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1 Johdanto 

Rakennettu ympäristö toimii yhteiskunnan kulmakivenä tarjoamalla puitteet ja alustan yhteiskunnan 

toiminnalle. Sekä julkinen että yksityinen sektori hyödyntävät monipuolisesti yhteiskunnan 

rakenteita tuottaessaan palveluita ja tuotteita. Tällöin rakenteiden toiminnallisuus vaikuttaa koko 

yhteiskunnan tehokkuuteen. Rakennetun ympäristön hyvä toiminnallisuus voi muodostua 

kilpailueduksi yrityksille ja yhteisöille, mikäli se tarjoaa tehokkaan alustan toiminnan 

toteuttamiselle. Täten rakennettu ympäristö on kansallisen kilpailukyvyn näkökulmasta keskeinen 

menestystekijä.  

Monet kehittyvät maat ovat investoineet merkittävästi rakennetun yhdyskunnan kehittämiseen 

luodakseen perustan talouden kasvulle. Myös Suomessa rakennetun ympäristön kehittäminen 

sisältää merkittävän mahdollisuuden parantaa yritysten kilpailukykyä ja tehostaa julkisen sektorin 

tarjoamien palveluiden tuottamista. Samalla kehittyy myös rakennetun ympäristön parissa toimivien 

organisaatioiden kilpailukyky sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla.  

1.1  Tutkimuksen tausta  

Suomessa rakennettuun ympäristöön on sitoutunut merkittävä omaisuusmassa: 75 % Suomen 

kansallisvarallisuudesta. Pelkästään rakennuksiin on sitoutunut 320 miljardia euroa ja vuosittainen 

rakentamisen arvo on noin 15 miljardia euroa. (ROTI 2009.) Näin ollen rakennettu ympäristö 

muodostaa merkittävän toimintakentän koko yhteiskunnan kannalta. Tästä huolimatta rakennetun 

ympäristön tila on alkanut hiljalleen rappeutua, ja samalla on muodostunut rakennetun ympäristön 

korjausvelkaa 30-50 miljardia euroa (ROTI 2009). Rakennetun ympäristön ylläpitämiseksi 

tarvittaisiin jopa 1,9-kertainen sijoitus nykyiseen verrattuna, jotta tämänhetkinen taso voitaisiin 

säilyttää. Samaan aikaan rakennettu ympäristö on uusien haasteiden edessä. Muutoksien syinä ovat 

globaalit muutosajurit, kuten ilmastonmuutos ja teollisen tuotannon siirtyminen kehittyviin maihin. 

Näihin muutoksiin rakennetulta ympäristöltä vaaditaan joustavuutta, jotta se tukisi muun 

yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaa. (Hiltunen 2009.) Lisäksi rakentamisen tuottavuuden 

kehitys ei ole vastannut tavoitteita viime vuosikymmeninä, minkä vuoksi toimintaa on pyrittävä 

kehittämään laajasti koko teollisuudenalalla (Haapasalo & Merikallio 2009). 

Rakennetun ympäristön kehittämisen tarve on tunnistettu useissa hankkeissa, kuten rakennetun 

yhdyskunnan tilahanke (ROTI 2009) ja Rakennettu ympäristö -hanke (Hiltunen 2009). Tavoitteena 

hankkeissa on ollut kiinnittää huomiota rakennetussa ympäristössä esiintyviin ongelmiin ja kehittää 

uusia toimintatapoja vastaamaan muutokseen. Ongelmiksi on havaittu esimerkiksi rakentamisen 

heikko laatu sekä toimitusketjun hajanaisuus ja lyhytjänteisyys (Silen 1997, Saarenpää 2010, 

Haapasalo & Merikallio 2009). Myös rakennusten ylläpidossa ja sen toteuttamisessa on havaittu 

ongelmia, mikä näkyy muun muassa korjausvelan muodostumisena. Tulevaisuudessa ylläpidon 

tarve ja merkitys kasvaa rakennuskannan vanhentuessa ja uudisrakentamisen vähentyessä. 
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Painopiste tuleekin siirtymään hiljalleen rakennusten elinkaaren aikaisen toiminnallisuuden 

ylläpitämiseen. (Vainio ym. 2002.) 

Rakennetulta yhdyskunnalta tullaan tulevaisuudessa vaatimaan myös parempaa palvelutasoa, 

jotta asiakkaiden kasvaneisiin ja muuttuneisiin tarpeisiin voitaisiin vastata. Rakennetun 

yhdyskunnan on pystyttävä muuntautumaan monipuolisesti asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin, 

kuten esteettömyyteen ja ympäristöystävällisyyteen. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisten 

palveluiden ja rakenteiden yhdistämistä toimivaksi kokonaisuudeksi. Tärkeänä muutosajurina toimii 

rakennetun yhdyskunnan toiminnan kehittäminen asiakastarpeita vastaavaksi. Tavoitteena on 

tilanne, jossa asiakas voi vaikuttaa ja ohjata toimintaa tarpeidensa mukaan, ja arvoketju voi 

hyödyntää asiakkaiden innovointipanosta. (Hiltunen 2009.) 

Samanaikaisesti julkista rakentamista ja palveluntarjontaa ollaan avaamassa yksityisten 

toimijoiden tarjottavaksi. Erityisen merkittävässä roolissa julkinen toimija on 

infrastruktuurisektorilla, jossa julkinen organisaatio toimii tilaajana. Julkisten hankintojen 

toteuttamiseksi onkin kehitetty uusia toimintamalleja – esimerkiksi Public-Private Partnership 

(PPP) -hanke – joiden avulla on pyritty mahdollistamaan joustavammat tavat toteuttaa julkisia 

rakennushankkeita ja palveluntarjontaa. Ongelmaksi on kuitenkin koettu kilpailulainsäädännön 

rajoitteet ja uusien innovaatioiden karkaaminen myös kilpailijoiden käsiin. Toimintamalleja 

kehittämällä voidaan kuitenkin saavuttaa kehittyneempiä ratkaisuja, joissa toimijat voivat keskittyä 

ydinliiketoimintaansa. (Lahdenperä 2005.) 

Useissa tutkimuksissa on pyritty vastaamaan edellä mainittuihin ongelmiin tutkimalla ja 

kehittämällä vain yhtä toimitusketjua kerrallaan. Varsinkin rakentamisen toimitusketjuja on 

tarkasteltu useissa tutkimuksissa, joissa tavoitteena on ollut rakentamisen tuottavuuden 

parantaminen. (Haapasalo & Merikallio 2009, London 2004, O’Brien ym. 2002, Koskela 2002). 

Kuitenkin kokonaisvaltaisen kehittämisen saavuttamiseksi on pystyttävä tutkimaan koko arvon 

tuottamisen ketjua. Koko arvoketjua tarkastelemalla voidaan välttää osaoptimointi, koska koko 

arvoketju voidaan sitoa asiakastarpeen täyttämiseen. Laajempi näkökulma mahdollistaa 

suorituskykyisempien ja innovatiivisten liiketoimintamallien sekä teknologioiden kehittämisen 

asiakastarpeen tyydyttämiseksi. Tarve laajemmalle rakennettuun yhdyskuntaan keskittyvälle 

tutkimukselle on esitetty myös Hiltusen (2009) raportissa. 

Toiminnan kehittämistä alihankkijoista toimittajiin on käytetty onnistuneesti muilla teollisuuden 

aloilla, kuten autoteollisuudessa. Pääosin käytetty menetelmä on arvoketjutarkastelu, joka ylittää 

toimijarajat ja keskittyy asiakkaan kokeman arvontuotannon analysointiin. Näin on voitu tehostaa 

toimintaa huomattavasti ja vastata entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Osoittamalla 

analyyttisesti uusia kehittyneempiä tuotantotekniikoita on koko arvoketjun analysoinnin avulla 

voitu myös muuttaa arvoketjun toimintatapoja. (Womack & Jones 1996.) 

Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään rakennetun yhdyskunnan tilaa laajasta näkökulmasta, 

jotta kokonaisuus voitaisiin havainnollistaa mahdollisimman kattavasti. Tavoitteena on analysoida 

koko rakennetun yhdyskunnan kiinteistöjen arvoketjujen toimintaa aina kaavoituksesta niiden 

purkamiseen. Lähtökohtana on asiakkaan tarve, ja sitä kautta asiakkaan kokema arvo, jonka 

muodostumista tutkitaan arvoketjutarkastelun avulla. Työn pääpaino on nykytilanteen 

kartoittamisessa, analyysin toteuttamiseksi tarvittavan menetelmän luomisessa sekä tärkeimpien 

kehitysalueiden kartoittamisessa. 

1.2  Tutkimusongelma 

Muilla teollisuudenaloilla arvoketjutarkastelua on käytetty onnistuneesti toiminnan 

kokonaisvaltaiseen kehittämiseen (Ohno 1988, Womack & Jones 1996, Womack & Jones 2009). 

Organisaatioiden toiminta ja sen kehittäminen on perustettava asiakkaan kokemaan arvoon 

(Osterwalder 2004, Porter 1985). Analysoinnin lähtökohtana onkin asiakkaan kokeman 
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arvontuotannon kehittäminen. Kuitenkaan aikaisemmin näin laajasta näkökulmasta tehtyjä 

tutkimuksia rakennettuun yhdyskuntaa ei ole toteutettu, joten tutkimuksen ensimmäisenä 

tavoitteena on rakentaa soveltuva analysointimalli, jolla arvon muodostumista voidaan tarkastella. 

Mallin vaatimuksena on kehityskohteiden esittäminen arvoketjuissa, jotta toimintaa voidaan 

kehittää rakennetussa yhdyskunnassa. 

Tutkimus on rajattu koskemaan kiinteistöjen arvoketjujen toimintaa. Kiinteistöjen tehokas 

toiminta on merkittävää tekijä, koska Suomessa kiinteistöihin on sitoutunut noin 50 % 

kansallisvarallisuudesta ja 71 % rakennetun ympäristön varallisuudesta. Tarkemmin tarkasteltaviksi 

valittiin koulukiinteistön, liikekiinteistön ja asunto-osakeyhtiön arvoketjut, jotka kattavat 

merkittävän osan Suomen rakennustyypeistä. Rakennettuun yhdyskuntaan kuuluvat myös 

infrastruktuuriverkostot, joita on käsitellyt Malvalehto (2010) omassa tutkimuksessaan. 

Rakennetun yhdyskunnan arvoketjujen toiminnan selvittämiseksi tutkitaan valittuja kiinteistöjä 

arvoketjuanalyysin avulla. Tutkimuksessa arvoketjujen analysoinnin avulla selvitetään toimijat ja 

toimijoiden roolit osana arvoketjua. Samalla selvitetään myös arvoketjujen toimintarakenne, mikä 

mahdollistaa toiminnan tehokkuuden kokonaisvaltaisen arvioinnin. Tällöin voidaan osoittaa alueet, 

joihin kehittämistä kannattaa suunnata.  

Arvoketjutarkastelun soveltamiseksi tarkastelussa on huomioitava rakennetun yhdyskunnan erot 

teolliseen tuotantoon. Esimerkiksi projektimainen toiminta ja pitkät elinkaaret vaikuttavat 

arvoketjuihin ja tätä kautta myös arvoketjujen tarkasteluun. Näin ollen onkin kehitettävä malli, joka 

on sovellettavissa kiinteistöjen arvoketjujen tarkasteluun.  

Tutkimuskysymykset asetetaan seuraavasti: 

1. Miten rakennetun yhdyskunnan arvoketjuja voidaan analysoida Lean-periaatteella? 

Ensimmäiseksi keskitytään muilla teollisuudenaloilla käytettyyn arvoketjutarkasteluun ja sen 

toteuttamiseen rakennetussa ympäristössä. Kirjallisuuden perusteella luodaan teoriaan perustuva 

analysointikonsepti, jonka avulla voidaan tutkia rakennetun yhdyskunnan arvoketjuja ja osoittaa 

niiden kehittämiskohteita.  

2. Mikä on rakennetun yhdyskunnan arvoketjujen nykytila? 

Toinen tutkimuskysymys kohdistuu arvoketjun toimijoiden ja niiden roolien selvittämiseen. Tiedon 

keräämiseksi toteutetaan haastattelut kolmeen eri rakennetun yhdyskunnan arvoketjuun. Koko 

elinkaaren huomioimiseksi haastattelut kohdistetaan kattavasti kaikkiin arvoketjun organisaatioihin. 

Arvoketjuista mallinnetaan niiden nykytila ja toimijoiden roolit. Lisäksi kerätyn tiedon 

analysointiin sovelletaan teoreettista viitekehystä, minkä avulla selvitetään rakennetun yhdyskunnan 

toimintaa tuotantojärjestelmänä. Tämä osio luo perustan kehitysalueiden osoittamiseen. 

3. Miten rakennetun yhdyskunnan arvoketjujen kokonaistehokkuutta voidaan kehittää? 

Kolmas tutkimuskysymys kohdistuu kehitysalueiden tunnistamiseen arvoketjuista. 

Tutkimuskysymyksen avulla pyritään osoittamaan arvoketjun potentiaaliset kehitysalueet, joiden 

avulla voidaan parantaa kiinteistöjen elinkaaren toiminnan tehokkuutta kokonaisvaltaisesti. 

Kehitysalueet perustuvat nykytila-analyysiin. Havaittujen kehitysalueiden vaikutuksiin ja 

implementointimahdollisuuksiin luodaan alustava analyysi, jonka perusteella kehitysalueet voidaan 

priorisoida. Lisäksi esitetään mahdollisia kehitysmalleja, joilla kehitysalueiden toimintaa voidaan 

parantaa. 

1.3  Tutkimusote ja -menetelmä 

Tässä osiossa esitetään lyhyesti työn toteuttamisen perusteita, työn eteneminen ja tutkimuksessa 

käytetyt menetelmät. Osion tavoitteena on selventää tutkimuksen toteuttamisprosessia, jotta 
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tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida. Lisäksi selvitetään perusteet tutkimusotteen valinnasta 

ja tutkimusaineiston keräämisestä.  

1.3.1  Tutkimusote 

Tutkimusongelmaan soveltuvan tutkimusotteen valinta ja määritteleminen on olennainen osa 

tutkimusta. Tutkimusote antaa puitteet ja suunnan uuden tiedon tuottamiselle. Tutkimusotteen 

valinnassa keskeiset kysymykset ovat (Olkkonen 1993): 

1. Mikä on vallitseva tiedontaso tutkittavasta ilmiöstä tai ilmiökokonaisuudesta? 

2. Minkälaista aineistoa on saatavissa? 

3. Minkälaisiin tuloksiin pyritään ja mikä on niiden merkitys tiedon kasvun kannalta? 

Tutkittavasta kohteesta eli rakennetusta yhdyskunnasta on tehty huomattava määrä tutkimuksia, 

mutta ne ovat keskittyneet vain tietyille osa-alueille, kuten kaavoitukseen, rakentamiseen tai 

kiinteistöjen johtamiseen (Ahlava & Edelman 2007, O’Brien ym. 2002, London 2004, Gustavsson 

& Marzec 2007, Lindholm 2006). Myös tutkimusmenetelmästä on olemassa jo tieteellistä aineistoa. 

Vastaavia arvoketjutarkasteluja on tehty muille teollisuudenaloille, kuten autoteollisuuteen (Shingo 

1989, Ohno 1988). Täten perustietoa on olemassa sekä tutkittavasta kohteesta eli rakennetusta 

yhdyskunnasta että menetelmästä eli arvoketjutarkastelusta. Kuitenkin kokonaiskuva rakennetun 

yhdyskunnan toiminnasta, kehitysalueista ja kehittämisestä on heikko eikä vastaavan laajuisia 

arvoketjutarkasteluja ole aikaisemmin tehty. 

Tutkimuksessa päädyttiin hyödyntämään teoreettista tietoa arvoketjutarkastelusta ja sen 

soveltamisesta, koska arvoketjutarkastelua on aikaisemmin testattu ja tutkittu merkittävästi muilla 

teollisuuden aloilla (Ks. esim. Womack & Jones 1996). Näin ollen arvoketjutarkastelusta on jo  

olemassa tutkittua ja julkaistua tietoa, jonka avulla voitiin luoda ymmärrys arvoketjutarkastelun 

toimintaperiaatteesta. Arvoketjutarkastelun teoreettisena pohjana käytettiin julkaistua alan 

kirjallisuutta painottaen journal-artikkeleita ja arvoketjuanalyysin perusteoksia. Lisäksi tehtiin 

katsaus uusimpiin rakennettua yhdyskuntaa käsitteleviin tutkimuksiin, joiden avulla voitiin luoda 

alustava ymmärrys rakennetun yhdyskunnan nykytilasta Suomessa. Teoriaosiossa hyödynnettiin 

muiden tieteenharjoittajien vastaavien tutkimuksien huomioita, koska tällä tavoin voitiin ottaa 

käytäntöön parhaat metodit ja luoda perustava ymmärrys tilanteesta pienemmillä resursseilla. 

   Tutkimuksessa käsiteltävien arvoketjujen mallintamiseksi tarvittava informaatio kerättiin 

haastatteluiden avulla. Haastattelumenetelmän käyttöön päädyttiin, koska aikaisempaa tietoa 

tutkimusympäristön arvoketjujen toiminnasta ei ollut ja osa tarvittavasta tiedosta on hiljaisena 

tietona arvoketjujen toimijoilla. Haastatteluiden toteuttamiseksi käytettiin strukturoitua 

kysymysrunkoa, jotta haastatteluista kerätty tieto olisi keskenään vertailukelpoista ja  kattaisi kaikki 

olennaiset alueet. Haastateltavien organisaatioiden valitsemiseksi tehtiin kirjallisuusselvitys 

rakennetun yhdyskunnan tärkeimpiin toimintoihin, ja näiden toimintojen toteuttajia valittiin 

haastatteluiden kohdeorganisaatioiksi. Haastatteluiden kattavuus varmistettiin asiantuntija-arvioilla. 

Tutkimuksen tarkastelu kohdistuu kolmeen kiinteistörakennuksen arvoketjuun. Arvoketjujen 

valinnassa merkittävimpinä tekijöinä olivat arvoketjun merkitys ja yleisyys koko rakennetussa 

yhdyskunnassa. Tutkimuksen arvoketjut rajattiin kiinteistöjen arvoketjuihin, koska näin 

arvoketjuista voitiin luoda yhtenäinen kokonaisuus ja ketjujen toimintaa voitiin vertailla.        

Kokonaisten toimialojen ja organisaatioiden ongelmiin ja kehittämiseen kohdistuva tutkimus on 

luonteeltaan soveltavaa tutkimusta, jonka tavoitteena on ratkaista organisaatioiden 

toimintaympäristössä esiintyviä ongelmia ja samalla synnyttää uutta tietoa tiedeyhteisön käyttöön 

(Gummesson 2000). Ongelmien moninaisuudesta ja kohdesidonnaisuudesta johtuen eri tapauksiin 

soveltuvat erilaiset tutkimusmenetelmät. Näin ollen teollisuustalouden tieteenalalla käytetään 

erilaisia tutkimusotteita tutkimuksen tarpeiden mukaan. Teollisuustalouden tutkimukset ovat 
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harvoin luokiteltavissa kokonaisuudessaan johonkin otetyyppiin, ja onkin tyypillistä, että 

tutkimuksen alku- ja loppuosat ovat otteiltaan erityyppisiä. Alkuosassa kehitetään usein 

teoriakehikko tai käsitejärjestelmä, jota käyttäen empiirinen aineisto kerätään ja käsitellään. 

(Olkkonen 1994.) 

Tämän tutkimuksen luonne on nykyisiä toiminnan haasteita käsittelevä. Tutkimuksessa pyritään 

tunnistamaan ja osoittamaan rakennetun yhdyskunnan olennaisimmat kehittämisen alueet. 

Tutkimuksessa pyritään luomaan kehitysalueiden lisäksi menetelmiä, joiden avulla ongelmat 

voidaan ratkaista. Haasteiden ratkaisemiseen tutkimuksessa hyödynnetään aikaisempia tutkimuksia 

ja kehitettyjä menetelmiä luotaessa kehitysehdotuksia rakennetun yhdyskunnan toiminnan 

tehostamiseksi. Tutkimuksessa pyritään myös kuvaamaan arvoketjujen toimintaa osana koko 

rakennettua yhdyskuntaa, koska näin voidaan huomioida arvoketjujen toimintaan vaikuttavia 

ulkopuolisia tekijöitä. Tutkimuksen empiriaosio pyrkii valittujen arvoketjujen avulla esittämään 

rakennetun yhdyskunnan tilaa ja näin mahdollistamaan arvoketjujen kehittämisen. Tutkimus ei pyri 

luomaan täysin yleistettävää mallia, mutta se tuottaa kuitenkin uutta tietoa myös teoreettiseen 

käyttöön lisäämällä ymmärrystä rakennetun yhdyskunnan toiminnasta ja kehittämisalueista.  

