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Abstrakti 

Tutkielman tarkoitus oli selvittää liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien 

uudelleensuunnittelun parhaita käytänteitä. 

Tutkielman aikaisemmat tutkimukset osiota varten kerättiin aihealueeseen liittyviä 

tieteellisiä artikkeleita. Artikkelit käsittelevät liiketoimintaprosessien ja 

informaatiojärjestelmien uudelleensuunnittelun riippuvuuksia. Artikkelit käsittelevät 

myös liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelumenetelmiä ja ERP (Enterprise 

resource planning) ja BPR (Business process reengineering) prosessien 

menestystekijöitä. Lisäksi artikkeleissa käsitellään ISO 9001:2000-standardia 

(International Standard Organization) ja UML-notaatiota (Unified Modeling Language). 

Aikaisempien tutkimuksien perusteella tutkielmassa luotiin liiketoimintaprosessien ja 

informaatiojärjestelmien kontekstipainotteinen uudelleensuunnittelumenetelmä. 

Menetelmä perustuu S-A-yhdistelmämalliin (State-Activity framework), jonka ovat 

kehittäneet Kettinger, Teng ja Guha (1997). 

Tutkielman tutkimusmetodi oli DS (Design science). Tutkielmassa noudatettiin kaikkia 

DS menetelmän vaiheita. Tutkielmassa kehitettyä uudelleensuunnittelumenetelmää 

demonstroitiin puuelementtitehtaan myyntiprosessin uudelleensuunnittelussa. Kehitetty 

uudelleensuunnittelumenetelmä evaluoitiin aikaisempien tutkimustulosten, tutkielman 

tavoitteiden ja tutkielmaan osallistuneen puuelementtitehtaan suunnittelijan haastattelun 

perusteella. Evaluointivaiheessa arvioitiin demonstroitujen suunnittelumenetelmien 

hyödyllisyyttä ja suorituskykyä teoriassa ja käytännössä. 

Tutkielman tulosten mukaan liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien 

uudelleensuunnitteluprojekti sisältää seuraavat vaiheet: visiointi, alustus, diagnosointi, 

uudelleensuunnittelu, toteutus ja evaluointi. Tutkielmassa demonstroitiin kaikkien 

uudelleensuunnitteluvaiheiden suunnittelumenetelmiä käytännön suunnittelutilanteessa. 

Lisäksi tutkielman tulosten mukaan uudelleensuunnittelussa kannattaa noudattaa 

seuraavia käytänteitä. Suunnitelmien tallentaminen ja ylläpito pilvipalvelussa, 

iteratiivinen ja vähitellen kasvava uudelleensuunnitteluprosessi. Uudelleensuunnittelussa 

kannattaa käyttää projektitoiminnan periaatteita, moniammatillisia 

uudelleensuunnittelutiimejä ja muutosjohtamisen menetelmiä, jotta organisaation 

henkilökunnan tietämys voidaan sisällyttää uusiin prosesseihin ja järjestelmiin. 
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1. Johdanto 

Tutkielman tarkoitus on selvittää liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien 

uudelleensuunnittelun parhaita käytänteitä. Attaran (2004) mukaan uudellensuunnittelun 

BPR-konsepti (Business process reengineering) on ymmärretty usein väärin. BPR 

tarkoittaa koko liiketoimintaprosessin uudelleensuunnittelua. BPR ei tarkoita yksittäisten 

prosessien suunnittelua. Tutkielmassa selvitetään teoriassa uudelleensuunnittelun kaikki 

vaiheet uusien prosessien ja informaatiojärjestelmien visioinnista järjestelmien 

toteutukseen ja ylläpitoon saakka. Lisäksi selvitetään jokaiseen vaiheeseen sopiva 

suunnittelumenetelmä. Tutkielmassa kehitetään kontekstipainotteinen 

uudelleensuunnittelumenetelmä. Menetelmää demonstroidaan puuelementtitehtaan 

myyntijärjestelmän ja -prosessin uudelleensuunnittelussa. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on tutkittu perusteellisesti uudelleensuunnittelun ja 

informaatioteknologian riippuvuuksia, sosioteknistä prosessien ja 

informaatiojärjestelmien uudelleensuunnittelua ja liiketoimintaprosessien 

uudelleensuunnittelumenetelmiä. Monet informaatiojärjestelmien suunnittelumenetelmät 

keskittyvät uusien prosessien ja järjestelmien suunnitteluun, jotta järjestelmien fyysiset 

toiminnot voidaan suunnitella. Tutkielmassa selvitetään uudelleensuunnittelun parhaita 

käytänteitä, jotta uusien järjestelmien suunnittelu, toteuttaminen ja ohjelmointi olisivat 

helppoja. 

Tutkimuskysymys on: Mitkä ovat parhaat käytänteet yritysten liiketoimintaprosessien ja 

informaatiojärjestelmien kehittämisessä? Tutkielman tavoite on selvittää 

uudelleensuunnittelun päävaiheet ja vaihetehtävät. Lisäksi pyrittiin löytämään 

uudelleensuunnittelun puutteita. 

Tutkielmassa on käytetty DSRM (Design science research methodology) 

tutkimusmetodologiaa. Tutkielmassa noudatetaan kaikkia DSRM-vaiheita. Tutkielman 

tulos on uudelleensuunnittelumenetelmä joka sisältää uusien liiketoimintaprosessien ja 

informaatiojärjestelmien suunnitteluvaiheet ja vaihetehtävät. Lisäksi jokaista 

vaihetehtävää on testattu käytännössä. Tutkielman tulosten mukaan 

uudelleensuunnittelussa tulisi käyttää projektitoiminnan periaatteita, moniammatillisia 

tiimejä ja muutosjohtamisen menetelmiä. 

Tutkielman rakenne on seuraava. Luku kaksi sisältää DS-tutkimusmetodologian (Design 

science) esittelyn. Luvut 3-7 sisältävät tutkimustietoa uudelleensuunnittelusta. 

Tutkimusprosessi on esitetty kappaleessa kahdeksan. Tutkielman vaikutukset teoriaan ja 

käytäntöön on esitetty luvussa yhdeksän. Luku kymmenen sisältää johtopäätökset. 

Tutkielman lopussa on lähdeluettelo, lyhenteet ja muut liitetiedostot tutkielman 

sisällysluettelon mukaisessa järjestyksessä. 
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2. Suunnittelutiede ja tutkimuskysymys 

Tässä luvussa esitetään tutkielman tutkimuskysymys ja tutkimusmetodologia DSRM. 

Tutkielmassa käytetään DS-lyhenteen sijasta sanaa suunnittelutiede. 

2.1 Tutkimuskysymys 

Tutkimuksen teoriaosuus perustuu liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien 

uudelleensuunnittelusta tehtyihin aikaisempiin tieteellisiin tutkimuksiin. 

Tutkimuskysymys on: Mitkä ovat parhaat käytänteet yritysten liiketoimintaprosessien ja 

informaatiojärjestelmien kehittämisessä? 

Tutkimusongelma on kiinnostava, koska se sisältää liiketoimintaprosessien ja 

informaatiojärjestelmien uudelleensuunnittelutehtäviä ja -menetelmiä. 

Informaatiojärjestelmien suunnittelussa dynaaminen käytännönprosessi muutetaan 

staattiseksi ja pysyväisempään muotoon. Tutkimuksessa on mielenkiintoista selvittää 

liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien uudelleensuunnittelun kehittämistä. 

Tutkimusongelmaan etsitään ratkaisua aikaisempien tutkimuksien tiedoista. Lisäksi 

tutkimusongelmaan on etsitty ratkaisua kokoamalla suunnittelumenetelmä. 

Suunnittelumenetelmä perustuu tässä tutkielmassa kappaleessa 6.4 esiteltyyn S-A-

menetelmään. 

2.2 Suunnittelutiedetutkimuksen vaiheet 

Peffers, Tuunanen, Rothenberger ja Chatterjee (2007) ovat tutkineet DSR-metodologian 

(Design science research) käyttämistä informaatiojärjestelmätutkimuksessa. 

Tutkimuksen mukaan suunnittelutiedetutkimus sisältää kuusi vaihetta. Vaiheet on 

lueteltu seuraavassa luettelossa: 

1.Ongelman tunnistaminen ja tutkimusmotivaatiovaiheessa kuvaillaan 

tutkimusongelma ja perustellaan ongelmanratkaisun hyödyllisyys tai arvo. 

Vaihetulos voi olla kvantitatiivinen tai laadullinen. 

2. Ratkaisun tavoitteiden määrittelyn tulos voi olla kvantitatiivinen tai 

laadullinen. Kvantitatiiviset tulokset voivat osoittaa tutkimustuloksena 

löydettyjen suhteiden mahdolliset hyödyt. Laadullinen tulos voi osoittaa 

kehitetyn menetelmän hyödyllisyyden tutkimusongelman ratkaisemiseksi. 

3. Suunnittelu ja kehitysvaiheessa kehitetään menetelmä, jonka suunnitteluun 

tutkimusta on käytetty. 

4. Demonstrointivaiheessa osoitetaan kokeellisesti, simuloimalla, 

tapaustutkimuksella tai todistamalla, että kehitetty menetelmä ratkaisee 

tutkimusongelman. 

5. Evaluointivaiheessa tarkkaillaan ja mitataan, että miten kehitetty 

menetelmä ratkaisee tutkimusongelman. Tässä vaiheessa kehitetyn 

menetelmän hyötyjä tai tuloksia voidaan verrata menetelmän 

demonstrointivaiheessa saatuihin tuloksiin. 
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6. Kommunikointivaihe tarkoittaa tutkimusjulkaisun tekemistä empiirisen 

tutkimusartikkelin rakennetta noudattaen. Vaiheessa kuusi kerrotaan 

tutkimusongelman merkitys, kehitetyn tutkimusmenetelmän hyödyllisyys ja 

uutuus, suunnittelun haasteellisuus ja menetelmän merkitys tutkijoille ja 

tutkimuksen kohderyhmille. 

Edellisessä luettelossa esitelty evaluointi voi perustua menetelmän toimintojen 

vertaamiseen vaiheen kaksi tutkimuksen tavoitteiden kanssa, määrälliseen 

suorituskykyyn, tyytyväisyystutkimukseen, asiakkaan tai toimeksiantajan palautteeseen 

tai simulaatioon. Lisäksi vaiheesta viisi voidaan palata iteratiivisesti vaiheeseen kolme 

kehittämään tutkimusmenetelmää paremmaksi. 

Peffers ja muiden (2007) mukaan suunnittelutiedetutkimus voidaan aloittaa mistä 

vaiheesta tahansa. Ongelmakeskeinen lähestymistapa voidaan aloittaa vaiheesta yksi. 

Tavoitekeskeinen tutkimus aloitetaan vaiheesta kaksi, kun tavoitteena on kehittää 

menetelmä teollisuutta tai tutkimusta varten. Suunnittelu- ja kehityskeskeinen 

lähestymistapa voidaan aloittaa vaiheesta kolme, kun tavoitteena on kehittää jo olemassa 

olevaa menetelmää. Neljännestä vaiheesta voidaan aloittaa asiakassuhteeseen tai 

kontekstiin liittyvissä tutkimuksissa. Tutkimus voi olla samalla konsultointityö. Tutkimus 

voidaan aloittaa vaiheesta neljä ja lisäksi voidaan tehdä DS-tutkimuksen vaiheet 1-3. 
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3. IT-palveluprosessi ja uudelleensuunnittelu 

Tämän luvun ensimmäinen kappale 3.1 sisältää tietoa IT-palveluprosessin (Information 

technology) parantamisesta ITIL v.3-elinkaarimallin (Information Technology 

Infrastructure Library version 3) ja ISO/IEC 20000-palveluidenhallinta standardin 

(International Standard Organization/International Electrotechnical Commission 20000) 

perusteella. Kappale 3.1.1 sisältää kriittisen menestystekijän CSF-määritelmän (Critical 

success factor). Kappale 3.1.2 sisältää KPI-mittareiden (Key performance indicator) 

määrittelyn asiakashallintaan CRM (Customer resource management). Kappaleessa 3.2 

selvitetään liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien uudelleensuunnittelun 

määritelmä ja uudelleensuunnittelun menestystekijät. Kappaleessa 3.3 selvitetään 

liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelun ja informaatiojärjestelmien riippuvuudet 

aikaisempien tutkimuksien ja referenssimallien avulla. 

3.1 IT-palveluprosessin kehittäminen 

IT-palveluprosessin tehtäviä ja kehittämistä kuvataan erilaisissa IT-palvelukonsepteissa 

ja standardeissa. 

Winniford, Conger ja Erickson-Harris (2009) ovat tutkineet, että ITIL v.3 elinkaarimalli 

muodostuu viidestä osa-alueesta. Osa-alueet ovat: IT-palvelustrategia (Service Strategy), 

palvelusuunnittelu (Service Design), palvelumuutos (Service Transition), palvelutuotanto 

(Service Operation) ja jatkuva palvelun parantaminen CSI (Continual Service 

Improvement). 

Heikkinen ja Jäntti (2012) ovat selvittäneet, että ISO/IEC 20000-palveluiden hallinta 

standardikin sisältää jatkuvan palveluiden kehittämisen CSI. Heikkinen ja Jäntti ovat 

todenneet, että ITSM:n (Information technology service level management) haasteet ovat 

jatkuvan IT-palveluiden parantamisprosessin syötetietoja. ITSM-haasteiden 

ratkaiseminen mahdollistaa laadukkaamman IT-palvelutuotannon ja 

asiakastyytyväisyyden. ITSM-haasteiden voittamiseksi tutkimuksen tuloksena on esitetty 

seuraavat suositukset. Suositus yksi: palveluiden ja asiakirjahallinnon välille saadaan 

läpinäkyvyyttä prosessikuvauksilla. Suositus kaksi: yritykset voisivat korostaa 

työnantajan ja työntekijöiden välistä viestintää. Muutosten hallinnan parantaminen voisi 

olla mahdollista tekemällä muutostenhallintasuunnitelma. Suositus kolme: IT-

palveluiden tuottajien tulisi ISO/IEC 20000-standardin mukaan luoda, ottaa käyttöön ja 

ylläpitää palveluiden hallintasuunnitelma. IT-palveluiden tuottajien tulisi määritellä 

kaikki ITSM:ään kuuluvat ISO/IEC 20000-standardin mukaiset prosessit ja palvelut. 

Palveluiden tuottajilla tulisi olla ISO/IEC 20000-standardin mukaisesti politiikka ja 

menettelytavat jatkuvaan SMS (Service management system) ja palveluiden 

parantamiseen. Suositus neljä: muutostenhallinnan parantaminen esimerkiksi 

muutostenhallintamenetelmällä PIR (Post implementation review). Lisäksi kriittisten 

menestystekijöiden CSF ja KPI-mittareiden määrittely. Suositus viisi: ISO/IEC 20000 

mukaisesti kaikkiin palvelunhallintaprosesseihin tulisi määritellä CSF ja KPI-mittarit. 

Suositus kuusi: dokumentoi seuraavat prosessit: vallan ja vastuiden tunnistaminen, 

dokumentointi, arviointi, hyväksyntä, kehittäminen, priorisointi, johtaminen, 

mittaaminen ja parannusten raportointi. Suositus seitsemän: luo raportointijärjestelmä 

joka sisältää tiedot luoduista raporteista ja raporttien tarpeesta. 
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3.1.1 Kriittisen menestystekijän määritelmä 

Boynton ja Zmud (1984) ovat selvittäneet CSF-termin vahvuuksia ja heikkouksia. 

Tutkimuksen mukaan CSF-termi tarkoittaa asioita joiden täytyy sujua hyvin, jotta 

johtaminen onnistuu tai organisaatio menestyy. Kriittisiin menestystekijöihin täytyy 

kiinnittää erityistä huomiota, jotta voidaan saavuttaa hyvä suorituskyky johtamisessa tai 

yrityksessä. Tutkimus sisältää kaksi merkittävää johtopäätöstä. Ensimmäisen 

johtopäätöksen mukaan CSF-metodia käyttämällä voidaan löytää IT-johtamisessa ja IT-

toimintojen kehittämisessä tarvittava tieto. Toisen johtopäätöksen mukaan CSF-metodi 

tai kriittisten menestystekijöiden etsiminen on paljon hyödyllisempi IT-johtamisen 

suunnittelussa kuin vaatimusmäärittelyssä. Johtopäätös perustuu oletukseen, että IT-

johtaminen tai IT-toimintojen suunnittelu on yleisemmän tason tehtävä kuin 

vaatimusmäärittely. 

Selim (2007) kertoo tutkimuksessaan, että CSF-termi on määritelty artikkeleissa 1980-

luvulla. Termi määriteltiin, koska haluttiin selvittää miksi toiset organisaatiot menestyvät 

ja toiset eivät. Termin avulla määriteltiin organisaatioiden menestystekijät. Freund on 

määritellyt vuonna 1988, että menestystekijät ovat: ”niitä asioita jotka täytyy tehdä, jotta 

yritys voi menestyä.” Kriittinen menestystekijä on asia, joka on määrällisesti vähäinen, 

mitattavissa ja valvottavissa. Tutkimuksessa luokiteltiin kriittisiä menestystekijöitä ja 

tutkittiin menestystekijöiden merkitsevyyttä e-oppimisessa määrällisen tutkimuksen ja 

tilastoanalyysin menetelmin. 

3.1.2 Suorituskyky-mittari ja asiakashallinta 

Kim ja Kim (2009) ovat kehittäneet suorituskyvyn mittausmenetelmän jonka nimi on 

CRM-tuloskortti. Menetelmän avulla voi diagnosoida ja arvioida CRM-käytänteitä 

organisaatioissa. Menetelmä perustuu organisaatioiden CRM-prosessien KPI-mittareiden 

määrittelyyn. Menetelmä on kehitetty teoreettisten ja käytännöllisten päätelmien 

perusteella. Menetelmään on sisällytetty seuraavat asiakashallinnannäkökulmat: 

organisaation suorituskyky, asiakas, prosessit ja infrastruktuuri. Jokaiseen näkökulmaan 

on etsitty mahdollisia KPI-mittareita julkaisuista, konsultointiyrityksistä ja 

ammattilaisilta. Tutkimuksessa kehitettyyn suorituskyvyn arviointimenetelmään on 

valittu KPI-mittarit, joiden arvo voidaan mitata. Menetelmässä mitataan organisaation 

suorituskykyä, jotta saadaan selville parantaako CRM-strategia taloudellista tulosta. 

Mittari voi olla esimerkiksi nettimyynnin arvo. Asiakasnäkökulmalla tarkoitetaan 

esimerkiksi asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden mittaamista. Prosessinäkökulma 

huomioidaan mittaamalla ostajan ja myyjän välisen asiakassuhteen kehittymistä. 

Mittaaminen voidaan tehdä esimerkiksi seuraamalla nettisivujen käyntimääriä ja 

myynnin onnistumisprosenttia. Infrastruktuurinäkökulmalla tarkoitetaan CRM-

toimintojen, inhimillisen pääoman, strategisten linjausten ja organisaatiokulttuurin 

mittaamista. Inhimillistä pääomaa voidaan mitata esimerkiksi työntekijätyytyväisyyden 

avulla. Strategisia linjauksia voidaan mitata esimerkiksi työntekijöiden koulutuspäivien 

määrän perusteella. Organisaatiokulttuuria voidaan mitata esimerkiksi 

asiakastutkimusten määrän perusteella. 

3.2 Uudelleensuunnittelun määritelmä ja menestystekijät 

Ravichandran ja Lertwongsatien (2005) ovat tehneet tutkimusmallin, joka muodostuu 

seuraavista osista: yrityksen suorituskyky, IT-tuki ydinosaamisessa, IS-ominaisuudet 

(Information system) ja IS-resurssit. Tutkimuksen mukaan empiirisissä 

tutkimustuloksissa korostuu, että yrityksissä ei ole pelkästään investoitu 
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informaatiojärjestelmiin ja informaatiojärjestelmäosastoon. Liiketoimintajohto ja 

henkilöstöjohto ovat toimineet yhteistyössä IT-toimituksissa. Lisäksi yritysten 

informaatiojohto on ymmärtänyt organisaation strategiset tavoitteet ja mekanismit, joiden 

avulla voidaan varmistaa IS-ominaisuuksien kohdistaminen organisaation tärkeisiin 

alueisiin. 

Attaran (2004) on selvittänyt organisaatioiden BPR-esteitä. Tutkimuksen mukaan BPR-

konsepti on ymmärretty usein väärin. BPR tarkoittaa koko liiketoimintaprosessin 

uudelleensuunnittelua. BPR ei tarkoita yksittäisten prosessien suunnittelua. Toinen este 

on uudelleensuunnittelutermin väärinkäyttö. Uudelleensuunnittelu on kallis ja haastava 

tehtävä. Uudelleensuunnittelu ei korvaa CSI-prosessia. Kolmas este on strategian puute. 

Uudelleensuunnittelun tulisi perustua organisaation strategiaan ja suunnittelun 

tavoitteiden tulisi olla selkeitä ja mittavia. Neljäs este on uudelleensuunnittelun 

epärealistiset tavoitteet. Uudelleensuunnittelu vaatii yleensä arvioitua enemmän 

organisaation resursseja. Lisäksi kukaan ei tiedä, että kasvattaako organisaatiossa 

toteutettu uudelleensuunnitteluohjelma organisaation tuloja ja voittoja. Viides este on 

organisaation johdon epäonnistuminen. Uudelleensuunnittelu vaikuttaa prosesseihin ja 

johtamiseen. Organisaation johdon tulee luoda ympäristö joka mahdollistaa organisaation 

muutoksen asiantuntevasti. Kuudes este on ihmisten ja työntekijöiden huomiotta 

jättäminen. Uudelleensuunnittelu vaikuttaa kaikkien työhön organisaatiossa. Jos 

työntekijät saavat vaikuttaa uudelleensuunnitteluun, niin työntekijöiden moraali kasvaa 

ja negatiivinen asenne vähenee. Seitsemäs este on IT. Usein uudelleensuunnittelu on 

lopetettu, koska se vaatii IS-muutoksia. Lisäksi IS-henkilöstön vastustus voi aiheuttaa 

uudelleensuunnitteluprojektin keskeyttämisen. 

Habib (2013) on selvittänyt, että BPR-konsepti on otettu käyttöön USA:n yrityksissä 

1980-luvun alussa ja julkisella sektorilla 1990-luvulla. Kaksi isoa uudelleensuunnittelun 

menestystekijää ovat eri ammattialojen ammattilaisten kommunikointi ja johdon tuki. 

Suuria uudelleensuunnittelun esteitä ovat muutosten ja uusien ideoiden vastustaminen. 

Tutkimuksessa suositellaan, että yritykset jotka suunnittelevat tai ovat toteuttamassa 

uudelleensuunnittelua tulisi työstää seuraavan taulukon yksi mukaisia tehtäviä. 

Taulukko 1. Suositukset uudelleensuunnitteluun sisällytettävistä tehtävistä 

(Habib 2013). 

