen toiminnan määritys.
Mallilla on kyettävä arvioimaan nopeasti useita isoja kokonaisuuksia, ydinprosesseja
koko tilaus-toimitusketjusta. Laajojen kokonaisuuksien arviointi kerralla tuo
haasteita ja vähentää mallin luottavuutta. Onkin tärkeä, että ennen arviointia prosessit
rajataan tarkasti. Prosesseja arvioidessa on tärkeää, että arviointikohteesta tehdään
tarkka rajaus siitä, mitä prosesseja tai ryhmiä aiotaan arvioida. Organisaatiot
määrittelevät eri tavalla organisaatiorakenteensa, joten ennen arviointia on tärkeää,
että arviointikohde on tarkasti määritetty. Harmonin (2004) mielestä tämä määritys jo
itsessään kertoo paljon organisaation prosessien kypsyydestä. Organisaatiot, jotka
ovat epäkypsiä, eivät ajattele prosessilähtöisesti. Harmonin (2004) mukaan ennen
arviointia on hyvä miettiä hetken, missä kunkin organisaation rajat kulkevat. Ilman
huolellista rajausta, arvioinnista tulee ongelmallista ja epäluotettava, koska
organisaatiossa ryhmät saattavat olla eri tasoissa.
Malli jakaantuu neljään eri ydinprosessialueeseen myynti, hankinta, tuotanto ja
tuotekehitys. Nämä ydinprosessit arvioidaan erikseen. Harmonin (2004) mukaan on
harvinaista arvioida kerralla koko arvoketjua tai tilaus-toimitusprosessia. Hän jopa
suosittelee arvioimaan isoja kokonaisuuksia prosessi kerrallaan. Melko usein
arvioidaan jonkin toiminnallisen ryhmän prosesseja, jolla ei ole täydellistä kontrollia
prosesseihinsa tai vielä pahemmassa tapauksessa yksikköä, joka on mukana useassa
arvoketjussa. Prosesseja arvioitaessa on oltava tarkka siinä, missä laajuudessa niitä
arvioidaan. On tärkeää hahmottaa se, mitkä toiminnalliset ryhmät kuuluvat
arviointiin ja mitkä arvoketjut ja liiketoimintaprosessit kuuluvat arvioinnin piiriin.
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Tuotannollista erinomaisuutta arvioivan mallin toimivuutta ja luotettavuutta testattiin
kymmeneen

yritykseen.

Excel-pohjaisen

arviointikehikon

käyttö

mallin

testausvaiheessa osoittautui toimivaksi. Arvioinnin suorittaminen vaatii kuitenkin
sen, että yritykselle annetaan kattavasti tietoa mallin käytöstä, mallin tavoitteista sekä
prosessikypsyysmallien periaatteista.
Testattavien yritysten koko vaihteli noin 4-80 työntekijän välillä. Testaukset
suoritettiin

eri

teollisuuden

aloille

kuten

tekstiili-,

elintarvike-

sekä

rakennusteollisuudelle. Mallin testaukseen varattiin aikaan 1-2 tuntia riippuen
testauksen laajuudesta.
Arvioinneista saadut palautteet olivat positiivisia. Yritykset kokivat saaneen
vahvistusta sille, että heidän kehitystoiminnat ovat edenneet suunnitelmien
mukaisesti.