1.3.2  Tutkimusprosessi 

Tutkimuksen resurssit huomioiden arvoketjutarkastelu rajattiin kolmeen kiinteistöjen arvoketjuun. 

Tutkittavat arvoketjut ovat liikekiinteistö-, koulukiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöarvoketju. 

Tarkemmin arvoketjut on esitelty osiossa 3. Tutkimuksen toisessa osiossa esitellään 

tuotantojärjestelmien kehittämiseen ja erityisesti Lean-filosofian teoriaa kartoittamalla aikaisemmat 

tutkimukset sen käytöstä ja soveltamisesta. Lisäksi esitellään erilaisia työkaluja arvioida ja 

mallintaa arvoketjujen toimintaa. Osion lopuksi esitellään kokonaisuus, jota sovelletaan 

kolmannessa kappaleessa rakennetun yhdyskunnan arvoketjujen tarkasteluun. Tästä muodostuu 

tutkimuksen teoreettinen tausta. 

Kolmannessa kappaleessa esitellään arvoketjujen mallintamiseksi hankittu tieto ja sen analysointi 

teoriaosion analysointikonseptin avulla. Osion aluksi esitetään tiedon hankkimiseksi toteutettujen 

haastatteluiden toteuttamis- ja käsittelyperiaate sekä kuvaus tutkimusympäristöstä. Varsinaisessa 

arvoketjujen analyysissä kaikki kolme arvoketjua – liikekiinteistö-, koulukiinteistö-, ja asunto-

osakeyhtiöarvoketju – esitetään erikseen. Jokainen arvoketju analysoidaan toimijatasolla esittäen 

jokaisen toimijan rooli ja tehtävä arvoketjussa. Tämän jälkeen jokaista arvoketjua arvioidaan Lean-

tuotantojärjestelmänä muodostetun analysointikonseptin avulla. Lopuksi esitetään yhteenveto 

rakennetun ympäristön kiinteistöjen arvoketjujen nykytilasta ja kehitysalueista.  

Neljännessä osiossa esitellään jokaisesta arvoketjusta tärkeimmät huomiot ja kehittämisalueet. 

Kehittämisalueiden tunnistamiseksi hyödynnetään kolmannessa osiossa tuotettua tietoa arvoketjujen 

nykytilasta. Kehityskohteet ja toimenpiteet esitetään jokainen perusteluineen. Jokaiselle arvoketjulle 

luodaan myös potentiaalinen toimintamalli, jossa on huomioitu tarvittavat kehittämistoimenpiteet.  

Yhteenvetona kaikille arvoketjuille esitetään yhteiset kehittämisen alueet, joiden avulla kiinteistöjen 

arvoketjujen toimintaa voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti koko elinkaaren ajan. 

Viidennessä osiossa esitetään tutkimuksen ydinpäätelmät ja vastataan tutkimuskysymyksiin. 

Lisäksi osiossa esitetään tutkimuksen ja sen tulosten kriittinen arviointi ja jatkotutkimustarpeet. 

Viidennen kappaleen lopuksi tehdään tutkimuksen yhteenveto, jossa esitetään tuotettu uusi tieto ja 

sen liittyminen osaksi muuta tutkimusta. Tutkimusprosessi havainnollistetaan seuraavassa  kuvassa 

(Kuva 1). 
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Kuva 1. Tutkimuksen toteuttaminen 
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2 Tuotantojärjestelmän analysointi 

Teoriaosio sisältää kirjallisuuskatsauksen Lean-filosofiaan ja siihen läheisesti liittyvään 

arvoketjuanalyysiin. Arvoketjuanalyysin avulla pyritään Leanin mukaisen toimintamallin 

saavuttamiseen (Hines ym. 2004). Arvoketjutarkastelun teoreettisen perustan ymmärtämiseksi 

tutkimuksessa esitetään lyhyesti Lean-filosofian perusperiaatteet ja tavoitteet, jotta sovellettaessa 

arvoketjutarkastelua uuteen ympäristöön ei menetetä arvoketjutarkastelun perimmäistä tarkoitusta 

toiminnan kokonaisvaltaisesta tehostamisesta.  

Arvoketjujen mallintamiseksi ja analysoimiseksi esitellään useita erilaisia tutkimuksissa 

käytettyjä työkaluja, joiden avulla voidaan analysoida arvoketjujen toimintaa. Teoriaosion 

päätteeksi arvioidaan työkalujen soveltuvuutta rakennettuun ympäristöön. Lopuksi kootaan myös 

työkalukonsepti rakennetun yhdyskunnan arvoketjujen analysoimiseksi. 

2.1  Lean-filosofia 

Perusta Lean-ajattelulle on syntynyt japanilaisessa teollisuudessa, erityisesti Toyota Motor 

Corporationissa kehitettyjen ideoiden pohjalta (Shingo 1981, Shingo 1988, Monden 1983, Ohno 

1988).  Japanilaisten automarkkinoiden kovassa kilpailussa syntyi innovaatiot, kuten JIT (Just-In-

Time) –tuotantomenetelmä, Kanban-metodi, imuohjaus, työntekijöiden kunnioittaminen, 

ongelmanratkaisumenetelmät sekä tuotannon virheiden osoittaminen. Kokonaisuutena näistä 

muodostui ajattelutapa ja teoria teollisen tuotannon kehittämiseen. (Hines ym. 2004.)  Tavoitteena 

Leanin mukaisessa johtamisessa on keskittyä eliminoimaan tuotannon hukkaa ja keskittyä arvoa 

tuottaviin toimintoihin. Näin toimien voidaan kehittää tuotannon tehokkuutta kokonaisvaltaisesti. 

Samalla esitettiin myös vaihtoehtoinen tapa toteuttaa tuotanto pääomavaltaisen tuotantotavan sijaan. 

Pääomavaltainen tuotanto on perustunut suuriin eräkokoihin ja suureen omistajien pääomaan, kun 

taas Leanin mukaan tuotannon toiminnassa pyritään pieniin sitoutuneisiin pääomiin ja 

joustavuuteen. Lean muodosti uuden tavan kehittää tuotantoa ja loi tavan japanilaisille yrityksille 

menestyä markkinoilla. (Hines ym. 2004.) 

Ensimmäinen länsimaissakin kiinnostusta herättänyt teos liittyen Lean-ajatteluun oli Womack 

ym. (1990) kirjoittama kirja The Machine that Changed the World, jossa esitettyä tuotantotapaa 

alettiin kutsua Lean-tuotannoksi. Tässä kirjassa Womack ym. (1990) yleisti Leanin tärkeimmät 

prinsiipit myös muille kuin autoteollisuuden aloille. He esittelivät teoksessaan yritysmallin, 

toimintatavat ja infrastruktuurin, joka tukisi Lean-tuotantoa. Myöhemmin Womack ja Jones (1996) 

esittelivät Leanin prinsiipit, jotka helpottaisivat Leanin implementointia tuomalla tiivistetysti esiin 

sen ydinasiat. Tiivistetysti Womackin ja Jonesin (1996) periaatteet voidaan esittää seuraavasti: 

! Asiakkaan näkemykseen perustuvan tuotteen arvon tunnistaminen. (Käsitellään kappaleessa 

2.1.1) 
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! Arvoketjun määritys eli prosessin tarkka kuvaaminen sekä arvoa tuottamattomien toimintojen 

eli hukkien minimointi. (Käsitellään kappaleessa 2.1.2) 

! Prosessin vaiheiden järjestäminen jatkuvaksi virtaukseksi. (Käsitellään kappaleessa 2.1.3) 

! Vain asiakkaan vaatimien asioiden tekeminen eli siirtyminen imuohjaukseen. (Käsitellään 

kappaleessa 2.1.4) 

! Jatkuva parantaminen, hajonnan pienentäminen ja täydellisyyteen pyrkiminen. (Käsitellään 

kappaleessa 2.1.5) 

Lean-filosofia on muuttunut ja kehittynyt ajansaatossa. Ajatusmalli on kohdannut myös vastustusta, 

ja erityisenä ongelmana on ollut Lean-filosofian implementointi länsimaisiin yrityksiin. (Holweg & 

Pil 2001.) Lean-ajattelun kohdealueet ovatkin muuttuneet aikojen saatossa. Lean-filosofian 

kehittyminen kohdealueineen on taulukoitu, jotta muutokset kyseisessä filosofiassa voidaan 

hahmottaa (Taulukko 1). 

Taulukko 1. Lean-filosofian kehittyminen. Muokattu Hines ym. (2004) 
Jaksot 1980 - 1990 1990 - 1990 -luvun 

puoliväli 

1990-luvun puoliväli -

2000  

            2000+ 

Kirjallisuuden 

aihe 

Teollisuuskäytäntöjen 

levittäminen 

Best practise -

toimintamalli, 

toiminnan vertailu 

johtaa kopiointiin 

Arvovirta-ajattelu, 

Lean-organisaatio, 

yhteistyötilaus 

toimitusketjussa 

Kyvykkyys koko 

systeemin tasolla 

Kohdealue JIT -tekniikat ja 

kustannukset 

Kustannukset, 

henkilöstön 

kouluttaminen ja 

kehittäminen, 

laatujohtaminen 

Kustannukset, 

prosessiperusteinen 

virtauksen tukeminen 

Arvo ja kustannukset, 

lean taktiselta 

strategiselle tasolle 

Ydinliiketoiminta- 

prosessit 

Tuotannollinen 

toiminta 

(tehdastoiminta 

ainoastaan) 

Prosessisuunnittelu 

(tuotannollinen), 

materiaalijohtaminen 

Tilausten täyttäminen Integroitu toimitusketju 

ja prosessit, kuten 

tilauksen täyttäminen  

ja uuden tuotteen 

kehittäminen 

Teollisuuden ala Autoteollisuus,  

auton kokoaminen 

Autoteollisuus, 

ajoneuvo ja 

komponenttiasennus 

Tuotannollinen 

toiminta yleisesti.  

Keskittynyt toistuvaan 

tuotannolliseen 

toimintaan. 

Korkea- ja matala- 

volyyminen tuotanto, 

laajentaminen palvelu-

alalle. 

Toimintaohje/ 

suunnitelma 

Hyvin ohjaileva 

työkalupohjainen 

lähestymistapa 

Hyvin ohjaava, parhaat 

toimintatavat - 

lähestymistapa 

Lean-periaatteet, 

Arvovirtakartoitus 

(VSM),  

Ohjaava 

 ”yksi paras tapa”,  

”Toyota is the best.” 

Valmiussuunnitelman 

sisällyttäminen, 

asiakkaan arvo, 

toimintapolitiikan 

kehittäminen, kaikki 

teollisuuden alat.  

Organisaation 

oppiminen 

Organisaation 

tunteminen, yhden 

silmukan oppiminen, 

tavoitejohtaminen 

Organisaation 

ymmärtäminen, 

yksisoluoppiminen, 

tavoitteiden mukaan 

johtaminen 

Ajatteleva 

organisaatio, 

yksisilmukkainen 

oppiminen, 

faktaperusteinen 

johtaminen 

Oppiva organisaatio, 

kaksisilmukkainen 

oppiminen, 

faktaperusteinen 

johtaminen 

Kirjoittajat Shingo (1981, 1988) 

Schonberger (1982, 

1986) 

Monden (1983) 

Ohno (1988) 

Mather (1988) 

Womack ym (1990) 

Hammer (1990) 

Stalk ja Hout (1990) 

Harrison (1992) 

Andersen Consulting 

(1993, 1994) 

Lamming (1993) 

MacBeth ja Ferguson 

(1994) 

Womack ja Jones 

(1994,1996) 

Rother ja Shook 

(1998) 

Bateman (2000) 

Hines ja Taylor (2000) 

Holweg ja Pil (2001) 

Abbas ym. (2001) 

Hines ym. (2002) 
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Lean-filosofia on kohdannut kritiikkiä, kun menetelmiä on pyritty implementoimaan uusiin 

yrityksiin ja uusille toimialoille. Syynä kritiikkiin ovat olleet epäonnistuneet yritykset 

implementoida Lean-ajattelua kokonaisuudessaan organisaatioon. Leanistä on onnistuttu 

impletoimaan tuotannollisen toiminnan strukturoidut osat, mutta organisaation kulttuurin ja 

ajattelutavan muutokset eivät ole onnistuneet. Tästä syystä Leanin vaikutukset ovat jääneet 

osittaisiksi, eivätkä ne ole vaikuttaneet koko organisaation toiminnan tehokkuuteen merkittävästi. 

(Holweg & Pil 2001.) Nykyisen tietämyksen mukaan suurin ongelma on ollut 

autoteollisuuspohjainen ja työkaluperusteinen lähestymistapa (Hines ym. 2004). Täten Lean-

ajattelua on pyritty kehittämään paremmin kokonaisuutta huomioivaksi. Esimerkiksi Hines ym. 

(2004) kuvaa Lean-periaatteiden tilaa seuraavasti: 

! Lean toimii kahdella tasolla: operatiivisella ja strategisella. Strategisella tasolla toimivat Lean-

ajattelu ja asiakaskeskeisyys. Operatiivisella tasolla käytetään Toyota Production System -

menetelmää työkaluineen. 

! Lean-ajattelu on kehittynyt laajemmaksi näkemykseksi, eikä se perustu enää pelkkiin 

työkaluihin, vaan ennemminkin Lean-filosofian pääperiaatteisiin. 

! Organisaatiot, jotka eivät huomioi strategista näkemystä, kuten arvon luomista ja asiakkaan 

arvon ymmärtämistä, keskittyvät vain kustannuksiin, toimittamiseen ja laatuun. Tällöin ei 

huomioida mahdollisuutta tuottaa lisäarvoa, ja tämä johtaa vain osaoptimointiin arvoketjussa. 

(Holweg & Pil 2001, Holweg 2003.)  

Strategisesta näkökulmasta Lean-ajatteluun voidaan soveltaa myös muita menetelmiä kuin 

alkuperäisiä Leanin menetelmiä. Ydinajatuksena strategisesta näkökulmasta on arvon tuottaminen 

asiakkaalle, joten kaikki tätä tukevat menetelmät voidaan sisällyttää Lean-strategiaan. Näin voidaan 

toimia, vaikka varsinaisia Lean-työkaluja, kuten Kanbania ja tahtiaikaa, ei käytettäisikään. (Hines 

2004.) 

Hines ym. (2004) suosittelee käyttämään Lean-ajattelun tukena erilaisia menetelmiä, kuten 

tuotantokapasiteettia; tuotteiden ja prosessien laatua; tuotannon kykyä vastata tarpeeseen; kysynnän 

vaihtelua; resurssien käytettävyyttä ja tuotannon kontrollointi menetelmiä. Nämä eivät ole osa 

alkuperäistä Lean-konseptia, mutta niitä voidaan käyttää tukemaan laajemmin Leanin strategiaa. 

Tällöin voidaan optimoida arvoketjun toimintaa kokonaisuutena (Kuva 2). Lean onkin kehittynyt 

pelkästä tuotannon tehostamisesta kokonaisvaltaiseksi toiminnan kehittämisen ja johtamisen 

työkaluksi. 
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Kuva 2. Lean-filosofian strateginen ja operatiivinen taso. Muokattu Hines ym. (2004) 

Tässä tutkimuksessa painopiste on Leanin strategisella tasolla eli asiakkaan kokeman arvon 

optimoinnissa. Ydintavoitteena on optimoida laajasti koko arvoketjua eikä pelkästään yksittäisiä 

toimijoita. Seuraavassa on esitelty arvoa ja sen tuottamiseen tarvittavia tekijöitä. Lisäksi esittelyssä 

on lyhyesti myös jatkuvan parantamisen metodologia.  

2.1.1  Arvontuottamisen tarkastelun perusta 

Arvoketjutarkastelun perustan muodostaa arvoketjussa tuotettu arvo ja sen tuottaminen. 

Arvoketjutarkastelun hahmottamiseksi on olennaista käsitellä arvokäsitettä, johon tarkastelu 

perustuu. Lisäksi arvokäsite on syytä määritellä myös tätä työtä varten, johtuen käsitteen 

moninaisesta luonteesta ja vaihtelevista määritelmistä. (Chernatory ym. 2000.)  

Arvokäsitettä on laajasti käytetty liiketoiminnan kehittämisessä ja kilpailuedun tavoittelussa. 

Esimerkiksi liiketoimintamalleissa ja Lean-ajattelussa arvokäsite ja etenkin asiakkaalle tuotettu 

arvo, ovat erittäin tärkeä osa toiminnan kehittämistä. Tästä huolimatta arvokäsite on vieläkin 

hajanaisesti määritelty. Syynä on arvokäsitteen monisyisyys ja useat lähestymistavat. (Chernatory 

ym. 2000.) 

Arvokäsitettä on pyritty määrittelemään useissa tutkimuksissa (Ks. esim. Möller & Törrönen 200, 

Ravald & Grönroos 1996). Hinnoittelututkimuksissa arvo käsitetään kompromissina asiakkaan 

tuntemien etujen ja uhrauksien välillä (Leszinski & Marn 1997). Asiakkaan merkittävimmän 

hyödyn ja arvon voidaan katsoa muodostuvan pääasiassa tuotteen laadusta (Monroe 1990, Gale 

1994). Toisaalta tuotteesta koettavat uhraukset, kuten hinta, ovat merkittävässä roolissa 

vaikuttamassa asiakkaan kokemaan arvoon. Kuitenkaan tarjottu hinta ei yksistään määrää 

ostopäätöstä, vaan myös muut liitännäiset tekijät, kuten asiakkaan mahdollisuudet hankkia 

informaatiota ja aikaisemmat kokemukset, vaikuttavat päätöksen syntymiseen. (Monroe 1990.) 

Arvokäsitteestä on myös laajempia määritelmiä, joissa huomioidaan asiakkaan kokemia ei-

rahallisia uhrauksia, kuten aika ja työ (Ks. esim. Butz & Goodstein 1996, Carothers & Adams 1991, 

Grönroos 1997, Naumann 1995, Treacy & Wiersema 1995, Zeithaml 1988, Parolini 1999). 

Asiakkaan kokema hyöty on määritelty nimen omaan asiakkaan kokemana; ei tilaus-
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toimitusprosessin lopputuotteena. Täten arvon muodostuminen on laatujohtamisen oppien mukaista 

(Juran 1998). Laatujohtamisessa toimintaa ohjaa asiakkaiden kokema laatu tuotteesta, mikä 

määrittää myös vaatimustason tuotantoprosessien suorituskyvylle. Erilaisia arvon muodostumisen 

painotuksia on käsitellyt Zeithaml (1988), joka on esittänyt neljä vaihtoehtoista määritelmää 

tarjoaman arvolle: 

1. Matala hinta (Painotus uhrauksessa) 

2. Asiakkaan odotusten täyttäminen (Painotus hyödyissä) 

3. Tuotteen laatu huomioiden hinta (Erotus yhden uhrauksen ja hyötykomponentin välillä) 

4. Tuotteesta kokonaisuutena saadut hyödyt verrattuna vaadittuun kokonaisuhraukseen (Kaikki 

relevantit komponentit huomioitu)   

Asiakkaan tarpeita painotetaan enemmän asiakaskäyttäytymisen kirjallisuudessa, jossa arvo 

määritellään asiakkaan tarpeina ja toiveina. Rokeach (1979) toteaa, että arvon uskotaan yhä olevan 

tietty menettelytapa tai lopputulos, joka on henkilökohtaisesti tai sosiaalisesti parempi kuin jokin 

muu vaihtoehto. Samankaltaisia määritelmiä on myös Peterillä ja Olsonilla (1987) sekä Wilkiellä 

(1994), jotka määrittelevät arvon mentaalisina kuvina ja kognitiivisina esityksinä asiakkaan 

tarpeiden ja tavoitteiden takana. Sheth ym. (1991) tunnistavat viisi arvon muodostumiseen ja 

asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavaa tekijää: toiminnallisuus, sosiaalisuus, emotionaalisuus, 

tiedollisuus ja kontekstuaalisuus. Levitt (1980) taas väittää tuotteen edustavan asiakkaalle 

kompleksista arvon täyttämisen kokonaisuutta. Arvo voi muodostua myös ryhmän jakamista 

uskomuksista ja normeista, jotka ovat riittäviä vaikuttamaan yksilön asenteisiin ja käyttäytymiseen 

(Durgee ym. 1996, Engel ym. 1995). 