 

Taulukon yksi mukaisesti uudelleensuunnitteluun olisi sisällytettävä 

informaatioteknologian ja liiketoimintaprosessien kehittäminen hyödyntäen 

organisaatioiden resursseja. Muutoksessa ja kehitystyössä tulee kuitenkin huomioida 

organisaation kulttuuri. Taulukon yksi mukaan BPR-projektin suunnitteluun ja 

toteutukseen sisältyvät organisaatiorakenne, työnuudelleensuunnittelu, kuormituksen 

vähentäminen, joustavuuden ja kilpailukyvyn lisääminen. Lisäksi tulisi korostaa 

Uudelleensuunnittelun tehtäväalueet

Informaatioteknologian ja liiketoimintaprosessien kehittäminen

Organisaatiorakenne

Työnuudelleensuunnittelu

Kuormituksen vähentäminen

Joustavuuden ja kilpailukyvyn lisääminen

Harjoittelu ja koulutus

Johdon vastuu muutoksesta ja koulutuksesta

Oppilaitosten rooli koulutuksessa ja mentoroinnissa
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harjoittelua ja koulutusta. Johdon tulisi ottaa vastuu radikaalin muutoksen toteutuksesta 

ja tarvittavasta koulutuksesta. Oppilaitoksilla on tärkeä rooli koulutuksessa ja 

mentoroinnissa. Yksi BPR-projektin menestystekijä on muutosjohtaminen. 

Muutosjohtaminen sisältää inhimillisten ja sosiaalisten muutosten sopeuttamisen 

organisaatiokulttuuriin. Inhimillisillä ja sosiaalisilla muutoksilla tarkoitetaan 

palkitsemisjärjestelmää, viestintäkanavia, vallan ja vastuiden siirtämistä niin alhaiselle 

tasolle kuin mahdollista, kannustavaa osallistumista ja työntekijöiden koulutusta ja 

harjoittelua. Organisaatiorakenne on menestystekijä, joka sisältää henkilöstöhallinnan ja 

eri ammattialojen ammattilaisten muodostamat tiimit. Lisäksi muutosjohtamisessa on 

tärkeää luoda yhteys BPR-strategian ja organisaatiostrategian välille ja projektien 

hallinta. 

3.3 Uudelleensuunnittelun ja informaatioteknologian riippuvuudet 

Akhavan, Jafari ja Ali-Ahmadi (2006) ovat tutkineet, että liiketoimintaprosessien 

uudelleensuunnittelun BPR tulisi sisältää seuraavat asiat: nykyisen järjestelmän hyötyjen 

ja heikkouksien ymmärtäminen, uuden järjestelmän mallin tulisi olla ideaalinen, 

viimeisimpään käytettävissä olevaan teknologiaan tutustuminen ja ratkaisun tarjoaminen 

vanhasta järjestelmästä uuteen järjestelmään siirtymistä varten. Uudelleensuunnittelussa 

tulisi keskittyä arvoa tuottaviin liiketoimintaprosesseihin. Prosessit voisi luokitella arvoa 

tuottaviin ja ei arvoa tuottaviin, jotta tärkeät ja arvoa tuottavat prosessit löytyvät. 

Automatisoidut prosessit voisi luokitella esimerkiksi: dokumentointiin perustuva 

automatisointi ja toimintojen hallinta. Lisäksi tulisi laatia käytössä olevan ja uuden 

järjestelmän virtauskaaviot. 

Akhavan ja muut, 2006 ovat todenneet, että aiemmin yritykset käyttivät IT:aa 

liiketoimintaprosessien automatisointiin, mutta nykyisin yritykset käyttävät IT:aa 

liiketoimintaprosessien uudelleensuunnitteluun. Tutkijat ovat tehneet konseptuaalisen 

mallin IT-perusteisesta liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelusta. Malli on esitetty 

seuraavassa kuvassa yksi. 
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Kuva 1. Konseptuaalinen malli IT-perusteisesta liiketoimintaprosessien 
uudelleensuunnittelusta (Akhavan ja muut, 2006, s. 530). 

Kuvan yksi mukaisesti konseptuaalinen malli sisältää neljä vaihetta. Vaiheet ovat 

strategia, arviointi, suunnittelu ja toteutus. Strategia-vaiheessa selvitetään liiketoiminta- 

ja IT-strategia. Arviointi-vaiheessa arvioidaan organisaation ja informaatio teknologian 

mahdollisuudet. Suunnitteluvaiheessa suunnitellaan muutoksen toteutus. 

Toteutusvaiheessa hyödynnetään IT:n mahdollisuuksia liiketoimintaprosessien 

uudelleensuunnittelussa. Kuvan yksi mukaisesti IT:n mahdollisuuksia voidaan hyödyntää 

seuraavissa toiminnoissa: varastoinnin ongelmat, läpimenoaika, prosessit, yrityksen 

suorituskyky, asianmukainen tiedonvaihto liiketoiminnoissa, sisäinen kommunikointi, 

tavaroiden ja palveluiden toimittajien pääsyoikeus tietojärjestelmiin, tiedonkulku, 

tilaustenkäsittely, strategian kehittäminen, tuotteiden ja prosessien suunnittelu, 

markkinointi ja myynti, palvelut, taloushallinto, työntekijöistä huolehtiminen ja 

teknologia. 

Scheer ja Nüttgens (2000) ovat tutkineet ARIS (Architecture of Integrated Information 

Systems) liiketoiminnan suunnittelumenetelmää ja referenssimalleja. He ovat todenneet, 

että liiketoimintaprosessit ovat liiketoiminnan uudelleensuunnittelun keskiössä, vaikka 

liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelumenetelmiä on kehitetty viime aikoina. 
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Informaatiojärjestelmän uudelleensuunnittelu voidaan tehdä formaalisti. Formaalin 

uudelleensuunnittelun tavoitteena on teknisesti oikea informaatiojärjestelmä. Toinen 

uudelleensuunnittelumenetelmä on kontekstipainotteinen. Kontekstipainotteisessa 

suunnittelussa on tavoitteena organisatorisesti oikein toimiva informaatiojärjestelmä. 

Referenssimallin avulla konteksti ja teknologia voidaan yhdistää uudella tavalla. Tutkijat 

ovat selvittäneet, että liiketoiminnan referenssimallin avulla voidaan säästää aikaa ja 

kustannuksia jopa 30 prosenttia. Esimerkiksi SAP R/3 on referenssimalli. ARIS-

suunnittelumenetelmä sisältää referenssimallien käytön. ARIS-suunnittelumenetelmän 

mukaisesti kerättyä liiketoimintaprosessien tietoa voidaan käyttää yritysten 

liiketoimintaprosessien uudelleensuunnitteluun, standardointiin, informaatiojärjestelmän 

toteuttamiseen ja kustannusten arviointiin. ARIS-suunnittelumenetelmän mukainen 

liiketoimintaprosessien jatkuva uudelleensuunnittelu CPI (Continual process 

improvement) voi johtaa liiketoimintaprosessien uudelleensuunnitteluprojektiin. Uusien 

informaatiojärjestelmien suunnittelu kannattaa tehdä ennemmin 

uudelleensuunnitteluprojektin, kuin jatkuvan liiketoimintaprosessien parantamisen 

perusteella, jotta uutta järjestelmää ei kehitetä huonosti toimivien liiketoimintaprosessien 

perusteella. Tutkimuksen mukaan ISO 9000-, ISO 9001- ja ISO 9XXX-standardit 

tasoittavat tietä kokonaisvaltaiselle laatujohtamisenmallille TQM (Total quality 

management). 
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4. Liiketoimintaprosessien ja 
informaatiojärjestelmien 
uudelleensuunnittelumenetelmät 

Tämän luvun kappaleessa 4.1 esitetään Yhdysvalloissa ja Euroopassa yleisesti käytetyt 

liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelumenetelmät. Kappale 4.2 sisältää teesejä ja 

ratkaisuja SPI-prosessin (Software process improvement) parantamisesta. Kappale 4.3 

sisältää tietoa ERP-prosessien ja BPR-prosessien yhdistämisestä ja ERP-käyttöönoton 

kriittiset menestystekijät CSF. 

4.1 Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelumenetelmät 

Al-Mashari, Irani ja Zairi (2001) ovat selvittäneet kyselytutkimuksessaan, että 

Yhdysvalloissa ja Euroopassa liiketoimintaprosessien uudelleensuunnitteluun liitetään 

yleensä muutosjohtaminen, TQM tai vertailukehittäminen (benchmarking). Tutkimuksen 

mukaan muutosjohtaminen on suosituin ja TQM toiseksi suosituin ja 

vertailukehittäminen on kolmanneksi suosituin. Euroopassa liiketoimintaprosessien 

uudelleensuunnitteluun liitetään yleensä muutosjohtaminen. Yhdysvaltojen ja Euroopan 

suosituimmat muutosjohtamiseen liitetyt menetelmät on lueteltu seuraavassa taulukossa 

kaksi. 

Taulukko 2. Muutosjohtamisen menetelmät suosituimmuusjärjestyksessä (Al-

Mashari ja muut 2001, s. 5). 

 

Taulukon kaksi keskiarvo on laskettu kyselytutkimuksen vastauksien perusteella. 

Kyselytutkimuksen vastauksissa on käytetty asteikkoa 1-5. Numero yksi on vastannut 

arvoa erittäin matala ja numero viisi on vastannut arvoa erittäin korkea. Taulukon kaksi 

menetelmien suosituimmuusjärjestys vastaa yleisiä Euroopassa käytettyjä 

muutosjohtamisen menetelmiä. Lisäksi Al-Mashari ja muut 2001 selvittivät 

liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelussa käytettyjen tekniikoiden ja menetelmien 

käyttöä. Seuraavaan taulukkoon kolme on taulukoitu tutkimuksen mukaisesti 

Yhdysvalloissa ja Euroopassa yleisesti käytetyt liiketoimintaprosessien 

uudelleensuunnittelutekniikat ja uudelleensuunnittelumenetelmät. 

  

Muutoksen mitat Keskiarvo Sija

Roolit ja vastuut 3.55 1

Organisaatiorakenne 3.48 2

Johtamisjärjestelmät 3.24 3

Taitovaatimukset 3.19 4

Jaetut arvot ja uskomukset 3.16 5

Palkitsemis- ja tunnustusjärjestelmät 2.55 6
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Taulukko 3. Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelutekniikat (Al-Mashari 

ja muut 2001, s. 6). 

 

Taulukon kolme keskiarvo kuvaa liiketoimintaprosessien 

uudelleensuunnittelutekniikoiden ja menetelmien suosituimmuutta asteikolla 1-5. 

Asteikossa numero yksi on kuvannut tasoa erittäin matala ja numero viisi on kuvannut 

tasoa erittäin korkea. Taulukon kolme mukaisesti projektijohtaminen ja budjetointi ovat 

suosituimmat uudelleensuunnittelutekniikat Yhdysvalloissa ja Euroopassa. 

Al-Mashari ja muut 2001 ovat selvittäneet, että Yhdysvalloissa ja Euroopassa IT:n 

käyttöönotto liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelussa tehdään yleensä 

sosioteknisen lähestymistavan mukaisesti. Seuraavaksi suosituin on organisaationaalinen 

lähestymistapa ja kolmanneksi suosituin on tekninen lähestymistapa. 

4.2 Ohjelmistokehitysprosessin parantaminen 

Conradi ja Fuggetta (2002) ovat tehneet tutkimuksen SPI-prosessin parantamisesta. 

Tutkimuksen tuloksena on kuusi teesiä ja ratkaisua teeseihin. Ensimmäisen teesin 

mukaan SPI-prosessissa tulisi fokusoitua tavoitteisiin ja tuoteinnovaatioihin. Ratkaisu 

ongelmaan on liiketoimintatavoitteiden, strategian ja lyhyen ja pitkän ajan tavoitteiden 

sisällyttäminen SPI-prosessiin. Toisen teesin mukaan SPI tulisi aloittaa alhaalta-ylöspäin. 

Ratkaisu on yksinkertaiset tuloskortit, ohjelmoijien osallistuminen ja palaute 

kehitysvaiheiden aikana. Kolmannen teesin mukaan automatisoitu ohjelmointiprosessi on 

ylikorostettu. Ratkaisu on automatisoinnin vähentäminen ja käyttö ainoastaan 

erikoistilanteissa. Neljännen teesin mukaan kustannus-hyöty analyysiin tulisi sisällyttää 

uudenlaisia menetelmiä. Kustannus-hyöty analyysi voisi olla ”inkrementaalinen” ja useaa 

menetelmää ei kannata käyttää samanaikaisesti. Viidennen teesin mukaan 

ohjelmistotuotannossa yhdistyvät tekniset ja sosiaaliset näkökohdat. Ratkaisu on 

moniammatilliset tiimit. Lisäksi tulisi luoda osallistavaa sitoutumista kaikkiin 

prosessimuutoksen toimintoihin. Kuudennen teesin mukaan SPI on oppimisprosessi. 

Ratkaisu on SPI ja laatutiimien yhdistelmän käyttö, työntekijöiden todellisten 

työskentelytapojen opettelu ja ongelmien raportointi ja parannusehdotusten 

palkitsemisjärjestelmän tekeminen. 

4.3 ERP ja liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu 

Koch (2001) on selvittänyt, että BPR ja ERP ovat yritysten muutosten keskiössä. 

Tutkimuksessa todetaan, että BPR ja ERP eivät välttämättä täydennä toisiaan, mutta niitä 

voidaan käyttää tukemaan toisiaan. Organisaation muutos koostuu teoriasta ja 

Tekniikka Keskiarvo Sija

Projektijohtaminen, budjetointi 3.5 1

Prosessitiedon keruu ja mallintaminen 3.45 2

Ongelmienratkaisu ja diagnosointi 3.27 3

Organisaation analysointi ja suunnittelu 3.19 4

Asiakkaan vaatimusten määrittely 3.16 5

Liiketoimintasuunnittelu, kriittinen 3.13 6

Prosessien mittaus 3.03 7

Luova-ajattelu 3 8

Muutosjohtaminen 2.43 9

IS-järjestelmien analysointi ja suunnittelu 2.19 10

Prosessien prototypointi ja simulointi 2.08 11
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kokemuksista. Lisäksi organisaation muutos koostuu ongelmien diagnosoinnista ja 

ongelmien ratkaisuista. Tutkimuksen mukaan BPR on tehty Tankalaisissa yrityksissä 

neljällä eri tyylillä. Tyylit ovat uudelleensuunnittelu, ylhäältä alaspäin tehty radikaali 

BPR, IT-perusteinen BPR ja osallistava BPR. Uudelleensuunnittelu, ylhäältä alaspäin 

suuntautuva suunnittelu ja osallistava BPR voidaan tehdä ilman IT:aa. Osallistava BPR 

viittaa skandinaavisen teollisuuden yhteyksiin, missä työntekijöillä on merkittävä rooli 

liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelussa. ERP voi tukea BPR:a kolmella eri 

tavalla. ERP voi tukea BPR:a koko liiketoimintaverkostossa ja ERP-järjestelmän 

konfiguroinnissa voidaan ottaa käyttöön erilaisia ERP-järjestelmän moduuleja ja 

alimoduuleja. Kolmanneksi ERP-järjestelmää voidaan käyttää esimerkiksi talous- 

materiaali- ja informaatiojärjestelmien yhdistäjänä. Tutkimuksessa on selvitetty 

aikaisempien tapaustutkimusten perusteella, että seitsemän yritystä kolmestakymmenestä 

on yhdistänyt ERP-järjestelmän vahvasti liiketoimintaprosessien uudelleensuunnitteluun 

BPR. Koch (2001) tekee tutkimuksessaan lopuksi johtopäätöksen, että 

liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelun BPR ja ERP-järjestelmien yhdistäminen 

ovat tehtäviä joissa täytyy selvittää keskenään risteävät liiketoimintaprosessit, jotta ERP-

järjestelmän käyttäminen olisi mahdollista. 

Bradley (2008) on selvittänyt yritysten toiminnanohjausjärjestelmien ERP-käyttöönoton 

kriittiset menestystekijät CSF. Tutkimus perustuu aikaisempiin tutkimuksiin ja Bradleyn 

tutkimuksessa tehtyyn kyselytutkimukseen. Tutkimuksessa selvitetään aikaisempiin 

tutkimuksiin perustuvien ERP-järjestelmien käyttöönoton kriittisten menestystekijöiden 

todenmukaisuutta. Käsiteltyjen menestystekijöiden määrä on kymmenen. Ensimmäisessä 

väitteessä väitetään, että liiketoimintasuunnittelun ja informaatiojärjestelmien 

suunnittelun yhdistäminen johtaa onnistuneeseen ERP-järjestelmän käyttöönottoon. 

Tutkituista yrityksistä kuusi kahdeksasta ei kerännyt tietoja ERP-suunnitelmista 

liiketoimintasuunnitelmiin, joten tutkimuksen mukaan väite ei pidä paikkaansa. Toinen 

väite väitti, että projektista vastaavan projektipäällikön nimeäminen johtaa projektin 

onnistumiseen piti paikkansa. Kolmas väite väitti, että organisaatiorakenne jossa 

projektipäällikkö raportoi suoraan liiketoimintayksikön johtajalle johtaa projektin 

onnistumiseen. Tämä väite ei ollut totta, koska suurin osa projektipäälliköistä raportoi 

ohjausryhmälle tai yrityksen johtoryhmän jäsenelle. Tutkimuksen mukaan neljäs väite 

(4A) on totta. Väite väitti, että projektipäällikön kokemus ERP-järjestelmien 

käyttöönotosta ja projektijohtamisesta johtaa projektin onnistumiseen. Seuraava väite 

(4B) ei ole totta. Väitteen mukaan projektiryhmän palkitseminen johtaa projektin 

onnistumiseen. Vain kahdessa kahdeksasta tutkitussa yrityksessä jaettiin konkreettisia 

palkintoja projektin onnistuessa. Väitteen viisi mukaan harjoittelun määrä ja laatu 

johtavat projektin onnistumiseen. Väite on tutkimuksen mukaan totta, koska suurin osa 

tutkituista yrityksistä korosti harjoittelun tärkeyttä. Väite kuusi väitti, että ERP-konsultin 

käyttäminen johtaa projektin onnistumiseen. Väite ei ole totta, koska tutkimuksen 

mukaan konsultin käyttäminen voi olla välttämätöntä, mutta ei riittävää. Väite seitsemän 

väitti, että CEO:n (Chief executive officer) osallistuminen ERP-järjestelmän 

käyttöönoton suunnitteluun johtaa projektin onnistumiseen. Väite ei ollut totta, koska 

seitsemässä kahdeksasta yrityksestä toimitusjohtajat osallistuivat projektin 

hyväksymiseen, resurssien allokointiin ja satunnaisiin hankkeiden ja talousarvioiden 

katselmointeihin. Väite kahdeksan väitti, että taitavien työntekijöiden osallistuminen 

projektiin johtaa projektin onnistumiseen. Väite on totta, koska vain yksi yritys 

epäonnistui, vaikka yrityksessä oli taitavia työntekijöitä ERP-järjestelmän 

käyttöönotossa. Väite yhdeksän väitti, että johtamiskeinoin voidaan vähentää ERP-

järjestelmän käyttäjien vastustusta. Väite ei ole totta, koska onnistuneissa ja 

epäonnistuneissa projekteissa yritettiin tietoisesti vähentää käyttäjien vastustusta. Väite 

kymmenen väitti, että ohjausryhmä joka kokoontuu joka neljäs viikko ja jota johtaa 



17 

toimitusjohtaja mahdollistaa projektin onnistumisen. Väite ei ole totta, koska 

ohjausryhmiä johti yleensä toinen yrityksen johtoryhmän jäsen. Lisäksi ohjausryhmät 

kokoontuivat useammin kuin neljän viikon välein, jos käyttöönotossa ilmentyi 

merkittäviä ongelmia. 
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5. Innovointi 

Tämän luvun kappaleessa 5.1 esitetään organisaatioiden tai yritysten innovointiprosessi. 

Lisäksi käsitellään tietoista ja ei tietoista innovointia. Kappaleessa 5.2 esitetään teollisen 

internetin mahdollisuuksia ja teollisen internetin rakennetta. 

5.1 Informaatiojärjestelmien innovointi 

Swanson ja Ramiller (2004) ovat tutkineet informaatiojärjestelmien tietoista innovointia. 

Tietoisuudella tutkimuksessa tarkoitetaan seuraavia asioita: avoimuus uudelle, valppautta 

erojen huomaamisessa, herkkyyttä, eri näkökulmia ja suuntautumista esillä oleviin 

asioihin. Tutkimuksessa esitetään seuraavan kuvan kaksi mukainen organisaatioiden 

innovaatioprosessi. 

 

Kuva 2. Informaatiojärjestelmien kehittäminen. 

Kuvan kaksi mukaisesti organisaation tai yrityksen innovaatioprosessi koostuu neljästä 

peräkkäisestä osaprosessista. Osaprosessit ovat ymmärtäminen, adaptaatio, toteutus ja 

assimilaatio. Ymmärtämisvaiheessa yritys pyrkii muotoilemaan vision ja pohtii sen 

merkitystä yhteisölle. Adaptaatiovaiheessa yritys kehittää mahdollisesti 

liiketoimintamallin innovaation perusteella. Innovaation arvo ja haasteellisuus 

liiketoiminnalle arvioidaan tässä vaiheessa ennen kuin yritys on valmis sitomaan 

resursseja innovaatiota varten. Toteutusvaiheessa innovaatio toteutetaan ja tavoitteena on 

sijoittaa yritys sujuvasti innovaation mukaiseen toimintaan. Assimilaatiovaiheessa 

innovaatiosta tulee rutiinikäytäntö yrityksen toiminnassa. Toinen mahdollisuus on 
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innovaation rajoittaminen tai hylkääminen. Jos innovaation käyttämisestä on seurannut 

ongelmia yritystoiminnassa, niin innovaation käyttöä voidaan rajoittaa tai innovaatio 

voidaan hylätä kokonaan. Swanson ja Ramiller (2004) väittävät aiempien tutkimuksien 

ja omien johtopäätöksiensä perusteella, että tietoisesta IS:en innovoinnista siirrytään 

käyttämään ei-tietoista innovointia, jos IS:n toteutus on suuri. Lisäksi tutkimustuloksena 

on väite, että ei-tietoista innovointia käyttävät organisaatiot jotka eivät ole tehokkaita ja 

tietoista innovointia käyttävät yritykset jotka ovat tehokkaita. Tutkimuksessa kuitenkin 

todetaan, että tietoista innovointia käyttävä organisaatio voi sortua käyttämään 

omahyväisesti tehokkaiksi havaittuja käytänteitä. 