Lisäksi

he

kokivat,

että

saivat

uutta

ja

hyödyllistä

tietoa

prosessijohtamisesta. Malli koettiin hyväksi työkaluksi johtajille johtamisen tueksi.
Valtaosa testattavista yrityksistä sijoittuvat tasolle 2-3, niin kuin Harmon (2004) on
myös todennut. Harmonin mukaan erot ensimmäisen ja toisen tason prosessien
välillä on helppo huomata. Tämä yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että prosessimääritys
on pidemmällä. Prosessit, jotka sijoittuvat tason 2. ja 3. välimaastoon on määritetty
hyvin, mutta se, miten prosessit ovat yhteydessä toisiinsa on edelleen määrittämättä
(Harmon 2004).
Testausformaattia haettiin myös alkuun usean yrityskäynnin kautta. Testaukset
osoittivat, että paras käytäntö oli lähettää kehikko etukäteen tutustuttavaksi mutta
varsinainen testaus suoritetaan yrityskäynnillä vasta mallin ja periaatteiden esittelyn
jälkeen. Arvioinnin suoritti yrityksen edustus itsenäisesti mutta niin, että mallin
esittelijä on tukena avaamassa käsitteitä. Tällä käytännöllä koko tilaus-toimitusketjun
arviointi suoritettiin jopa 1 tunnissa. Testaus vaiheessa myös sähköisen arvioinnin
toimivuutta kokeiltiin. Tällöin kehikko sekä ohjeistus lähettiin sähköpostitse. Tämä
käytäntö osoittautui huonoksi ja palautteet kehikon hyödyllisyydestä jäi epäselväksi.
Palautteiden mukaan kehikko olisi haluttu enemmän yrityskohtaiseksi. Sähköisessä
arvioinnissa mallin yrityskohtaiset tavoitteet jäivät etäisiksi eikä yritykset kokenut
hyötyvänsä arvioinnista. Tämä selkeästi kertoo mallin ohjeistuksen ja mallin
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periaatteiden kertomisen tärkeydestä. Ilman tietoa kypsyysmallien periaatteista ja
prosessijohtamisen käsitteistä arvioinnin anti jäi laihaksi. Sähköisesti ja itsenäisesti
tehtyjä arviointeja ei suositella toteutettavaksi tuotannollista erinomaisuutta
arvioivalla mallilla. Jos sähköistä arviointia haluttaisiin jatkaa, olisi suositeltavaa,
että mallin rakenne purettaisiin kysymyspatteristoksi. Mallin rakennetta esittävässä
osiossa on esitetty kunkin tason kysymykset prosessifaktoreittain.
Mallin testaukset osoittivat, että se soveltuu parhaiten yli 10 hengen yrityksiin.
Pienten yritysten toiminnallista erinomaisuutta arvioidessa haastattelijalla pitää olla
kyky auttaa yritysedustajaa ymmärtämään kehikon määritelmät.
Arvioinnin luotettavuus pienten tai mikroyritysten kohdalla on heikompaa kuin
isompien yritysten kohdalla. Pienissä yrityksissä ei nähty toimintoja prosesseina,
joka teki arvioinnista edelleen haastavamman. Sutton (2012) ja Harmonin (2004)
mukaan kuitenkin organisaatio, jossa toimintoja ei nähdä prosesseina ilmentää
epäkypsän organisaation tai prosessin tilaa. Pienien yritysten haasteena oli myös se,
että yrityksessä sama henkilö vastaa monesti useasta ydinprosessista esimerkiksi
hankinnasta ja myynnistä. Tällöin prosessien määrittämisen, tiimimäisen prosessien
hallinnan sekä työntekijöiden laaja-alaisen osaamisen arviointi on hankalaa. Mallin
soveltuvuutta mikroyrityksiin on jatkossakin syytä arvioida ja mahdollisesti kehittää
mikroyritysten tuotannollisen toiminnan arviointiin paremmin soveltuvan mittariston,
jossa prosessikeskeisyyttä ja tiimityöskentelyä ei niin voimakkaasti painoteta.
Toiminnallisen erinomaisuuden (operational excellence) arvioinnissa prosessit ovat
yksi tärkeimmistä tekijöistä. Tuotannollista erinomaisuutta arvioiva malli arvioi
yrityksen tuotannon toiminnallista erinomaisuutta juuri prosessinäkökulmasta.
Toiminnallisen erinomaisuuden yksi peruskomponentti on prosessien lisäksi
teknologia, jota tämä malli ei suoraan arvioi. Teknologiaa voidaan pitää prosessien
mahdollistajana (Sutton 2012) eikä niinkään prosessitekijänä. Lisäksi malli jättää
arvioimatta prosesseja tukevan ympäristön elementtejä kuten kulttuuria tai
yritysstrategiaa. Alkuperäisessä arviointikehikossa versiossa 1.0 oli mukana
kulttuuriin