Liiketoimintaa ja strategiaa käsittelevässä kirjallisuudessa arvo nähdään liiketoiminnan 

edellytyksenä. Porter (1985) määrittelee arvon asiakkaan haluna maksaa tuotteesta. Porterin mukaan 

organisaatio tuottaa arvoa asiakkaalle vaihtoehtoisilla tuotannon strategioilla, kuten 

kustannusjohtajuus tai erikoistumisstrategia. Kustannusjohtajuus tarkoittaa kilpailijoita pienempiä 

kustannuksia ja siten pienempää uhrausta asiakkaalta. Erikoistumisstrategialla yritys tarjoaa 

asiakkaalle kilpailijoita parempaa arvoa. Nauman (1995) puolestaan määrittelee laaduksi asiakkaan 

odotusten täyttämisen tuotteen tai palvelun laadussa ja arvoperusteisissa hinnoissa.  

Vastakkaisen näkökulman arvon muodostumisesta esittävät Normann ja Ramirez (1994), joiden 

mukaan asiakas ei saisi ainoastaan ohjata johdon toimintaa, vaan organisaation tulisi keskittyä 

täydentämään asiakkaan kyvykkyyttä ja aktiviteetteja. Erityisesti yritystenvälisessä transaktiossa 

asiakas haluaa maksaa tuotteista, joiden avulla hän voi pienentää kustannuksia tai kehittää uutta 

toimintaa. Tällöin toimittajalta vaaditaan kykyä tarjota asiakkaan prosesseihin sopivia tuotteita, 

mikä vaatii asiakkaan prosessien ymmärtämistä. (Normann & Ramirez 1994.) 

Organisaatioiden välisessä transaktiossa arvon muodostumista on määritelty myös koko asiakas-

toimittajasuhteen välisenä kokonaisuutena, jossa arvo muodostuu koko asiakassuhteesta (Lindgreen 

& Wynstra 2005). Asiakassuhde voi myös tuottaa hyötyä toimittajalle muiden tekijöiden kuin rahan 

kautta. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi pitkän asiakassuhteen tuoma tehokkuus ja 

luottamushyöty. Möller ja Törrönen (2000) nostavat esiin pelkkien ensisijaisten tekijöiden lisäksi 

myös organisaatioiden välisen yhteistyön ja verkostoitumisen tuomia mahdollisia epäsuoria 

arvontuottotekijöitä: Toimittaja voi tuoda asiakkaalle hyötyä esimerkiksi innovaatioiden ja 

joustavuuden avulla. Osterwalder (2004) nostaa esiin koko elinkaaren aikaisen arvontuoton. 

Elinkaaren aikana tarjottavat palvelut tai muut tuotteen lisäkomponentit voivat tarjota asiakkaalle 

uuden arvoa tuottavan kokemuksen, mikä mahdollistaa erottumisen kilpailijoista. 

Pelkän arvokäsitteen lisäksi on kirjallisuudessa esitetty lisäarvo- tai lisätty arvo -käsitteet, jotka 

ovat vielä hajanaisemmin määriteltyjä käsitteitä kuin itse arvokäsite. Lisäarvoa käytetään hyvin 

vaihtelevasti kuvaamaan esimerkiksi tarjottuja lisäpalveluita tai imagoa. (Grönroos 1997, 

McCracken 1993.) Lisäarvolle on ominaista sen vertaaminen johonkin arvotasoon kuten 



 

22  

kilpailijoiden tarjoamaan hyötyyn. Lisäarvo on kuitenkin syytä erottaa normaalista arvokäsitteestä. 

(Chernatory ym. 2000.) 

Arvokäsitettä on haasteellista määritellä yksiselitteisesti, kuten useissa tutkimuksissa on todettu 

(Ks. esim. Piercy & Morgan 1997, Woodruff 1997). Ongelmana on arvon subjektiivisuus. Ongelma 

muodostuu erovaisuuksista asiakkaiden, asiakaan tarpeiden, kulttuurien ja tilanteiden välillä. (Hardy 

1987, Parasuraman 1997, Gardial 1994, Naumann 1995.) Lisäksi asiakkaan toiminnan dynaamisuus 

ajan suhteen aiheuttaa lisää varianssia, joten asiakkaan arvoa voidaan pitää hyvin epäselvänä. Tästä 

johtuen arvokäsite on yksi väärin käytetyimmistä termeistä. (Leszinski & Marn 1997.) 

Useissa tutkimuksissa arvokäsite on kuitenkin määritelty juuri asiakkaan kokeman hyödyn ja 

uhrauksien erotuksena (Grönroos 1997, Naumann 1995, Treacy & Wiersema 1995, Zeithaml 1988, 

Parolini 1999). Arvoa tuottaviksi tekijöiksi lasketaan kaikki asiakkaan omaksi hyödykseen kokemat 

tekijät transaktiossa, ja vastaavasti arvoa vähentäviksi uhrauksiksi luetaan kaikki tekijät, jotka 

vähentävät asiakkaan kokemaa hyötyä. Alla on esitetty mahdollisia tilanteita arvon kokemisesta 

asiakasnäkökulmasta (Kuva 3). Kuva havainnollistaa kolme eri arvonkokemisen tilannetta: asiakas 

kokee arvoa; asiakkaan kokema arvo on nolla ja asiakkaan kokema arvo jää negatiiviseksi. 

Tutkimusta varten arvo on määritelty edellä mainitulla tavalla, jotta voidaan huomioida tilanteet, 

joissa asiakkaan kokemat uhraukset ylittävät saadun hyödyn. 

 

Kuva 3. Asiakkaan kokeman arvonmuodostumisen vaihtoehdot 

Arvon kokeminen rakennetussa ympäristössä voi vaihdella arvonkokijasta ja ajasta riippuen 

hyvinkin voimakkaasti. Arvonkokijan muut tarpeet, kuten palvelut, vaikuttavat huomattavasti 

asiakkaan arvon kokemiseen. Rakennettu yhdyskunta voi tuottaa eri hetkinä erilaista arvoa riippuen 

alueen kehitysvaiheesta. Rakennetun yhdyskunnan arvoa ei koeta pelkästään yhden rakennetun 

yhdyskunnan osan, kuten talon, mukaan, vaan arvonkokemiseen vaikuttaa esimerkiksi alueen imago 

ja sijainti. Täten myös kiinteistöjen hintataso määräytyy myös muista tekijöistä kuin itse 

kiinteistötilasta ja sen laadusta. Rakennetun yhdyskunnan arvo muodostuu kompleksista 

tekijäjoukosta, joka on jatkuvassa muutoksessa.  

Seuraavassa osiossa käsitellään menetelmiä analysoida arvon tuottamista. Arvon tuottamisen 

avulla pyritään vastaamaan asiakkaan tarpeisiin mahdollisimman tehokkaasti. Arvon tuottamisessa 
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olennaista on hahmottaa aktiviteettien kyky tuottaa arvoa verrattuna vaadittuihin uhrauksiin. Arvoa 

tuottamattomat toimet tulisi poistaa tai ainakin minimoida, sillä asiakkaalle ne aiheuttavat vain 

uhrauksia. Seuraavassa osiossa esitellään arvon tuottamisen analysoinnin kehittymistä ja erilaisia 

analysointimenetelmiä. 

Arvon tuottaminen 

Yritykselle arvon tuottaminen on olemassaolon perusta ja syy harjoittaa liiketoimintaa (Walter ym. 

2001, Parolini 1999, Porter 1985). Yrityksen on menestyäkseen markkinoilla tuotettava 

maksimaalisesti arvoa ja kotiutettava tämä arvo. Yrityksen on muokattava liiketoimintatapansa 

osaksi toimivaa arvontuottoverkostoa ja käytettävä omaa ydinosaamistaan ja kyvykkyyttään 

tuottaakseen voittoa. (Shafer ym. 2005, Osterwalder ym. 2005.) Tämä onnistuu ymmärtämällä 

toimitusketjun asiakkaan tavoitteita, visiota ja strategiaa (Parolini 1999, Bovet & Martha 2000, 

Helander 2004). 

 Jokaisella yrityksellä on arvoa tuottava prosessi, jonka avulla yritys tuottaa toimintojensa kautta 

arvoa asiakkaalleen. Walterin ym. (2001) mukaan yrityksen on ymmärrettävä asiakkaan tarpeet ja 

pystyttävä vastamaan niihin muita paremmin pysyäkseen markkinoilla. Vasta määriteltyään 

asiakastarpeen ja kilpailukykyisen tavan vastata asiakastarpeeseen yrityksen tulisi hankkia 

tarvittavat resurssit ja osaaminen tarpeiden täyttämiseksi. Useissa yrityksissä hankitaan ensin 

resurssit, jonka jälkeen hankituilla menetelmillä pyritään vastaamaan tarpeeseen. Tästä voi seurata, 

että resurssit eivät vastaakaan tarvetta. (Helander 2004, Helander & Hirvonen 2001.)  

Yrityksen on pystyttävä tuottamaan toiminnallaan voittoa pitkällä aikajänteellä, jotta yrityksen 

omistajat kokevat yrityksen mielenkiintoisena pääomasijoituskohteena. Tuottaakseen voittoa 

asiakasratkaisut on pystyttävä tekemään suorituskykyisesti ja lisäksi on pystyttävä kotiuttamaan 

tuotettu arvo. (Normann & Ramirez 1994.) Yrityksen onkin suunniteltava myös toimiva 

ansaintalogiikka, jotta toiminnalla tuotettu arvo voidaan jakaa omistajille voittona (Shafer ym. 

2005). 

Seuraavaksi esitellään Osterwalderin (2004) mukaisesti arvontuottamiseen tarvittavat tärkeimmät 

elementit ja niiden merkitys organisaation kannalta. Arvontuottaminen jaetaan kolmeen osaan: 

ydinkompetenssit, ydintoiminnat ja arvontuottamisen verkosto (Kuva 4). Samankaltaisia 

elementtejä on esittänyt myös Haapasalo ym. (2006), joka kokoaa arvon tuottamisen 

komponenteiksi arvontuoton rakenteen, toimijat ja verkoston. Vastaavasti Shafer ym. (2005) esittää 

arvon tuottamisen komponenteiksi resurssit ja aktiviteetit.  
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Kuva 4.  Arvon tuottamisen ydinkomponentit. Muokattu Osterwalder (2004). 

Arvoketju 

Arvon tuottamisen analysoinnin taustat ovat arvoketjuanalyysissä, jonka ensimmäisenä esitti Porter 

(1985). Arvoketjuanalyysi esittää arvon muodostumisen asiakkaalle ketjuna yrityksen 

ydinprosessien kautta. Porterin (1985) luoma arvoketjumalli jakaa yrityksen arvontuottoprosessin 

yksittäisiin toimintoihin, joilla on vaikutusta yrityksen kustannusasemaan ja erilaistumiseen 

markkinoilla. Toimintojen jakamisen periaatteena on, että jaetut aktiviteetit ovat erillisiä 

taloudellisia kokonaisuuksia, mahdollistavat differentioitumisen markkinoilla tai ovat merkittäviä 

kustannustekijöitä. Näin Porterin (1985) arvoketjuanalyysi huomioi yksittäisen yrityksen kyvyt 

vastata asiakkaan vaatimuksiin ja hankkia kilpailullista etua yksittäisten toimintojen kautta. 

Porterin (1985) arvoketjuanalyysissä on käytetty aktiviteettien jakamista kahteen tasoon: 

ensisijaisiin ja toissijaisiin toimintoihin. Ensisijaiset toiminnot ovat suoraan sidoksissa asiakkaan 

arvontuottoon, ja ne tuottavat asiakkaalle nimensä mukaisesti arvoa. Sen sijaan tukitoiminnot 

tukevat ensisijaisten aktiviteettien toimintaa. Porterin analyysimalli on esitetty seuraavassa kuvassa 

(Kuva 5). Kuvassa Porterin (1985) esittämät viisi ensisijaista aktiviteettia ovat pystyakselilla. 

Mallissa esitetty vastaanottologistiikka sisältää tuotantopanosten vastaanoton, varastoinnin ja 

jakelun. Operointitoiminto sisältää toiminnot, joilla tuotantopanokset muunnetaan lopullisiksi 

tuotteiksi. Lähtölogistiikka sisältää tarjoamien keräämisen, varastoinnin ja jakelun ostajille. 

Markkinointi ja myynti huolehtii asiakkaiden mahdollisuudesta hankkia tarjoama ja motivoi 

tekemään tilauksen. Palveluaktiviteetit sisältävät palvelut, jotka lisäävät tai ylläpitävät tarjoaman 

arvoa. Toimintojen jakaminen esitetyssä järjestyksessä soveltuu useimpiin tuotantolaitoksiin ja 

auttaa tunnistamaan kriittiset arvoa tuottavat aktiviteetit. Arvoketju ei kuitenkaan esitä todellista 

tuotantoketjua eikä täten ole välttämättä hyödyllinen prosessien kehittämisessä ja järjestelemisessä. 

(Porter 1985.) Ydintoimintojen tunnistamisessa pääpaino on organisaation strategisten 

kehittämistarpeiden ja mahdollisuuksien tunnistamisessa (Stabell & Fjeldstad 1998).  

Kuvan 5 yläosassa on esitetty tukitoiminnot. Yrityksen infrastruktuuri sisältää toiminnot yleisestä 

johdosta, suunnittelusta, taloudesta, laskentatoimesta, lakitoiminnoista, hallinnollisista asioista ja 

laatujohtamisesta. Henkilöstöresurssijohtaminen sisältää aktiviteetit, joilla hankitaan, koulutetaan, 

kehitetään ja jalostetaan henkilöstöä. Teknologian kehittämisen -osio sisältää aktiviteetit, joilla 

pyritään kehittämään tarjoamia ja prosesseja. Hankintatoiminto sisältää tarvittavien 

tuotantopanosten hankkimisen. (Porter 1985.) 
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Kuva 5. Organisaation sisäinen arvoketju. Muokattu Porter (1985). 

Kuvasta 5 voidaan  hahmottaa peräkkäiset toiminnot ja niistä muodostuva arvo asiakkaalle. 

Tukitoiminnot vaikuttavat kaikkiin päätoimintoihin, ja niitä toteutetaan rinnakkain ensisijaisten 

toimintojen kanssa. Arvoketjuanalyysissä keskitytään eniten kustannuksia muodostavaan 

toimintoon ja arvontuottoon, jonka jälkeen prosessin kustannuksia voidaan pienentää tai 

arvontuottoa parantaa. (Stabell & Fjeldstad 1998.) Porterin (1991) mukaan arvoketjuanalyysiä 

voidaan hyödyntää kustannusaseman hahmottamiseksi, asiakkaan kustannusrakenteen 

selvittämiseksi tarjoaman kautta sekä työkaluna analysoida differentioitumisen mahdollisesti tuomia 

kustannuksia. 

Porterin (1985) arvoketjumallista on kehitetty useita erilaisia variaatioita, joiden tarkoituksena on 

ollut analysoida monimutkaisempien arvontuottoketjujen toimintaa. Eräs esimerkki on Stabellin ja 

Fjeldstadin (1998) esittämä arvokauppa, joka pyrkii analysoimaan teknologiaintensiivisten ja 

asiakasratkaisuja tarjoavien organisaatioiden arvontuottoa. Arvokaupassa toiminnot ja resurssit 

järjestetään asiakkaan ongelmien mukaan, kun taas arvoketjussa toiminnot ovat pysyviä, tuote on 

standardi ja tuotetta tuotetaan suuria määriä (Stabell & Fjeldstad 1998).  

Verkostoitunutta rakennetta ja digitaalista toimitusketjua hyödyntävään liiketoimintaan on 

kehitetty arvoverkkoanalyysi Tavoitteena on arvoverkon kautta tarjota asiakkaalle joustavia 

vaihtoehtoja. (Bovet & Martha 2000.) Bovet ja Martha (2000) ovat määrittäneet arvoverkon 

piirteiksi asiakaskeskeisyyden ja yhteistyön. Asiakkaan valinnat aloittavat hankinnan, tuotannon ja 

toimitusaktiviteetit verkossa. Asiakas ohjaa arvoverkkoa eikä ole pelkästään passiivinen 

lopputuotteen kokija. Yritykset sitovat toimittajat, asiakkaat ja jopa kilpailijat ainutlaatuiseksi arvoa 

tuottavaksi yhteistyöverkostoksi. Jokainen aktiviteetit on jaettu organisaatioille kyvykkyyksien 

mukaan. (Bovet & Martha 2000.) 

Porterin (1985) ensimmäinen arvoketjumalli keskittyi analysoimaan yksittäistä yritystä ja 

yrityksen omaa arvontuoton muodostumista. Kuitenkin pelkästään yhden yrityksen toiminnan 

kehittäminen ei ole välttämättä riittävää, koska yritykset toimivat usein verkostona (Parolini 1999). 

Näin ollen tarvitaan laajempi lähestymistapa, joka huomioi verkostoa laajemmin kuin vain yhden 

yrityksen tasolla. Myös Porter (1991) laajensi malliaan ja esitti mallin arvosysteemistä (Kuva 6). 

Arvosysteemi muodostuu perättäisistä aktiviteeteista ja toimijoista, jotka pyrkivät lisäämään arvoa 

tuotteeseen. Toimijat ja aktiviteetit ovat toisiinsa linkitettyjä muodostaen arvontuottavan verkoston. 

Porterin arvosysteemin lähtökohtana on yksittäisen yrityksen ja yhden arvoketjun näkökulma 

(Parolini 1999). Tästä seuraa, että kokonaisuuden hahmottuminen on rajallista ja koko arvoketjun 
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toimintaa ei huomioida. Huomio keskittyy helposti vain yrityksen sisäisiin prosesseihin ja niiden 

linkittämiseen organisaation toimittajiin ja jakelukanaviin. (Parolini 1999.) Seuraavassa kappaleessa 

käsitellään tarkemmin verkostoa osana liiketoiminnan arvontuottoa. 

 

Kuva 6. Porterin value system. Muokattu Porter (1991). 

Arvoa tuottava verkosto 

Yritysten toiminta on keskittynyt entistä enemmän yksittäisiin toimintoihin, jolloin tukevat 

toiminnot hankitaan muilta yrityksiltä. Muutoksen seurauksena yritykset eivät enää toimi yksin, 

vaan ne ovat sidoksissa muihin yrityksiin ja organisaatioihin muodostaen verkostoja. Verkostoitunut 

rakenne mahdollistaa joustavamman ja nopeamman tavan tuottaa arvoa. (Herrala & Pakkala 2009.) 

Verkostot ovat muodostuneet tarpeeseen erikoistua pienempään osaan prosesseja, jotta yritys voi 

keskittyä omaan ydinosaamisensa (Williamson 1975, Williamson 1985). Yritys voidaankin nähdä 

yhtenä solmuna kompleksisessa verkostossa (Davidow & Malone 1992). Verkostossa 

ydinosaaminen on yrityksen arvoa tuottava tekijä. Ydinosaamisen ulkopuolelle jäävät tehtävät 

voidaan verkostoitumisella antaa muiden organisaatioiden tehtäväksi. Osana verkostoa yritys voi 

hyödyntää tiiviiden suhteiden tuomaa kehittymisen mahdollisuutta hyödyntämällä muiden 

verkoston toimijoiden ydinosaamista ja kyvykkyyttä. Yhteistyö on myös keino vastata kasvaneisiin 

asiakasvaatimuksiin, kuten tuotteeseen liitettäviin palveluihin, koska yhteistyön kautta palvelu 

voidaan hankkia muilta (Helander & Hirvonen 2001). Tällä tavoin toimitusketjun tavoitteena on 

tuottaa maksimaalinen arvo loppuasiakkaalle ja hyödyntää käytettävissä olevia resursseja 

tehokkaasti (Helander 2004). Verkoston ulkopuolelle jääneen yrityksen on hankala kilpailla 

samoilla markkinoilla johtuen pienemmistä resursseista ja vähemmästä määrästä kyvykkyyksiä 

(Parolini 1999). 
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Osana verkostoa yrityksen toiminta on kuitenkin sidoksissa suhteidensa kautta koko arvoketjun 

toimintakykyyn. Täten yrityksen tarpeena on muodostaa kestäviä suhteita, joiden avulla yritys voi 

lujittaa omaa asemaansa arvoketjussa ja toisaalta ylläpitää koko verkoston kilpailukykyä. Toimivan 

verkoston kautta voidaan pienentää transaktiokustannuksia, jakaa informaatiota ja kilpailla yhdessä 

kolmansia osapuolia vastaan. Näin ollen organisaation on syytä ymmärtää, johtaa ja hallita omaa 

toimintaverkostoaan, jotta yritys voi hyödyntää verkostoa täysimääräisesti. (Helander 2004.) 