5.2 Teollisen internetin mahdollisuudet 

Khan, Khan, Zaheer ja Khan (2012) ovat tutkineet teollisen internetin arkkitehtuuria ja 

he ovat luetelleet mahdollisia tulevaisuuden sovellusalueita jotka perustuvat teolliseen 

internetiin. Sovellusalueet ovat luonnonkatastrofien ennustaminen, teollisuuden 

sovellukset, vesien virtausten ja saastumisen havaitseminen, kotiautomaatio, lääketiede, 

maatalous, älykkäät liikennejärjestelmät, älykkäät kaupungit, älykäs mittaus ja tiedon 

monitorointi ja älykkäät turvallisuusratkaisut. Teollisen internetin kautta kenet tahansa ja 

mitä tahansa voidaan yhdistää missä ja milloin tahansa. Teollisen internetin rakenne on 

seuraava: kohteet, sensori-laitteet, tiedonvälitys infrastruktuuri, laskenta- ja 

prosessointiyksikkö, päätöksenteko- ja toiminnanhallintajärjestelmä. Kohteet ovat 

tunnistettuja toimintoja jotka on liitetty internetiin. Sensori-laitteet voivat olla esimerkiksi 

RFID-tietoa (Radio frequency identification) kerääviä laitteita. Sensori-tieto välitetään 

internetin ja laskenta- ja prosessointiyksikön kautta päätöksenteko- ja 

toiminnanhallintajärjestelmään. Päätöksenteko- ja toiminnanhallintajärjestelmä tekee 

tarvittavat automatisoidut tehtävät. Euroopan FP7 projekti IoT-A (The internet of things 

architecture) on fokusoitunut mahdolliseen teollisen internetin IoT (Internet of things) 

standardoimiseen. 
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6. Informaatiojärjestelmien sosiotekninen-
suunnittelu 

Kappaleessa 6.1 esitetään sosioteknisen-suunnittelun käytännöllinen heuristiikka. Lisäksi 

tämä luku sisältää kolme tutkijoiden kehittämää sosioteknisen suunnittelun menetelmää. 

Menetelmät ovat SSDM (Soft System Dynamics Methodology), ETHICS (Effective 

Technical and Human Design of Computer-based Systems) ja S-A. 

6.1 Sosiotekninen-suunnittelu käytännössä 

Luna-Reyes, Zhang, Gil-García ja Cresswell (2005) ovat selvittäneet sosiotekniseen 

muutokseen perustuvan teoreettisen ja käytännöllisen heuristiikan tai menetelmän 

informaatiojärjestelmien kehittäjille ja projektipäälliköille. Menetelmä on kehitetty 

pitkittäistutkimuksen tuloksena vuosina 1998-2002. Pitkittäistutkimuksen tutkimuskohde 

on ollut New York:in osavaltion piirikuntien tilintarkastajien toimiston 

informaatiojärjestelmän kehittäminen. Seuraavassa taulukossa neljä on lueteltu 

informaatiojärjestelmän kehityksessä käytetyt suunnittelumenetelmät. 

Taulukko 4. Informaatiojärjestelmän suunnittelutehtävät (Luna-Reyes ja muut, 

2005). 

 
 

Taulukon neljä mukaisesti informaatiojärjestelmän kehittämisestä voidaan hahmottaa 

seitsemäntoista eri tehtävää. Taulukon tehtävänumero viiden liiketoimintamalli (Business 

case) sisältää taulukon tehtävien 1-4 tiedot. Liiketoimintamallidokumenttia on käytetty 

muun muassa informaatiojärjestelmän suunnitelmien esittelemiseksi organisaation 

johdolle ja teknologiaosastolle. Taulukon tehtävänumero kuusi käytänteillä tarkoitetaan 

esimerkiksi tutkitun organisaation menettelytapoja, kun organisaatiossa anottiin lupaa 

uuden informaatiojärjestelmän toteuttamiseksi. Lupaa kysyttiin informaatioteknologian 

palvelukeskuksesta, mutta sitä ei saatu, joten osavaltion tilintarkastajien toimisto perusti 

informaatiojärjestelmän kehittämistä varten ”Info tech” nimisen yksikön. 

Tapaustutkimuksen perusteella tutkijoiden kehittämä sosioteknisen 

suunnittelumenetelmän rakenne on kuvattu seuraavassa kuvassa kolme. 

 

Tehtävänumero Informaatiojärjestelmän suunnittelutehtävä Selitys

1 Sidosryhmäanalyysi (Stakeholder analyysi)

2 Strategiset vaatimukset

3 Parhaiden käytänteiden tutkimus

4 Liiketoimintaprosessin kustannus-hyötysuhteen mallintaminen  

5 Liiketoimintamalli (Business case) Tehtävien 1-4 koonti

6 Käytänteiden koonti

7 Rahoituksen järjestäminen

8 Ydinvaatimusten ja käytänteiden yhdistäminen

9 Tarjouksen laatiminen vaatimusten perusteella

10.1 Järjestelmävaatimusten muuttaminen

10.2 Järjestelmän inkrementaalinen kehittäminen

11 Epäjohdonmukaisuuksien ja laatuongelmien korjaaminen

järjestelmävaatimuksista

12 Informaatiojärjestelmänprototyypin testaaminen

13 Ensimmäisen sovelluksen käyttöönotto

14 Lisäominaisuuden vaatimusmäärittely

15 Lisäominaisuuden toteuttaminen, pilotointi ja testaus

16 Lisäominaisuuden käyttöönotto

17 Hyötyjen evaluointi
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Kuva 3. Informaatiojärjestelmien kehittäminen. 

Kuvan kolme mukaisesti tutkijat ovat tunnistaneet neljä tärkeää tehtävää 

informaatiojärjestelmän kehittämisessä. Tehtävät ovat järjestelmävaatimukset, 

järjestelmän toiminnot, organisaationaalinen suunnittelu ja tietämys käytänteistä. 

Organisaationaalinen suunnittelu tarkoitti tutkitussa 

informaatiojärjestelmänsuunnittelutapauksessa esimerkiksi, että organisaation ylimmälle 

tasolle luotiin uusi ”Info tech” niminen yksikkö uuden informaatiojärjestelmän 

toteuttamista varten. Kuvassa kolme on kolme palautenuolta. Nuolet ovat kaksi 

organisaation muutos ja muokkaaminen nuolta ja teknologian muutos ja muokkaaminen 

nuoli. Organisaation muutostarve voi olla organisaation ulko- tai sisäpuolelta syntynyt. 

Teknologian muutosnuoli tarkoitti tutkitussa tapauksessa informaatiojärjestelmän ja 

liiketoimintamallin kehittämistä. Informaatiojärjestelmän ja liiketoimintamallin 

kehittäminen perustui ongelmanmäärittelyyn ja järjestelmävaatimuksiin. Teknologian 

muutostarpeeseen voi vaikuttaa organisaation ulko- tai sisäpuolinen asia. 

6.2 Dynaaminen järjestelmänsuunnittelu, (SSDM-menetelmä) 

Rodriguez-Ulloa ja Paucar-Caceres (2005) ovat selvittäneet, että SSDM sisältää joitakin 

SD (System Dynamics) ja SSM (Soft System Methodology) järjestelmäperustaisten 

metodologien vaiheita. SSM-menetelmän on kehittänyt Peter Checkland. Menetelmää on 

käytetty Latinalaisessa-Amerikassa, Isossa-Britannia:ssa ja muualla maailmassa. 

Tutkimuksen mukaan SSDM-metodologian kaksi ensimmäistä vaihetta on lainattu SSM-

metodologiasta. SD-menetelmän suurin puute on iteratiivisuuden puute. Iteratiivisuus 

tarkoittaa prosessin aiempiin vaiheisiin palaamista. SD-menetelmästä puuttuu käytäntö, 

jonka avulla tehtyjä suunnitelmia voitaisiin muuttaa suunnitteluprosessin aikana. SSDM-

menetelmä on dynaaminen ja sitä voidaan käyttää iteratiivisesti järjestelmäsuunnitelmia 

parantaen. Seuraavassa kuvassa neljä on esitetty SSDM-menetelmän vaiheet ja 

vaihekuvaukset. 

Rodríguez-Ulloa, Montbrun ja Martínez-Vicente (2011) ovat vertailleet SD-, SSM- ja 

SSDM-menetelmiä. Lisäksi tutkimuksessa on käytetty SSDM-menetelmää 

kaupunkilaisten turvallisuuden parantamiseksi Mendoza:n maakunnassa Argentiinassa. 

Tutkimuksen mukaan SSDM-menetelmän kolmannessa vaiheessa tehdään ”Root”-
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kuvaus ja CATWOE-analyysi. CATWOE-sana on akronyymi, joka sisältää CATWOE-

analyysin komponentit. Komponentit ovat asiakas (C), toimijat (A), siirtymä (T), 

maailmankuva (W), omistajat (O) ja ympäristö (E). Toimijat ovat muutosprosessin 

edunsaajia, toimijat suorittavat muutosprosessin todellisessa maailmassa, siirtymä 

tarkoittaa tapahtuvia muutoksia todellisuudessa, maailmankuva tarkoittaa 

muutosprosessiin liittyviä uskomuksia ja arvoja, omistajat ovat henkilöitä joilla on valta 

sallia tai estää muutosprosessin toteutus ja ympäristöllä tarkoitetaan muutosprosessin 

sisäisiä ja ulkoisia mahdollisuuksia, uhkia, vahvuuksia ja heikkouksia. Seuraavaan 

kuvaan neljä on lisätty CATWOE-analyysi vaiheeseen kolme täydentämään ”Root”-

kuvauksen tekemistä. Lisäksi kuvaan neljä on lisätty vaiheeseen kuusi PERT-CPM 

(Project evaluation and review technique-Critical Path Method) kaavioiden ja Gantt-

kaavioiden tekeminen ja arviointi ehdotettujen muutosten hyödyistä, investointitarpeista, 

kustannuksista ja henkilöstön suorituskyvystä organisaation muutoksessa. 

 

Kuva 4. SSDM-menetelmän vaiheet ja vaihekuvaukset (Rodriguez-Ulloa ja Paucar-Caceres, 
2005). 

Rodriguez-Ulloa ja Paucar-Caceres (2005) sovelsivat SSDM-menetelmää käytäntöön 

pienessä Perulaisessa metallituotteita kaupallistavassa yrityksessä. Kuvan neljä 

mukaisesti SSDM-menetelmä koostuu kymmenestä vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa 

tutustutaan organisaation toimintaan ja mahdollisiin ongelmiin. Toisessa vaiheessa 
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ratkaistavasta ongelmasta luodaan ”Rich picture”-kuva. Kuvassa on kuvattuna 

ongelmaan vaikuttavat energia-, asia- ja informaatiovirrat nuolien avulla. Kolmannessa 

vaiheessa tehdään ”Root”-kuvaus jossa kerrotaan ongelma, ongelman syyt ja ongelmaan 

vaikuttavat ympäristötekijät. Kuvaus on tekstimuotoinen. Neljännessä vaiheessa tehdään 

ongelmaa kuvaava kontekstidiagrammi ja kausaalidiagrammi. Kontekstidiagrammi 

tehdään ”Root”-kuvauksen perusteella. Seuraava kuva viisi on esimerkki 

kontekstidiagrammista. 

 

Kuva 5. Esimerkki kontekstidiagrammista (Rodriguez-Ulloa ja Paucar-Caceres, 2005). 

Kuvan viisi esimerkkikontekstidiagrammi kuvaa ongelmaan liittyvää informaatiota, 

asioita ja energioita erilaisten nuolten ja ongelmaan vaikuttavien eri asioita kuvaavien 

suorakulmioiden avulla. Kausaalidiagrammi kuvaa ratkaistavaan ongelmaan liittyviä 

syy-yhteyksiä seuraavan esimerkkikuvan kuusi mukaisesti. 

 

Kuva 6. Esimerkki kausaalidiagrammista (K Rodriguez-Ulloa ja Paucar-Caceres, 2005). 

Kuvan kuusi kausaalidiagrammi kuvaa tuotantolinjan tuotteiden koonnissa toistuvaa 

ongelmaa. Kausaalidiagrammi tehdään kontekstidiagrammin perusteella. SSDM-

menetelmän viidennessä vaiheessa verrataan vaiheen viisi tai seitsemän tuloksia vaiheen 

kaksi kanssa. Vaiheen viisi ja kaksi tuloksia verrataan keskenään, jotta saadaan todellinen 

käsitys kulttuurisesta ja systeemisestä tilanteesta organisaatiossa. Vaiheessa kuusi 

korjataan edellisessä vaiheessa viisi havaitut puutteet vaiheissa kaksi ja neljä tehtyihin 

kaavioihin. Vaiheessa seitsemän tehdään vaiheessa kuusi tarkistetut muutokset 

kaavioihin. Vaiheessa kahdeksan kirjoitetaan uusi ”Root”-kuvaus, joka sisältää ongelman 

ratkaisun organisaatiossa. Vaiheessa yhdeksän toteutetaan tehdyt suunnitelmat ja tehdään 
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käytännössä havaitut korjaukset suunnitelmiin. Vaiheessa kymmenen selvitetään SSDM-

menetelmän käytöstä opitut asiat ja hyödyt uusien ongelmien ratkaisemista varten. 

6.3 Sosiotekninen suunnittelu, (ETHICS) 

Mumford (2000) on selvittänyt sosioteknisen suunnittelun hyötyjä 

järjestelmäsuunnittelussa. Tutkimuksen mukaan teknologian ja organisaatiorakenteen 

muuttuessa työntekijöiden oikeudet ja tarpeet tulee asettaa yhtä korkealla kuin ei 

inhimilliset tekijät. Onnistunut järjestelmänsuunnittelu muodostuu valmiuksista, 

pätevyydestä ja koordinaatiosta. Valmiudet ovat olennainen etu järjestelmän 

suunnittelussa. Valmiudet tulisi tunnistaa ja niiden yhteys strategian muodostamiseen tai 

ongelman ratkaisuun huomioida. Pätevyydellä tarkoitetaan yksittäisten henkilöiden 

ongelmanratkaisukykyä. Koordinaatio tarkoittaa kykyä työskennellä yhdessä, 

demokraattisesti ja tuotteliaasti. Johtamisgurut ovat sanoneet, että koordinaatio kuuluu 

läheisesti organisaation onnistumiseen. 

Lisäksi Mumford (2002) kertoo, että sosioteknistä-filosofiaa ja lähestymistapaa on 

käytetty SSM-menetelmässä, Avisonin ja Wood-Harperin kehittämässä Multiview 

menetelmässä ja tutkimuksen tekijän Mumfordin kehittämässä ETHICS-menetelmässä. 

Mumfordin kehittämässä ETHICS-menetelmässä huomioidaan käyttäjien osallistuminen 

tärkeänä ominaisuutena järjestelmän suunnitteluun sosioteknisen menetelmän 

mukaisesti. Menetelmän vaiheiden toteuttaminen kestää yleensä kuukausia. 

Suunnitteluryhmän kokoukset on pidetty yleensä kahden viikon välein. Seuraavassa 

taulukossa viisi on esitetty ETHICS-menetelmän vaiheet. 

Taulukko 5. Suunnittelutehtävät ETHICS-menetelmän mukaisesti (Mumford, 

2002). 

 

Vaihe/

tehtävänumero Tehtäväkuvaus

Vaihe 1 Tarpeiden diagnosointi

1 Miksi muutosta tarvitaan? Keskustelu ongelmista ja kehittämisestä uuden

teknologian avulla.

2 Mitkä ovat järjestelmän esteet?

Mistä suunnitteluvastuu alkaa ja päättyy?

3 Nykyisen työjärjestelmän kuvaus.

4 Avainkohteiden kuvaus. Mitä osastot tekevät?

Mitä osastojen tulisi tehdä?

5 Avaintehtävien ja informaation tarpeet. 

Mitä tietoa tarvitaan tehtävien loppuun saattamiseksi?

6 Työtyytyväisyyskysely, Talcot Parsonin muuttujien käyttö.

7 Kysely Stafford Beerin ohjausteorioiden mukaisesti.

8 Tulevaisuuden muutosten vaikutusten arviointi tutkimuskohteeseen.

Vaihe 2 Kohteiden asettaminen

9 Työtyytyväisyys ja tulevaisuuden kohteet asetetaan uuteen järjestelmään.

Vaihe 3 Ratkaisun tunnistaminen

Suunnitteluryhmät tunnistavat organisaation ja teknologian

suunnitteluvaihtoehdot.

Suunnitteluvaihtoehdoista keskustellaan projektin ohjausryhmässä.

Vaihe 4 Ratkaisun valinta ja toteutus

Vaihe 5 Seuranta ja arviointi

Vaihe 6 Tutkimuskäytänteiden ja teorian raportointi yritykselle (kohteelle) ja

akateemisiin artikkeleihin.
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Taulukon viisi mukaisesti ETHICS-menetelmässä on kuusi vaihetta. Menetelmän käyttöä 

voidaan soveltaa käytäntöön. Esimerkiksi informaation keräämiseksi johtajien käyttöön 

jolloin käytetään vain tarvittavia osia menetelmästä. Menetelmään sisältyy kaksi kyselyä 

joiden tehtävänumerot ovat tehtävä kuusi ja seitsemän. 

6.4 Vaihe-aktiviteetti suunnittelumenetelmä 

Kettinger ja muut (1997) ovat tehneet kahdenkymmenenviiden BPR-metodologian 

perusteella S-A-yhdistelmämallin uudelleensuunnittelua varten. S-A-menetelmä sisältää 

kuusi vaihetta. Vaiheet ovat kuvittelu, alustus, diagnosointi, uudelleensuunnittelu, 

uudelleenrakentaminen ja evaluointi. Seuraavassa taulukossa kuusi on lueteltu S-A-

menetelmän vaiheet ja vaihetehtävät. Tutkimuksessa vaihetehtävät on nimetty 

aktiviteeteiksi, mutta tässä tutkielmassa niistä käytetään nimeä vaihetehtävä. 

Taulukko 6. S-A-menetelmän vaiheet ja vaihetehtävät (Kettinger ja muut, 1997, 

s. 64). 

 

Edellisen taulukon kuusi mukaisesti S-A-menetelmän kuvitteluvaiheessa (S1) BPR-

projektin hyödyt eritellään yrityksen johtoa varten. Alustusvaiheessa (S2) tehdään 

liiketoimintamalli (Business case) vertailukehittämisen (benchmarking), ulkoisten 

asiakastarpeiden tunnistamisen ja kustannushyötyanalyysin perusteella. 

Diagnosointivaiheessa (S3) olemassa olevat prosessit dokumentoidaan ja analysoidaan. 

Prosessivaatimusten ja asiakasarvontuoton perusteella löydetään ”Root”-kuvaukset 

ongelmille ja ei arvoa tuottavat toiminnot. Uudelleensuunnitteluvaiheessa (S4) 

suunnitellaan uudet prosessit ja uudet informaatiojärjestelmät tukemaan uusia prosesseja. 

Vaihetulosten tulisi vastata strategisia tavoitteita, henkilöstöresursseja ja IT-

arkkitehtuuria. Vaihetehtävän henkilöstöresurssienrakenne (S4A3) toteuttamiseksi 

voidaan käyttää esimerkiksi SSM-menetelmää. Uudelleenrakentamisvaiheessa (S5) uudet 

Vaihetunnus Vaihenimi

S1 Visiointi

Vaihetehtävät S1A1 Yrityksen johdon sitoutuminen ja visio

S1A2 Uudelleensuunnittelun mahdollisuuksien löytäminen

S1A3 IT-tasojen tunnistaminen

S1A4 Prosessien valinta

S2 Alustus

Vaihetehtävät S2A1 Sidosryhmien informointi

S2A2 Uudelleensuunnittelutiimien muodostaminen

S2A3 Projektisuunnitelman tekeminen

S2A4 Ulkoisten prosessien määrittäminen, asiakasvaatimukset

S2A5 Hyötysuhdetavoitteiden asettaminen

Vaihetehtävät S3 Diagnosointi

S3A1 Olemassa olevien prosessien dokumentointi

S3A2 Olemassa olevien prosessien analysointi

S4 Uudelleensuunnittelu

Vaihetehtävät S4A1 Määritä ja analysoi uudet prosessikonseptit

S4A2 Uusien prosessien prototypointi ja yksityiskohtainen suunnittelu

S4A3 Suunnittele henkilöstöresurssien rakenne

S4A4 Analysoi ja suunnittele informaatiojärjestelmä (IS)

S5 Toteutus

Vaihetehtävät S5A1 Uudelleenorganisointi

S5A2 Informaatiojärjestelmän toteuttaminen

S5A3 Käyttäjien kouluttaminen

S5A4 Uusien prosessien käyttäminen

S6 Evaluointi

Vaihetehtävät S6A1 Prosessien hyötysuhteen evaluointi

S6A2 Jatkuvaan kehitysprosessiin yhdistyminen
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informaatiojärjestelmät otetaan käyttöön ja käyttäjät koulutetaan käyttämään niitä. Tässä 

vaiheessa käytetään muutosjohtamisen tekniikoita, jotta uudet prosessivastuut ja 

henkilöstöresurssit tulevat käyttöön. Evaluointivaiheessa (S6) mitataan, että uudet 

prosessit saavuttavat niille asetetut tavoitteet ja vastaavat yrityksen TQM-ohjelmaa. 

Lisäksi Kettinger ja muut (1997) ovat esittäneet neljä kysymystä joiden perusteella 

voidaan korostaa S-A-menetelmän eri osa-alueita, jotta uudelleensuunnitteluprojektin 

tulokset vastaavat projektin vaatimuksia. Kysymykset ja painotettavat vaihetehtävät on 

taulukoitu seuraavaan taulukkoon seitsemän. 

Taulukko 7. S-A-menetelmän vaihetehtävien korostaminen (Kettinger ja muut, 

1997, s. 73). 

 

Taulukon seitsemän mukaisesti organisaation muutoksia paljon sisältävässä 

liiketoimintaprosessien ja tietojärjestelmien uudelleensuunnitteluprojektissa voidaan 

korostaa muutosjohtamista ja uusien prosessien muodostamista. Jos 

uudelleensuunnitteluprojekti ei sisällä radikaaleja muutoksia organisaatiossa ja 

muutoksia on vähän, niin korostetaan olemassa olevien prosessien vähittäistä 

parantamista. Asiakkaaseen fokusoiduttaessa korostetaan vaihetehtävää uusien 

prosessien prototyypit ja yksityiskohtainen suunnittelu (S4A2). Jos 

uudelleensuunnittelussa hyödynnetään IT:aa, niin korostetaan uusien 

informaatiojärjestelmien suunnittelua ja toteutusta. Seuraavaan taulukkoon kahdeksan on 

taulukoitu uudelleensuunnittelutekniikoita uudelleensuunnittelutehtävien mukaisesti. 

Taulukkoa voidaan käyttää uudelleensuunnittelutekniikoiden valitsemiseen 

suunnittelumenetelmien löydyttyä. 