liittyvä

tiimityöskentelyn

prosessifaktori,

mutta

se

poistettiin

varsinaisessa arviointikehikossa käytännön syistä. Hammerin mallissa prosesseja
tukevat tekijät arvioidaan erikseen. Nämä tekijät ovat Hammerin kehikossa johtajuus,
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kulttuuri, asiantuntemus ja hallinto. Hammerin (2009) mielestä yrityksen täytyy
kehittää organisaation kyvykkyyttä juuri näillä neljällä alueella, jotta ne tarjoaisivat
tukevan ympäristön prosessien hyvälle suorituskyvylle ja kehittämiselle.
Mallin jatkokehitykseen on useita vaihtoehtoisia reittejä sen mukaan, mitä mallilla
haetaan. Jos mallilla halutaan arvioida alueen yritysten tuotannollinen taso, mutta
yrityksen kehittämistarpeita ja niiden selvittäminen jätetään vähemmälle huomiolle,
niin varteenotettava vaihtoehto on rakentaa tuotannollista toimintaa arvioivan mallin
pohjalta kyselypatteristo, jonka yritykset saisivat sähköisesti. Kysymyspatteristo olisi
helpompi täyttää eikä se vaatisi neuvomista ja opastusta. Heikkoutena tässä
vaihtoehdossa

on

se,

että

yritykset

eivät

saa

selkeää

kuvaa

omista

kehittämistarpeistaan eivätkä ”oppituntia” prosessijohtamisesta sekä siitä, mikä on
kypsyysmallien idea ja tavoite. Selkeän tuloksia koskevan esityksen myötä yritykset
voisivat kuitenkin tässäkin tapauksessa saada tiedon kehittämistarpeistaan. Excelmallilla tehty arviointi koettiin yritystestauksien aikana opettavaiseksi sekä se toi
yrityksen johdon ja työntekijät saman pöydän ääreen keskustelemaan yrityksen
prosessien nykytilasta.
Niin kuin Hammer (2004) on esittänyt itsearviointikehikot toimivat arvioinnin
työkaluna mutta myös johtamisen apuna. Tässäkin tutkimuksessa tämä pystyttiin
havaitsemaan. Yritykset aikoivat käyttää mallia jatkossakin, kun nykytilaa lähdetään
arvioimaan. Lisäksi he kokivat, että mallin avulla päästiin aukaisemaan ongelmia,
jota ei aiemmin nähty tai sen avaamiseen ei ollut yhteistä ”kieltä”.
Mallin puutteita on sen vähäinen opastava sisältö. Tämän puutteen vuoksi alueen
yrityskehittäjien

ja

koulutusorganisaatiot

on

hyvä

kehittää

sopivia

valmennuspaketteja, joita voidaan tarjota kohdennetusti yrityksiin.
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5. YHTEENVETO
Tämä tutkimustyö on ollut osa Oulun Eteläisen seutukunnissa toteutettavaa TUTOES
-hanketta.

Diplomityön

tavoitteena

oli

kehittää

tuotannollisen

toiminnan

erinomaisuutta arvioiva kypsyysmalli ja mittaristo projektialueen valmistavan
teollisuuden ja yrityskehittäjien käyttöön.
Yritykset pyrkivät yhä enenevässä määrin johtamaan heidän prosessejaan,
asiakkaitaan,