Asiakastarve ja siten myös verkosto on jatkuvassa muutoksessa. Toimiakseen tehokkaasti 

verkoston toimijoiden on tunnistettava muutokset ja ymmärrettävä niiden vaikutus verkostoon. 

(Shafer ym. 2005.) Verkoston muutokset voivat olla nopeita, mistä johtuen entinen partneri voi olla 

kilpailija seuraavassa transaktiossa tai päinvastoin. Varsinkin projektiliiketoiminnassa 

yhteistyöverkosto voi vaihdella hyvinkin voimakkaasti, ja samanaikaisesti toimijoilla voi olla useita 

rooleja eri verkostoissa (Kujala ym. 2007). Jotta muutoksiin voidaan reagoida, on tarve ymmärtää 

verkoston rakennetta. Arvoverkkoanalyysi on syntynyt tarpeeseen arvioida kompleksisia verkostoja, 

jotta toimintaa voidaan kehittää kokonaisuutena vastaamaan asiakastarpeisiin. Arvoverkkoanalyysin 

avulla verkoston toimijat voivat myös varmistaa toimintojensa yhteensopivuuden. (Johanson & 

Mattson 1991.) 

Arvoverkon pitäisi olla merkittävässä roolissa arvioitaessa yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia, 

koska se mahdollistaa kokonaisuuden huomioimisen (Stabell & Fjelstad 1998). Verkoston on 

voitava luoda tehokkuutta niin koko verkoston kuin yksittäisen yrityksenkin tasolla.  Enää pelkän 

yrityksen omien prosessien optimointi ei ole riittävää, vaan tarvitaan koko arvoverkoston 

optimointia loppuasiakkaan tarpeisiin. (Weiner ym. 1997.) 

2.1.2  Arvovirran kartoitus  

Value stream mapping (VSM) on yksi Lean-filosofiaan liittyvistä menetelmistä kehittää 

organisaation toimintaa koko toimitusketjussa. Arvovirta (value stream) -käsitteen ensimmäisiä 

esittelijöitä oli Womack ym. (1990), joka huomioi arvovirtaan kuuluvien yritysten sisäisten 

toimintojen lisäksi myös yritysten ulkoiset arvovirran toiminnot. VSM keskittyy aktiviteetteihin, 

jotka ovat välttämättömiä tuotteen tai palvelun tuottamiseksi ja toimittamiseksi asiakkaalle. Lisäksi 

se pyrkii vähentämään arvoketjusta arvoa tuottamattomia toimintoja. Tämän perusteella toiminnot 

voidaan jakaa kolmeen luokkaan arvon tuottonsa ja tarpeensa perusteella (Monden 1993): 

1. Arvoa tuottamaton toiminto, non-value adding (NVA) 

2. Pakollinen, mutta ei arvoa tuottava toiminto, necessary but non-value adding (NNVA) 

3. Arvoa tuottava toiminto, value-adding (VA) 

Prosessien arvoa tuottamattomille toiminnoille – hukalle – voidaan esittää seitsemän laajasti 

hyväksyttyä ilmenemismuotoa. Ensimmäinen ja merkittävin hukan tyyppi on ylituotanto. Se haittaa 

tuotteiden ja palveluiden tasaista virtaa ja vaikuttaa siten myös laatuun ja tuottavuuteen. Lisäksi 

ylituotanto luo varastoja ja välivarastoja, joihin sitoutuu pääomia. Kontekstista riippumatta 

ylituotanto voidaan nähdä toimintana, joka on nopeampaa kuin tarve vaatisi. Esimerkiksi 

terveydenhoitoalalla ylituotantoa on helpompi mieltää vertaamalla sitä asioiden tekemiseen liian 

aikaisin. (Hines & Rich 1997, Monden 1983.) 

Toisena hukan ilmenemismuotona on odotus, jota ilmenee kun tuotteet, komponentit tai 

työntekijät ovat toimettomina. Tällöin suoritteet on ohjelmoitu tehottomasti. Työntekijöiden 

odotusajat voidaan käyttää esimerkiksi hoito- ja ylläpitotehtävien suorittamiseen. Odotuksen 

oikeaoppinen minimointi ei kuitenkaan saa johtaa ylituotantoon. (Monden 1983.) 

Kuljetus, hukan kolmas ilmenemismuoto, on tuotteiden tai palveluiden siirtämistä. Usein siirtoja 

on vaikea eliminoida kokonaan. Tällöin käytännön tasolla puhutaankin ennemmin hukan 
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minimoinnista eliminoinnin sijaan. Siirtäminen ja kaksinkertainen käsittely lisäävät myös tuotteen 

todennäköisyyttä rikkoontua. (Hines & Rich 1997, Monden 1983.) 

Sopimaton prosessointi viittaa toimintojen toteuttamisen tarpeeseen verrattuna väärällä tavalla. 

Tämä hukan muoto ilmenee muun muassa silloin, kun työvaiheen toteuttamiseen hankitaan yksi 

joustamaton laite useamman joustavamman sijaan. Asiaton prosessointi viittaa myös ylilaatuun, 

joka on tehottomuutta. Prosessit on syytä toteuttaa tavalla, jolla saadaan aikaan riittävä lopputulos 

pienimmällä resurssien käytöllä. Prosessien toimivuudessa on kuitenkin otettava huomioon myös 

työturvallisuusasiat. (Hines & Rich 1997, Monden 1983.) 

Hukkaa ilmenee myös tarpeettomissa varastoissa, jotka lisäävät läpimenoaikaa, vaikeuttavat 

ongelmien havaitsemista ja vaativat ylimääräistä tilaa. Tarpeettomiin varastoihin sitoutuu myös 

pääomia. Täten ylimääräiset varastointikustannukset voivat heikentää yrityksen kilpailukykyä. 

(Hines & Rich 1997.) Usein varastoilla pyritäänkin todellisuudessa vain peittämään tuotannon 

huonoa organisointia ja reagointikykyä (Eloranta & Räisänen 1986). Näin ollen tuotannon 

kehittäminen edesauttaa myös varastojen optimointia (Monden 1983). 

Tarpeeton liike ilmenee, kun operaattorit tekevät liikkeitä, jotka voitaisiin välttää. Kaikki  liikkeet 

jotka eivät ole välttämättömiä tuotteen valmistamisen kannalta ovat hukkaa. Turha liike voi johtua 

huonosta layoutista tai huonosta ergonomiasta tuotantolaitoksessa. Myös virheelliset tuotteet ovat 

hukkaa. Tuotteen tai palvelun virheellisyys voi johtua laatuvirheestä tai standardista 

poikkeamisesta. Usein virheet paljastavat jonkin epäkohdan prosessissa. Näin ollen virheisiin 

reagoiminen onkin ensiarvoisen tärkeää, jotteivät virheelliset hyödykkeet etene varastoon tai 

asiakkaalle asti. (Hines & Rich 1997, Monden 1983.) 

Lisäksi Lean-filosofian hukkatyyppeihin luetaan ylikuormittaminen ja epätasaisuus. Ensiksi 

mainittu viittaa prosessin, koneen tai ihmisen kuormittamista yli sen luonnollisen rajan. 

Epätasaisuus taas viittaa siihen, ettei tuotannon virtaus ole jatkuvaa. Ylikuormitus voi johtua 

tuotannon epätasaisuudesta, jolloin ruuhkahuippuina tuotantoa ylikuormitetaan. Vastaavasti 

epätasaisuus voi johtua myös ylikuormituksesta, koska prosessi ei voi toimia ylikuormitettuna 

vakaasti. (Liker 2004.) 

2.1.3  Virtaus 

Virtaus on menetelmä vähentää hukkaa arvoketjusta Lean-filosofian mukaisesti. Virtaus liittyy 

Leanin ajatukseen jatkuvasta arvovirrasta, jossa hukka on eliminoitu ja uusien tuotteiden 

toimitusaikaa on lyhennetty. Virtauksen avulla on tarkoitus osoittaa todellinen arvonvirtaus ja näin 

mahdollistaa toiminnan kehittäminen. Arvon virtausta tutkimalla pyritään vähentämään osastojen 

välisiä epäjatkuvuuksia arvontuottamisessa. Jatkuvan virran avulla voidaan muodostaa 

kokonaiskuva, jotta kokonaisuutta voidaan optimoida vähentämällä esimerkiksi varastoja ja 

pullonkauloja arvoketjun sisällä. Lisäksi virtauksen avulla voidaan keskittyä tuotteeseen ja sen 

tarpeisiin; ei organisaation tai koneiden rajoitteisiin. Arvoa tuottavat toiminnot pyritään Lean-

filosofiassa asettamaan jatkuvaksi virraksi, jossa tarjoamaan lisätään arvoa ilman katkoksia. 

(Womack & Jones 1996.) 

Virtausajattelulla siirretään tarkastelun kohde osastomaisesta toiminnasta prosessimaiseen 

toimintaan. Tavoitteena on muuttaa normaaleja toimintojen välisiä rajoja ja keskittää ajatuksia 

arvon tuottamiseen; ei pelkästään yksittäiseen osastoon. Arvovirran avulla voidaan määritellä 

jokaisen toiminnon, osaston ja organisaation työ niin, että ne voivat lisätä arvoa kokonaisuuden 

kannalta optimaalisesti. (Hines ym. 2004.)  

Virtausta voidaan tarkastella usealla tasolla: toimintojen välisenä, osastojen välisenä ja yritysten 

välisenä virtauksena. Tavoitteena on edetä isompiin kokonaisuuksiin, joista voidaan muodostaa 

kokonaisia arvoketjuja (Kuva 7). Tässä tutkimuksessa keskitytään organisaatioiden ja toimialojen 

muodostamaan arvoketjuun. Tavoitteena on analysoida arvovirran toimintaa makrotasolla, jotta 
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kokonaisuutta voidaan optimoida. Tutkimuksen painotus onkin vaiheen 4 mukaisen ulkoisen 

integraation luomisessa arvoketjuun. 

 

 

Kuva 7. Toimitusketjun kehittäminen. Muokattu Christopher (1992), Sakki ym. (1996). 

2.1.4  Imuohjattu tuotanto 

Lean-filosofiassa tuotantoa ohjaa asiakkaalta saatu impulssi, joka herättää arvoketjun toimimaan. 

Tarjoama tuotetaan asiakkaalle asiakkaan haluamana juuri silloin, kun asiakas tarvitsee tuotteen. 

Tuotetta ei siis tuoteta varastoon missään vaiheessa arvoketjua, vaan tarve luo herätteen ketjun 

toiminnalle. Menetelmän avulla voidaan vähentää varastoja ja valmisteisiin sitoutunutta pääomaa. 

Lisäksi imuohjaus mahdollistaa nopean reagoinnin asiakastarpeiden muutoksiin. (Holweg & Pil 

2001, Womack & Jones 1996.) 
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Tunnetuin imuohjausperiaate on JIT, Just-In-Time. Suomessa sanasta on käytetty lyhennettä JOT, 

juuri oikeaan tarpeeseen. (Krajewski ym. 2007, Stevenson & Van Ness 1999.) Imuohjauksessa 

prosessi saa impulssin valmistukseen asiakkaalta tai seuraavalta prosessilta. Imuohjauksen 

tavoitteena on vähentää välivarastojen määrää ja siten vähentää tuotantoprosessiin sitoutunutta 

pääomaa.  JIT -toimintamallille voidaan tiivistää neljä pääkohtaa seuraavasti (Krajewski ym. 2007, 

Stevenson & Van Ness 1999): 

1. Kaikki turha eliminoidaan.  

2. Työntekijät sitoutetaan tehtäviinsä. Jokaisella työntekijällä on vastuu laadusta.  

3. Alihankkijoiden  ja  toimittajien  kanssa  haetaan  pitkäaikaista yhteistyötä.  

4. Laatujohtamista suositaan (Total Quality Management, TQM)  

Koko toimitusketjun optimoimiseksi asiakastarpeeseen perustuvan tuotannon esittävät myös 

Holweg & Pil (2001). Heidän mielestään imuohjaus on ainoa keino vastata asiakastarpeeseen ja 

toimia joustavasti. Holweg & Pil korostavat kolmea päätekijää imuohjausstrategian toteuttamiseksi 

(Taulukko 2).  

Taulukko 2. Imuohjausstrategian toteuttaminen. Muokattu Holweg & Pil (2001)  
Tekijä Toteuttamistavat 

1) Prosessien joustavuus Ohjaa asiakkaiden 

vaatimukset suoraan 

tuotantoon, jotta päätökset 

perustuvat oikeaan 

tarpeeseen eivätkä 

ennusteisiin.  

Integroi toimittajat, jotta 

tilaukset ovat kaikkien 

toimijoiden havaittavissa 

mahdollisimman nopeasti. 

 

Toimita myyntidata läpi 

koko toimitusketjun, vältä 

myöhästymisiä ja reagoi 

nopeasti muutoksiin. 

2) Tuotteiden joustavuus Tuo tuotteen räätälöinti 

lähelle asiakasta. Vältä 

valmiiden tuotteiden 

varastointia. 

Johda tuotevariantteja 

ymmärtämällä 

vaihtoehtojen kustannus ja 

voittomahdollisuudet. 

Varmista tukitoimintojen 

joustavuus 

kokonaisjoustavuuden 

takaamiseksi. 

3) Volyymin joustavuus Vähennä riippuvuutta 

täydestä kapasiteetista 

neuvottelemalla 

työntekijöiden ja 

toimittajien kanssa. 

Monipuolista 

tuotantolaitoksia 

tuottamaan eri tuotteita 

tuotteiden volyymin 

vaihdellessa. 

Käytä kysynnän ja tuoton 

ohjaamiseen ennemmin 

kannustimia kuin 

reaktiivista varastojen 

alentamisen ohjausta. 

 

Taulukossa 2 esitetyt toteuttamistavat vaativat toteutuakseen koko toimitusketjun integraatiota ja 

asiakkaiden tarpeiden tunnistamista. Erityisen tärkeää on tiedon jakaminen koko arvoketjussa. 

Imuohjauksella saavutettavat hyödyt ovat kuitenkin huomattavia verrattuna vaadittaviin 

panostuksiin. Imuohjauksella on mahdollista parantaa toimijoiden tuottavuutta ja 

tuloksentekokykyä. Tätä varten imuohjauksen kehittämiseen on syytä panostaa tilaus-

toimitusketjussa. (Holweg & Pil 2001.)   

2.1.5  Jatkuva parantaminen 

Lean-filosofian viides perusperiaate on jatkuva parantaminen. Tavoitteena on edetä vaiheittain kohti 

parempia ratkaisuja. Tavoitteena on edellisten vaiheiden jälkeen tutkia uudestaan arvontuottoa ja 

asiakkaiden tarpeita ja osoittaa jälleen uusia kehityskohteita. (Womack & Jones 1996.) 

Eräs menetelmä toteuttaa jatkuvaa parantamista on japanilainen Kaizen-menetelmä, jossa on 

tavoitteena tehdä jatkuvia pieniä parannuksia tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on, että 

muutokset olisivat pysyviä ja täten kehittyminen olisi jatkuvaa. Vastaava ajatus on Demingin 

ympyrässä, jota kiertämällä tavoitellaan kestävää kehitystä. Havainnollistava kuvio Demingin 

ympyrästä alla (Kuva 8). 
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Kuva 8. Demingin ympyrä. Muokattu Walton (1988). 

Jatkuvalla parantamisella pyritään estämään tilanne, jossa prosessi palaisi muutoksen jälkeen 

takaisin alkuperäiseen tilaansa ja haetut hyödyt menetettäisiin. Jatkuvassa parantamisessa ei yritetä 

saavuttaa tavoitetta kerralla, vaan prosessissa edetään tasaisesti kohti suunniteltua tavoitetta. 

Keskittämällä resursseja pienempiin kokonaisuuksiin voidaan yksittäinen kehittämistoimenpide 

toteuttaa nopeammin. Tämän vuoksi on järkevää luoda vaiheittainen etenemisjärjestys ja seurata 

aktiivisesti tulosten saavuttamista. Erityisen tärkeää on huolehtia muutoksien todellisesta 

implementoinnista. Kehittymisen varmistamiseksi järjestelmän toiminnan seuraaminen ja 

mittaaminen ovat olennainen osa kehittämistyötä. Näillä menetelmillä voidaan seurata tavoitteiden 

saavuttamista ja ohjata prosessia kehittymistä edelleen. Lisäksi Ohnon (1988) ja Shingon (1989) 

malli jatkuvasta parantamisesta ohjaa työntekijöitä analysoimaan tekemistään ja koko prosessia 

jatkuvasti, esimerkiksi viikoittain, ja tekemään pieniä parannuksia. 

2.2  Analysointityökalut 

Lean-filosofian mukaisen tuotannon analyysin toteuttamiseksi on kehitetty työkaluja helpottamaan 

tuotannon järjestämistä. Työkaluja on kehitetty eri Lean-periaatteiden toteuttamiseen ja 

osoittamiseen. Arvovirtatarkastelun (value stream mapping, VSM) työkalut perustuvat arvoa 

tuottamattomien toimintojen eli hukkien tunnistamiseen ja eliminoimiseen. Työkaluja voidaan 

soveltaa hukan paikantamiseen joko prosessin tai koko arvoketjun tasolla. Tällöin VSM-

kartoituksessa hukat voidaan tunnistaa ja eliminoida kokonaisuutta huomioiden. Tässä kappaleessa 

esitellään seitsemän Hinesin ja Richin (1997) kokoamaa VSM-työkalua käyttötarkoituksineen. 

Edellä mainittujen lisäksi esitellään tuotantojärjestelmien analysoimiseen soveltuvia työkaluja. 
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2.2.1  Process activity mapping 

Process activity mapping on työkalu prosessin tilan ja aktiviteettien kartoittamiseen. Työkalu 

tunnetaan myös nimellä time-based process mapping, koska työkalun avulla toiminnot asetetaan 

aikajanalle. Työkalun tarkoituksena on hahmottaa prosessin hukka, epäjohdonmukaisuudet ja 

sopimattomat aktiviteetit, jotka poistamalla tai korjaamalla prosessin suorituskykyä voidaan 

parantaa. (Hines & Rich 1997.) 

Menetelmää käytettäessä tunnistetaan aluksi prosessin materiaali- ja informaatiovirrat. 

Seuraavaksi tunnistetaan hukka ja selvitetään, voiko prosessia tehostaa muuttamalla aktiviteettien 

järjestystä tai layoutia. Lopuksi koko analysointiprosessia arvioidaan kriittisesti pohtimalla, voiko 

tarpeettomia toimintoja poistaa ja miten se vaikuttaisi lopputulokseen. (Hines & Rich 1997.) 

Process activity mapping on hyvä työkalu prosessien ominaisuuksien kartoittamiseen. Työkalu 

sopii erityisesti odotusaikojen, kuljetusten, prosessoinnin ja tarpeettoman liikkeen osittamiseen. 

Menetelmä ei kuitenkaan sovellu sellaisenaan virheiden ja usean toimijan arvoketjun 

mallintamiseen. (Hines & Rich 1997.) 

2.2.2  Supply chain response matrix 

Toinen työkalu, supply chain response matrix, pohjautuu varasto- ja läpimenoaikojen 

mallintamiseen. Työkalun tarkoituksena on kartoittaa, kuinka kauan eri toimijoiden vaiheet vievät 

aikaa tuotteen läpäistessä arvoketjua (Kuva 9). 

 

Kuva 9.  Supply chain response matrix. Muokattu Hines & Rich (1997) 

Työkalussa systeemin läpäisyaika on jaettu kumulatiiviseen operointiaikaan sekä kumulatiiviseen 

varastoaikaan. Menetelmällä on mahdollista kartoittaa, mitkä toiminnot vievät aikaa koko 



 

33  

arvoketjussa ja kuinka paljon. Näin ollen työkalulla voidaan havaita keskeiset kohteet, joiden 

kehittämisellä voidaan saada aikaan merkittävin vaikutus. Kuvan 9 tapauksessa tuote voisi läpäistä 

ketjun 42 päivässä 141 sijaan, mikäli prosessi virtaisi tasaisesti ilman varastoseisokkeja. Jos 

tarkoituksena on lyhentää koko systeemin läpimenoaikaa, on ensisijaisesti syytä keskittyä 

varastoaikojen lyhentämiseen. Supply chain response matrix soveltuu hyvin odotusaikojen ja 

tarpeettomien varastojen kartoittamiseen. Lisäksi menetelmällä voidaan havaita signaaleja 

mahdollisesta ylituotannosta. (Hines & Rich 1997.) 