  

Korostettava

Projektin tyyppi vaihetehtävä Kuvaus

Muutoksia paljon

S1A1 Yrityksen johdon sitoutuminen ja visio

S2A1 Sidosryhmien informointi

S4A1 Määritä ja analysoi uudet prosessikonseptit

S4A2 Uusien prosessien prototypointi ja yksityiskohtainen suunnittelu

S4A3 Suunnittele henkilöstöresurssien rakenne

S5A1 Uudelleenorganisointi

Muutoksia vähän

S3A1 Olemassa olevien prosessien dokumentointi

S3A2 Olemassa olevien prosessien analysointi

Asiakkaaseen

fokusoituminen S4A2 Uusien prosessien prototypointi ja yksityiskohtainen suunnittelu

IT:n

hyödyntäminen S4A4 Analysoi ja suunnittele informaatiojärjestelmä (IS)

S5A2 Informaatiojärjestelmän toteuttaminen
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Taulukko 8. Suunnittelutehtävien mukaiset suunnittelutekniikat (Kettinger ja 

muut, 1997, s. 74). 

 

Tutkimuksen liitetiedostossa on selitetty edellisen taulukon suunnittelutekniikoita. 

Taulukossa kahdeksan QFD-tekniikka (Quality function deployment) tarkoittaa 

asiakasvaatimusten muuttamista tuotevaatimuksiksi. Tehtävä voidaan tehdä 

taulukoimalla asiakas- ja tuotevaatimukset samaan taulukkoon. Sana IDEF (Integration 

DEFinition) tarkoittaa järjestelmänanalysointi- ja suunnittelumetodia joka on kehitetty 

USA:n ilmavoimissa. Sana JAD (Joint application development) tarkoittaa menetelmää 

jossa käyttäjät osallistuvat ohjelmistonsuunnittelutiimin työhön. Sana RAD (Rapid 

application development) tarkoittaa ohjelmistonkehitysmenetelmää jolla pyritään 

nopeuttamaan ohjelmistonkehitystä. Nopeaa ohjelmistonkehitysmenetelmää RAD 

voidaan käyttää yhdessä JAD- ja CASE-suunnittelutyökalujen kanssa (Computer-aided 

software engineering). 

 

Suunnittelutehtävä Suunnittelutekniikka

Projektinhallinta Budjetointi, projektin aikataulutus (PERT, CPM, Gantt) ja muut vastaavat

Ongelman ratkaisu

ja diagnosointi Kalanruotukaavio, pareto-diagrammi, kognitiivinen kartta ja muut vastaavat

Asiakasvaatimusten

määrittely QFD, benchmarkaus, focus-ryhmät ja muut vastaavat

Prosessin

mallintaminen Prosessivirtauskaavio, IDEF, rooli-toiminto-kaavio, 

puhevuorovaikutusmallinnus ja muut vastaavat

Prosessin

mittaaminen Aktiviteettiperusteiset kustannukset, statistinenprosessikontrollointi,

ajan ja liikkeen mittaaminen ja muut vastaavat

Prosessin

prototypointi ja 

simulointi Hierarkisesti värjätty petri-net kaavio, roolipeli, simulaatiotekniikat

ja muut vastaavat

IS analysointi ja

suunnittelu Ohjelmiston uudelleensuunnittelu, CASE, JAD/RAD ja muut vastaavat

Liiketoiminta-

suunnittelu Kriittiset menestystekijät, arvoketjun (value chain) analysointi,

ydinliiketoiminta-analyysi ja muut vastaavat

Luova-ajattelu Visiointi, out-of-box-ajattelu, affiniteettikaavio, delphi metodit ja 

muut vastaavat

Organisaation

analysointi ja

suunnittelu Työntekijöiden ja tiimien asenteiden arviointi, työn suunnittelu,

tiimien rakennustekniikat ja muut vastaavat

Muutosjohtaminen Haku (Search) konferenssi, oletusten tunnistaminen (Assumption surfacing),

taivuttelu (Persuasion) tekniikat ja muut vastaavat
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7. Standardien käyttö uudelleensuunnittelussa 

Kappaleessa 7.1 esitetään ISO 9001:2000-standardin mukaiset laatujohtamisen ja 

laatuhallinnontehtävät. Kappale 7.2 sisältää tietoa UML-notaation käyttämisestä 

uudelleensuunnittelussa. 

7.1 ISO 9001:2000-standardi ja kokonaisvaltainen laatujohtamisen 
malli (TQM) 

Biazzo ja Bernardi (2003) ovat selvittäneet ISO 9001:2000-standardin mukaiset 

prosessiperustaisen laatujohtamisen tehtävät. Tehtävät on lueteltu seuraavassa taulukossa 

yhdeksän. 

Taulukko 9. ISO 9001:2000-standardin mukainen prosessiperustaisen laatujohtamisen 

tehtävät (Biazzo ja Bernardi, 2003). 

 

Taulukon yhdeksän mukaisesti jatkuva laatujohtaminen sisältää johtamisvastuun, 

resurssienhallinnan, tuotteen toteutuksen ja prosessien mittauksen, analysoinnin sekä 

kehittämisen. Johtamisvastuulla tarkoitetaan laatujärjestelmän toteuttamista 

organisaatiossa. Resurssienhallinnalla tarkoitetaan henkilöstön ja infrastruktuurin 

resurssienhallintaa, jotta asiakastyytyväisyys voidaan saavuttaa. Tuotteen toteutus 

tarkoittaa asiakas- ja tuotevaatimusten mukaisten tuotteiden valmistamista. Mittaus, 

analysointi ja kehittäminen tarkoittavat asiakastyytyväisyyden mittaamista, tuotteiden ja 

prosessien monitorointia, sisäistä auditointia, vaatimustenvastaisuuden havaitsemista ja 

kehitystehtäviä. Lisäksi Biazzo ja Bernardi (2003) selvittivät tutkimuksessaan ISO 

9001:2000-standardin mukaiset yleiset laatuhallinnon vaatimukset. Vaatimukset on 

taulukoitu seuraavaan taulukkoon kymmenen. 

Taulukko 10. Yleiset ISO 9001:2000-standardin mukaiset laatuhallinnon 

vaatimukset (Biazzo ja Bernardi, 2003, s. 156). 

 

Tehtävänumero ISO 9001:2000-standardin mukaiset laatujohtamisen osa-alueet

1 Jatkuva laatujohtamisen kehittäminen

2.1 Asiakasvaatimukset

2.2 Resurssien hallinta

3 Tuotteen toteutus

4.1 Mittaus, analysointi, kehittäminen

4.2 Tuote

7 Johtamisvastuu

8 Asiakastyytyväisyys

Yleiset ISO 9001:2000-standardin mukaiset laatuhallinnon vaatimukset

Tunnista prosessit laatujohtamista varten

Määritä prosessien järjestys ja vuorovaikutus

Määritä kriteerit ja metodit tehokkaita prosessitoimintoja ja prosessikontrollia varten

Varmista resurssien ja informaation saatavuus prosessien toimintoja ja monitorointia varten

Mittaa, monitoroi ja analysoi määritetyt prosessit

Toteuta välttämättömät toiminnot määritetyissä prosesseissa tavoitteita 

ja jatkuvaa kehittämistä varten
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Taulukon kymmenen mukaisesti ISO 9001:2000-standardi edellyttää prosessien 

tunnistamista ja mittaamista ja analysointia. Prosesseja voidaan tunnistaa organisaation 

tarpeiden mukainen määrä. Standardi suosittelee tunnistettavaksi operatiiviset ja 

hallinnolliset prosessit. Operatiiviset prosessit ovat tuotannon prosesseja ja hallinnolliset 

prosessit ovat suorituskyvyn mittaamista, informaation ja vahvuuksien hallintaa, 

henkilöstöhallintoa ja resurssien allokointia. Standardi ei määrittele, miten tunnistetut 

prosessit tulisi dokumentoida, mutta prosessien tunnistamisen tulisi sisältää seuraavat 

tehtävät: dokumenttien kontrollointi, tallenteiden kontrollointi, sisäinen auditointi, ei 

vaatimusten mukaisten tuotteiden kontrollointi, korjaavat toimenpiteet ja ehkäisevät 

toimenpiteet. Prosessien mittaamisen ja monitoroinnin tulisi perustua jatkuvaan 

prosessien parantamiseen. Jatkuvan prosessien parantamisen tulisi perustua 

laatupolitiikkaan ja kohteisiin, auditointituloksiin, mittaus ja monitorointi toimintojen 

data-analyyseihin, korjaaviin ja ehkäiseviin toimintoihin ja hallinnon katselmointeihin. 

Biazzo ja Bernardi (2003) ovat selvittäneet, että ISO 9001:2000-standardi sisältää samat 

suositukset kuin TQM, mutta ISO 9001:2000-standardissa määrittelemättömät asiat ovat: 

ketteryys (agility), tulevaisuuteen suuntautuminen, innovaatioiden hallinnointi ja julkinen 

vastuu ja kansalaisoikeus. 

7.2 UML-kaaviot liiketoimintaprosessien suunnittelussa 

Schader ja Korthaus (1998) ovat tutkineet standardisoidun UML-mallinnuskielen 

käyttämistä liiketoiminnan ja ohjelmistojärjestelmien kehittämisessä. Tutkimus perustui 

BOOSTER-menetelmään (Business Object-Oriented Software Technology for Enterprise 

Reengineering). Menetelmä on kehitetty kuvaamaan ohjelmistokehitysprosessin eri tasot. 

Tasot ovat liiketoiminnan-, järjestelmäarkkitehtuurin-, sovellus- ja 

liiketoiminnanosiensuunnittelu. Seuraavaan taulukkoon yksitoista on taulukoitu eri 

suunnittelutasoilla käytetyt UML-diagrammit. 

Taulukko 11. Suunnittelutasot ja UML-diagrammit (Schader ja Korthaus, 1998, s. 

58). 

 

Taulukon yksitoista mukaisesti liiketoiminta- ja järjestelmäarkkitehtuuritasoilla voidaan 

käyttää ”use case”-, aktiviteetti-, luokka-, kommunikaatio-, komponentti- ja 

sijoittelukaavioita. Sovellus- ja liiketoimintakomponenttientasolla voidaan käyttää 

kaikkia UML-standardin mukaisia kaavioita ja diagrammeja. Tutkimuksessa kerrotaan, 

että yleensä suunnittelutoiminnot aloitetaan liiketoimintatasolta ja edetään lopulta 

alimmalle tasolle sovellusten ja liiketoiminnankomponenttien tai liiketoiminnantehtävien 

suunnitteluun. Tutkimuksessa todetaan, että UML mahdollistaa järjestelmäarkkitehtuurin 

loogisten ja fyysisten toimintojen erottamisen. Luokkakaavioiden avulla voidaan 

mallintaa loogiset toiminnot ja komponentti- ja sijoittelukaavioilla voidaan mallintaa 

fyysiset toiminnot. Ohjelmistosovellusten suunnittelu voidaan aloittaa ”use case”-

kaavioiden avulla. Seuraavaksi suunnitellaan ”use case”-kaavioiden perusteella 

järjestelmäarkkitehtuuri käyttämällä luokka-, olio-, kommunikaatio- ja 

Suunnittelutehtävä Tärkeimmät UML-kaaviot

Liiketoiminta Use Case, aktiviteetti, luokka, kommunikaatio

Järjestelmä-

arkkitehtuuri Luokka, komponentti, sijoittelu

Sovellus Kaikki

Liiketoiminta-

komponentti Kaikki
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sekvenssikaavioita. Lisäksi voidaan käyttää tilakaavioita. Suunnitteluvaiheessa tehdään 

lisäksi komponentti- ja sijoittelukaaviot. Tutkimuksen tapaustutkimusosassa on 

sovellettu UML-kaavioita liiketoimintaprosessien mallintamiseen. Luokkakaaviota on 

käytetty organisaatiorakenteen kuvaamiseen ja oliokaaviota on käytetty tarkemman 

organisaatiorakenteen kuvaamiseen. Yleiskuva liiketoimintaprosesseista on kuvattu ”use 

case”-diagrammin avulla. Seuraavassa kuvassa seitsemän on esimerkki ”use case”-

diagrammista. 

 

Kuva 7. Esimerkki UML-standardin ”use case”-diagrammista (Schader ja Korthaus, 1998, s. 

64). 

Kuvaan seitsemän on kuvattu asiakkaan, myyjän ja tilaustenkäsittelijän tehtävät 

esimerkkituotetta myytäessä. Kuvan seitsemän mukaisesti myyntineuvottelun tuloksena 

voi syntyä tilaussopimus jonka tilaustenkäsittelijä käsittelee. Aktiviteettikaavioiden 

avulla tutkimuksessa on kuvattu ”use case”-kaaviot yksityiskohtaisemmin. Seuraavaan 

kuvaan kahdeksan on kuvattu esimerkki aktiviteettikaaviosta. 
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Kuva 8. Esimerkki aktiviteettikaavion käyttämisestä prosessienmallintamisessa (Schader ja 

Korthaus, 1998, s. 64). 

Kuvan kahdeksan uimaradat kuvaavat organisaation eri osastoja. Esimerkiksi 

luokkakaavion avulla kuvattu organisaatiokaavio on yhdistetty tutkimuksessa kyseisellä 

tavalla aktiviteettikaavioon. Aktiviteettikaavio kuvaa yhden kuvan seitsemän ”use 

case:n” myynnin suunnittelu. Seuraavassa kuvassa yhdeksän on kuvattu UML-standardin 

mukainen komponenttikaavio. 
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Kuva 9. Esimerkki UML standardin mukaisesta komponenttidiagrammista (Schader ja 

Korthaus, 1998, s. 66). 

Kuvassa yhdeksän on komponenttidiagrammi. Diagrammin sisäinen rakenne voidaan 

analysoida tarkemmin informaatiojärjestelmän kehitysvaiheessa. Sisäistä rakennetta 

voidaan kuvata esimerkiksi luokkakaavion avulla. 
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8. Tutkimusprosessi 

Tässä tutkielmassa noudatetaan suunnittelutiedetutkimusmetodologiaa. 

Suunnittelutiedetutkimusmetodologian ongelmakeskeisen lähestymistavan mukaisesti 

toteutetaan vaiheet 1-5. Tässä luvussa esitetään tutkimusprosessi käytännössä. Luku 

sisältää tutkimuksen tavoitteen, demonstroitavan suunnittelumenetelmän kehittämisen ja 

demonstroinnin ja suunnittelumenetelmän evaluoinnin. Tutkielmassa kehitettyä 

suunnittelumenetelmää on demonstroitu Pyhännällä sijaitsevan puuelementtitehdas 

Lapwall Oy:n myyntiprosessin uudelleensuunnittelussa. 

8.1 Tutkimuksen tavoite 

Tässä tutkielmassa etsitään parhaita liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien 

uudelleensuunnittelukäytänteitä. Tutkimuksen tausta on käytännön havainto, että 

informaatiojärjestelmien kehittäminen voi alkaa tarpeesta luoda vakiomuotoisia 

toimintoja tai makroja usein toistuvista työtehtävistä esimerkiksi Excel-ohjelmaa 

käytettäessä. Lisäksi Excel-tyyppisten toimintojen muuttaminen tietojärjestelmän 

toiminnoiksi mahdollistaa tiedon tallennus-, haku-, analysointi- laskenta- ja 

jakamistehtävät. 

Tutkielman teoriaosuuden perusteella kehitettiin liiketoimintaprosessien ja 

informaatiojärjestelmien uudelleensuunnittelumenetelmä. Suunnittelumenetelmän nimi 

on kontekstipainotteinen suunnittelu. 

Tässä tutkielmassa pyrittiin löytämään parhaiden uudelleensuunnittelukäytänteiden 

lisäksi käytänteiden puutteita tai kehityskohteita. Evaluointivaiheessa arvioitiin kehitetyn 

suunnittelumenetelmän hyödyllisyyttä käytännössä. 

8.2 Kontekstipainotteisen suunnittelumenetelmän kehittäminen 

Koska Kettingerin ja muiden (1997) kehittämä S-A-menetelmä perustuu 

kahteenkymmeneenviiteen BPR-metodologiaan, niin voidaan olettaa, että S-A-

menetelmä sisältää yleiset liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien 

suunnittelumenetelmät. Lisäksi S-A-menetelmä sisältää yleiset BPR:n vaiheet. 

Verrattaessa taulukoita neljä, viisi ja kuusi voidaan todeta, että S-A-menetelmä sisältää 

samoja tehtäviä kuin sosiotekniset suunnittelumenetelmät. Tässä tutkielmassa kehitetyssä 

suunnittelumenetelmässä noudatetaan S-A-menetelmän päävaiheita, mutta kaikkia S-A-

menetelmässä esitettyjä vaihetehtäviä ei testattu. Lisäksi jokainen S-A-menetelmän 

vaihetehtävä sisältää suuren määrän suunnittelumenetelmiä. Kaikkia S-A-menetelmän 

suunnittelumenetelmiä ei testattu tässä tutkielmassa, koska menetelmien avulla voidaan 

kerätä osittain päällekkäistä tietoa tai yksityiskohtaista tietoa liiketoimintaprosessien ja 

informaatiojärjestelmien suunnittelua varten. Tässä tutkielmassa tutkitaan yleisellä 

tasolla liiketoimintaprosessien ja IT-järjestelmien uudelleensuunnittelua. 

Tässä tutkielmassa kehitetty suunnittelumenetelmä on Scheer ja Nüttgens (2000) 

suosituksen mukaisesti kontekstipainotteinen, jotta uudelleensuunnitteluntulos on 

organisatorisesti oikein toimiva informaatiojärjestelmä. Kehitetystä 

suunnittelumenetelmästä on saatu kontekstipainotteinen valitsemalla S-A-

suunnittelumenetelmän kontekstipainotteiset vaihetehtävät. Keräämällä suunnittelutietoa 

organisaation referensseistä voidaan suunnittelunkonteksti ja teknologia yhdistää 

organisaatiossa oikein toimivaksi kokonaisuudeksi. 
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8.2.1 Visiointivaihe 

Seuraavassa taulukossa yksitoista on esitetty kehitetyn suunnittelumenetelmän vaihe 

yksi. Vaihe yksi on visiointivaihe. 

Taulukko 11. Visiointivaiheen tehtävät (Kettinger ja muut, 1997). 

 

Taulukon yksitoista mukaisesti visiointivaihe sisältää kolme tehtävää. S-A-menetelmään 

kuuluvaa tehtävää S1A2 ei olla testattu, koska tehtävä menee osittain päällekkäin tehtävän 

S1A1 kanssa. Lisäksi S-A-menetelmän mukainen tehtävä S1A3 IT-tasojen tunnistaminen 

on jätetty toteuttamatta, koska liiketoimintatasot ja IS-tasot tunnistetaan tehtävässä S1A1 

ja diagnosointivaiheen S3 tehtävässä S3A2. Visiointivaiheen ensimmäiseksi 

suunnittelumenetelmäksi on valittu ”Search conference”, koska se mahdollistaa kaikkien 

uudelleensuunnitteluun liittyvien tasojen ja toimintojen käsittelyn yhdessä asiakkaiden, 

suunniteltavaan prosessiin vaikuttavien henkilöiden, osakkeenomistajien ja 

liiketoimintajärjestelmien ja -prosessien toimittajien kanssa. Attaran (2004) mukaisesti 

uudelleensuunnittelun tulisi perustua organisaation strategiaan ja ”Search conference” 

mahdollistaa yrityksen strategian suunnittelun. Taulukon yksitoista mukaisesti toisen 

tehtävän suunnittelumenetelmäksi on valittu ”Prosessien priorisointimatriisi”, koska 

Scheer ja Nüttgens (2000) ovat todenneet, että liiketoimintaprosessit ovat liiketoiminnan 

uudelleensuunnittelun keskiössä. Liiketoimintaprosessit ovat oikein toimivan 

informaatiojärjestelmän uudelleensuunnittelun referenssitietoa. Lisäksi taulukon kolme 

mukaisesti prosessitiedon keruu ja mallintaminen ovat suosittuja liiketoimintaprosessien 

uudelleensuunnittelussa. Taulukon kymmenen mukaisesti prosessien tunnistaminen 

tehdään laatujohtamista varten. Kolmannessa tehtävässä S1A4 tehtävä ”Prosessien 

priorisointimatriisi” sisältää yritysten CSF-mittareiden määrittelyn. Tässä tutkielmassa 

on jo aiemmin todettu kappaleessa 3.1, että CSF-mittareiden määrittely on ISO/IEC 2000 

IT-palveluiden hallinta standardin mukaista. Boynton ja Zmud (1984) mukaisesti CSF-

metodia käyttämällä voidaan löytää IT-toimintojen kehittämisessä tarvittava tieto. Selim 

(2007) mukaisesti CSF-mittariksi voidaan valita yrityksen menestyksen kannalta tärkeä, 

määrällisesti vähäinen, mitattavissa ja valvottavissa oleva asia. Lisäksi CSF-mittareiden 

asettaminen on taulukoiden yhdeksän ja kymmenen mukaista, jotta prosessien 

monitorointi ja mittaaminen ovat mahdollisia. Kuvassa kaksi esitettyä ymmärtämystä 

voidaan lisätä IT-prosessien analysoinnin ja prosessien priorisoinnin avulla. 

8.2.2 Alustusvaihe 

Seuraavassa taulukossa kaksitoista on esitetty suunnittelumenetelmän toinen vaihe. 

Toisen vaiheen nimi on alustusvaihe. 

  

Tunnus Tehtävät ja menetelmät

S1 Visiointi

S1A1 Yrityksen johdon sitoutuminen ja visio

Search conference

S1A4 Prosessien valinta

Prosessien priorisointimatriisi
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Taulukko 12. Alustusvaiheen tehtävät (Kettinger ja muut, 1997). 

 

Taulukon kaksitoista mukaisesti toisessa vaiheessa kerätään asiakasvaatimukset. 

Tehtävää S2A1 ei lisätty suunnittelumenetelmään, koska visiointivaiheessa voidaan 

testata esimerkiksi ”Search conference” menetelmää jolloin kaikkia projektin osapuolia 

voidaan informoida uudelleensuunnitteluprojektista. Tehtäviä S2A2 suunnittelutiimien 

muodostaminen, S2A3 projektisuunnitelman tekeminen ja S2A5 hyötysuhdetavoitteiden 

asettaminen ei suoritettu, koska tässä vaiheessa testataan tärkeää tehtävää 

asiakasvaatimusten kerääminen. Kuvan kolme mukaisesti asiakasvaatimusten 

kerääminen on tärkeää, jotta saadaan liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelusta 

palautetta. Palautetta voidaan käyttää iteratiivisesti uudelleensuunnittelun strategian, 

arvioinnin ja suunnitteluvaiheen tulosten parantamiseen. Lisäksi taulukon yhdeksän 

mukaisesti asiakasvaatimusten kerääminen on yksi ISO 9001:2000-standardin mukaisista 

laatujohtamisen tehtävistä. 

8.2.3 Diagnosointivaihe 

Seuraavaan taulukkoon kolmetoista on taulukoitu tutkimuksessa kehitetyn 

suunnittelumenetelmän kolmannen vaiheen tehtävät. Kolmannen vaiheen nimi on 

diagnosointi. 