toimittajia,

tuotteita

kokonaisuutena. He pyrkivät
parantamaan

ja

innovoimaan

ja

vastaamaan

palveluja

yhtenä

integroituneena

asiakkaittensa vaatimuksiin sekä

liiketoimintaprosessejaan

markkinadynamiikan

mukaisesti.
Kypsyysmallit ovat olleet suosittuja yrityskehityksen johtamisen työkaluina, koska
niihin sisältyy monia johtamisen näkökantoja. Tyypillisesti kypsyysmalli sisältää
viisi kypsyystasoa. Yksi vallitseva piirre kypsyysmalleissa on se, että organisaatio
joutuu menemään läpi kaikki tasot saavuttaakseen korkeimman kypsyystason.
Kypsyys pitäisi näin ollen nähdä organisationaalisena ominaisuutena, jota tavoitella
(Van Looy ym 2001).
Kypsyysmallit kuvaavat sen, millä kehitystasolla organisaatio tai prosessi on, ja mitä
seuraavalle tasolle pääseminen vaatii. Kypsyysmalleissa alempi taso on aina
täyttynyt siirtyessä ylemmälle tasolle. Diplomityönä laaditun tuotannollista
erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin tasokuvauksien taustalla vaikuttivat useat
olemassa olevat prosessikypsyysmallit.
Prosessien erinomaisuutta arvioivien prosessifaktorien sisältöön vaikuttivat paljon
mallin kehittämiseen asetetut raamit, toiminnallisen erinomaisuuden käsitteet sekä jo
olemassa olevien prosessikypsyysmallien sisältö. Eniten vaikutteita mallin sisältöön
on tullut Hammerin (2004), Fisherin (2004) ja Harmonin (2004) kehikoista. Mallin
perusrakenne on kolmiulotteinen, jonka dimensiot ovat kypsyystasot, prosessien
tekijät eli prosessifaktorit sekä tuotannollisen toiminnan ydinprosessit.
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Toiminnallisessa erinomaisuudessa prosessit ja niiden suoristumiskyky on yksi
tärkeimmistä elementeistä. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan
mallin

kulmakiviä

on

juuri

toiminnallisen

erinomaisuuden

arviointi

prosessinäkökulmasta. Tuotannollista erinomaisuutta arvioiva malli mittaa prosessien
erinomaisuuteen vaikuttavia tekijöitä kuten prosessien johtamista, sen suorituskyvyn
monitorointia ja optimointia, prosessiomistajien sekä työntekijöiden taitoja sekä
osastojen välistä tiedonsiirtoa. Olennainen prosessien toimivuudelle on prosessien
määrittäminen, jota malli myös tarkastelee.
Tuotannollista erinomaisuutta arvioitaessa yrityksen on arvioitavan heidän tilaustoimitusketjuun kuuluvat operatiiviset toiminnot. Malli on jakanut nämä toiminnot
karkeasti

neljään

tuotekehityksen

eri

ydinprosessiin:

ydinprosesseihin.

Myynnin,

Lopullisessa

hankinnan,
mallissa

tuotannon
versio

ja

2.1:ssä

tuotekehitysprosessit poistettiin, koska osassa alueen yrityksistä ei ollut omaa
tuotekehitystoimintaa.
Mallin rakenteeseen vaikuttivat paljon TUTOES -projektin asettamat kriteerit ja
raamit. Näiden mukaan mallilla on pystyttävä arvioivaan pieniä, jopa yhden hengen
yrityksiä sekä suuria satojen työntekijöiden yrityksiä, ja mallin on sovelluttava
kaikkiin teollisuusaloille ja eri tuotannon toimintalogiikoille. Lisäksi mallin että
arvioinnin on oltava niin yksinkertainen, että yrityksen toiminnan arviointiin menee
korkeintaan kaksi tuntia. Mallin viisitasoiselle arvioinnille piti myös lisätä
herkkyyttä, jonka avulla yritykset erottuisivat selkeämmin toisistaan kuin pelkän
viiden tason avulla. Herkkyyden lisäämiseksi malliin lisättiin logaritmiseen
keskiarvoon perustuva pisteytysjärjestelmä.
Tuotannollista erinomaisuutta arvioiva malli 2.1 on Excel -pohjainen, jossa
kypsyystasot sekä prosessifaktorit muodostavat 30-soluisen matriisin. Jokaisessa
solussa

on

kutakin

prosessifaktoria

kuvaava

määritelmä

sekä

prosessifaktorikohtainen ohjaava kuvaus. Soluihin on lisätty kommentit –kenttää
lisätietoja lähes jokaisesta prosessifaktorin tasomäärityksestä, jotta yrityksen voisivat
käyttää mallia jatkossa itsearviointityökaluna. Lisäksi lisätiedoilla pyrittiin
vähentämään konsultin tai ohjaajan roolia arvioinnin suorittamisessa.
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Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioiva malli 2.1 toimii erityisen hyvin
suurten ja keskisuurten yritysten tilaus-toimitusketjun nykytilan arviointiin sekä
kehitystarpeiden määritykseen. Lisäksi malli koettiin hyväksi työkaluksi johtamisen
tukena.
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