2.2.3  Product variety funnel 

Product variety funnel –työkalu on menetelmä yrityksen tai koko arvoketjun  tuotevariaatioiden 

mallintamiseen. Työkalulla tunnistetaan arvoketjun tuotevarianttien määrät arvoketjun eri vaiheissa. 

Menetelmällä on mahdollista hahmottaa johtamisen haasteita tuotevariaatioiden näkökulmasta ja 

sitä kautta myös verrata tarkastelun kohteena olevaa sektoria muihin teollisuuden aloihin. 

Johtamisen haasteet voivat kiteytyä muun muassa laajan tuotevarianttien määrän hallitsemiseen. 

Kuva 10 esittelee menetelmän sovellettuna olutteollisuuteen. Kuvaajan laajeneminen 

pystysuoraan kuvastaa puolivalmisteiden ja lopputuotteiden suhteellisen määrän kasvua. (Hines & 

Rich 1997.) 

 

Kuva 10. Product variety funnel. Muokattu Hines & Rich (1997) 

Menetelmä on samantapainen kuin IVAT-analyysi, jossa yritykset lajitellaan niiden toimintojen 

mukaan neljään eri luokkaan: I, V, A ja T (Macbeth 1994). I-luokan yrityksissä tehdään pienestä 

määrästä raaka-aineita samankaltaisia tuotteita, kun taas V-luokan yrityksissä pienestä määrästä 

raaka-aineita valmistetaan paljon erilaisia tuotteita. A-luokassa suuresta määrästä raaka-aineita 

valmistetaan vain muutamia erilaisia tuotevariaatioita, ja T-luokassa pienestä määrästä raaka-aineita 

ja puolivalmisteita kootaan yksittäisen asiakkaan vaatimuksia vastaava tuote. (Hines & Rich 1997, 

Spencer & Lockamy 2009.) Product variety funnel -työkalu soveltuu menetelmänä muun muassa 

varastojen pienentämis- ja tuotevariaatioiden kaventamisohjelmiin. Menetelmä ei itsessään ratkaise 

ongelmia, mutta sen avulla on mahdollista selvittää, mihin huomio ja redusointitoimenpiteet on 

syytä kohdistaa. Erityisesti koko arvoketjuun kohdistettuna työkalulla on mahdollista osoittaa uusia 

kehittämisalueita, joilla koko arvoketjun toimintaa voidaan tehostaa. (Hines & Rich 1997.) 
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2.2.4  Quality filter mapping 

Quality filter mapping -menetelmä jakaa laatuvirheet kolmeen kategoriaan: tuotevirheet, 

palveluvirheet ja sisäiset tuotevirheet. Tuotevirheet ovat virheitä, jotka ovat läpäisseet 

laatukontrollin tarkastustoimenpiteet ja päätyneet asiakkaalle asti. Palveluvirheiden osalta tuotteessa 

ei itsessään ole vikaa, mutta toimitus on viallinen esimerkiksi toimitusajankohdan virheellisyyden 

vuoksi. Sisäiset tuotevirheet ovat virheitä, jotka on havaittu tarkastusten yhteydessä, ennen kuin 

tuote on edennyt asiakkaalle. (Hines & Rich 1997, Walters 2003.) 

Menetelmää voidaan havainnollistaa kuvaajalla, jossa pystyakselilla on virheiden määrä ja vaaka-

askelilla arvoketjun eri toimijat (Kuva 11). Edellä mainitun virheluokittelun avulla kuvioon voidaan 

piirtää kolme käyrää. Käyrien avulla voidaan havaita virhetyyppien esiintyminen arvoketjun eri 

vaiheissa. Näin ollen kehitystoimenpiteet voidaan kohdentaa arvoketjun vaiheen mukaan. (Hines & 

Rich 1997.) 

 

Kuva 11. Quality filter mapping. Muokattu Hines & Rich (1997). 

Menetelmän tärkein hyöty on virheiden paikantamisessa ja näin ollen hukan muodostumisen 

kartoittamisessa. Menetelmä ei virheiden ohella ota kuitenkaan kantaa muhin toiminnassa 

ilmeneviin ongelmiin. Näin ollen quality filter mapping -työkalun soveltaminen vaatii tuekseen 

muita menetelmiä. (Hines & Rich 1997.)  

2.2.5  Demand amplification mapping  

Demand amplification mapping –työkalu keskittyy kuvaamaan arvoketjun toimijoiden välistä 

informaatiovirran kulkua (Hines & Rich 1997). Työkalulla kuvataan, kuinka kysynnän vaihtelu 

kasvaa liikuttaessa loppukäyttäjästä raaka-ainevalmistajiin (Kuva 12). Kysynnän vaihtelun 

kasvaminen toimittajaportaittain kuvastaa heikkoa päätöksentekoa materiaalivirran ja 
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informaatiokulun osalta. Menetelmä tunnetaan laajasti myös nimillä Forrester- ja Bullwhip -efekti. 

(Forrester 1958, Burbidge 1984, Lee ym. 1997.) 

 

 

Kuva 12. Demand amplification mapping. Muokattu Jones (1995) 

Kysynnän vaihtelun kasvaessa arvoketjun alkupään toimijat yrittävät usein vastata kysynnän 

varianssiin pitämällä huomattavia varastoja. Lisäksi pieni muutos loppukäyttäjän kysynnässä voi 

heilauttaa aikaisempien toimijoiden kysyntää huomattavasti (Hines & Rich 1997). Suurten 

varastojen pitäminen kuitenkin sitoo organisaatioiden pääomia ja voi näin ollen rajoittaa 

kilpailukykyä (Forrester 1958, Burbidge 1984). 

Demand amplification mapping –työkalu sopii kysynnän vaihtelun osoittamiseen arvoketjun osa-

alueittain. Menetelmän tuottamaa tietoa voidaan soveltaa edelleen suunniteltaessa arvovirran 

rakennetta pyrkimyksenä vähentää kysynnän vaihtelua. Lisäksi työkalua voidaan hyödyntää 

kartoitettaessa varastojen minimointikohteita sekä mallinnettaessa koko arvoketjun rakennetta. 

(Hines & Rich 1997.) 

2.2.6  Decision point analysis -työkalu 

Decision point analysis mallintaa tilaus-toimitusketjun toimintaa kuvaamalla pistettä (decision 

point, päätöspiste), jossa kysyntälähtöinen imuohjaus arvoketjussa muuttuu ennusteisiin 

perustuvaksi työntöohjaukseksi. (Hoekstra & Romme 1992.) Teoreettisesti päätöspiste voi sijaita 

missä tahansa pisteessä tilaus-toimitusketjua. Kuva 13 kuvaa kulutushyödykkeiden tilaus-

toimitusketjua decision point analysis -menetelmän näkökulmasta. (Rich 1995.) 
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Kuva 13. Decision point analysis kulutushyödykesektorilla. Muokattu Rich (1995). 

Päätöspisteen hahmottaminen on keskeistä, jotta pisteen ylä- ja alapuolen prosessit saadaan 

toimimaan tehokkaasti käyttäen imu- tai työntöohjausta. Lisäksi menetelmällä voidaan mallintaa 

tilanteita, joissa päätöspiste siirtyisi arvoketjussa. Decision point analysis -menetelmän suurimmat 

hyödyt saadaan kartoitettaessa arvoketjun ylituotantoa, odotusaikoja ja sitä kautta ylimääräisiä 

varastoja sekä ketjun kokonaisvaltaista rakennetta ja toimintaa. (Hines & Rich 1997.) 

2.2.7  Physical structure 

Physical structure -menetelmä mallintaa arvoketjun rakennetta. Mallinnus voi kulminoitua joko 

toimijoiden volyymiin tai arvoketjun kustannusrakenteeseen. Kuva 14 esittää menetelmän 

kuvauksen autoteollisuudesta sekä toimijoiden että kustannusrakenteen suhteen.  

 

Kuva 14. Physical structure –kuvaus. Muokattu Hines & Rich (1997) 

Menetelmässä toimijan pinta-ala kuvastaa, kuinka paljon toimijoita sektorilla operoi tai kuinka 

paljon kustannuksia sektorilla syntyy. Esimerkiksi kustannuskuvaajassa (Kuva 14) suurin osa 

kustannuksista muodostuu kokoonpanijan ja ensimmäisen tason raaka-ainetoimittajien toimesta. 

Physical structure -menetelmä soveltuu arvoketjun kokonaiskuvan hahmottamiseen ja uusien 

toimintamallien arvioimiseen. Lisäksi kustannusrakennetta analysoimalla voidaan arvioida, kuinka 

paljon arvoa arvoketjun tulee tuottaa verrattaessa lopputuotteita kuluttajien ostohintoihin. (Hines & 

Rich 1997.) 
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2.2.8  GAP-analyysi 

Deane ym. (1997) esittelee suorituskykyä rajoittavat kuilut (GAPs), joissa käsitellään 

toimitusprosessia asiakastarpeen syntymisestä aina sen tyydyttämiseen saakka. Tarkastelu keskittyy 

hyvin pitkälti eri sidosryhmien informaatiokatkoksiin ja -häiriöihin. Lisäksi menetelmää voidaan 

soveltaa projektiliiketoimintaan sekä tuotannolliseen toimintaan. 

Projektikontekstissa projektin vaiheet voidaan jaotella kuuteen: konseptin luominen, suunnittelu, 

tuotanto, luovutus, käyttöönotto sekä päättäminen (Munns & Bjeirmi 1996). Näihin vaiheisiin 

sisältyy asiakastarpeen tunnistaminen, sen määritteleminen ja siihen vastaaminen. Nämä vaiheet 

ovat myös olennainen osa tuotekehityskirjallisuuden kulmakiviä (Ulrich & Eppinger 2008). 

Yleisesti asiakastarpeeseen vastaamiseen tähtäävä prosessi voidaan jakaa kuuteen vaiheeseen, 

joiden rajapinnoilla voivat muodostua suorituskykyä rajoittavat kuilut. Prosessin vaiheet ja kuilut on 

esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 15). Kuilujen havainnollistamiseksi kuvioon on lisätty Lorenzin 

(1990) kuvat keinun toimitusprosessista. (Deane ym. 1997.) 

 

Kuva 15. Suorituskykykuilut. Muokattu Deane ym. (1997) 

Edellä mainittuja kuiluja ei esiintyisi ideaalitapauksessa lainkaan. Sidosryhmät voivat kuitenkin 

tehdä omia johtopäätöksiä ja oletuksia, jolloin yksinkertainen pyyntö voi päätyä näyttämään 

hyvinkin erilaiselta verrattuna alkuperäiseen tarpeeseen. (Atkinson 1999.) Menetelmän 

soveltamiseksi liiketoimintaympäristöön työkalu esitellään matriisina, jossa jokainen kuilu vastaa 

yhtä saraketta ja sisältää kaksi riviä (Kuva 16). Ensimmäinen rivi on omistettu tekijöille, jotka 

estävät kuilujen syntymistä, ja toinen tekijöille, jotka aiheuttavat tai suurentavat kuiluja. 

(Malvalehto ym. 2010.) 

 

Kuva 16. GAP-analyysi. Muokattu Malvalehto ym. (2010) 

GAP-analyysin tarkoituksena on tunnistaa kuilut ja kuiluja aiheuttavat tekijät. Työkalua tulisi 

käyttää ryhmässä, jossa olisi edustajia liiketoiminnan eri funktioista. Tällöin osallisten tulisi pohtia, 
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mitkä asiat vaikuttavat kuilujen merkittävyyteen, ja listata ne matriisiin (Kuva 16). Kun jokaiseen 

kuiluun vaikuttavia tekijöitä on koottu, voidaan keskittyä arvioimaan, mitkä tekijät ovat kaikista 

merkittävimpiä, ja näihin tekijöihin kehitetään ratkaisuehdotukset. (Malvalehto ym. 2010.) 

Työkalun tarkoituksena ei itsessään ole kuilujen poistaminen, vaan ennemminkin strukturoidun 

lähestymistavan tarjoaminen suorituskykyyn vaikuttavien tekijöiden tunnistamiseen. Kuitenkin 

ennalta tunnistettuihin tekijöihin on helpompi reagoida, kun kriittiset tekijät on tuotu esille 

yrityksen eri toimintojen keskuudessa. (Malvalehto ym. 2010.) Vaikkakin GAP-analyysi herättää 

käytännön tasolla keskustelua ja toimii hyvänä jäänmurtajana, ei analyysi tuota mitallisia tuloksia, 

jolloin sen hyödyllisyyttä arvovirtatarkastelussa voidaan kyseenalaistaa. 

2.2.9  Tuotekehitysprosessi: asiakastarpeen tunnistaminen 

Tuotekehitysprosessi ei suoranaisesti sisälly arvovirtatyökaluihin. Kuitenkin yksi prosessin 

vaiheista, asiakastarpeen tunnistaminen, on olennainen osa arvoketjun toimintaa. Seuraavaksi 

käsitelläänkin Ulrichin ja Eppingerin (2008) esittelemän tuotekehitysprosessin konseptin 

kehittämisvaihe, joka pitää sisällään asiakastarpeen tunnistamisen. 

Asiakastarpeen oikeanlaisen tunnistamisen kulmakivenä on todellisen asiakastarpeen löytäminen 

ja määritteleminen. Usein asiakastarve esitetään teknisinä spesifikaatioina, mikä on Ulrichin ja 

Eppingerin (2008) mukaan vastoin tarkoitusta. Usein ratkaisuihin ja teknisiin ominaisuuksiin 

rajoittuva tarvemäärittely juontaa juurensa asiakasrajapintaan. Asiakas voi esimerkiksi ilmoittaa 

tarpeensa siten, että hän haluaa autoonsa kuuden litran moottorin. Mikäli asiakkaan todellinen tarve 

on saada nopeasti kiihtyvä auto, on väärin määritellä tarpeeksi juuri kuuden litran moottori. 

Oleellista on hahmottaa tarve tai ongelma, mihin tarvitaan ratkaisu, eikä rajata ratkaisua heti 

prosessin alussa. Taulukko 3 havainnollistaa esimerkin asiakkaan lausunnon muuttamisesta 

asiakastarpeeksi. (Ulrich & Eppinger 2008.) 

Taulukko 3. Asiakastarpeen tunnistamisprosessi. Muokattu Ulrich & Eppinger (2008) 

Suuntaviiva Asiakkaan ilmaisu Tarpeen ilmaisu: 
VÄÄRIN 

Tarpeen ilmaisu: 
OIKEIN 

Mitä, ei miten ”Miksette lisäisi 

suojaavia levyjä akun 

liittimien päälle?” 

Porakoneen akun 

liittimet on suojattu 

muovisella 

liukumekanismilla. 

Porakoneen akku on 

suojattu tahattomilta 

oikosuluilta. 

Tarkenna ”Tiputtelen 

porakonetta 

jatkuvasti.” 

Porakone on 

lujatekoinen. 

Porakone toimii 

normaalisti, vaikka se 

putoaisi toistuvasti. 

Positiivinen, ei 
negatiivinen 

”Minun on 

työskenneltävä myös 

sateisina päivinä.” 

Porakone ei joudu 

epäkuntoon sateessa. 

Porakone toimii 

sateessa normaalisti. 

Tuotteen ominaisuus ”Haluaisin ladata akun 

tupakansytyttimestä.” 

Auton tupakansytytin 

voi ladata porakoneen 

akun. 

Porakoneen akku 

voidaan ladata auton 

tupakansytyttimestä. 

Vältä ilmaisumuotoja 
täytyy ja pitäisi 

”Minua ärsyttää etten 

tiedä kuinka paljon 

virtaa työvälineiden 

akuissa on jäljellä.” 

Porakoneen pitäisi 

ilmaista akun latauksen 

taso. 

Porakone ilmaisee 

akun lataustason. 
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Asiakastarpeen tunnistamisprosessi voidaan määritellä viidessä vaiheessa: 

 

1. Kerää raakadataa asiakkailta 

2. Muunna raakadata asiakastarpeiksi 

3. Lajittele tarpeet ensi- ja toissijaisiksi tarpeiksi 

4. Järjestele tarpeet niiden suhteellisen tärkeyden mukaan 

5. Reflektoi prosessia ja tuloksia 

 

Asiakastarpeen tunnistaminen ei suoranaisesti vaadi erityistä osaamista, ja siitä huolimatta 

strukturoitu lähestymistapa tuo hyötyjä. Menetelmä edesauttaa hyödykkeen kohdentamisessa 

tiettyyn asiakastarpeeseen. Lisäksi järjestelmällinen lähestymistapa vähentää sitä, että jokin 

kriittinen asiakastarve jäisi kokonaan huomiotta. (Ulrich & Eppinger 2008.) 

2.3  Arvoketjun visualisointi 

Arvoketjuanalyysin toteuttamisessa kannattaa hyödyntää visuaalista arvoketjun mallinnusta, jonka 

avulla voidaan havainnollistaa arvoketjun toimintaa ja rakennetta. Visualisointi tukee myös Lean-

filosofian mukaisen toiminnan järjestämisessä, koska siitä voidaan tunnistaa arvon virtauksen 

katkoksia ja organisaatioiden rajapintoja. (Hines ym. 1998.) Arvoketjun visuaaliseen 

mallintamiseen on useita eri lähestymistapoja. Seuraavaksi esitellään neljä eri 

visualisointimenetelmää: virtauskaavio (Krajewski ym. 2002), IDEF0 (Marca & McGowan 1986), 

value net analysis (Parolini 1999) sekä Womackin (2006) esittelemä arvovirran 

mallinnusmenetelmä. Visuaalisten mallinnustapojen vertailu mahdollistaa niiden soveltuvuuden 

arvioinnin tutkimusympäristöön. 

2.3.1  Virtauskaaviot 

Virtauskaavioiden, flow chart, perusajatus on mallintaa informaation, asiakkaiden, kaluston ja 

materiaalien virtoja. Virtauskaaviot tunnetaan laajasti myös prosessikaavioina ja syy-

seurauskaavioina. Menetelmä on yleisesti tunnettu ja sitä on käytetty niin yksittäisten prosessien 

kuin kokonaisten liiketoimintakenttien mallintamiseen. (Krajewski ym. 2002.) 

Kaavioilla ei ole tiettyä formaattia, ja yleensä ne koostuvatkin erinäisistä laatikoista, joiden 

sisällä on kuvaus tapahtumasta. Laatikoiden lisäksi kuvioissa esiintyy viivoja ja nuolia, jotka 

kuvaavat tapahtumien keskinäisiä rooleja ja tapahtumajärjestystä (Kuva 17). Kuvioiden värit ja 

muodot, kuten kolmio ja ympyrä, voivat kuvata toimintoa, varastoja, päätöksentekotilannetta, 

viivettä ja niin edelleen. (Krajewski ym. 2002.) 
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Kuva 17. Virtauskaavion sovellutus. 

Virtauskaavion yleisesti käytettynä sovellutuksena toimii uimaratakaavio, joka soveltuu kuvaamaan 

eri yksiköiden vastuualueita ja toimintoja osana monimutkaista prosessia. Kaaviossa jokaisella 

toimijalla on oma uransa, jota kutsutaan myös uimaradaksi. Tähän uimarataan sijoitetaan kyseisen 

toimijan suorittamat aktiviteetit (Kuva 18). (Krajewski ym. 2002.) Lisäksi menetelmä kuvaa eri 

yksiköiden väliset rajapinnat, joissa esiintyy usein ongelmia, kuten väärinkäsityksiä ja 

informaatiokatkoksia (Rummler & Brache 1995).  

 

Kuva 18. Esimerkki uimaratakaaviosta. 

Virtauskaaviota luotaessa olennaista on tunnistaa aktiviteetit sekä niiden väliset roolit ja suhteet. 

Tietoa voidaan kerätä muun muassa prosessikuvauksista tai haastattelemalla asiantuntijoita. Kun 

tarvittava data on kerätty, voidaan virtauskaavio mallintaa graafisesti ja tarvittaessa validoida 

esittämällä tuotos tarkasteltavien prosessien asiantuntijoille. (Krajewski ym. 2002.) 
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Virtauskaaviolla voidaan mallintaa organisaation toimintaa horisontaalisesti, perinteisen 

vertikaalisen yksiköiden välisen mallin sijaan. Menetelmällä voidaan siten kuvata, kuinka 

organisaatiot tuottavat lopputuotteensa monimutkaisessa matriisiorganisaatiossa. Lisäksi menetelmä 

esittää selkeästi osastojen ja toimintojen väliset rajapinnat. Rajapintoja ja tarkasteltavan prosessin 

funktioita voidaan korostaa entisestään käyttämällä uimaratamallinnustapaa. (Krajewski ym. 2002.) 

Työkaluna virtauskaavio on todettu käytännönläheiseksi ja suhteellisen helppokäyttöiseksi. 