Taulukko 13. Diagnosointivaiheen tehtävät (Kettinger ja muut, 1997). 

 

Taulukon kolmetoista mukaisesti diagnosointivaihe sisältää kaikki S-A-menetelmän 

vaihetehtävät. Taulukon kuusi ja alkuperäisen S-A-menetelmän mukaisesti tässä 

vaiheessa on tehty aktiviteettikaavio (UML). Olemassa olevien prosessien 

dokumentointia voidaan käyttää tietolähteenä, jotta voidaan saavuttaa taulukon 

kymmenen mukaiset ISO 9001:2000-standardin vaatimukset. Seuraavan tehtävän S3A2 

suunnittelumenetelmäksi on valittu kalanruotukaavio S-A-menetelmän vaihtoehtoisten 

suunnittelumenetelmien joukosta. Kalanruotukaavion avulla voidaan löytää ongelmat 

jotka prosesseista tulisi korjata. Lisäksi tähän tehtävään on lisätty prosessien luokittelu 

taulukon kymmenen ISO 9001:2000-standardin mukaisesti. 

8.2.4 Uudelleensuunnitteluvaihe 

Seuraavaan taulukkoon neljätoista on taulukoitu neljännen vaiheen tehtävät. Vaiheennimi 

on uudelleensuunnitteluvaihe. 

Tunnus Tehtävät ja menetelmät

S2 Alustus

S2A4 Ulkoisten prosessien määrittely, asiakasvaatimukset

Quality function deployment (QFD)

Tunnus Tehtävät ja menetelmät

S3 Diagnosointi

S3A1 Olemassa olevien prosessien dokumentointi

Aktiviteettikaavio (UML)

Kettinger ja muut, 1997 eivät toteuttaneet tätä tehtävää

S3A2 Olemassa olevien prosessien analysointi

Kalanruotukaavio

Lisätty:

ISO 9001:2000 standardin mukainen prosessien luokittelu
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Taulukko 14. Uudelleensuunnitteluvaiheen tehtävät (Kettinger ja muut, 1997). 

 

Taulukon neljätoista mukaisesti uudelleensuunnitteluvaiheessa on tehty kaikki S-A-

menetelmän mukaiset vaihetehtävät. Tehtävät S4A1 ja S4A3 on tehty SSDM-menetelmän 

mukaisesti, vaikka S-A-menetelmään oli taulukoitu SSM-menetelmä kyseisten tehtävien 

yhdeksi suunnittelumenetelmäksi. Suunnittelumenetelmien tyyli ja käyttötarkoitus ovat 

kuitenkin samat. Lisäksi SSDM-menetelmä sisältää samoja työvaiheita kuin SSM-

menetelmä kuten Rodriguez-Ulloa ja Paucar-Caceres (2005) ovat todenneet. 

Vaihetehtävä S4A2 on siirretty SSDM-menetelmän käyttämisen jälkeiseksi tehtäväksi, 

jotta SSDM-menetelmän tulosten perusteella voidaan tehdä uusien prosessien 

prototyypit. Koska SSDM-menetelmä on iteratiivinen, niin kuvan neljä mukaisesti 

SSDM-menetelmän vaiheisiin kuusi ja seitsemän voidaan lisätä tarvittavien 

suunnitelmien ja dokumenttien teko. Tehtävän S4A2 suorittaminen voidaan tehdä 

soveltuvin osin tehtävän S3A1 olemassa olevien prosessien dokumenttien perusteella. Jos 

vanhoissa prosesseissa on jotain säilytettäviä osia, niin ne voidaan säilyttää ja 

dokumentoida uusiin prosesseihin. Kettingerin ja muiden (1997) tutkimuksessa ei 

kerrottu, että tehtävä S4A4 voidaan tehdä UML-kaavioiden perusteella. Tässä 

tutkielmassa informaatiojärjestelmän suunnittelussa on käytetty UML-notaation 

mukaisia ”use case”- ja aktiviteettikaavioita. Uuden järjestelmän perustoiminnot voidaan 

esittää tiivistetysti ”use case”-kaavioiden avulla. Lisäksi tässä tehtävässä voidaan tehdä 

aktiviteettikaavioita. Esimerkiksi UML-notaation mukaiset järjestelmän konteksti- ja 

tilakaavioiden tekeminen syventäisivät tietoa uuden järjestelmän toiminnoista. 

8.2.5 Toteutusvaihe 

Seuraava taulukko viisitoista sisältää suunnitelmien toteutusvaiheen tehtävät. 

Taulukko 15. Toteutusvaiheen tehtävät (Kettinger ja muut, 1997). 

 

Taulukon viisitoista mukaisesti S-A-menetelmän toteutusvaiheeseen kuuluvia tehtäviä 

S5A2, S5A3 ja S5A4 ei ole lisätty suunnittelumenetelmään, koska kyseiset tehtävät eivät 

Tunnus Tehtävät ja menetelmät

S4 Uudelleensuunnittelu

S4A1 Määritä ja analysoi uudet prosessikonseptit

Soft System Method (SSM)

Testattu SSDM metodologia

S4A3 Suunnittele henkilöstöresurssien rakenne

Soft System Method (SSM)

Testattu SSDM metodologia

S4A2 Uusien prosessien prototypointi ja yksityiskohtainen

suunnittelu

S4A4 Analysoi ja suunnittele informaatiojärjestelmä (IS)

Use Case, aktiviteettikaavio

Tunnus Tehtävät ja menetelmät

S5 Suunnitelmien toteutus

S5A1 Uudelleenorganisointi

Soft System Method (SSM)

Testattu SSDM metodologia

Force field analysis
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kuulu tämän tutkielman tutkimusalueeseen. Kettingerin ja muiden (1997) mukaan SSM-

menetelmää voidaan käyttää tehtävän S5A1 toteuttamiseen. Koska SSDM-menetelmä on 

iteratiivinen, niin sitä voidaan käyttää useissa suunnittelumenetelmän vaiheissa ja 

menetelmän käyttöä ei tarvitse aloittaa aina menetelmän ensimmäisestä vaiheesta 

uudestaan. Lisäksi SSDM-menetelmän vaiheessa kuusi täytyy huomioida henkilöstön 

suorituskyky. Henkilöstön suorituskyvyn huomioiminen sisältyy S-A-menetelmässä 

tehtävään S5A1 ja siksi SSDM-menetelmän käyttäminen on perusteltua tässä 

suunnitelmien toteutusvaiheessa. Yksi vaihtoehto olisi ollut käyttää esimerkiksi S-A 

menetelmässä esitettyä ”Team Building Techniques”-suunnittelumenetelmää 

organisaation uudelleenorganisoimiseen uusia prosesseja ja IS-järjestelmiä varten, mutta 

saman tyyppiset tehtävät voidaan tehdä SSDM- ja ”Force field analysis”-menetelmien 

avulla. Taulukon viisitoista mukaisesti uudelleenorganisointivaiheessa käytetään ”Force 

field analysis”-menetelmää. Kettingerin ja muiden (1997) tutkimuksessa kerrotaan, että 

S-A-menetelmään sisällytetty ”Force field analysis”-menetelmää käytetään uuden 

prosessin vastustuksen tunnistamiseen. 

8.2.6 Evaluointivaihe 

Seuraavaan taulukkoon kuusitoista on taulukoitu suunnittelumenetelmän 

evaluointivaiheen tehtävät. 

Taulukko 16. Evaluointivaiheen tehtävät (Kettinger ja muut, 1997). 

 

Taulukon kuusitoista mukaisesti evaluointivaiheessa on tehty S-A-menetelmän mukaiset 

vaihetehtävät S6A1 ja S6A2. Vaihetehtävän S6A1 prosessien hyötysuhteen evaluointi 

tehdään kehitetyssä suunnittelumenetelmässä haastattelututkimuksen perusteella. Jos 

noudatetaan S-A-menetelmää, niin voidaan vaihtoehtoisesti noudattaa menetelmiä jotka 

perustuvat prosessien auditointiin tai erilaisten mittareiden tuloksiin. Valittuun 

haastattelututkimukseen voidaan liittää kyseisiä menetelmiä tarvittaessa. Jos menetelmiä 

sovelletaan käytäntöön, niin esimerkiksi auditointi voisi tarkoittaa ISO 9XXX-standardin 

auditointia. Edellä mainitussa tilanteessa yritys tai organisaatio olisi soveltanut 

käyttöönsä tässä tutkielmassa kehitettyä suunnittelumenetelmää ja ISO 9XXX-standardin 

laatujohtamisen menetelmiä. Vaihetehtävään S6A2 jatkuvaan kehitysprosessiin 

yhdistyminen on ratkaistu S-A-menetelmässä TQM-mallin käyttämisellä. Kaikki 

yritykset eivät käytä TQM-menetelmää, mutta yritykset voivat ottaa käyttöön tässä 

tutkielmassa kehitetyn suunnittelumenetelmän osaksi jatkuvaa kehitysprosessia. Jos 

yritys ei ole jatkuvaa laatujohtamisen kehittämisprosessia määritellyt, niin taulukossa 

yhdeksän määriteltyjen ISO 9001:2000-standardin vaatimusten mukaan se tulisi 

määritellä. 

8.3 Suunnittelumenetelmän demonstrointi puuelementtitehtaassa 

Tässä kappaleessa kerrotaan kehitetyn suunnittelumenetelmän demonstroinnista 

puuelementtitehdas Lapwall Oy:ssä. Tämän tutkielman kappaleen 2.2 mukaisesti 

suunnittelumenetelmän demonstrointi voidaan tehdä kokeellisesti, simuloimalla, 

Tunnus Tehtävät ja menetelmät

S6 Evaluointi

S6A1 Prosessien hyötysuhteen evaluointi

Tutkimus, haastattelu (valmiit kysymykset)

S6A2 Jatkuvaan kehitysprosessiin yhdistyminen

TQM
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tapaustutkimuksella tai todistamalla. Tässä tutkielmassa demonstrointi perustuu 

kokeeseen. Tutkielmassa kehitettyä suunnittelumenetelmää testataan 

puuelementtitehtaan myyntiprosessien ja informaatiojärjestelmien 

uudelleensuunnitteluun. Koe tehdään suorittamalla kappaleessa 8.2 kerrotut 

suunnittelumenetelmän vaiheet ja vaihetehtävät puuelementtitehtaan myyntiprosessin 

uudelleensuunnittelussa. Demonstrointivaiheen tehtävät on koottu liitteen B 

suunnittelutehtävät dokumenttiin. Jokaisen tehtävän sisältö on kuvattu tehtäväkuvausten, 

apusanojen ja taulukoiden avulla. 

Demonstrointitilanteessa tehtaan prosessit ja informaatiojärjestelmät tunteva suunnittelija 

suoritti tutkimustehtävät opiskelijan ohjauksessa. Suunnittelijan tehtävänimike tehtaalla 

oli tutkimuksesta- ja tuotekehityksestä vastaava suunnittelija. Tutkimustehtävien 

vastaukset on koottu liitetiedostoon C. Demonstrointitilanne kesti yli kolme tuntia. 

Demonstrointikertoja oli yksi. 

Demonstrointitilanteessa noudatettiin Attaran (2004) BPR-määritelmää. Määritelmän 

mukaisesti BPR tarkoittaa koko liiketoimintaprosessin uudelleensuunnittelua. 

Määritelmän mukaisesti demonstrointitilanteessa tehtiin tehtaan myyntiprosessin ja 

myynnin informaatiojärjestelmän uudelleensuunnittelu. 

8.4 Suunnittelumenetelmän evaluointi 

Tässä luvussa esitetään kehitetyn suunnittelumenetelmän evaluoinnin perusteet ja 

evaluointi. 

8.4.1 Evaluoinnin perusteet 

Seuraavaan taulukkoon 17 on koottu kehitetyn suunnittelumenetelmän evaluoinnin 

perusteet. Menetelmän toimintoja verrattiin aikaisempien tutkimusten tuloksiin, 

suunnittelutiedevaiheen kaksi tutkimuksen tavoitteisiin ja suunnittelutiedevaiheen neljä 

suunnittelumenetelmän demonstrointituloksiin. 

Taulukko 17. Menetelmän evaluoinnin perusteet. 

 

Taulukon 17 mukaisesti menetelmän evaluointi perustuu menetelmän hyödyllisyyden ja 

suorituskyvyn arviointiin. Hyödyllisyyttä arvioitiin uudelleensuunnittelun käytännön 

näkökulmasta. Käytännön näkökulmalla tarkoitetaan suunnittelun sujuvuutta. 

Suunnittelu on sujuvaa, kun dynaamisten prosessien tiedot voidaan muuttaa helposti 

staattisten järjestelmien suunnitelmiksi. Lisäksi kehitetty menetelmä on hyödyllinen, jos 

vaihetehtävät liittyvät toisiinsa. Menetelmän suorituskyvyllä tarkoitetaan tarvittavan 

suunnittelun määrää, vaikka suunniteltavat prosessit ja informaatiojärjestelmät olisivat 

pieniä tai suuria. Evaluoinnin tukena käytettiin tutkimukseen osallistuneen tehtaan 

suunnittelijan haastatteluvastauksia. Haastattelukysymykset ovat liitetiedostossa D. 

Suunnittelija vastasi haastattelukysymyksiin demonstrointivaiheen jälkeen. 

Demonstrointitilanteessa suunniteltiin yleisellä tasolla tehtaan uutta myyntijärjestelmää. 

Menetelmä Selitys

Hyödyllisyyden arviointi Käytännön hyödyt uudelleensuunnittelussa

Dynaamisten tietojen muuttaminen staattiseen muotoon

Vaihetehtävien yhteydet toisiinsa

Suorituskyky Suunnittelun määrä

Eri kokoiset järjestelmät

Haastattelu Osallistuja tuotantolaitoksen suunnittelija
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8.4.2 Visiointivaihe 

Menetelmän ensimmäisen vaiheen tarkoituksena oli yrityksen johdon sitoutuminen ja 

visio uudesta myyntijärjestelmästä. Käytetty suunnittelumenetelmä oli ”Search 

conference”. Menetelmä mahdollistaa kaikkien suunnitteluprosessiin osallistuvien 

henkilöiden ryhmätyöskentelyn, jotta uusille prosesseille ja informaatiojärjestelmille 

saadaan yrityksen johdon hyväksyntä. Ensimmäisessä vaihetehtävässä S1A1 tehdään 

kuvaus muutoksen tarpeesta ja luodaan visio uusista prosesseista ja 

informaatiojärjestelmistä. Demonstrointivaiheen tulosten perusteella muutoksen tarpeen 

ja vision löytäminen ovat tärkeitä, jotta uudelleensuunnitteluprojektin tavoite on selkeä. 

Menetelmän soveltuvuutta ryhmätyötehtävien suorittamiseen ei voitu testata, koska 

demonstrointivaiheeseen osallistui yksi tehtaan suunnittelija ja opiskelija. Ensimmäisessä 

vaihetehtävässä tunnistettiin prosessien ja informaatiojärjestelmien ”stakeholderit” ja 

heidän motivaatio uusille prosesseille ja informaatiojärjestelmille. Käytössä olevia 

prosesseja ja informaatiojärjestelmiä ei tutkittu. 

Liitetiedoston C tutkimustehtävävastaukset taulukkoa yksi tutkittaessa voidaan huomata, 

että taulukkoon on taulukoitu tunnistetut prosessit, ”stakeholderit”, vastuuhenkilöt ja 

motivaatio uudelleensuunnittelulle. Taulukko yksi sisältää hyvää pohjatietoa uusista 

prosesseista ja informaatiojärjestelmistä. Taulukosta voidaan alkaa hahmottaa uusia 

liiketoimintaprosesseja ja uuden informaatiojärjestelmän käyttäjäprofiileja. Taulukon 

tietoja voidaan käyttää apuna, kun suunnitellaan uuden informaatiojärjestelmän 

käyttötapauksia ”use case”- ja aktiviteettikaavioita. 

Demonstroinnin alussa huomattiin, että suunnitelmat tulisi tallentaa pilvipalveluun. 

Pilvipalvelussa tiedot olisivat varmuuskopioituna. Lisäksi pilvipalveluun tallennettua 

tietoa voidaan muokata, jakaa toisille suunnitteluun osallistuville ja tieto on aina 

ajantasaista. 

Visiointivaiheen toisessa vaihetehtävässä prosessien valinta S1A4 tehtiin prosessien 

priorisointimatriisi. Matriisiin taulukoitiin tunnistetut myyntiprosessit ja löydetyt CSF-

mittarit. Priorisointimatriisi on tutkimustehtävävastausten taulukko kolme. Taulukon 

pisteet sarakkeen perusteella voidaan löytää yrityksen toiminnan kannalta 

merkittävimmät prosessit. Lisäksi pisteytyksen perusteella voidaan päättää 

uudelleensuunniteltavien prosessien ja informaatiojärjestelmän toimintojen 

tärkeysjärjestys. CSF-mittareiden käyttö oli prosessien tärkeysjärjestyksen määrittelyssä 

toimiva ratkaisu. Kuten Boynton ja Zmud (1984) ovat todenneet, niin CSF-mittareita tai 

metodeita käyttämällä voidaan löytää IT-toimintojen kehittämisessä tarvittava tieto. 

Demonstroinnin tulokset osoittivat, että CSF-mittari on asia joka osoittaa prosessin 

toimivuuden. Esimerkiksi CSF-mittari: ”Tiedon sujuva liikkuminen” osoittaa kuinka 

hyvin puuelementtitehtaan myyntidokumenttien sisältämä tieto on suunnitteluosaston 

käytettävissä. 

Demonstroinnin päävaiheet olivat S-A-menetelmän mukaisia. S-A-menetelmä on 

lineaarinen vesiputousmallin tyylinen. Käytännössä uudelleensuunnittelu kannattaa 

toteuttaa iteratiivisesti. Iteratiivista menettelyä käyttämällä voidaan palata esimerkiksi 

menetelmän toteutusvaiheesta S5 takaisin vaiheeseen S1A4 tarkistamaan, että ollaan 

toteuttamassa tärkeiksi määriteltyjä prosessien toimintoja. 

8.4.3 Alustusvaihe 

Alustusvaiheessa taulukoitiin kolme asiakasvaatimusta ja kolme toiminnallista 

vaatimusta QFD-matriisiin. Koska demonstrointivaiheessa suoritettiin tutkimusta 
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sopivien uudelleensuunnittelun käytänteiden löytämiseksi, niin toiminnallisia 

vaatimuksia tunnistettiin pieni määrä ja laadullisten vaatimusten keräämistä ei tehty. 

Oikeassa uudelleensuunnittelutilanteessa toiminnallisia ja laadullisia vaatimuksia 

käytetään uuden järjestelmän ominaisuuksien kuvaamiseen. 

Tutkimuksen alustusvaiheeseen QFD-matriisi sisällytettiin matriisin 

uudelleensuunnitteluun soveltuvuuden testaamiseksi. Matriisin avulla voidaan löytää 

yksityiskohtaista tietoa vaatimusten välisistä relaatioista ja korrelaatioista. 

Tutkimustehtävävastaukset taulukon neljä tulosten mukaan tehtaan uudessa 

myyntijärjestelmässä tulisi korostaa myyntidokumenttien automaattista tallentamista 

oikeaan paikkaan ja myyntidokumenttienversioiden hallintamahdollisuutta. Kyseiset 

vaatimukset voidaan kuvata myös toiminnallisina vaatimuksina, joten QFD-matriisin 

käyttäminen ei välttämättä tuonut lisäarvoa uuden myyntijärjestelmän 

vaatimusmäärittelyyn. Tutkimuskokemuksen perusteella voidaan todeta, että QFD-

matriisin käyttäminen ei ole välttämätöntä alustusvaiheessa. Alustusvaiheen tärkein 

tehtävä on uuden tietojärjestelmän toiminnallisten ja laadullisten vaatimusten löytäminen. 

Demonstroinnin tulosten perusteella voidaan todeta, että käytettävien 

suunnittelumenetelmien valinta riippuu uudelleensuunniteltavista prosesseista ja 

informaatiojärjestelmistä. Esimerkiksi QFD-matriisia voidaan käyttää, jos on tarve 

priorisoida ja analysoida asiakas-, toiminto-, tuote-, osa-, ja materiaalivaatimusten välisiä 

yhteyksiä ja korrelaatioita. 

8.4.4 Diagnosointivaihe 

Diagnosointivaiheessa ei tehty vaihetehtäviä S3A1 ja S3A2, koska haluttiin tehdä suoraan 

uusien prosessien ja informaatiojärjestelmien suunnitelmia. Demonstroinnin perusteella 

voidaan todeta, että suunnittelun määrää voidaan vähentää jättämällä käytössä olevien 

prosessien mallintaminen tekemättä. Käytössä olevia prosesseja ja järjestelmiä voidaan 

mallintaa, jos se lisää ymmärtämystä uusien prosessien ja järjestelmien suunnitteluun. 

Demonstrointivaiheessa tehtiin liitetiedoston tutkimustehtävävastaukset taulukko viisi. 

Taulukkoon tehtiin ISO 9001:2000-standardin mukainen tunnistettujen prosessien 

laatuluokittelu. Liitetiedoston C tutkimustehtävävastaukset taulukon kolme ja viisi 

perusteella voidaan päätellä, että uuden informaatiojärjestelmän tärkeimmät toiminnot 

ovat hallinnollisia raportointi- ja ennustamistoimintoja. 

Liitetiedoston D suunnittelumenetelmän evaluointikysymykset kysymykseen yksi 

tehtaan suunnittelija vastasi: ”Osissa prosesseistamme on hyvin samankaltaiset 

kontrolloinnit jo olemassa, kuin mitä ISO 9001:2000-standardissa. Toisissa prosesseissa 

taas standardointi ei ole niin pitkällä.” Vaikka tutkitussa tehtaassa ei ollut käytössä 

standardi, niin voidaan todeta, että yritysten ja organisaatioiden prosesseja ja 

informaatiojärjestelmiä suunniteltaessa tulisi huomioida yritysten tai organisaatioiden 

käytössä olevat standardit. Huomioimalla uudelleensuunnittelun yhteydessä käytössä 

olevien standardien vaatimukset voidaan välttää turhaa työtä, kun uudet prosessit ja 

järjestelmät sisältävät standardien mukaiset toiminnot. Helpoin tapa on kerätä 

mahdollisimman huolellisesti suoraan yrityksen työntekijöiltä ja käytettävissä olevista 

dokumenteista uudelleensuunnitteluun tarvittava tieto. Esimerkiksi ISO 9001:2000-

standardin mukaan toimittaessa prosessien tunnistamisen tulisi sisältää seuraavat asiat: 

dokumenttien kontrollointi, tallenteiden kontrollointi, sisäinen auditointi, ei vaatimusten 

mukaisten tuotteiden kontrollointi, korjaavat toimenpiteet ja ehkäisevät toimenpiteet. 
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8.4.5 Uudelleensuunnitteluvaihe 

Uudelleensuunnitteluvaiheen ensimmäinen vaihetehtävä S4A1 on uusien 

prosessikonseptien määrittäminen ja suunnittelu. Tehtävä sisältää useita menetelmiä 

joiden avulla voidaan tunnistaa organisaation toiminnan ongelmia. Koska 

demonstrointitilanteessa uudelleensuunnittelun tavoitteet tuntuivat selkeiltä, niin tässä 

vaiheessa tehtiin ainoastaan CATWOE-analyysi ja kausaalidiagrammi. CATWOE-

analyysin tulos on liitetiedoston C tutkimustehtävävastaukset taulukossa kuusi. 