Menetelmän käyttö yleisenä mallinnustapana vaatii kuitenkin mallinnustekniikan standardisoimista. 

(Baudin 2002.) Vaikka virtauskaavio on laajasti käytetty ja soveltuu lähes kaikkien 

liiketoimintajärjestelmien mallintamiseen, on menetelmää kuitenkin kritisoitu liian yleispäteväksi 

monimutkaisten järjestelmien mallintamiseen (Hines & Rich 1997, Oyarbide 2003). 

2.3.2  IDEF0 

Integration Definition for Function Modeling (IDEF0) on menetelmä tuotannon funktioiden 

mallintamiseen. Menetelmän perusajatuksena on tarjota strukturoitu mallinnustapa toiminnan 

analyysia, kehittämistä ja uudelleensuunnittelua varten. (ICAM 1981, Pelkonen & Pulkkinen 1987.) 

Tämän lisäksi menetelmään on mahdollista liittää informaatiovirrat ja liiketoimintaprosessit (Karhu 

ym. 1997). IDEF0 on osa IDEF-mallinnuskielten perhettä, joka perustuu Structured Analysis and 

Design Technique (SADT)  -menetelmään (Marca & McGowan 1986, Ross 1977). 

IDEF0-menetelmä yhdistää sanallisen ja graafisen mallinnustavan. Kuvattavan prosessin 

aktiviteetit kuvataan laatikoilla, jotka liitetään toisiinsa nuolilla (Kuva 19). Aktiviteettilaatikkoon 

tulevien nuolien merkitys riippuu siitä, onko nuoli laatikon oikeassa, vasemmassa, ylimmässä vai 

alimmassa tahkossa. (Karhu ym. 1997.) 

 

Kuva 19. IDEF0-metodin peruskonsepti. Muokattu Marca & McGowan (1986) 

IDEF0-mallit koostuvat useiden kuvaajien yhdisteistä. Erilliset kuvaajat yhdistyvät ja muodostavat 

hierarkkisen rakenteen (Kuva 20), joka voidaan mieltää myös puun tapaisena, tasomaisena  

struktuurina. Ylemmän tason kuvaajat ovat määritelty hyvin karkealla tasolla, ja rakenteessa 

alaspäin mennessä kuvaajat menevät detaljitasolle vaihe kerrallaan. (Karhu ym. 1997, Marca & 

McGowan 1986.) 
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Kuva 20. IDEF0-menetelmän rakenne. Muokattu Marca & McGowan (1986) 

Menetelmää sovellettaessa tarkasteltava toiminto jaetaan pienempiin funktioihin. Kokonaisuutta 

jaetaan pienempiin osakokonaisuuksiin, kunnes saavutetaan mallinnuksen tavoitteiden tarvitsema 

detaljitaso. (Santarek & Buseif 1996.) Mallinnuksen tarkkuus ja tasot määräytyvät aina tilanteen 

mukaan. Karhu ym. (1997) jakaa rakentamisen toteutusprosessin viiteen osaan: tarjoa rakentamisen 

toteutusta; valmistele tuotanto; ohjaa tuotantoa rakentamisen aikana; rakenna ja luovuta rakennus 

käyttöön. Lisäksi jokainen edellä mainituista osa-alueista jaettiin vielä kahteen alempaan tasoon. 

(Karhu ym. 1997.) 

IDEF0-menetelmä tarjoaa strukturoidun lähestymistavan mallintaa ja analysoida systeemin 

aktiviteetteja huomioiden hierarkkiset sidokset (Roboam 1993).  Työkalun vahvuudet kulminoituvat 

kompleksisten menetelmien mallintamiseen ja niiden syy-seuraussuhteiden kartoittamiseen. 

Menetelmä toimii kuitenkin vain kvalitatiivisella tasolla jättäen systeemin kvantitatiivisen datan 

vaille huomiota (Wu 1996). Tämän takia jotkut asiantuntijat ovatkin esittäneet 

todennäköisyysteorian ja graafiteorian soveltamista yhdessä IDEF0-menetelmän kanssa (Ks. esim. 

Khoo ym. 1998, Terano ym. 1987, Yager ym. 1987, Grimaldi 1985). 

2.3.3  Arvoverkkoanalyysi 

Arvoverkkoanalyysin (value net analysis) perusperiaatteena on kuvata arvoa tuottavan systeemin 

toimintaa, joka muodostuu arvoa tuottavista ja arvoa kuluttavista toiminnoista. Menetelmällä 

voidaan määrittää strateginen kartta solmuin, esittämällä arvon tuotto tai kulutustoiminnot sekä 



 

43  

toimintojen väliset suhteet. Näin voidaan kuvata materiaali-, informaatio- sekä rahavirrat. Lisäksi 

menetelmällä voidaan mallintaa aktiviteettien välisiä hierarkkisia suhteita ja päätöksentekoa. 

(Parolini 1999.) 

Menetelmää sovellettaessa on mallinnettavasta systeemistä ensiksi kartoitettava kaikki 

merkittävät solmut. Parolinin (1999) mukaan solmut tulisi mallintaa siltä osin kuin ne ovat 

taloudellisesti eroteltavissa. Tällöin teknologisesti eroteltavia solmuja ei erotella lainkaan. 

Esimerkiksi virvoitusjuomatölkin leikkaus ja hitsaus ovat teknologisesti eroteltavia, mutta Parolinin 

(1999) mukaan toimintoa tulisi käsitellä ainoastaan tölkin valmistamisen tasolla. Kuva 21 

havainnollistaa esimerkin solmuista ja niitä yhdistävistä kaarista. 

 

Kuva 21. Arvoverkkoanalyysin rakentuminen solmuista ja niitä yhdistävistä kaarista. 

Mikäli tilanne vaatii syvempää tarkastelua, voidaan solmuja jaotella pienempiin osiin solmun 

toimijoiden mukaisesti. Tällöin jokaiselle toimijalle tulee oma solmu. Lisäksi lopputuote voidaan 

jakaa pienempiin osakokonaisuuksiin tai puolivalmisteisiin, jotka eivät välttämättä ole itsessään 

myyntikelpoisia. Tarkennusta analyysiin voidaan hakea myös erottelemalla kaikki 

ulkoistamiskelpoiset aktiviteetit omiksi solmuiksi. (Parolini 1999.)

Solmujen kartoittamisen jälkeen aktiviteetit yhdistetään olennaisilta osin kaarin, jotka kuvastavat 

toimintojen välistä suhdetta tai virtaamaa. Arvoverkkoanalyysi ei itsessään velvoita tarkastelemaan 

mitään tiettyä virtaamaa. Näin ollen tarkastelussa voikin keskittyä samanaikaisesti kaikkiin 

virtaamiin, jotka ovat merkittäviä tilanteen kannalta. Virtaamat voivat olla tuotteita, informaatiota, 

rahaa tai keskinäisiä vaikutussuhteita (Kuva 22). 

 

Kuva 22. Arvoverkon vaikutussuhteiden esittäminen. Muokattu Parolini (1999) 
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Havainnoinnin tehostamiseksi on keskityttävä virtaamiin, jotka määrittävät kilpailuedun, kulkevat 

muista virroista eroavalla tavalla, ovat pullonkauloja tai muuten erityisen haasteellisia johtamisen 

kannalta. Olennaista on kuitenkin pitää malli mahdollisimman yksinkertaisena ja karsia kaikki 

epäolennaiset virtaamat pois esityksestä. (Parolini 1999.) Liikkeenjohdon kirjallisuudessa esitellyt 

tavat aktiviteettien jaottelemiseksi, esimerkiksi tuki- ja ensisijaisiin toimintoihin, ei kuitenkaan 

tarjoa riittävän analyyttista lähestymistapaa (Porter 1985). Tätä Parolini (1999) perustelee muun 

muassa sillä, että Porterin (1985) lähestymistapa perustuu olemassa olevien yritysten tapaan 

harjoittaa liiketoimea; ei siihen, kuinka liiketoimea olisi mahdollista harjoittaa. 

Arvoverkkoanalyysissä aktiviteetit tulee jakaa realisointiaktiviteetteihin, tukiaktiviteetteihin ja 

ulkoisen liiketoimen hallintaan. Realisointiaktiviteetit tähtäävät fyysisen tuotteen tai palvelun 

tuottamiseen ja siirtämiseen. Tukitoiminnot taas ylläpitävät tai tehostavat  realisointiaktiviteetteja, 

mutta eivät suoranaisesti liity tuotteen valmistamiseen. Ulkoisen liiketoiminnan hallinta kattaa 

taloudellisesti erillään olevien toimijoiden välisten liiketointen johtamisen ja hallinnan. Esimerkkinä 

ulkoisesta liiketoiminnan hallinnasta on ostotoimi. Lisäksi olennaisena osana arvoketjuanalyysiä 

toimii kulutusaktiviteetit, jotka kuvaavat tarvetta, johon arvoketju pyrkii vastaamaan. Kuva 23 on 

esitetty mallinnustavan symbolit aktiviteettiluokittain. (Parolini 1999.) 

 

Kuva 23. Arvoketjun aktiviteettiluokat. Muokattu Parolini (1999). 

Parolinin (1999) esittämä arvoverkkoanalyysin suorittaminen voidaan jakaa viiteen vaiheeseen: 

1. Kulutus- ja tarveaktiviteettien alustava kartoittaminen 

2. Arvoa tuottavan systeemin yleinen määrittely 

a. Tuotanto- ja tukitoimintojen määrittely, niiden yhdistäminen solmuiksi sekä virtaamien 

hahmottaminen 

b. Taloudellisten toimijoiden suhteiden tunnistaminen 

c. Solmujen rakenteellinen analyysi 

4. Markkinoiden segmentointi ideaalitapauksen mukaisesti 

5. Kuvatun arvoa tuottavan systeemin analysointi ja vertailu vaihtoehtoisiin malleihin

6. Innovaation mahdollisuuksien tunnistaminen 
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Arvoverkkoanalyysi tarjoaa hyvin joustavan tavan järjestelmien analysoimiseksi. Parolinin (1999) 

mukaan solmujen jaotteleminen ainoastaan taloudellisen eroteltavuuden perusteella ei kuitenkaan 

välttämättä sovi kaikkiin konteksteihin. Hendersonin ja Venkatramanin (1993) mukaan ylimmän 

johdon on olennaista hahmottaa tuotannon teknologiset seikat niiden ollessa keskeisiä kilpailuedun 

kannalta. Arvoverkkoanalyysin toteuttaminen onkin syytä soveltaa tapauskohtaisesti. 

2.3.4  Arvovirtakartta 

Arvovirtakartan (value stream map) tarkoituksena on kuvata kaksi relevanttia virtaa. Ensimmäinen 

virta on asiakkaalta tuleva tilaus tai ennusteisiin perustuva ärsyke. Toinen virta on tuotteiden 

valmistus aina raaka-aineista asiakkaalle asti. Menetelmä kattaa sekä informaatio- että 

materiaalivirrat. (Womack 2006.) 

Arvovirtakartan luominen aloitetaan asiakkaasta, ja se laajennetaan kattamaan kaikki laitokset, 

kuten varastot, tehtaat ja jakelukeskukset. Tämän jälkeen on vuorossa tiedon kerääminen edellä 

kartoitetuista yksiköistä. Arvovirtakartoitusta varten on kerättävä tietoa koskien varastomääriä; 

työaikoja vuoroissa; tuotantosyklin taajuutta eli sitä, kuinka usein yksi tuote tuotetaan, ja 

virheellisten tuotteiden määrää. Lopuksi karttaa tarkennetaan lisäämällä yksiköiden välille 

informaatiovirrat, koskien kysynnän vaihteluita, jakelua, virheitä, läpimenoaikoja ja 

läpimenovaiheiden määrää. Kuva 24 esittää materiaali- ja informaatiovirtojen kuvaustavat. (Jones & 

Womack 2009.) 

 

Kuva 24. Materiaali- ja informaatiovirtojen kuvaustavat. Muokattu Jones & Womack (2009) 
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Arvovirtojen kuvaaminen järjestelmällisesti auttaa monimutkaisen systeemin ymmärtämistä. Usein 

ongelmaksi voi tulla kokonaisuuden näkeminen ja syy-seuraussuhteiden hahmottaminen. Olennaista 

on pyrkiä pitämään arvovirtakartta mahdollisimman yksinkertaisena. Mallintamisen mennessä liian 

pieniin osiin, voivat olennaiset virrat hukkua informaatiovirtaan (Robinson 2004). 

2.4  Arvovirtatarkastelun toteuttaminen 

Arvovirtakartoitus (value stream mapping, VSM) ja siihen liittyvä toiminnan kehittäminen 

toimintojen, organisaatioiden ja arvoketjun tasoilla on muodostunut jo erilliseksi johtamisen 

tyyliksi. Arvovirtakartoitus voidaan nähdä myös strategisena työkaluna analysoida dataa ja 

prosesseja sekä kehittää koko toimitusketjua kilpailukykyisemmäksi. Kuitenkaan pelkkien 

työkalujen käyttäminen ja arvovirtatarkastelu ei riitä, vaan lisäksi tarvitaan laajempaa ymmärrystä 

arvoketjun toiminnasta. Tätä varten arvoketjutarkastelu on jaettu kahteen tasoon: strategiseen ja 

operatiiviseen. Strategisella tasolla toiminta on sidottava toimitusketjuun kuuluvien yritysten 

strategiaan ja asiakkaiden tarpeisiin. Tiedon kerääminen suoritetaan johdon haastatteluiden avulla. 

Haastatteluissa pyritään selvittämään toimitusketjun ydinaktiviteetit, joiden avulla ydintarjoama 

tuotetaan asiakkaille. (Hines ym. 1998.) 

  Koko Hines ym. (1998) laatima arvoketjutarkasteluprosessi on esitetty seuraavassa taulukossa 

(Taulukko 4). Taulukon mukaisella toimintatavalla Hines ym. (1998) ovat pyrkineet vähentämään 

kolmea arvovirta-analyyseissä esiintynyttä ongelmaa. Heidän listaamansa ongelmat ovat seuraavat: 

I Arvovirtatarkastelu metodiin liittyvät ongelmat: 

! On olemassa mahdollisesti myös muita hukkia kuin olemassa olevassa menetelmässä 

huomioitavat hukat. 

! Mahdollinen puute työkaluista, joita voitaisiin hyödyntää. 

! Arvovirtojen yhtymäkohtien heikko tarkastelu. 

! Arvovirtatarkastelun työkalujen sopivuuden ymmärtäminen hukkien tunnistamisessa.  

II Arvovirtatarkastelun toteuttamiseen liittyvät ongelmat: 

! Puutteellinen ymmärrys Lean-filosofiasta ja sen implementoinnista. 

! Puutteellinen koulutus joko ylemmällä johdolla tai operatiivisella tasolla. 

! Paljon subjektiivista informaatiota menetetään muodollisessa analyysissä. 

! Metodi on aikaa vievä. 

III Laajemmat rajoitteet arvovirtametodin käyttöön: 

! Ymmärryksen puute yrityksen asemasta toimitusketjussa. 

! Kehittämistoimintaa ei ole sidottu yrityksen strategiaan ja markkinaympäristöön. 

! Menetelmän vähäinen tutkiminen erilaisissa liiketoiminnoissa ja toimitusketjun ympäristöissä, 

kuten uuden tuotteen kehittämisessä. 

! Henkilöstöön liittyvien tekijöiden, kuten kulttuurin ja toimintatapojen sekä organisaation 

suhteiden, ymmärtämisen puute. 

Kokonaisuuden hallitsemiseksi toiminta on vietävä koko organisaation läpi ja kaikki toimijat on 

sitoutettava toteuttamaan arvovirta-analyysiä. Taulukossa 4 on esitetty toteutusmalli, jonka avulla 

Lean-filosofia ja sen toteuttaminen on mahdollista toteuttaa huomioiden koko organisaatio.  
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Taulukko 4. Arvovirtajohtaminen strategisella tasolla. Muokattu Hines (1998) 

Ylemmän johdon strategisen tason analyysivaiheet 

1 Yrityksen mission, asiakasympäristön ja –tarpeiden sekä strategisen suunnan 

ymmärtäminen 

2 Ydinprosessien rajaaminen: a) Asiakkaalle näkyvät prosessit, kuten tilauksen täyttäminen 

b) Asiakkaalle näkymättömät prosessit, kuten toimittajien integraatio 

3 Nykyisten roolien ja vastuiden ymmärtäminen 

4 Nykyisen organisaation rakenteen ymmärtäminen 

5 Lean-koulutus ylemmälle johdolle 

6 Ylemmän tason kokonaiskuvan kokoaminen ydinprosesseista 

7 Tuotteiden ja detaljitasolla kartoitettujen prosessien määritteleminen 

8 Ylemmän johdon ohjausryhmän määrittely 

9 Prosessivastaavan nimittäminen jokaiselle ydinprosessille, jotta kartoittamista johdetaan 

10 Lean-koulutus prosessivastaaville 

11 Ymmärryksen luominen tietyistä operointiympäristöistä ja hukista 

12 Toisen tason kartoitustyökalujen valitseminen prosesseille 

13 Detaljitason kartoituksen toteuttaminen 

14 Syvällisempää analyysiä tarvitsevien alueiden tunnistaminen 

15 Kolmannen tason analyysin toteuttaminen 

16 Objektiivisen ja subjektiivisen datan analysointi sekä aikatalutetun 

implementointisuunnitelman luominen 

17 Tärkeimpien mittarien kehittäminen prosessialueille 

18 Implementoinnin toteuttavien tiimien kouluttaminen ja harjoittaminen 

19 Implementoinnin toteuttaminen 

20 Toteutumisen mittaaminen verrattuna suunnitelmaan 

 

Arvovirtatarkastelun toteutus koostuu käytännössä viidestä päävaiheesta, joiden toteutuksesta 

vastaamaan kootaan asiantuntijatiimi, jossa tulisi olla edustaja jokaisesta arvoketjun toimijasta tai 

prosessista organisaatiotasolla liikuttaessa (Rother & Shook 1998, Womack 2006). Prosessin 

vaiheet ovat seuraavat (Lasa ym. 2008):  

! Arvovirran tai tuoteperheen valinta 

! Nykytilan kartoitus 

! Tulevaisuudentilan määrittäminen 

! Toimintasuunnitelman laatiminen 

! Suunnitelman toteuttaminen 

Tarkasteltava tuote tai tuoteperhe tulisi valita siten, että sillä olisi mahdollisimman suuri vaikutus 

organisaation tai arvoketjun toimintaan. Vaikuttavuus määräytyy arvovirran kehittämispotentiaalin 

ja hyötyjen tulona. Valintaa voidaan ohjata myös tuoteperheittäin, esimerkiksi ABC-analyysein. 

(Eloranta & Räisänen 1986.) Valintaperusteena voi toimia esimerkiksi suurin rahamääräinen 

myynti, kappalemyynti, laatukustannukset, reklamaatiomäärät ja prosessivaiheiden määrä (McBride 

2003). 

Nykytilan kuvauksessa määritellään kartta arvovirran nykyisestä tilasta ja etsitään virrassa olevat 

hukat. Hukkien löytämiseksi on kerättävä mahdollisimman todenmukaista ja luotettavaa tietoa 

materiaali- ja informaatiovirroista, tuotantomääristä, varastotasoista sekä sykli-, odotus- ja 

asetusajoista. Kokonaisvaltaisen arvovirtakäsityksen saamiseksi ja osaoptimoinnin välttämiseksi on 

olennaista, että tilaus-toimitusketju on mallinnettu riittävän laajasti ja tarkasti. (Robinson 2004.) 

Kuva 25 esittää mallin arvovirran nykytilan kuvauksesta. 
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Kuva 25. Arvovirran nykytilan kuvaus. Muokattu  Lovelle (2001) 

Nykytilan kartoituksessa jokainen arvovirran merkityksellinen osa on tunnistettava, ja niitä 

arvioitaessa on erityisen tärkeää keskittyä seuraaviin tekijöihin (Womack 2006): 

1. Arvontuottokyky: Tuottaako vaihe arvoa tuotteelle tai palvelulle asiakkaan näkökulmasta? 

Huomaisiko asiakas eron tai onko hän vähemmän tyytyväinen, jos kyseinen prosessivaihe 

jätettäisiin pois? 

2. Kyvykkyys: Onko vaiheen mahdollista tuottaa laadullisesti riittävää tulosta jatkuvasti? 

3. Käytettävyys: Ottaako kantaa siihen, kuinka hyvin vaihe on käytettävissä silloin kun sitä 

tarvitaan? 

4. Riittävyys: Millä kapasiteetin käyttöasteella vaihe vastaa markkinoiden kysyntään? Riittävyys 

voi olla joko positiivista tai negatiivista, jolloin kyseessä voi olla joko yli- tai 

alikapasiteettiongelma. 

5. Joustavuus: Kuinka hyvin, nopeasti ja vähäisin resurssein vaihe pystyy reagoimaan 

vaihdettaessa tuotteesta toiseen ja tuotannon vaihteluihin? 

Womackin (2006) mukaan arvovirtojen merkittävimmät ongelmat kiteytyvät yleensä prosessien 

kyvykkyyteen ja käytettävyyteen. Kaikkien vaiheiden ollessa mallinnettuina, tulee kuvioon lisätä 

materiaalivirrat ja se, miten tuotantoa ohjataan. Informaatiovirtojen osalta on olennaista keskittyä 

siihen, miten ne säätelevät materiaalivirtojen kulkua. Lisäksi arvovirrasta on kerättävä prosessien 

tunnuslukuja, kuten läpimenoaikoja, tuottavan ajan suhteita läpimenoaikoihin, tuottavuussuhteita, 

laatuasteita ja niin edelleen. (Womack 2006.) 

Arvovirran vaiheita tulee tarkastella kriittisesti, jolloin tarkastelun kulmakivinä on virtauksen 

sujuvuus, imuohjautuvuus, tasaisuus ja se, seisooko arvovirta vaiheessa vai virtaako se. Lean-
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periaatteiden mukaisesti tuotannon tulisi olla jatkuvaa virtausta, jolloin asiakkaan tarpeisiin voidaan 

vastata välittömästi. Lisäksi jatkuva virtaus mahdollistaa tilausohjautuvan tuotannon varasto-

ohjautuvan sijaan. Analysoitaessa on tunnistettava, onko tuotanto imu- vai työntöohjautuvaa. 

Tavoitteena on imuohjattu tuotanto, jolloin asiakastarpeiden muutokset luovat imun arvoketjuun. 

Lisäksi tavoitteena on mahdollisimman tasainen tuotanto. Tällöin voidaan välttää turhaa 

ylikuormittamista ja häiriöitä tuotannossa. (Womack 2006.) 

Nykytilan kartoituksen jälkeen tulevaisuudentilan määrittämisessä asiantuntijatiimin tehtävänä on 

kehittää innovatiivisia ja tehokkaita Lean-filosofian mukaisia konsepteja. Jotkut asiantuntijat ovat 

esittäneet, että kapeikkoteoria tulisi ottaa entistä enemmän huomioon tulevaisuudentilan konseptia 

luotaessa (Lasa ym. 2008, Rother & Shook 1998, Marchwinski & Shook 2003). Tulevaisuudentilaa 

määriteltäessä tuotantomäärien tulee perustua kysyntään ja jatkuva virtaus on luotava ketjuun 

mahdollisuuksien rajoissa. Mikäli jatkuvaa virtausta ei saada kaikkialle, tulee näiden vaiheiden 

välille järjestää imuohjaus. (Rother & Shook 1998, Marchwinski & Shook 2003.) Tuotanto tulisi 

tahdistaa yhden tuotannon toimintaa määrittävän prosessin mukaan. Tahdistava prosessi määrittää 

samalla myös koko arvovirran tahdin. Tämän kohdan – tahdistavan prosessin – jälkeiset virtaukset 

tulee saattaa toimimaan First In, First Out (FIFO) -periaatteen mukaan. Tällöin varastoihin ensiksi 

tullut valmiste käytetään aina ensimmäisenä. Tahdistavaa prosessia aiemmat vaiheet tulee saattaa 

toimimaan imuohjautuvasti. (Rother & Shook 1998, Marchwinski & Shook 2003.) 

Toimintasuunnitelma luodaan kuvaamaan sitä, miten nykytilan arvovirta saadaan muutettua 

tulevaisuudentilan mallia vastaavaksi. Useat asiantuntijat kehottavat implementoimaan sellaisia 

muutoksia, jotka onnistuvat suurella todennäköisyydellä. Tämä on nähty tärkeäksi etenkin 

organisaation ensimmäisissä arvovirran kehitysprojekteissa, jotta menetelmästä saataisiin 

positiivinen kokemus. (Lovelle 2001, Manos 2006.) Toimintasuunnitelma voidaan jakaa myös 

pieniksi askelmiksi, joita asteittain saavuttamalla ja jatkuvaa kehittämistä harjoittamalla voidaan 

saavuttaa tavoitetila (Rother & Shook 1998). 

Toimintasuunnitelman on syytä ulottua aina detaljitason layoutin suunnittelusta fyysisten 

muutostarpeiden hahmottamiseen saakka. Lisäksi toimintaa voidaan ohjata jatkuvan kehityksen 

suuntaan, jolloin olennaista on sitouttaa uudet toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset jatkuvaan 

kehittämiseen. Toiminnan tehostaminen voidaan ajaa läpi myös portaittain. Esimerkiksi 

läpimenoaikaa lyhennettäessä voidaan aluksi ottaa käyttöön arvovirran rakenteelliset muutokset, 

joilla saadaan aikaan osa hyödyistä, ja myöhemmin koneiden ja laitteiden uusimista ja räätälöintiä 

vaativat toimenpiteet. Suunnitelman toteuttamisessa voidaan tehdä väliarviointeja siitä, kuinka 

hyvin toimintasuunnitelmassa asetettuja tavoitteita on saavutettu. Mikäli välitavoitteita on asetettu, 

on kehitystä mahdollista seurata portaittain, ja tarvittaessa voidaan tehdä korjaustoimenpiteitä. 

(Lasa ym. 2008.) 

2.5  Analysointimenetelmien synteesi 

Tutkimuksen ensimmäinen tavoite oli muodostaa analysointimenetelmä rakennetun yhdyskunnan 

arvoketjujen tutkimiseksi tuotantojärjestelmänä. Analysointikonseptin kokoamiseksi teoriaosiossa 

toteutettiin katsaus tuotantojärjestelmiä käsittelevään tieteelliseen kirjallisuuteen. Teoriakatsauksen 

peruspilariksi muodostui Lean-filosofia, jonka kulmakivet voidaan kiteyttää viiteen 

perusperiaatteeseen:  

! Asiakkaan näkemykseen perustuvan tuotteen arvon tunnistaminen (Asiakkaan arvo) 

! Arvoketjun määritys eli prosessin tarkka kuvaaminen sekä arvoa tuottamattomien 
toimintojen eli hukkien minimointi (Arvovirta) 

! Prosessin vaiheiden järjestäminen jatkuvaksi virtaukseksi (Virtaus) 
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! Vain asiakkaan vaatimien asioiden tekeminen eli imuohjaukseen siirtyminen 
(Imuohjaus) 

! Jatkuva parantaminen, hajonnan pienentäminen ja täydellisyyteen pyrkiminen (Jatkuva 
parantaminen)  

Edellä mainitut viisi kulmakiveä muodostavat Lean-johtamisfilosofian perustan, joka tähtää 

tuotantojärjestelmän kokonaisvaltaisen tehokkuuden maksimoimiseen ja kehittämiseen. Leanin 

kehittämisen lähtökohtana on asiakkaan tarve ja siihen vastaaminen mahdollisimman tehokkaasti. 

Lean-filosofian periaatteet eivät kuitenkaan ole niin sanotusti kiveen kirjoitettuja. Lähestymistapa 

sisältää jatkuvan parantamisen, jolloin näkökulma on dynaaminen, ja sen on mahdollista vastata 

ympäristön muutoksiin. Esitellyt viisi Lean-filosofian kulmakiveä muodostavat perustan, jonka 

mukaan rakennetun yhdyskunnan arvoketjuja tarkastellaan tässä tutkimuksessa.  

Analysointikonseptin luomiseksi teoriatarkastelun seuraavassa vaiheessa siirryttiin Lean-

filosofian perusperiaatteista edelleen työkaluihin, joilla voidaan analysoida arvoketjuja 

tuotantojärjestelmänä. Työkalujen avulla voidaan arvioida arvoketjujen toimintaa strukturoidusti, ja 

sen avulla voidaan osoittaa kehittämiskohteita. Näin ollen työkalut valittiin osaksi rakennetun 

yhdyskunnan arvoketjutarkastelua. Työkalujen on kuitenkin sovelluttava tutkimusympäristöön 

(Hines & Taylor 2000). Täten vain soveltuvimmat työkalut valittiin mukaan tarkasteluun. 

Tämän tutkimuksen kannalta on oleellista muodostaa ensiksi hyvä ymmärrys arvoketjujen 

nykyisestä tilasta. Nykytilan ymmärtämiseksi analysoinnissa pyritään käyttämään mahdollisimman 

kuvaavia ja selventäviä työkaluja. Työkaluilla ei siis pyritä suoraan tuottamaan 

kehittämisehdotuksia, vaan luomaan perusta syvemmän analyysin tekemiselle. Tätä näkemystä 

tukee myös Hinesin & Taylorin (2000) tekemä huomio, jonka mukaan 50 % päätelmistä perustuu 

muihin kuin työkalujen tuottamaan tietoon. Tutkijoiden mielestä Lean-prinsiippien ymmärtäminen 

on tärkeämpää kuin pelkkien työkalujen käyttäminen (Hines & Taylor 2000). Lisäksi on olennaista 

huomioida tutkimusympäristön laajuus ja erikoispiirteet, joiden vuoksi kaikkien työkalujen 

tuottama informaatio ei ole merkittävää lopputuloksen kannalta. 

Tutkimuksessa käytetyt työkalut valittiin vastaamaan neljään Lean-prinsiippiin: asiakkaan 

arvoon, arvovirtaan, virtaukseen ja imuohjaukseen. Viidennen prinsiipin, jatkuvan parantamisen, 

käsitteleminen on otettu huomioon kehitysehdotusten muodossa kappaleessa 4. Työkalujen 

arvioinnissa hyödynnettiin Hinesin ym. (1997) määrittelemiä työkalukohtaisia 

hyödyllisyysvertailuja. Jokaiselle työkalulle on määritelty korrelaatiokerroin jokaisen hukan tyypin 

suhteen. Lisäksi rajasimme työkalujen arvioinnin koskemaan kahta hukan muotoa ja rakennetta, 

jotka soveltuvat parhaiten laajan arvoketjun arvovirran, virtauksen ja imuohjauksen analysoimiseen. 

Ensisijaisesti kartoitettavat tekijät työkalujen arvioinnissa ovat odotus, varastot ja rakenne. Edellä 

mainitut kolme tekijää pystytään osoittamaan myös tutkimuksessa käsiteltävistä laajoista 

arvoketjuista. Työkalujen vertailuprosessi suoritettiin yksinomaan tätä tutkimusta varten, jotta luotu 

analysointikonsepti soveltuisi tutkimusympäristöön parhaalla mahdollisella tavalla. 

Vertailuprosessissa Hinesin ym. (1997) esittelemille työkaluille laskettiin pistearvot ja niistä 

hylättiin kaksi heikon korrelaation ja hyödyllisyyden takia. Lisäksi hylättiin process activity 

mapping –työkalu sen kohdentuessa hyvin tarkalle detaljitasolle, tutkimuksen itsensä kohdentuessa 

laajalle skaalalle. Myös demand amplification mapping –työkalu hylättiin sen kohdistuessa 

yksittäiseen tuotteeseen. Näin ollen Hinesin ym. (1997) esittelemistä työkaluista sovellettavaksi 

valittiin supply chain response matrix, product variety funnel sekä decision point analysis. Lisäksi 

käytettäviksi työkaluiksi valittiin GAP-analyysi virtauksen tarkastelemiseksi sekä 

tuotekehitysprosessin asiakastarpeen tunnistamiseksi (Malvalehto ym. 2010, Ulrich & Eppinger 

2008).. 

Valitut työkalut tukevat Lean-prinsiippien mukaista arvoketjujen analysointia. Asiakkaan arvon 

kartoittamiseksi valittiin strukturoitu asiakastarpeen tunnistamisprosessi, jolla voidaan analysoida 

asiakkaille arvoa tuottavia tekijöitä ja konkretisoida ne asiakastarpeeksi. Lisäksi lähestymistapa 



 

51  

vastaa siihen, että arvoketju tuottaa toiminnallaan ratkaisun oikeaan asiakastarpeeseen. 

Asiakastarpeen tunnistamista tuotantoprosessissa voi kuvainnollisesti verrata kahteen tekijään: 

siihen, että juostaan lujaa ja siihen, että juostaan oikeaan suuntaan. Näin ollen vaikka arvoketju 

toimisi tehokkaasti (esimerkkinä suunnistaja, joka juoksee lujaa),  ei toiminnasta ole hyötyä, mikäli 

se ei tuota ratkaisua oikeaan tarpeeseen (esimerkkinä suunnistaja, joka juoksee väärään suuntaan). 

Strukturoitu asiakastarpeen tunnistamisprosessi vähentää sen riskin realisoitumista, että arvoketjun 

toiminta vastaa väärään asiakastarpeeseen. 

Arvovirran kartoitus arvoketjuissa toteutettiin uimaratakaaviolla, joka on strukturoitu visuaalinen 

mallinnusmenetelmä. Lisäksi uimaratakaavio soveltuu eri toimijoiden rajapintojen analysointiin. 

Näin ollen menetelmän tuloksia voidaan hyödyntää myös uusia toimintamalleja kehitettäessä. 

Arvoketjun virtauksen analysoimiseksi valittiin GAP-analyysi, joka on kvalitatiivinen menetelmä 

kuilujen tunnistamiseksi. Kuilujen avulla on mahdollista analysoida koko arvoketjun virtaamaa ja 

havaita kuiluja, jotka vaikuttavat virtaamaan. Lisäksi havaittuja kuiluja voidaan verrata muiden 

analyysien tuloksiin. Menetelmä luo myös perustan eri toimijoiden välisten yhteistyömallien 

kehittämiseksi. 

Imuohjautuvuuden analysoimiseksi valittiin decision point analysis –työkalu. Menetelmällä 

voidaan kartoittaa arvoketjun toimintaa ja mallintaa, miltä osin arvoketju toimii imuohjautuvasti  ja 

miltä osin työntöohjautuvasti. Näin ollen voidaan myös kartoittaa arvoketjun pisteet, joissa tuotanto 

muuttuu työntöohjauksesta imuohjautuvaksi. Näitä pisteitä voidaan myöhemmin analysoida 

tarkemmin muilla työkaluilla. 

Asiakkaan arvon, arvovirran, virtauksen ja imuohjautuvuuden analysointiin kohdistuvien 

työkalujen lisäksi arvoketjujen kokonaisuuden analysoimiseksi valittiin kaksi työkalua: supply 

chain response matrix sekä product variety funnel. Näillä työkaluilla analysointi toteutetaan 

rakennetun yhdyskunnan ylätasolla menemättä yksittäisten arvoketjujen tasolle. 

Supply chain response matrix –työkalulla analysoidaan arvoketjujen läpimeno- ja varastoaikoja. 

Näin ollen menetelmällä voidaan kartoittaa systeemien vasteaika, joka voidaan purkaa edelleen 

yksitäisten toimintojen vasteajoiksi. Tällöin työkalu luo mahdollisuuden kartoittaa potentiaalisia 

kehitysalueita arvoketjun vasteajan lyhentämiseksi. 

Product variety funnel –työkalulla voidaan kartoittaa arvoketjujen tuotteiden varianssia 

loppukäyttäjän näkökulmasta. Menetelmällä voidaan luoda teollisuudenalasta kokonaiskuva ja 

hahmottaa mahdollisia yhtäläisyyksiä muihin teollisuudenaloihin. Työkalua voidaan käyttää 

arvoketjun yksittäisten toimijoiden tasolla, jolloin menetelmällä tuotettuja havaintoja voidaan 

vertailla muiden analyysien tuloksiin. 

Kolmas vaihe arvoketjujen analysointikonseptin luomisessa oli soveltuvan 

visualisointimenetelmän valitseminen. Teoriaosiossa esitettiin useita menetelmiä visualisoida 

arvoketjua ja sen toimintaa, joista arvioinnin perusteella valittiin tutkimusympäristöön sopivin. 

Arvoketjun visualisointi menetelmiä arvioitiin painottaen neljää tekijää: selkeys, strukturoinnin 

laatu, käytettävyys ja tunnettavuus. Tavoitteena oli valita menetelmä, joka tuki edellä mainittuja 

näkökulmia parhaalla mahdollisella tavalla arvovirran mallintamisessa. 

Visualisointimenetelmien – IDEF0, flow chart, uimaratakaavio, value stream map, value net 

analysis – arviointi tätä tutkimusta varten toteutettiin kahden asiantuntijan toimesta. Ensiksi 

asiantuntijat mallinsivat case-aineistoa jokaisella menetelmällä itsenäisesti. Tämän jälkeen 

asiantuntijat pisteyttivät työkalut osa-alueittain ja pohtivat määrittelemiään painotuksia 

muodostamalla konsensuksen pistearvoista. Arvioinnin perusteella prosessikaavion johdannainen, 

uimaratakaavio, valittiin arvoketjun visuaaliseksi mallinnusmenetelmäksi. Menetelmän 

merkittävimmät hyödyt perustuivat strukturoinnin selkeyteen, mikä nähtiin yhtenä jatkoanalyysin 

kulmakivenä. Lisäksi menetelmä koettiin helposti tulkittavaksi, jolloin ulkopuolinenkin asiantuntija 

ymmärtää aineistosta helposti. 

Kokonaisuutena kaikista vaiheista eli Lean-filosofiasta, Lean-työkaluista ja 

mallinnusmenetelmistä rakennettiin kokonaisvaltainen analysointikonsepti, jonka avulla voidaan 
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analysoida rakennetun yhdyskunnan arvoketjujen toimintaa Lean-tuotantojärjestelmänä. 

Analysointikonseptia hyödynnetään työn myöhemmissä vaiheissa analysoitaessa rakennetusta 

yhdyskunnasta kerättyä informaatiota. Menetelmä soveltuu laajojen arvoketjujen analysointiin ja 

mahdollistaa kokonaisuuden kartoittamisen. Analysointikonsepti on pidetty riittävässä skaalassa, 

koska liika detaljitasolle vieminen ei tuota hyötyä. Päinvastoin, se voi jopa vähentää mallintamisen 

hyötyjä (Robinson 2004). Näin ollen rakennetun yhdyskunnan lukuisia toimijoita sisältävien 

arvoketjujen kokonaisvaltaisessa tarkastelussa on olennaista pitäytyä riittävän korkealla tasolla. 

Tästä huolimatta menetelmä säilyttää Lean-periaatteiden mukaisen lähestymistavan ja analysoi 

rakennetun yhdyskunnan toimintaa tuotantojärjestelmänä. Analysointikonsepti luo myös toimivan 

viitekehyksen, jonka avulla rakennetun yhdyskunnan toimintaa voidaan analysoida ja mallintaa 

strukturoidusti. Analysointikonsepti ja sen rakentuminen on esitetty seuraavassa (Kuva 26). 

 

Kuva 26. Tutkimuksen analysointikonseptin rakentaminen 

Seuraavassa osiossa analysointikonseptia käytetään rakennetun yhdyskunnan arvoketjujen 

arviointiin. Analysointikonseptia hyödynnetään mallinnettaessa haastatteluilla kerättyä tietoa 

kiinteistöjen arvoketjuista. Analysointikonseptin avulla luodaan arvoketjujen nykytilan kuvaus ja 

arvioidaan arvoketjujen toimintaa tuotantojärjestelmänä.  
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3 Aineisto kiinteistöjen arvoketjuista 

Kiinteistöjen arvoketjujen nykytilan kartoittamiseksi tutkittiin kolmea kiinteistöjen arvoketjua koko 

rakennuksen elinkaaren ajan. Arvoketjuiksi valittiin toisistaan eroavia kiinteistöjä arvoketjun 

lopputuotteen ja rakenteen perusteella. Lisäksi valinnassa painotettiin kiinteistötyyppejä, jotka ovat 

yleisiä rakennetussa yhdyskunnassa. Tutkittavaksi valitut arvoketjut nimettiin kiinteistön 

käyttötarkoituksen mukaan. Infrastruktuuriketjut rajattiin pois tutkimuksesta, jotta kiinteistöketjuja 

voitiin käsitellä mahdollisimman kattavasti. Vastaavan infrastruktuuriverkkoja käsittelevän 

tutkimuksen on tehnyt Malvalehto (2010) tutkimuksessaan.  