CATWOE-analyysi vahvistaa aikaisemmissa vaiheissa saatuja tuloksia. Esimerkiksi 

maailmankuva (W) vahvistaa visiointivaiheen taulukon yksi uudelleensuunnittelun 

motivaatioita. Lisäksi analyysissä selvisi taulukon yksi mukaisesti, että organisaatiossa 

on tarve muuttaa myynnin toimintamallia. Kausaalidiagrammi on liitetiedoston C kuva 

yksi. Kausaalidiagrammi kuvaa organisaation nykyistä myyntiprosessin tilaa. 

Uudelleensuunnittelun ja uusien prosessien ja informaatiojärjestelmän toteuttamisen 

avulla ongelmien tulisi poistua. Kausaalidiagrammia ja CATWOE-analyysiä voidaan 

käyttää SSDM-menetelmän mukaisesti uudelleensuunnittelutiimeissä 

uudelleensuunnittelun yhtenäisen tavoitteen saavuttamiseksi. Demonstrointivaiheessa ei 

tehty SSDM-menetelmän kaikkia vaiheita, mutta SSDM-menetelmän vaiheita 5-7 

noudattaen uudelleensuunnittelutiimeissä saadaan muodostettua yhtenäinen 

kokonaiskuva uuden järjestelmän oikein toimivista syy-seuraus suhteista. 

Vaihetehtävän S4A3 mukaisesti kuvattiin henkilöstöresurssien rakenne. 

Henkilöstörakenteen kuvaamiseen käytettiin organisaatiokaaviota, vaikka 

organisaatiokaavion olisi voinut tehdä UML-luokkakaavion avulla. Kumpikin menetelmä 

on toimiva, koska organisaatiokaavioita voidaan täydentää tekstimuotoisilla 

tarkennuksilla. Organisaatiokaavio on liitetiedoston C kuva kaksi. Kuvan kaksi 

organisaatiokaaviota ei voi hahmottaa demonstroinnin aikaisempien vaiheiden tuloksista. 

Uudelleensuunnitteluvaiheen perusteella voidaan päätellä, että organisaatiokaavion 

tekeminen on hyödyllinen suunnittelumenetelmä. Habib (2013) mukaisesti muun muassa 

organisaatiorakenteen ja työnuudelleensuunnittelu ovat tehtäviä joihin 

uudelleensuunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota. 

Vaihetehtävä S4A2 uusien prosessien prototyypit ja yksityiskohtainen suunnittelu ja 

vaihetehtävä S4A4 analysoi ja suunnittele informaatiojärjestelmä tehtiin ”use case”- ja 

aktiviteettikaavioiden avulla. Aktiviteettikaavio hahmoteltiin ensin Excel-tiedostoon. 

Excel-tiedoston perusteella luotiin ”use case”- ja aktiviteettikaaviot. Liitetiedoston C 

kuva kolme on demonstrointivaiheen perusteella tehty ”use case”-kaavio. Kuvan kolme 

”use case”-kaavion käyttäjäpersoonat ja käyttötapaukset on kehitetty liitetiedoston C 

taulukon yksi ”stakeholdereiden”, kuvan yksi kausaalidiagrammin ja aktiviteettikaaviota 

varten luodun Excel-tiedoston perusteella. Tässä vaihetehtävässä aikaisempien 

suunnitteluvaiheiden vaihetehtävien tuloksia voitiin käyttää suunnittelun apuna. 

Liitetiedoston C kuvan neljä aktiviteettikaavio on tehty samojen tietojen perusteella kuin 

”use case”-kaavio. 

Tässä tutkielmassa ei tehty uuden informaatiojärjestelmän käyttöliittymäsuunnittelua. 

Käyttöliittymäsuunnittelu edellyttää käyttötapausten tarkentamista. Lisäksi 

käyttöliittymäsuunnittelun tueksi voidaan tehdä uuden informaatiojärjestelmän tilakaavio 

ja muita tarvittavia kaavioita. 

Liitetiedoston D suunnittelumenetelmän evaluointikysymykset kysymykseen kaksi 

tehtaan suunnittelija vastasi: ”Menetelmistä oli hyötyä uusien järjestelmien suunnitteluun 

ja prosessien kuvauksiin.” Vastauksen perusteella kehitetty suunnittelumenetelmä 

sisältää oikeita uudelleensuunnittelun menetelmiä. 
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Liitetiedoston D kysymyksessä neljä kysyttiin: miten vaatimuksia voidaan helposti 

muuttaa prosessien ja informaatiojärjestelmien toiminnoiksi? Vastaus on seuraava: 

”Helppoa keinoa ei varmasti ole, mutta tarpeeksi hyvällä vaatimusmäärittelyllä 

säästetään paljon työtä implementoinnissa.” Vastauksen perusteella 

uudelleensuunnitteluprosessin ja vaatimusmäärittelyn tutkiminen ja kehittäminen ovat 

tärkeitä asioita, jotta uudelleensuunnittelu voisi onnistua. 

8.4.6 Toteutusvaihe 

Toteutusvaiheessa testattiin ”Force field analysis”-menetelmää. Tulos on liitetiedoston D 

kuva kolme. Tulosta voidaan käyttää uudelleensuunnittelun ja uusien järjestelmien 

toteuttamisluvan hankkimiseen tehtaan johdolta. Kuvan kolme perusteella kannattaa etsiä 

uudelleensuunnittelun tärkeyttä korostavia asioita joiden perusteella saadaan lupa tehtaan 

johdolta uudelleensuunnitteluun. Organisaation tahtotilan parantamiseksi ja 

muutosvastarinnan vähentämiseksi voidaan tehdä esimerkiksi kyselytutkimus 

henkilökunnalle. Kyselytutkimuksessa voidaan selvittää keinoja tahtotilan kääntämiseksi 

positiiviseksi uudelleensuunnittelulle. Lisäksi tehtaan henkilökunnan osallistuminen 

uudelleensuunnittelutiimeihin voi lisätä myönteistä ajattelua uudelleensuunnittelua 

kohtaan. 

Toteutusvaiheen tulosten perusteella ”Force field analysis”-menetelmän avulla voidaan 

dokumentoida käyttöönottoa hidastavia ja edistäviä asioita. Lisäksi menetelmän avulla 

voidaan selvittää hidastavien ja edistävien asioiden yhteyksiä toisiinsa. Testattua 

menetelmää voidaan käyttää esimerkiksi uudelleensuunnittelutiimeissä, kun etsitään 

uudelleenorganisoinnin käytänteitä organisaatiossa. 

8.4.7 Evaluointivaihe 

Vaihetehtävässä S6A1 prosessien hyötysuhteen evaluointi ei voitu evaluoida uusien 

prosessien hyötysuhdetta, koska uusia prosesseja ei oltu käyttöönotettu. Testattu 

suunnittelumenetelmä on haastattelu. Haastattelu perustui valmiisiin 

evaluointikysymyksiin. Vastaukset ovat liitetiedoston D sivulla kahdeksan. Vastausten 

perusteella uuden järjestelmän kehittämisen tulisi olla iteratiivista. Uuden järjestelmän 

kehittäminen tulisi aloittaa tärkeimmistä toiminnoista. Uusia toimintoja lisätään 

järjestelmään ja samalla käyttäjä voi testata toimintoja. 

Vaihetehtävässä S6A2 jatkuvaan kehitysprosessiin yhdistyminen todettiin, että tehtaassa 

ei ollut käytössä prosessistandardia tai määriteltyä jatkuvaa kehitysprosessia. Tehtävää 

suoritettaessa huomattiin, että uutta järjestelmää kehitettäessä täytyy huomioida 

tuotannon muutokset. Uuden informaatiojärjestelmän tulee olla päivitettävissä ja 

muokattavissa. 

Evaluointivaiheen tulosten avulla voidaan löytää uusia uudelleensuunnittelussa 

huomioitavia asioita. Evaluointivaihe on hyödyllinen ja se voidaan säilyttää 

suunnittelumenetelmän yhtenä vaiheena. Evaluointivaihe auttaa arvioimaan suunnitellun 

ja toteutetun järjestelmän hyödyllisyyttä. 

8.4.8 Haastatteluvastauksia 

Liitetiedoston D suunnittelumenetelmän evaluointikysymyksessä kolme kysyttiin: mitä 

suunnitteluvaiheita- tai menetelmiä poistaisit tai lisäisit tutkimuksessa käytettyyn 

suunnittelumenetelmään? Vastaus on seuraava: ”En osaa tässä vaiheessa vielä lisätä tai 
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poistaa mitään.” Vastauksesta voi päätellä, että demonstrointi ei sisältänyt turhalta 

vaikuttavia suunnittelumenetelmiä. 

Lisäksi haastatteluvastauksen viisi perusteella demonstroinnista ei puuttunut mitään 

haastatteluun osallistuneen henkilön omia ideoita joilla suunnittelua voisi parantaa. 

Haastatteluvastauksen kuusi perusteella tutkimuksessa käytetyt menetelmät olivat 

tunnettuja ja kokeiltuja. Menetelmille löytyy myös teoreettiset perustelut. 

Haastatteluvastauksen seitsemän mukaan tutkielmaan osallistuminen on antanut tehtaalle 

varmistusta, että tehtaassa ollaan etenemässä oikeaan suuntaan ja ollaan tekemässä 

oikeita ratkaisuja. 

8.5 Kommunikointi 

Peffers ja muiden (2007) mukaan suunnittelutiedetutkimuksen kommunikointivaiheessa 

julkaistaan tutkimuksen tai tutkielman tulokset empiiristä rakennetta noudattaen. Tämä 

tutkielma on esitelty Master’s thesis seminar-kurssilla 16.12.2016 

Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella Oulun yliopistossa. Arvostelun jälkeen tutkielma 

julkaistaan Jultika-julkaisujärjestelmässä. 



44 

9. Keskustelu ja vaikutukset 

Tässä luvussa esitetään tutkielman tulosten teoreettiset ja empiiriset vaikutukset. 

Teoreettiset tulokset sisältävät ajatuksia uudelleensuunnittelun parhaista käytänteistä. 

Tutkielman empiirisillä tuloksilla tarkoitetaan käytäntöön vaikuttavia asioita. 

9.1 Teoreettiset vaikutukset 

Liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien uudelleensuunnittelun tavoite on 

organisatorisesti oikein toimivat liiketoimintaprosessit ja informaatiojärjestelmät. Uuden 

informaatiojärjestelmän tulee tukea mahdollisimman hyvin organisaation 

liiketoimintaprosessien tavoitteita. Perinteinen ohjelmistotuotantoprosessi on 

vesiputousmalli. Vesiputousmalli sisältää vaatimusmäärittelyn, suunnittelun, 

toteutuksen, integraation, testauksen, asennuksen ja järjestelmän ylläpidon. 

Tutkielmassa kehitetty suunnittelumenetelmä on vesiputousmallin tyylinen lineaarisesti 

vaiheesta toiseen etenevä menetelmä. Kehitetty suunnittelumenetelmä sisältää samat 

uudelleensuunnittelun päävaiheet kuin vesiputousmalli. Vaiheiden nimet eivät ole 

samoja. Esimerkiksi vesiputousmallin ensimmäinen tehtävä on vaatimusmäärittely. 

Kehitetty menetelmä sisältää vaatimusmäärittelyn. Menetelmään on sisällytetty kuitenkin 

visiointi, alustus ja diagnosointivaihe nimiset päävaiheet ennen 

uudelleensuunnitteluvaihetta. Kyseisten vaiheiden perusteella voidaan saada lupa 

organisaation johdolta uudelleensuunnittelulle ja kerätään tietoa vaatimusmäärittelyyn. 

Lineaarisesti etenevien suunnittelumenetelmien ongelma on iteratiivisuuden puute. 

Kehitettyä menetelmää voidaan käyttää iteratiivisesti. Päävaiheisiin voidaan lisätä ja 

poistaa tarvittavia uudelleensuunnittelumenetelmiä. Soveltamalla menetelmän toimintoja 

käytäntöön voidaan toimia ”agile”-suunnittelumetodien tyylisesti. Uudelleensuunnittelu 

voidaan aloittaa kaikista tärkeimmistä toiminnoista ja dokumentaatiota tehdään tarvittava 

määrä, jotta käyttäjä voi testata uuden järjestelmän toimintoja. Käyttäjän antaman 

palautteen perusteella voidaan tehdä korjauksia kehitettyihin toimintoihin ja lisätään 

uusia toimintoja uuteen informaatiojärjestelmään. 

Kehitetty suunnittelumenetelmä on ARIS-menetelmän mukaisesti kontekstipainotteinen. 

Kontekstipainotteisen suunnittelun avulla voidaan kerätä uudelleensuunnittelutietoa 

organisaation liiketoimintaprosesseista ja käyttäjiltä. Suunnittelutieto voidaan yhdistää 

uuteen teknologiaan menetelmän toteutusvaiheessa. Taulukon kaksi mukaisesti kehitetty 

menetelmä sisältää Euroopassa yleisesti käytetyn muutosjohtamisen suosituimmat 

menetelmät. Menetelmät ovat roolien, vastuiden ja organisaatiorakenteen tunnistaminen. 

Lisäksi taulukon kolme mukaisesti kehitetty suunnittelumenetelmä sisältää 

Yhdysvalloissa ja Euroopassa suositut liiketoimintaprosessien 

uudelleensuunnittelutekniikat. Taulukon kolme projektijohtamista ja budjetointia ei ole 

suunnittelumenetelmää kehitettäessä testattu. 

Koch (2001) on todennut, että BPR- ja ERP-prosessien yhdistäminen on mahdollista 

selvittämällä risteävät liiketoimintaprosessit. Tässä tutkielmassa kehitettyä 

tutkimusmenetelmää voidaan käyttää BPR- ja ERP-projekteissa. Esimerkiksi 

uudelleensuunnitteluvaiheessa voidaan suunnitella organisaation uusi 

organisaatiorakenne ja uuden informaatiojärjestelmän käyttötapaukset. Käyttötapauksia 

voidaan tarkentaa aktiviteettikaavioiden avulla. 
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Tutkimuksessa kehitetty menetelmä sisältää SSDM-menetelmän. Menetelmää voidaan 

käyttää organisaation ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Lisäksi menetelmän 

uudelleensuunnitteluvaiheessa SSDM-menetelmän mukaisesti voidaan suunnitella 

uudelleensuunnitteluprojektin aikataulu esimerkiksi gantt-kaavion avulla. Lisäksi 

voidaan arvioida uudelleensuunnittelun muutosten hyöty, investointitarpeet, 

kustannukset ja henkilöstön suorituskyky. 

Kehitetyn menetelmän alustusvaiheen vaihetehtävän uudelleensuunnittelutiimien 

muodostaminen avulla voidaan varmistaa, että uudelleensuunnitteluun sisältyy 

informaatiojärjestelmien sosiotekninen suunnittelu. Tutkimuksessa esitetyt ETHICS- ja 

S-A-menetelmät sisältävät suunnitteluryhmien ja uudelleensuunnittelutiimien 

muodostamisen uudelleensuunnittelutilanteessa. Sisällyttämällä 

uudelleensuunnittelutiimeihin uusien prosessien ja informaatiojärjestelmien käyttäjiä 

voidaan kerätä palautetta uusien järjestelmien toiminnoista. Palautteen avulla voidaan 

korjata suunnitelmissa ja toiminnoissa ilmenneitä virheitä. Attaran (2004) esittämä BPR-

este ihmisten ja työntekijöiden huomiotta jättäminen voidaan korjata 

uudelleensuunnittelutiimien avulla. Uudelleensuunnittelutiimejä muodostamalla 

työntekijät saavat vaikuttaa uudelleensuunnitteluun ja työntekijöiden negatiivinen asenne 

uudelleensuunnittelua kohtaan vähenee. 

Informaatiojärjestelmien suunnittelumenetelmät sisältävät monia vaiheita 

uudelleensuunnittelun strategian määrittelystä uusien järjestelmien toimintojen 

suunnitteluun saakka. Esimerkiksi ETHICS-menetelmä sisältää analysoinnin ja loogisten 

toimintojen suunnittelun. Yleensä suunnittelumenetelmät eivät sisällä ohjelmointiin, 

testaukseen, toteutukseen, evaluointiin ja ylläpitoon liittyviä vaiheita. Tässä tutkielmassa 

esitetyn S-A-menetelmän ja kehitetyn menetelmän viimeinen vaihe on evaluointi. 

Evaluointi sisältää jatkuvaan organisaation kehitysprosessiin liittymisen. Käyttämällä 

standardisoitua UML-notaatiota uudelleensuunnitteluun voidaan sisällyttää tarvittavat 

kaaviot uusien sovellusten ja ohjelmistokomponenttien suunnittelua varten. 

9.2 Metodologiset ja empiiriset näkökohdat 

Tutkimuksessa kehitetty suunnittelumenetelmä perustuu S-A-menetelmän päävaiheisiin 

ja S-A-menetelmästä valittuihin vaihetehtäviin. Vaihetehtäviä on sovellettu vastaamaan 

demonstrointivaiheen tehtäviä puuelementtitehtaan myyntiprosessin 

uudelleensuunnittelussa. Tutkielman teoriaosuuden ja demonstrointivaiheen tulosten 

perusteella on saatu selville tutkielmassa esitetyt teoreettiset ja käytännölliset tulokset ja 

johtopäätökset. 

Kehitetyn suunnittelumenetelmän demonstrointivaiheen tulosten perusteella voidaan 

todeta, että tutkimuksessa kehitetyn suunnittelumenetelmän päävaiheet vastaavat 

liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien uudelleensuunnittelussa tarvittavia 

vaiheita. Kaikki menetelmän testatut päävaiheet toivat lisäarvoa uudelleensuunnitteluun. 

Osa vaihetehtävistä ei tuntunut yhtä tärkeiltä kuin toiset. Esimerkiksi alustusvaiheessa 

toteutettu QFD-matriisi tuntui lisäävän vain vähän suunnittelutietoa suunniteltavan 

myyntijärjestelmän suunnitelmiin. Alustusvaiheessa kerättävät uusien prosessien ja 

järjestelmien toiminnalliset ja laadulliset vaatimukset tuntuivat tärkeiltä, jotta uusi 

informaatiojärjestelmä voidaan toteuttaa. Oikeassa uudelleensuunnittelutilanteessa 

toiminnallisia ja laadullisia vaatimuksia kerätään tarvittava määrä suunniteltavan 

järjestelmän suuruudesta riippuen. Tutkimuksessa ei testattu toiminnallisten ja 

laadullisten vaatimusten yhteyttä ”use case”- ja aktiviteettikaavioiden kanssa. Yksi 

mahdollisuus todellisessa uudelleensuunnittelutilanteessa on kerätä organisaatiosta 

toiminnallisia ja laadullisia vaatimuksia esimerkiksi suunnittelutiimien jäseniltä. 



46 

Toiminnallisia vaatimuksia voidaan tarkentaa nimeämällä yksittäisiä toiminnallisia 

tehtäviä tai käyttötapauksia. Nimetyistä tehtävistä voidaan tehdä ”use case” kaavio ja 

uusien informaatiojärjestelmien aktiviteettikaaviot. Lisäksi nimettyjä ja numeroituja 

tehtäviä voidaan tarkentaa seuraavan taulukon kahdeksantoista mukaisesti. 

Taulukko 18. Esimerkki toiminnallisen vaatimuksen tarkentaminen. 

 

Taulukon kahdeksantoista mukaisesti voidaan taulukoida jokaisen tehtävän tarkoitus, 

liipaisin, toiminnon toistuvuus ja alitehtävät. Kun toiminnalliset vaatimukset on 

tarkennettu riittävällä tarkkuudella, niin vaatimusten toimintoja voidaan mallintaa 

yksittäisiä prosesseja tai tehtäviä kuvaavilla aktiviteettikaavioilla. Tutkimuksen 

demonstrointitilanteen perusteella voidaan todeta, että uudelleensuunnitteluun 

osallistuvilla tutkittavan organisaation työntekijöillä on mielessään valmiita 

suunnitteluratkaisuja. Esimerkiksi kehitetyn menetelmän diagnosointivaiheessa ei tehty 

olemassa olevien prosessien dokumentointia ja analysointia, koska aikaisempien 

vaiheiden tulosten perusteella oli olemassa selvä ratkaisu uusille prosesseille ja 

informaatiojärjestelmille. Lisäksi demonstrointitilanteen uudelleensuunnitteluvaiheessa 

olisi ollut mahdollista etsiä ja ratkaista organisaation toimintaan liittyviä ongelmia 

SSDM-menetelmän avulla. Uudelleensuunnitteluvaiheessa tehtiin uudelleensuunnittelun 

kontekstia ja syy-seuraus suhteita selventävää dokumentointia. Diagnosointi- ja 

uudelleensuunnitteluvaiheen perusteella voidaan päätellä, että kehitetyn menetelmän 

vaihetehtäviä täytyy soveltaa käytännön suunnittelutilanteessa. 

Kim ja Kim (2009) mukaan CRM-tuloskortti menetelmällä voidaan diagnosoida ja 

arvioida organisaatioiden CRM-käytänteitä. Tässä tutkielmassa tehtiin 

puuelementtitehtaan myyntiprosessin uudelleensuunnittelua. Tutkielmassa ei selvitetty 

CRM-tuloskortin käyttämistä käytännössä. CRM-tuloskortti perustuu KPI-mittareiden 

määrittelyyn. Uudelleensuunnittelun seurauksena organisaation tai yrityksen prosessit 

muuttuvat ja muutoksen vuoksi KPI-mittareiden oikeellisuus täytyy tarkistaa. KPI-

mittareiden avulla voidaan varmistaa, että organisaation CRM-prosessit toimivat 

vaaditulla tehokkuudella. 

Tässä tutkielmassa selvitettiin liiketoimintaprosessien standardisoimiseen liittyviä 

asioita. Yritykset ja organisaatiot joiden toiminta on standardisoitu saavat 

standardisoinnin tuomat hyödyt. Hyötyjä ovat esimerkiksi ISO 9001:2000-standardin 

mukaisesti määritellyt ja mitattavat prosessit ja jatkuva prosessien kehitysprosessi. 

Liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien uudelleensuunnittelun apuna 

voidaan tarvittaessa käyttää uudelleensuunnittelun kohteena olevan yrityksen standardin 

mukaista prosessidokumentaatiota. Lisäksi uudelleensuunnittelun tulokset voidaan 

dokumentoida suoraan yrityksen käytössä olevan standardin edellyttämällä tavalla. 

Tehtävän nimi Kuvaus

Tehtävä 1 Kuvataan tehtävä.

Tarkoitus Kerrotaan tehtävän tarkoitus.

Laukaisin Milloin tehtävä alkaa.

Taajuus Kuinka usein tehtävä toistuu?

Alitehtävät

1 Tehtävän 1 alitehtävä

2 Tehtävän 1 alitehtävä

Vaihtoehdot

2a Vaihtoehto alitehtävälle 2
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Tässä tutkielmassa testattiin käytännössä erilaisia suunnittelumenetelmiä. Erilaisten 

vaihetehtävien suorittaminen ja dokumentoiminen ei välttämättä tuo lisäarvoa 

suunnitteluun, mutta menetelmiä voidaan käyttää, jos niistä on hyötyä. Käytännössä 

suunnitteludokumentoinnin tarve lisääntyy, jos suunniteltava järjestelmä on suuri ja 

suunnittelutiimeissä on useita jäseniä. Suuria järjestelmiä suunniteltaessa suunnitelmien 

dokumentointia voidaan käyttää tiimien kommunikoinnin ja kokoustilanteiden tukena. 

Dokumentteja voidaan käyttää esimerkiksi kokouspäätösten tukena erilaisista 

suunnitteluratkaisuista päätettäessä. 

Tämän tutkimuksen demonstrointivaiheen tulosten mukaisesti. Organisaatioiden 

uudelleensuunnittelun tutkiminen käytännössä on hyödyllistä, koska tulosten perusteella 

uudelleensuunnittelumenetelmiä voidaan kehittää. Menetelmiin voidaan sisällyttää 

kokonaisvaltaisesti uudelleensuunnittelun aloittamiseen ja jatkuvaan organisaation 

kehitysprosessiin liittyvät tehtävät. 

9.3 Vaikutukset IT-johtamiseen 

Liiketoimintaprosessien jatkuva uudelleensuunnittelu voi johtaa liiketoimintaprosessien 

uudelleensuunnitteluprojektiin, kuten Scheer ja Nüttgens (2000) ovat todenneet. 

Uudelleensuunnitteluprojektissa voidaan noudattaa yleisiä projektitoiminnan 

menetelmiä. Bradleyn (2008) mukaan ERP-järjestelmien käyttöönottoprojekteissa 

noudatetaan seuraavia projektitoiminnan menetelmiä. Projektipäällikön nimeäminen 

ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektiin. Lisäksi projektipäälliköt raportoivat 

ohjausryhmälle tai johtoryhmän jäsenelle. Toimitusjohtajien tehtäviä ERP-järjestelmän 

käyttöönottoprojektissa ovat projektin hyväksyminen, resurssien allokointi ja satunnaiset 

hankkeiden ja talousarvioiden katselmoinnit. Ohjausryhmiä johtaa yleensä yrityksen 

johtoryhmän jäsen. 

Edellisessä kappaleessa esitettyjen projektitoiminnan menetelmien perusteella voidaan 

päätellä, että projektitoiminta perustuu yleensä projektiryhmiin. Projektiryhmille on 

nimetty projektipäällikkö ja projektiryhmät raportoivat ohjausryhmälle projektin 

etenemisestä. Lisäksi yleisiä projektitoiminnan periaatteita ovat projektisuunnitelman ja 

projektiaikataulun teko ja projektin päävaiheiden ja vaihetehtävien tunnistaminen. 

Yksi menestyvän yrityksen ja organisaation toiminnan perusta on osaava henkilökunta. 

Henkilökunnan käytännön tietämystä kannattaa käyttää prosessien ja 

informaatiojärjestelmien uudelleensuunnittelussa. Tässä tutkielmassa kehitetyn 

suunnittelumenetelmän käyttöön voidaan soveltaa yleisiä projektitoiminnan ja 

projektijohtamisen periaatteita. Esimerkiksi alustusvaiheessa voidaan tehdä 

projektisuunnitelma ja muodostaa uudelleensuunnittelutiimit. 

Uudelleensuunnittelutiimien toiminta voidaan organisoida Bradleyn (2008) tekemän 

tutkimuksen mukaisesti noudattamalla yleisiä projektitoiminnan periaatteita. 

Uudelleensuunnittelutiimien muodostaminen on hyödyllistä, jotta saadaan uusia 

järjestelmiä käyttävien henkilöiden tietämys ja osaaminen sisällytettyä uusiin 

prosesseihin ja järjestelmiin. 
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10. Johtopäätökset 

Tässä luvussa esitetään tutkielman johtopäätökset. Kappaleessa 10.1 esitetään 

tutkimustulokset. Kappaleessa 10.1.1 esitetään tutkielman tulosten mukaiset 

uudelleensuunnittelun vaiheet. Kappaleessa 10.1.2 esitetään suosituksia 

uudelleensuunnittelua varten. Tutkielman rajoitukset on esitetty kappaleessa 10.2. 

Kappale 10.3 sisältää mahdolliset jatkotutkimuksen aiheet. 

10.1 Tutkimustulokset 

Tässä tutkielmassa selvitettiin liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien 

suunnittelun parhaita käytänteitä. Liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien 

kehittäminen voi olla jatkuvaa prosessien ja järjestelmien kehittämistä. Jatkuvan 

kehittämisen seurauksena voi alkaa suurempi uudelleensuunnitteluprojekti. Tutkielmassa 

kehitetyn ja testatun suunnittelumenetelmän mukaisesti uudelleensuunnitteluprojekti voi 

sisältää kaikki vaiheet uudelleensuunnittelun visioinnista uusien prosessien ja 

järjestelmien ylläpitoon ja jatkuvaan kehitysprosessiin saakka. 

10.1.1 Uudelleensuunnittelunvaiheet 

Tutkielman tulosten mukaan uudelleensuunnittelun päävaiheet ovat visiointi-, alustus-, 

diagnosointi-, uudelleensuunnittelu-, toteutus- ja evaluointivaihe. Päävaiheet ja 

vaihetehtävät on taulukoitu seuraavaan taulukkoon 19. 

Taulukko 19. Uudelleensuunnittelun päävaiheet ja vaihetehtävät. 

 

Taulukon 19 mukaisesti visiointivaiheessa käytettävä ”Search conference” ja 

alustusvaiheessa tehtävä uudelleensuunnittelutiimien muodostaminen ovat hyviä 

Vaihetunnus Vaihenimi

S1 Visiointi

Vaihetehtävät S1A1 Yrityksen johdon sitoutuminen ja visio

"Search conference"

S1A4 Prosessien valinta

Prosessien priorisointi matriisi

S2 Alustus

Vaihetehtävät S2A2 Uudelleensuunnittelutiimien muodostaminen

S2A4 Ulkoisten prosessien määrittäminen, asiakasvaatimukset

Toiminnalliset vaatimukset

Laadulliset vaatimukset

S3 Diagnosointi

Vaihetehtävät S3A1 Olemassa olevien prosessien dokumentointi (Tarvittaessa)

S3A2 Olemassa olevien prosessien analysointi (Tarvittaessa)

Uusien prosessien laatuluokittelu (ISO 9001:2000)

S4 Uudelleensuunnittelu

Vaihetehtävät S4A1 Määritä ja analysoi uudet prosessikonseptit

SSDM, Ongelmien ratkaiseminen

S4A3 Suunnittele henkilöstöresurssien rakenne

S4A2, S4A4 Uusien prosessien ja informaatiojärjestelmän suunnittelu

S5 Toteutus

Vaihetehtävät S5A1 Uudelleenorganisointi

S6 Evaluointi

Vaihetehtävät S6A1 Prosessien hyötysuhteen evaluointi

S6A2 Jatkuvaan kehitysprosessiin yhdistyminen
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uudelleensuunnittelun käytänteitä. Kyseisten käytänteiden avulla voidaan kerätä 

organisaation henkilökunnalta tietämystä uudelleensuunnittelua varten. 

Uudelleensuunnittelutiimeiltä kerättävää tietämystä voidaan käyttää kaikissa 

suunnittelunvaiheissa. Habib (2013) tutkimuksen mukaan eri ammattialojen 

ammattilaisten kommunikointi on uudelleensuunnittelun menestystekijä. 

Kommunikointia voidaan lisätä muodostamalla uudelleensuunnittelutiimit eri 

ammattialojen ammattilaisista. Alustusvaiheen tehtävä toiminnallisten ja laadullisten 

vaatimusten kerääminen on oleellinen uudelleensuunnittelun tehtävä. Kerättyjen 

vaatimusten avulla voidaan hahmottaa uusien prosessien ja järjestelmien kokonaisuus. 

Lisäksi vaatimuksia voidaan tarkentaa yksittäisten informaatiojärjestelmätehtävien 

tasolle asti taulukon 18 mukaisesti. Toiminnallisia ja laadullisia vaatimuksia voidaan 

käyttää myös muiden suunnittelussa käytettävien kaavioiden ja dokumenttien tukena. 

Esimerkiksi aktiviteettikaavion perusteena. 

Taulukon 19 mukaisesti diagnosointivaiheessa voidaan keskittyä uusien prosessien ja 

järjestelmien suunnitteluun ja diagnosointivaiheen vaihetehtävät S3A1 ja S3A2 voidaan 

tehdä tarvittaessa. Vaihetehtävä uusien prosessien laatuluokittelu tehdään ISO 

9001:2000-standardin mukaisesti. Tehtävän suorittamisesta on se hyöty, että tehtävässä 

tulee tunnistaa seuraavat prosessit: dokumenttien kontrollointi, tallenteiden kontrollointi, 

sisäinen auditointi, ei vaatimusten mukaisten tuotteiden kontrollointi, korjaavat 

toimenpiteet ja ehkäisevät toimenpiteet. 

Uudelleensuunnitteluvaiheessa suunnitellaan uudet prosessit ja informaatiojärjestelmät 

kuten taulukossa 19 on esitetty. Organisaation prosessien ongelmien ratkaisemiseen 

voidaan käyttää SSDM-menetelmää. Lisäksi SSDM-menetelmän avulla voidaan 

tarkentaa tietoa suunnitelmien kontekstista ja syy-seuraus suhteista. Uusien prosessien ja 

informaatiojärjestelmien uudelleensuunnittelu voidaan tehdä ”use case”- ja 

aktiviteettikaavioiden avulla. Suunnittelun tukena käytetään toiminnallisia ja laadullisia 

vaatimuksia jotka on määritelty alustusvaiheessa. 

Toteutusvaihe voidaan toteuttaa taulukon 19 mukaisesti. Toteutusvaiheeseen sisältyy 

tarvittava prosessien ja henkilöstöresurssien uudelleenorganisointi, jotta uudet prosessit 

ja informaatiojärjestelmä voidaan ottaa käyttöön. Evaluointivaiheessa arvioidaan uusien 

prosessien hyöty ja varmistetaan, että uudet prosessit vastaavat organisaation jatkuvan 

kehitysprosessin toimintoja. Toteutusvaiheen ongelmien ratkaisemiseen voidaan käyttää 

esimerkiksi liitteen B kuvan kolme mukaista ”Force field analysis”-menetelmää. 

10.1.2 Suosituksia uudelleensuunnitteluun 

Seuraavaan taulukkoon 20 on taulukoitu tutkielman tuloksena havaittuja suosituksia 

uudelleensuunnitteluun. 
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Taulukko 20. Suosituksia uudelleensuunnitteluun. 

 

Tutkielman demonstrointivaiheessa huomattiin, että uudelleensuunnittelun 

suunnitteludokumentit kannattaa tallentaa pilvipalveluun, jotta suunnitteludokumenttien 

tallentaminen, jakaminen, analysointi ja ylläpito ovat helppoja. 

Uudelleensuunnitteluprojekti kannattaa toteuttaa iteratiivisesti jolloin aikaisemmissa 

suunnitteluvaiheissa tehtyjä suunnitelmia voidaan palata korjaamaan. Lisäksi projekti 

kannattaa toteuttaa jatkuvasti kasvavana ”inkrementaalisesti”. Jatkuvasti kasvava projekti 

tarkoittaa vaiheittain lisättäviä uusien prosessien ja informaatiojärjestelmien toimintoja. 

Esimerkiksi uuden informaatiojärjestelmän toimintoja voidaan lisätä vaiheittain ja 

käyttäjien palautteen perusteella voidaan tehdä korjauksia uuteen järjestelmään tai 

muuttaa kehitettävien toimintojen vaatimuksia. Taulukon 20 mukaisesti 

uudelleensuunnitteluprojektissa kannattaa noudattaa projektitoiminnan periaatteita. 

Kappaleessa 9.3 on esitetty joitakin projektitoiminnan periaatteita. Esimerkiksi 

uudelleensuunnittelutiimien vetäjä voisi olla projektipäällikkö. Projektipäällikkö voisi 

raportoida uudelleensuunnitteluprojektin etenemisestä projektin ohjausryhmälle tai 

organisaation johtoryhmälle. Habib (2013) on selvittänyt, että eri ammattialojen 

ammattilaisten kommunikointi on uudelleensuunnittelun menestystekijä. 

Kommunikointia voidaan lisätä muodostamalla moniammatillisia 

uudelleensuunnittelutiimejä. 

Habib (2013) mukaan muutosjohtaminen on yksi uudelleensuunnittelun menestystekijä. 

Muutosjohtamista voidaan parantaa kehittämällä viestintää ja siirtämällä valtaa ja vastuita 

niin alhaiselle tasolle kuin mahdollista. Projektitoiminnan periaatteita noudattamalla ja 

moniammatillisiatiimejä muodostamalla voidaan uudelleensuunnittelussa siirtää valtaa ja 

vastuita alemmalle tasolle. Lisäksi Habib (2013) mukaan organisaation johdon tulisi ottaa 

vastuu muutosten toteutuksesta ja tarvittavasta koulutuksesta uudelleensuunnittelua 

toteutettaessa. Johdon tulisi varmistaa, että uudelleensuunnittelun ja 

organisaationstrategiat liittyvät toisiinsa. Uudelleensuunnittelustrategian tulee vastata 

organisaation tavoitteita. Tutkielman tulosten mukaisesti uudelleensuunnittelu-projektin 

johtaminen vaatii organisaation johdolta tiimityöskentelyn-, projektien- ja 

muutostenhallintataitoja. Heikkinen ja Jäntti (2012) ovat todenneet, että 

muutostenhallintaa voidaan kehittää muutostenhallintamenetelmän avulla. 

10.2 Tutkimuksen rajoitukset 

Tutkielman aikaisempi tutkimusosio sisältää tietoa IT-palveluprosessin kehittämisestä. 

IT-palvelutuotannon tietämys koskee erityisesti IT-palveluja tuottavia organisaatioita. 

Suositus Selitys

Tallennus pilvipalveluun Suunnitelmien ylläpito, analysointi, jakelu

Iteratiivinen Vaiheiden toisto

Inkrementaalinen Jatkuvasti kasvava 

Projektitoiminta Projektitoiminnan toimintamallit

Moniammatilliset uudelleen- Ammattilaisten kommunikointi,

suunnittelutiimit henkilöstön ja työntekijöiden

osallistuminen uudelleensuunnitteluun

Muutosjohtaminen Inhimilliset ja sosiaaliset muutokset

uudelleen-suunnittelussa ja toteutuksessa

Koulutus, harjoittelu Työtehtävien muutokset uudelleensuunnittelun

vuoksi

Johdon tuki Vastuu muutosten toteutuksesta ja koulutuksesta
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IT-palvelutuotanto liittyy prosessien ja informaatiojärjestelmien uudelleensuunnitteluun 

esimerkiksi ISO/IEC 2000 standardin vaatimuksien perusteella. 

Tutkielmassa tutkittiin uudelleensuunnittelun ja informaatioteknologian riippuvuuksia. 

Merkittävin löytö oli ARIS-suunnittelumenetelmä joka mahdollistaa 

kontekstipainotteisen suunnittelun. Lisäksi tutkielmassa on selvitetty 

liiketoimintaprosessien suosituimpia uudelleensuunnittelumenetelmiä ja suunnitteluun 

liittyviä standardeja. 

Tutkielmassa on huomioitu ERP- ja BPR-järjestelmien yhdistämisen mahdollisuudet. 

Yksi tärkeä uudelleensuunnitteluun liittyvä asia on sosiotekninen suunnittelu. 

Sosiotekninen suunnittelu on huomioitu Luna-Reyes ja muiden (2005) esittämän 

käytännön esimerkin, ETHICS-menetelmän, SSDM-menetelmän ja S-A-menetelmän 

mukaisesti. Uusien informaatiojärjestelmien innovointia ja teollisen internetin 

mahdollisuuksia on esitelty kahden tieteellisen artikkelin perusteella. Tutkielmassa on 

tarkasteltu standardimuotoisen UML-notaation soveltamista uudelleensuunnitteluun. 

UML-notaation avulla uudelleensuunnittelua voidaan laajentaa informaatiojärjestelmän 

toimintojen ja ohjelmistorakenteen mallintamiseen. 

Tutkielmassa on noudatettu suunnittelutiedetutkimusmenetelmää. Tutkielman aikaisempi 

tutkimusosio sisältää tieteellisiä tutkimusartikkeleita joiden perusteella tutkielmassa on 

kehitetty liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien 

uudelleensuunnittelumenetelmä. Suunnittelumenetelmää on demonstroitu 

puuelementtitehtaan myyntiprosessin uudelleensuunnittelussa. Demonstrointitilanteessa 

testattiin tutkielmassa esitettyjä uudelleensuunnittelumenetelmiä. Suunnittelumenetelmiä 

käytettiin oleellisten uudelleensuunnittelutehtävien demonstroimiseen. 

Demonstrointitulokset on evaluoitu valmiiden kysymysten perusteella 

demonstrointitilanteessa. Kysymyksiin vastasi tehtaan suunnittelija opiskelijan 

ohjauksessa. Demonstrointitilanteessa ei demonstroitu suunnitelmien toteutusta 

käytännössä ja uuden informaatiojärjestelmän toteutusta. Lisäksi demonstrointivaiheessa 

ei voitu testata uusien prosessien hyötyä käytännössä. 

Tutkielmassa kehitetty suunnittelumenetelmä on evaluoitu puuelementtitehtaan 

suunnittelijalta saatujen haastatteluvastausten perusteella. Lisäksi menetelmän evaluointi 

perustuu tutkielmassa laadittuihin taulukon 17 mukaisiin evaluoinnin perusteisiin. 

10.3 Uusien tutkimuksien mahdollisuudet 

Lisätutkimuksissa voisi tutkia uudelleensuunnittelun suunnitelmien toteuttamista 

käytännössä. Tutkimus voisi perustua informaatiojärjestelmän ohjelmoijan näkökulmaan. 

Lisäksi Excel-ohjelmien toimintojen käyttämisen helpottaminen voisi olla yksi osittain 

tähän tutkimukseen liittyvä asia. Esimerkiksi Excel-ohjelmaan voisi lisätä käyttöliittymä 

toimintoja. Toimintoja voisivat olla tietojen tallentaminen ja haku tietokannasta. 

Yksi mahdollinen lisätutkimuksen kohde voisi olla uudelleensuunnittelutiimien 

toimivuus käytännössä. Tutkimuksessa voisi selvittää esimerkiksi seuraavia asioita. 

Miten tiimien päätöksenteko toimii? Miten tiimit toimivat, kun uuden järjestelmän 

vaatimukset muuttuvat ja ohjelmointi on jo aloitettu? 

Lisäksi uudelleensuunnittelulle asetettujen vaatimusten tutkiminen voisi olla uuden 

tutkimuksen aihe. Tutkimuksessa voisi selvittää seuraavia asioita. Mitä vaatimuksia 

ulkoistaminen asettaa uuden järjestelmän suunnitteluun, jos yritys ulkoistaa tai tilaa 

uuden informaatiojärjestelmän kehittämisen toiselta yritykseltä? 
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Uusi tutkimus voisi sisältää myös seuraavan idean. Prosessien ja informaatiojärjestelmien 

uudelleensuunnittelua varten kehitettävän ohjelman kehittäminen. Uudessa ohjelmassa 

voisi olla käyttäjää ohjaavia toimintoja. 
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Liite A. Lyhenteet 

ERP (Enterprise resource planning) Yritysten toiminnanohjausjärjestelmä 

BPR (Business process reengineering) Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu 

ISO 9001:2000-standardi (International Standard Organization) 

Laadunhallintajärjestelmä, perusteet ja sanasto 

UML (Unified Modeling Language) Standardoitu graafinen mallinnuskieli 

DS (Design science) Suunnittelutiede 

DSRM (Design science research methodology) Tulokseen perustuva 

informaatioteknologian tutkimusmetodologia. 

S-A framework (State-Activity framework) Uudelleensuunnittelun yhdistelmämenetelmä 

DSR (Design science research) Tulokseen perustuva informaatioteknologian 

tutkimusmetodologia. 

IT (Information technology) 

ITIL v.3 (Information Technology Infrastructure Library version 3) 

ISO/IEC 20000 (International Standard Organization/International Electrotechnical 

Commission 20000) Palveluiden hallinta standardi 

CSF (Critical success factor) Kriittinen menestystekijä  

KPI (Key performance indicator) Suorituskykymittari 

CRM (Customer relationship management) Asiakkuudenhallinta 

ITIL v.3 (Service Strategy) Palvelu strategia 

ITIL v.3 (Service Design) Palvelun suunnittelu 

ITIL v.3 (Service Transition) Palvelun muutos 

ITIL v.3 (Service Operation) Palvelutuotanto 

ITIL v.3 (Continual Service Improvement) Palvelun jatkuva parantaminen 

CSI (Continual Service Improvement) Jatkuva palvelun parantaminen 

ITSM (Information technology service level management) IT-palveluiden hallinta 

SMS (Service management system) Palveluiden hallintajärjestelmä 

PIR (Post-implementation review) Muutostenhallintamenetelmä 

IS (Information system) Informaatiojärjestelmä 
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USA (United States of America) Amerikan yhdysvallat 

ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) Yleinen metodologinen 

toimintamalli ja liiketoimintaprosessien mallinnustyökalu 

CPI (Continual process improvement) Jatkuva prosessin parantaminen 

ISO 9XXX (International Standard Organization 9XXX) Organisaatioiden toiminnan 

johtamisen, laadunhallinnan ja laadunvarmistuksen standardi 

TQM (Total quality management) Kokonaisvaltainen laatujohtamisen malli 

SPI (Software process improvement) Ohjelmistokehitysprosessin parantaminen 

CEO (Chief executive officer) Toimitusjohtaja 

RFID (Radio frequency identification) Radiotaajuinen etätunnistus 

IoT (Internet of things) Teollinen internet 

SSDM (Soft System Dynamics Methodology) Dynaaminen 

järjestelmänsuunnittelumenetelmä 

SD (System Dynamics) Järjestelmänsuunnittelumenetelmä 

SSM (Soft System Methodology) Järjestelmänsuunnittelumenetelmä 

PERT-CPM (Project evaluation and review technique - Critical Path Method) Peräkkäin 

suoritettavien asioiden kaavio ja kriittinen polku 

ETHICS (Effective Technical and Human Design of Computer-based Systems) 

Sosiotekninen järjestelmänsuunnittelumenetelmä 

QFD (Quality function deployment) Asiakasvaatimusten muuttaminen 

tuotevaatimuksiksi 

CASE (Computer-aided software engineering) Sovellus jolla voidaan suunnitella ja 

toteuttaa uusia tietokonesovelluksia. 
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Liite B. Suunnittelumenetelmä ja tutkimustehtävät 

Tämä liite B sisältää tutkielmassa kehitetyn suunnittelumenetelmän vaiheet- ja 

vaihetehtävät. 

Visiointivaihe 

Vaihetehtävä S1A1, Yrityksen johdon sitoutuminen ja visio, ”Search conference” 

Koska ”stakeholder” sana voi tarkoittaa osakkeenomistajia tai 

uudelleensuunnitteluprojektiin liittyviä henkilöitä, niin tämän tehtävän suorittamiseen 

voivat osallistua kaikki uudelleensuunnitteluprojektiin liittyvät henkilöt tai 

henkilöstöryhmien edustajat. 

 

1.1 Kuvaus muutoksen tarpeesta. 

 

1.2 Uudelleensuunnittelun tasot ja toiminnot (Ei S-A menetelmän mukaisia) 

 

- Päätavoite (Visio). Tekstimuotoinen kuvaus. 

 

- Uusien liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien ”stakeholderit” ja 

motivaatio uusille prosesseille ja informaatiojärjestelmille. Tulokset taulukoidaan 

seuraavaan taulukkoon yksi. 

Taulukko 1. Esimerkkitaulukko prosessien ja informaatiojärjestelmien 

”stakeholderit”. 

 

 

Vaihetehtävä S1A4, Prosessien valinta, ”Prosessien priorisointimatriisi” 

Tässä tehtävässä tunnistetaan yrityksen kriittiset menestystekijät (CSF) ja 

liiketoimintaprosessit (Px-Pn). Kettingerin ja muiden (1997) tekemän tutkimuksen 

mukaan kriittiset menestystekijät ovat tekijöitä joita täytyy jatkuvasti monitoroida, jotta 

yritys menestyy. 

Tunnistetut prosessit ja lyhyt kuvaus prosessista. 

1. Esimerkki prosessi P1 

2. Esimerkki prosessi P2 

 

Kriittiset menestystekijät 

1. Esimerkki CSF1 

2. Esimerkki CSF2 

Stakeholder Motivaatio
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Lopuksi seuraavaan taulukkoon kaksi taulukoidaan kriittiset menestystekijät (CSF) ja 

tunnistetut liiketoimintaprosessit (P1…). Jos prosessi vaikuttaa kovasti kriittiseen 

menestystekijään, niin prosessi on olennainen yrityksen liiketoiminnassa ja se saa kaksi 

pistettä. Jos prosessilla ei ole kovin paljon merkitystä kriittisen menestystekijän 

saavuttamiseksi, niin prosessi on toivottava ja se saa yhden pisteen. Prosessi voidaan 

jättää myös ilman pisteitä. 

Taulukko 2. Esimerkkitaulukko prosessien ja kriittisten menestystekijöiden 

priorisointimatriisi. 

 

Taulukon kaksi perusteella eniten pisteitä saanut prosessi voidaan valita 

liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien uudelleensuunnittelun kohteeksi. 

Lisäksi tässä tehtävässä voidaan tehdä matriisi joka sisältää kustannus ja riski mittarit. Jos 

yksittäisen prosessin kustannukset jaetaan arvioidulla riskitekijällä, niin saadaan mittari, 

joka voidaan merkitä taulukon kaksi CSF-mittarin paikalle. 

Alustusvaihe 

Vaihetehtävä S2A4, Ulkoisten prosessien määrittely, asiakasvaatimukset, QFD 

Tässä tehtävässä määritellään asiakasvaatimukset. Tehtävän aluksi asiakasvaatimukset ja 

prosessi- ja tuotevaatimukset luetteloidaan. Kettingerin ja muiden (1997) tutkimuksessa 

ei luokiteltu asiakasvaatimuksia. Tässä tutkielmassa asiakasvaatimukset luokitellaan 

toiminnallisiin ja laadullisiin vaatimuksiin. Lopuksi asiakasvaatimukset taulukoidaan 

prosessi- ja toiminnallistenvaatimuksien kanssa seuraavan kuvan yksi mukaiseen QFD-

matriisiin. 

Prosessit Critical Success Factors (CSF) Pisteet

C1 C2 C3

P1 O 2

P2

P3 T T O 4

Selitys: Olennainen = O (2 pistettä), toivottava = T (1 piste)
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Kuva 1. Esimerkkikuva asiakasvaatimukset ja toiminnalliset vaatimukset, QFD (Quality 
function deployment). 

Tehtävässä käytetty QFD-matriisi ja kuvan yksi tyhjä QFD-matriisipohja on ladattavissa 

internetistä (QFD online, http://www.qfdonline.com/templates/). Matriiseja voidaan 

ketjuttaa esimerkiksi seuraavasti. Tehdään esimerkiksi kolme QFD-matriisia seuraavien 

vaatimuksien perusteella: asiakasvaatimukset verrattuna toiminnallisiin vaatimuksiin, 

toiminnalliset vaatimukset verrattuna tuotevaatimuksiin ja tuotevaatimukset verrattuna 

osa- tai materiaalivaatimuksiin. Matriisiin syötetään vaatimuksien tärkeydet lukuarvona 

ja päätetään vaatimuksien yhteydet toisiinsa lukuarvojen 1-9 perusteella. Lisäksi taulukon 

yläosaan merkitään vaatimuksien korrelaatiot taulukon soluvalikon avulla. Taulukon 

alareunaan merkitään vaatimuksien mahdolliset tavoite- ja raja-arvot ja vaatimuksien 

toteuttamisen vaikeus lukuarvona 0-10. Taulukkopohja laskee automaattisesti 

vaatimuksien keskinäisen suhteellisen painoarvon. Merkittävä lopputulos on 

vaatimuksien yhteys- ja tärkeysarvojen tulo. Tulo ilmoitetaan vaatimusten paino- tai 

tärkeysarvona. Taulukon oikeassa reunassa voidaan tehdä oman yrityksen ja kilpailevien 

yritysten vaatimuksien vertailua. 

  

http://www.qfdonline.com/templates/
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Diagnosointivaihe 

Vaihetehtävä S3A1, Olemassa olevien prosessien dokumentointi, ”Aktiviteettikaavio 

(UML)” 

Tässä tehtävässä dokumentoidaan visiointivaiheessa tunnistetut prosessit. Dokumentointi 

tehdään kuvassa kahdeksan esitetyn aktiviteettikaavion mukaisesti. 

Vaihetehtävä S3A2, Olemassa olevien prosessien analysointi, ”Kalanruotukaavio ja 

ISO 9001:2000-standardin mukainen prosessien laatuluokittelu” 

Tämä tehtävä tehdään kalanruotukaavion mukaisesti. Kettingerin ja muiden (1997) 

tutkimuksen mukaan kalanruotukaavion avulla voidaan ratkaista tunnistettuja ongelmia. 

Kalanruotukaavion avulla pyritään löytämään prosessien ongelmat ja ongelmien syyt. 

Kalanruotukaavio on esitetty seuraavassa kuvassa kaksi. 

 

Kuva 2. Esimerkkikuva kalanruotukaaviosta. 

Kuvan kaksi mukaisesti kalanruotukaavioon kerätään ongelmaan vaikuttavat tekijät. 

Esimerkiksi henkilöstö voidaan luokitella resurssiksi. Henkilöstöön vaikuttamalla 

voidaan saavuttaa parempi laatu. 

Lisäksi tässä tehtävässä tehdään ISO 9001:2000-standardin mukainen prosessien 

laatuluokittelu. Luokiteltavat prosessit on ensin tunnistettu visiointivaiheen 

vaihetehtävässä S1A4. Luokittelu tehdään seuraavan taulukon kolme mukaisesti. 

Taulukko 3. Esimerkkitaulukko ISO 9001:2000-standardin mukainen prosessien 

laatuluokittelu (ISO-standardin käyttöä ei ole esitetty S-A-menetelmässä). 

 

Esimerkkitaulukkoon kolme on luokiteltu neljä prosessia. Prosessit on merkitty merkillä 

(Px). 

 

Prosessin tyyppi

Operatiivinen (Tuotantoprosessit)

P1

P3

Hallinnollinen (Suorituskyky, informaatio/vahvuudet, 

henkilöstöhallinto, resurssien allokointi)

P2

P4
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Uudelleensuunnitteluvaihe 

Vaihetehtävä S4A1, Määritä ja suunnittele uudet prosessikonseptit, ”SSDM” 

Tämä tehtävä tehdään SSDM-menetelmän vaiheiden 1-8 mukaisesti. Vaiheessa kuusi ei 

tehdä PERT-CPM- ja Gantt-kaavioita, koska kyseisiä kaavioita voidaan käyttää 

työvaihejärjestyksen kuvaamiseen ja aikatauluttamiseen. Tässä tutkielmassa kuvataan 

työjärjestyksiä aktiviteettikaavion ja ”use case”-kaavioiden avulla. Vaiheessa kuusi 

korjataan SSDM-menetelmän vaiheessa neljä tehdyt konteksti- ja kausaalidiagrammit. 

Vaihetehtävä S4A3, Suunnittele henkilöstöresurssien rakenne, ”SSDM” 

Tämä tehtävä tehdään SSDM-menetelmän vaiheessa kuusi. Tulokset dokumentoidaan 

tekstimuotoisesti ja organisaatiokaavion avulla. Organisaatiokaaviossa kuvataan 

organisaation rakenne kappaleessa 7.2 kuvatulla tavalla käyttämällä luokkakaaviota 

organisaatiorakenteen kuvaamiseen. 

Vaihetehtävät: Uusien prosessien prototyypit ja yksityiskohtainen suunnittelu 

(S4A2) ja analysoi ja suunnittele informaatiojärjestelmä (S4A4), ”Use Case- ja 

aktiviteettikaavio” 

Nämä tehtävät on yhdistetty samaan tehtävään, koska ensin suunnitellaan uudet 

liiketoiminta- ja informaatiojärjestelmät erottamatta niitä toisistaan. Tarvittaessa 

informaatiojärjestelmän suunnitelmia voidaan tarkentaa. Informaatiojärjestelmän 

yksityiskohtaisen suunnittelun tutkiminen ei kuulu tämän tutkimuksen 

tutkimusalueeseen. 

Toteutusvaihe 

Suunnitelmien toteuttaminen ei kuulu tämän tutkimuksen tutkimusalueeseen. 

Vaihetehtävä S5A1, Uudelleenorganisointi, ”SSDM ja Force field analysis” 

Tässä tehtävässä tehdään ”Force field analysis”-menetelmää käyttäen selvitys 

liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien muutosta vastustavista asioista. 

Tulosten perusteella voidaan tarvittaessa palata iteratiivisesti korjaamaan ja poistamaan 

ongelmia aiheuttavia tekijöitä jo valmiisiin liiketoimintaprosessien ja 

informaatiojärjestelmien suunnitelmiin. Seuraavassa kuvassa kolme on kuvattu ”Force 

field analysis”-menetelmän tuloksena tehty kaavio. 
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Kuva 3. Esimerkkikuva ”Force field analysis”-kaavio. 

Kuvan kolme mukaisesti kaavioon kuvatun keskiviivan yläpuolella on muutosta 

vastustavat asiat ja viivan alapuolella on muutosta edistävät asiat. Esimerkiksi 

uudelleensuunnittelua edistävä asia yksi on yhteydessä kumpaankin 

uudelleensuunnittelua hidastavaan asiaan. Uuden teknologian käyttö on yhteydessä 

hidastavaan asiaan yksi: ”Suuri järjestelmä”. 

Evaluointivaihe 

Vaihetehtävä S6A1, Prosessien hyötysuhteen evaluointi, ”Tutkimus, haastattelu 

(valmiit kysymykset)” 

Tehtävän suorittamista varten noudatetaan seuraavaa kysymys- tai tarkistusluetteloa: 

- Varmistetaan, että tehtävän S1A1 mukaiset uudelleensuunnittelun tavoitteet on 

sisällytetty suunnitelmiin? 

- Verrataan vanhojen ja uusien prosessien kriittisiä menestystekijöitä toisiinsa. Jos 

uusista prosesseista löytyy puutteita, niin palataan suunnittelumenetelmän 

aikaisempiin vaihetehtäviin ja korjataan suunnitelmat. 

- Varmistetaan, että vaihetehtävässä S2A4 määritellyt asiakasvaatimukset on 

sisällytetty uudelleensuunnitteluvaiheen S4 lopputuloksena syntyneisiin 

suunnitelmiin. 

Vaihetehtävä S6A2, Jatkuvaan kehitysprosessiin yhdistyminen, ”TQM” 

Yhdistetään tässä tutkielmassa kehitetty suunnittelumenetelmä ja yrityksen käytössä 

oleva jatkuva laatujohtamisen menetelmä tai käyttö. Jos yritys ei ole määritellyt 

laatujohtamisen menetelmää, niin se tulisi ISO 9001:2000-standardin mukaan määritellä. 
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Liite C. Tutkimustehtävävastaukset 

Visiointivaihe 

Vaihetehtävä S1A1, Yrityksen johdon sitoutuminen ja visio, ”Search conference” 

1.1 Kuvaus muutoksen tarpeesta. 

Myynnin asiakirjat eivät aina ole sovitussa muodossa sovitussa tallennuspaikassa. 

 

1.2 Uudelleensuunnittelun tasot ja toiminnot (Ei S-A menetelmän mukaisia) 

- Päätavoite (Visio), Tekstimuotoinen kuvaus. 

Myynnin asiakirjat ovat aina vakiomuotoisena, täydellisinä ja oikeaan aikaan 

sovitussa tallennuspaikassa. 

 

Taulukko 1. Prosessien ja informaatiojärjestelmien ”stakeholderit”. 

 
 

Vaihetehtävä S1A4, Prosessien valinta, ”Prosessien priorisointimatriisi” 

Taulukko 2. Kriittiset menestystekijät (CSF). 

 

  

Prosessi Stakeholder Vastuuhenkilö Motivaatio

P1 Myynti Nimi Tilausten käsittely ja raportointi helpottuu, 

kun asiakirjat ovat määrämuotoisia.

P2 Suunnittelu Nimi Suunnittelu on helpompaa, kun asiakirjat ovat aina

saatavilla ja niistä löytyy kaikki tarvittava tieto.

P3 Hankinta Nimi Hankinta helpottuu, kun kaikki tieto on saatavilla

määrämuotoisena, ja myyntiä tehdään ainoastaan

sallitulla tuotevalikoimalla.

P4 Tuotanto Nimi Tuotannon tekeminen helpottuu, kun myynti myy 

enää speksattuja tuotteita.

P5 Rakentaminen Nimi Rakentaminen onnistuu paremmin, kun edelliset

vaiheet ovat kunnossa.

P6 Tuki ja johto Nimi Raportointi ja ennustaminen onnistuvat paremmin,

kun dataa on järkevämmin saatavilla.

Tunnus Kriittinen menestystekijä

C1 Tiedon sujuva liikkuminen

C2 Tiedon analysoinnin mahdollisuus

C3 Tiedon määrämuotoisuus
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Taulukko 3. Prosessien ja kriittisten menestystekijöiden priorisointimatriisi. 

 
 

Alustusvaihe 

Vaihetehtävä S2A4, Ulkoisten prosessien määrittely, asiakasvaatimukset, QFD 

Taulukko 4. QFD matriisi. 

 

 

Taulukossa kaksi on vaaka-akselilla taulukoituna asiakasvaatimuksia. Tässä matriisissa 

asiakkailla tarkoitetaan tuotantolaitoksen suunnittelijoita. Matriisin yläreunan 

toiminnalliset vaatimukset ovat uuden järjestelmän toiminnallisia vaatimuksia. Matriisin 

alareunaan on merkitty vaatimuksien tavoitteita. 

Prosessit Pisteet

C1 C2 C3

P1 1 1 2 4

P2 2 1 2 5

P3 2 1 2 5

P4 1 1 2 4

P5 1 1 2 4

P6 2 2 2 6

Kriittinen menestystekijä (CSF)
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Diagnosointivaihe 

Tehtäviä S3A1 ja S3A2 ei tehty, koska uuden järjestelmän suunnitelmien ja kaavioiden 

avulla voidaan kuvata tarvittavat uudet prosessit. 

Vaihetehtävä S3A2, Olemassa olevien prosessien analysointi, ”Kalanruotukaavio ja 

ISO 9001:2000-standardin mukainen prosessien laatuluokittelu”. 

Taulukko 5. ISO 9001:2000-standardin mukainen prosessien laatuluokittelu 

(ISO-standardin käyttöä ei ole esitetty S-A-menetelmässä). 

 

  

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Huomioi, että seuraavat asiat on taulukoitu:

dokumenttien kontrollointi, tallenteiden kontrollointi, sisäinen auditointi,

ei vaatimusten mukaisten tuotteiden kontrollointi, korjaavat toimenpiteet ja ehkäisevät toimenpiteet.

Prosessin tyyppi

Operatiivinen (Tuotantoprosessit)

Hallinnollinen (Suorituskyky, informaatio/vahvuudet,

henkilöstöhallinto, resurssien allokointi)
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Uudelleensuunnitteluvaihe 

Vaihetehtävä S4A1, Määritä ja suunnittele uudet prosessikonseptit, ”SSDM” 

Taulukko 6. CATWOE-analyysi. 

 

 

 

Kuva 1. Kausaalidiagrammi. 

 

  

CATWOE Akronistikon selitykset

C Suunnittelu

A Suunnittelu, hankinta, tuotanto, rakentaminen, tuki ja johto

T Myynnin asiakirjat ovat aina vakiomuotoisena, täydellisinä ja oikeaan 

aikaan sovitussa tallennuspaikassa.

W Myyntiä tehdään monilla eri "ohjelmilla" ja dokumentaatio ja

käytänteet ovat sekalaisia.

O Myyntiprosessin omistaja

E Muun organisaation paine muuttaa toimintamallia, muun

organisaation tuki ja ammattitaito on käytettävissä.
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Vaihetehtävä S4A3, Suunnittele henkilöstöresurssien rakenne, ”SSDM” 

 

Kuva 2. Myynnin uusi organisaatiokaavio. 

Vaihetehtävät: Uusien prosessien prototyypit ja yksityiskohtainen suunnittelu 

(S4A2) ja analysoi ja suunnittele informaatiojärjestelmä (S4A4), ”Use Case- ja 

aktiviteettikaavio” 

 

Kuva 3. Uuden myyntijärjestelmän ”Use case”-kaavio. 

Kuvan 3 selitykset: 

- Kaikki tarjoukset tehdään samalla ohjelmalla, joka on standardisoitu käyttämään 

vakiotuotteita ja tuottaa vain vakiomuotoisen ulostulon. 

- Tilaus saadaan muuttamalla jo tehty tarjous "tilaukseksi" samalla ohjelmalla. 

- Tilausvahvistus tulee samasta ohjelmasta standardimuotoisena tilaukseksi 

muuttamisen jälkeen. 

- Tilausvahvistus tallentuu automaattisesti järjestelmään vakiomuotoisena ja 

vakiopaikkaan. 

- Seuraavien prosessin toimijoilla on pääsy dokumenttien tallennuspaikkaan. 
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Kuva 4. Uuden myyntijärjestelmän aktiviteettikaavio. 
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Toteutusvaihe 

Vaihetehtävä S5A1, Uudelleenorganisointi, ”SSDM ja Force field analysis” 

 

Kuva 3. Force field analysis. 

Evaluointivaihe 

Vaihetehtävä S6A1, Prosessien hyötysuhteen evaluointi, ”Tutkimus, haastattelu 
(valmiit kysymykset)” 

- Varmistetaan, että tehtävän S1A1 mukaiset uudelleensuunnittelun tavoitteet on 

sisällytetty suunnitelmiin. 

 

 Uuden järjestelmän kehittäminen aloitetaan tärkeimmistä toiminnoista. 

Käyttäjä voi testata valmiita toimintoja ja samalla järjestelmään lisätään 

tarvittavia uusia toimintoja. 

 

- Verrataan vanhojen ja uusien prosessien kriittisiä menestystekijöitä toisiinsa. Jos 

uusista prosesseista löytyy puutteita, niin palataan suunnittelumenetelmän 

aikaisempiin vaihe-tehtäviin ja korjataan suunnitelmat. 

 

 Määritellyt kriittiset menestystekijät ovat uuden prosessin ja järjestelmän 

menestystekijöitä. 

 

- Varmistetaan, että vaihetehtävässä S2A4 (QFD-kaavio) määritellyt 

asiakasvaatimukset on sisällytetty uudelleensuunnitteluvaiheen S4 

lopputuloksena syntyneisiin suunnitelmiin. 

 

 Hinnoittelu-näkymän toimintojen kehittäminen järjestelmän muiden 

tärkeiden toimintojen ohjelmoimisen jälkeen. Voidaan lisätä 

tarjouskampanjan hinnat. 

Vaihetehtävä S6A2, Jatkuvaan kehitysprosessiin yhdistyminen, ”TQM” 

 Uutta järjestelmää kehitettäessä huomioidaan tuotannon muutokset. Uuden 

järjestelmän päivitettävyys ja muokattavuus ominaisuuksia kehitetään ja kyseiset 

vaatimukset huomioidaan järjestelmän kehityksessä. 
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Liite D. Suunnittelumenetelmän evaluointikysymykset 

1. Miten ISO 9001:2000-standardin mukaiset prosessit: dokumenttien kontrollointi, 

tallenteiden kontrollointi, sisäinen auditointi, ei vaatimusten mukaisten tuotteiden 

kontrollointi, korjaavat toimenpiteet ja ehkäisevät toimenpiteet voitaisiin löytää 

yritysten käytössä olevista liiketoimintaprosesseista ja informaatiojärjestelmistä. 

 

2. Miten tutkimuksessa käytetyt menetelmät auttoivat muuttamaan uusien 

liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien vaatimuksia uusien prosessien 

ja järjestelmien toiminnoiksi? 

 

3. Mitä suunnitteluvaiheita tai -menetelmiä lisäisit tai poistaisit tutkimuksessa 

käytetystä suunnittelumenetelmästä? 

 

4. Miten uusien liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien vaatimuksia 

voitaisiin helposti muuttaa prosessien ja järjestelmien toiminnoiksi? 

 

5. Jos tutkimuksessa tehdyistä liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien 

suunnitelmista puuttuu jokin oma ideasi, niin miten sen voisi dokumentoida tai 

toteuttaa? 

 

6. Kuinka yleisiksi arvioit käytännön kokemuksen perusteella tutkimuksessa 

käytettyjä suunnitteluvaiheita ja -tehtäviä? 

 

7. Mitä muuta haluaisit kertoa tutkimuksesta? 

 