Tarkasteltaviksi arvoketjuiksi valittiin liikekiinteistön, koulurakennuksen ja asunto-osakeyhtiön 

arvoketju. Liikekiinteistö valittiin tarkasteluun edustamaan yritykselle tuotettua tilaa harjoittaa 

liiketoimintaa. Liiketilan arvoketjua analysoimalla haluttiin tutkia arvoketjun kyvykkyyttä tuottaa 

tila liiketoiminnan harjoittajalle. Koulurakennuksen arvoketjutarkastelulla haluttiin analysoida 

julkisen hallinnon tarpeisiin tuotetun kiinteistön arvoketjua ja sen toimintakykyä. Koulurakennus 

valittiin kunnan kiinteistöistä, koska kuntien kiinteistöistä suurin osa on juuri koulurakennuksia.  

Asunto-osakeyhtiö valittiin tutkimukseen mukaan, koska asumistapana se on perinteinen ja 

suomalaisessa yhteiskunnassa yleinen. Erityyppisten arvoketjujen valinnalla pyrittiin varmistamaan 

kattava tarkastelu erilaisiin toteutus- ja toimintatapoihin rakennetussa ympäristössä. Valitut 

kiinteistöt edustavat yhdessä myös merkittävää osuutta kaikista Suomen kiinteistöistä, mikä 

mahdollistaa tutkimuksen hyödyntämisen mahdollisimman laajasti. 

Tutkimuksen tarkastelu kattaa koko kiinteistöjen elinkaaren aikaisen toiminnan aina tontin 

kaavoittamisesta rakennuksen hävittämiseen (Kuva 28). Maakuntakaavoitus rajattiin tutkimuksen 

ulkopuolelle, koska sen vaikutus arvoketjun toimintaan on tämän tutkimuksen näkökulmasta liian 

yleistävä. Myös vaikutus yksittäisen arvoketjun toimintaan on lähinnä ohjeistava. Täten 

yleiskaavoitus muodosti järkevän aloituskohdan arvoketjun tarkasteluun. Arvoketjun tarkastelun 

päätepisteenä on kiinteistön hävittäminen, jolloin koko kiinteistön elinkaari on tutkimuksen 

kohteena.  

3.1  Tiedon kerääminen ja mallintaminen 

Rakennetun yhdyskunnan nykytilan kartoittamiseksi ja analysoimiseksi tarvittiin tietoa rakennetun 

yhdyskunnan toiminnasta. Tiedon keräämisestä ja analysoinnista on esitetty toteutusmalli (Kuva 

27). Aluksi tehtiin kartoitus tutkimusympäristöön perehtymällä rakennettua yhdyskuntaa 

käsittelevään kirjallisuuteen. Rakennetun yhdyskunnan kirjallisuutta tarkastelemalla luotiin alustava 

ymmärrys rakennetun ympäristön toiminnasta ja toimijoista. Alustavan analyysin avulla voitiin 

luoda karkea ymmärrys rakennetun ympäristön toimintalogiikasta, mikä mahdollisti tiedon 

keräämisen syventämisen arvoketjun organisaatioihin. 
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Kuva 27. Tiedon kerääminen ja analysointi 

Tarkemman tiedon keräämiseksi toteutettiin haastatteluita arvoketjun organisaatioihin. 

Haastatteluilla kartoitettiin mahdollisimman tarkasti jokaisen organisaation toiminta ja 

organisaation rooli arvoketjussa. Haastatteluilla voitiin kerätä myös hiljaista tietoa arvoketjujen 

toiminnasta ja hyödyntää haastateltavien näkemyksiä arvoketjun toimintaan. 

Jatkuvan arvoketjun luomiseksi haastateltavia organisaatioita valittiin jokaisesta arvoketjun 

vaiheesta, joten koko arvoketju oli edustettuna haastatteluissa. Lisäksi haastatellut organisaatiot 

ovat merkittäviä toimijoita omalla sektorillaan, jolloin heillä oli pidempiaikainen ja kattava 

näkemys oman sektorinsa toiminnasta. Lisäksi haastateltavat henkilöt edustivat omassa 

organisaatiossaan ylempää johtoa, jolloin haastateltavilla oli laajempi ymmärrys omasta 

toimialastaan ja sen liittymisestä muihin arvoketjuihin. Haastatteluita toteutettiin yhteensä 18 

kappaletta niiden jakautuessa tasaisesti kaikkiin arvoketjun vaiheisiin ja organisaatioihin. 

Haastattelut toteutettiin kesä-heinäkuussa vuonna 2010. 

Tiedon kerääminen organisaatioissa toteutettiin strukturoitujen haastatteluiden avulla. 

Strukturoidulla haastattelulla pyrittiin yhtenäiseen analyysiin kaikkien toimijoiden kohdalla. 

Loppukäyttäjän haastattelurunko oli erilainen painottuen enemmän loppukäyttäjän tarpeeseen. 

Haastattelut toteutettiin kesä- ja heinäkuussa vuonna 2010. Jokaista haastattelua oli toteuttamassa 

kaksi henkilöä, joista toinen toimi haastattelijana ja toinen kirjurina. Lisäksi kaikki haastattelut 

nauhoitettiin. Haastatteluvastausten perusteella jokaisesta arvoketjusta koottiin yhteenvetotaulukot, 

jotta arvoketjujen toiminnasta voitiin muodostaa kokonaiskuva. 
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Lisäksi haastatteluissa kuvattiin haastateltavan organisaation toiminnot piirtämällä ne 

arvoketjuksi. Mallintaminen toteutettiin prosessikaavioiden avulla yhdessä haastateltavan kanssa. 

Mallinnettujen tilaus-toimitusprosessien avulla voitiin myös varmistaa organisaation toteuttamat 

arvoketjun toiminnot ja niiden toteuttamisjärjestys. Yhdistämällä haastatteluiden mallinnukset 

haastatteluiden yhteenvetotaulukkoon mallinnettiin kiinteistöjen elinkaaren mittaiset arvoketjut 

uimaratakaavioihin. Uimaratakaaviot muodostavat pohjan analyysin toteuttamiselle. 

Varsinainen arvoketjujen analysointi toteutettiin seuraavasti: Jokainen arvoketju on mallintamista 

varten kuvattu arvoketjuiksi toiminnoittain ja toimijoittain. Näiden visuaalisten kuvausten ja 

haastatteluista koottujen taulukoiden perusteella osiossa käsitellään jokainen arvoketju erikseen 

toimijatasolla. Lisäksi jokainen arvoketju analysoidaan perustuen luotuun tuotantojärjestelmän 

analysointikonseptiin, joka puolestaan perustuu Lean-filosofiaan ja valittuihin työkaluihin. Konsepti 

on esitelty aiemmin  (Kuva 27).  

Seuraavaksi esitellään tutkimusympäristö eli rakennettu ympäristö ja sen piirteet. Tämän jälkeen 

arvoketjut kuvataan yksitellen. Jokaisen arvoketjun kohdalla esitetään yleinen kuvaus arvoketjun 

toimintamallista sekä kyseessä olevan arvoketjun liittymisestä muuhun rakennetun yhdyskunnan 

toimintaan. Tämän jälkeen arvoketju käydään läpi toimijakohtaisesti analysoimalla arvoketjuja 

edellä esitettyjen Lean-periaatteiden ja työkalujen avulla. Lisäksi kaikkia kiinteistöarvoketjuja 

arvioidaan yhteisesti product variety funnel - ja supply chain response matrix -työkalujen avulla. 

Lopuksi esitetään yhteenveto arvoketjujen nykytilasta. 

3.2  Tutkimusympäristö 

Tutkimuksen työkalujen ja Lean-filosofian soveltamiseksi tehtiin myös katsaus Suomen 

rakennettuun yhdyskuntaan  ja sen toimintaan koko elinkaaren aikana. Rakennetun yhdyskunnan 

alustavalla analyysilla pyritään selvittämään arvoketjujen toimintaympäristö ja sen erikoispiirteet. 

Tällä tavoin työkalut voidaan valita tutkimusympäristöön sopiviksi huomioiden rakennetun 

ympäristön erityispiirteet. 

Rakennetussa yhdyskunnassa arvontuottaminen tapahtuu useassa vaiheessa: ennen asiakkaan 

arvon kokemista, arvonkokemisen aikana ja sen jälkeen. Arvoketjun rooli vaihtelee siis elinkaaren 

vaiheen mukaan. Lisäksi arvon kokeminen tapahtuu huomattavan pitkällä aikavälillä, jopa 50-100 

vuoden aikana (ISO 15686-1 1998). Myös rakennetussa ympäristössä arvon kokeminen tapahtuu 

usean käyttäjän toimesta. Täten arvon muodostuminen tapahtuu hyvin dynaamisessa ja 

kompleksisessa ympäristössä, mikä asettaa arvoketjulle haasteen vastata asiakastarpeeseen. Tämän 

vuoksi tutkimuksessa käsitellään lyhyesti rakennettua yhdyskuntaa ja sen toimintaa.  

3.2.1   Rakennetun ympäristön toiminta 

Rakennettu ympäristö on laaja käsite, joka sisältää laajan kentän eri toimintoja ja siten myös 

termistöä. Osa termeistä voi näyttää toistensa korvikkeilta, vaikka niiden väliset erot ovat 

huomattavia. Tutkimuksen kannalta on oleellista selvittää, mitä ”rakennettu ympäristö” -termiin 

sisältyy ja mitä eri termit tarkoittavat. 

Rakennettua ympäristöä on lähestytty yleisesti eri osa-alueiden kautta, koska rakennettu 

yhdyskunta on laaja kokonaisuus. Rakennettua ympäristöä ei yleensä käsitelläkään yhtenä 

kokonaisuutena tai omana tieteenhaarana, vaan se ymmärretään osakokonaisuuksina. Näitä 

osakokonaisuuksia ovat yhdyskuntasuunnittelu, rakentaminen, maankäyttö ja infrastruktuuri. 

Yhdyskuntasuunnittelu sisältää toimet kaupungin ja sen fyysisten elementtien suunnittelemiseksi. 

Rakentaminen sisältää toimet rakennelmien toteuttamiseksi. Maankäytöllä yhdyskunnassa 

tarkoitettaan tilan ja kiinteistöjen sijoittamista sekä tiheyttä yhdyskunnassa. Kiinteistöt osana 
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rakennettua yhdyskuntaa käsittävät ihmisen toimintaa varten rakennetut rakennukset. Infrastruktuuri 

yhdyskunnassa käsittää toiminnan toteuttamiseksi tarvittavat rakennetut verkostot ja niiden 

palvelutason. Infrastruktuurista esimerkkinä ovat kadut, tiet sekä vesi- ja energiaverkostot. 

Rakennetun ympäristön voidaan kokonaisuutena katsoa muodostuvan näistä kaikista. (Handy ym. 

2002, Vainio ym. 2002.) Rakennettu yhdyskunta voi tarkoittaa erilaajuisia käsitteitä kiinteistöistä 

kokonaisiin kaupunkeihin tai talousalueisiin. Näin ollen rakennetun yhdyskunnan mittakaavaa ei ole 

sidottu tiettyihin raameihin asukasmäärien mukaan.  

Tässä tutkimuksessa rakennettu ympäristö määritellään käsittämään kaikki ihmisen ympäristöön 

tuottamat rakennelmat, joiden tarkoitus on mahdollistaa ihmisten toimintojen toteuttaminen. 

Toiminnaltaan rakennettu ympäristö jaetaan viiteen pääosioon, jotka ovat kaavoitus, suunnittelu, 

rakentaminen, ylläpito ja hävittäminen. Näiden toimintojen kautta muodostuvat rakennetun 

yhdyskunnan ihmisille tuottamat palvelut. Tämä jako muodostaa myös perustan toteuttaa 

empiriaosion tarkastelu. Toimintojen väliset suhteet on esitetty seuraavassa kuvassa 28. 

 

Kuva 28. Rakennetun ympäristön päätoiminnot 

Kaavoitus sisältää alueen suunnittelun kokonaisuutena eli alueen suunnittelun tilankäytön ja 

käyttötarkoitukset huomioiden. Suomalaisessa toimintamallissa kaavoitusvaiheeseen sisältyy sekä 

yleis- että asemakaavoitus. Tätä osiota on käsitelty erityisesti yhteiskuntasuunnittelua käsittelevässä 

kirjallisuudessa. (Nykänen ym. 2007, Ahlava 2007.) Suunnittelu sisältää kohdekohtaisen 

suunnittelun, jossa määritellään tarkemmin yksittäisen kohteen ominaisuuksia. Yleisesti tähän 

vaiheeseen sisältyy arkkitehti- ja rakennesuunnittelu. Alueen kehittämistä on käsitelty sekä osana 

rakentamista että omana alueenaan (Ks. esim. Nicholson 1992, Gann & Whyte 2003).  

Rakentaminen sisältää varsinaisen rakenteen toteuttamiseksi tarvittavat toimet tavaroiden 

hankinnasta valmiin rakennuksen luovuttamiseen. Rakentamisen arvoketjujen kehittämistä on 

tutkittu useissa tutkimuksissa (Ks. esim. O’Brien ym. 2002, London 2004, Koskela 2000). Neljäs 

vaihe on ylläpito, joka tapahtuu elinkaaren aikana. Ylläpito ja hoito vaikuttavat palvelutasoon ja 

pitävät yllä rakennettuun yhdyskuntaan sitoutunutta pääomaa. Rakennetun yhdyskunnan elinkaaren 

aikaiseen toimintaan on kiinnitetty erityistä huomiota viime vuosina, johtuen tarpeesta huomioida 

rakennetun yhdyskunnan ympäristölle aiheuttama kokonaisrasitus. (Staffans & Väyrynen 2008, 

Pulakka 2004, Hautala 2010.) Myös ylläpitokustannuksiin on kiinnitetty enenevissä määrin 

huomiota, koska ne muodostavat merkittävän osan rakennuksen elinkaarikustannuksista. 

Hävittämisen vaiheessa rakennus poistetaan rakennuskannasta ja pois käytöstä. Hävittämistä on 

yhdyskunnan toiminnassa  tutkittu vähän, vaikka kyseisestä vaiheesta muodostuu vielä 

kustannuksia ja rasitusta ympäristölle. Kokonaisuuden kannalta hävittämisen huomiointi on 

olennaista, jotta kaikki elinkaaren aikaiset kustannukset ja ympäristövaikutukset tulevat 

huomioiduksi.   

Rakennettuun yhdyskuntaan sisältyy oleellisesti myös ihmisten toiminta, koska toiminta ja 

käyttäytyminen ohjaa myös rakennetun yhdyskunnan toimintaa. Rakennettu yhdyskunta onkin 

jatkuvassa muutoksessa ihmisten käyttäytymisen vuoksi. Tästä muodostuu tarve käyttäjälähtöisen, 

sosiaalisesti toimivan yhteiskunnan rakentamiseksi. Samalla on huomioitava rakentamaton 

ympäristö ja ympäristön kestävyys toteutettaessa rakennettua ympäristöä. Tutkimuksessa pyritään 

huomioimaan koko rakennetun yhdyskunnan elinkaari, jotta kokonaisuutta voidaan kehittää ja jotta 

kaikki eri vaiheet huomioidaan. Tätä varten seuraavassa kappaleessa käsitellään yhdyskuntaa yhtenä 

kokonaisuutena, jossa pyritään huomioimaan yhdyskunnan toiminnan kestävyys.  
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3.2.2  Kestävä yhdyskunta 

Rakennetun ympäristön elinkaaren aikaiseen toimintaan ja kustannuksiin on viime vuosina 

kiinnitetty kasvavasti huomiota. Elinkaariajattelulla on pyritty erityisesti huomioimaan koko 

elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Esimerkkinä tästä ovat erilaiset ympäristösertifikaatit, 

kuten englantilainen BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment 

Method, ja amerikkalainen LEED, Leadership in Environmental and Engineering Design. Näiden 

sertifikaattien avulla on pyritty huomioimaan koko elinkaaren ympäristövaikutuksia; ei pelkkien 

rakennusvaiheen materiaalien vaikutuksia tai kustannuksia. Kuitenkin elinkaaritarkastelua on 

hiljalleen laajennettu kattamaan myös muita alueita, mistä käytetäänkin nimitystä kattava 

elinkaariajattelu (Saari 2008). Esimerkiksi Suomen Rakennusinsinöörien Liitto (RIL) jakaa kohteen 

vaatimukset neljään osaan: rahatalous, ekologisuus, sosiaaliset vaatimukset ja kulttuurilliset 

vaatimukset. Elinkaaren aikainen arvo muodostuukin usean eri osatekijän summana, jossa pyritään 

huomioimaan koko elinkaaren aikainen optimi. Arvon muodostuminen pyritään näin optimoimaan 

kaikkien käyttäjien ja yhteiskunnan näkökulmasta mahdollisimman arvoa tuottavaksi (Kuva 29). 

Tätä varten on huomioitava myös rakenteen myöhemmät käyttötarpeet ja rakenteen purkamisesta 

aiheutuvat kustannukset ja haitat. Kuvassa 29 esitettyä jakoa kokonaisoptimin saavuttamiseksi 

käytetään myös liiketoiminnan jatkuvuutta käsittelevässä kirjallisuudessa. (Dyllick & Hockerts 

2002.) 

  

Kuva 29. Elinkaariarvon koostumus. Muokattu RIL (2001), Dyllick & Hockerts (2002).  

Rakennetun yhdyskunnan rakenteiden pitkä toiminta-aika aiheuttaa koko alueen suunnittelulle 

todellisen haasteen (Staffans ym. 2008). Erityisesti mahdollisten muutostarpeiden tunnistaminen 

ennakkoon voi olla hyvin hankalaa. Rakennetussa yhdyskunnassa on useita erilaisia henkilöitä 

kokemassa arvoa eri ajankohtina, mikä aiheuttaa ongelmia asiakastarpeen tunnistamisessa (Staffans 
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ym. 2008). Arvon muodostumista ja kustannustekijöitä on havainnollistettu jaottelemalla ne 

ajanjaksolle (Kuva 30). Kuvassa elinkaaren aikaiset kustannukset ja arvon kokeminen on jaettu 

aikajänteelle, millä pyritään havainnollistamaan elinkaaren aikaisen toiminnan merkitystä arvon 

kokemisessa. On tärkeää huomata, että elinkaaren aikaiset kustannukset nousevat normaalilla 50 

vuoden käyttöiällä jo huomattavasti korkeammiksi kuin rakentamiskustannukset. (Pulakka 2004.) 

 

Kuva 30. Elinkaaren aikaisten tuottojen ja kustannusten jakautuminen. Muokattu Pulakka (2004) 

Elinkaaren kannalta kriittinen piste on heti alkuvaiheen suunnittelussa, koska elinkaaren 

alkuvaiheessa sidotaan merkittävä osa sekä arvoa tuottavista että kustannuksia muodostuvista 

tekijöistä. Myöhemmin elinkaaren aikana muutoksien tekeminen on kallista tai jopa mahdotonta, 

joten onnistunut suunnittelu on eräs avaintekijöistä koko elinkaaren arvontuoton optimoimiseksi. 

(Saari 2008.) Tulevaisuuden epävarmuus ja monitavoitteinen päätöksenteko asettavat haasteen 

suunnitteluvaiheen päätöksenteolle ja päätöksien optimoinnille. Tätä varten on kehitetty 

elinkaarisuunnittelua, jossa pyritään huomioimaan mahdollisimman kattavasti eri osa-alueet (Ks. 

esim. Gransberg & Diekmann 2004, Seppälä 2003). 

  Suunnittelun onnistumiseksi on tärkeää tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja muuntaa ne onnistuneesti 

rakennetun yhdyskunnan teknisiksi ominaisuuksiksi. Tämän vuoksi onkin pyritty kehittämään 

malleja, joiden avulla voidaan toteuttaa joustavampaa suunnittelua ja joiden suunnittelussa 

hyödynnetään monipuolisesti arvoketjun eri osapuolia.  Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi Beyond 

Vuores -, Decomb- ja OPUS-hankkeet. Asiakkaiden tarpeita ja arvon kokemista on rakennetussa 

ympäristössä tutkittu esimerkiksi VOCUP (The Voice of Customer in Construction and 

Development Process of Housing) –projetissa. Tutkimuksessa on haastatteluiden avulla on pyritty 

selvittämään, mitkä asiat ovat asiakkaille tärkeitä asuinympäristön valintapäätöksen kannalta ja 

millaisiin arvoihin päätös perustuu. (Keskifrantti 2010.)  

Koko elinkaaren vastuun huomioimiseksi ja osaoptimoinnin välttämiseksi on kehitetty myös 

elinkaarimalleja, joissa rakentajalla on ainakin osittainen vastuu elinkaaren aikaisesta ylläpidosta. 

Tavoitteena on motivoida palvelun tuottajaa huomioimaan koko elinkaaren kokonaistaloudellisuutta 

jakamalla vastuuta myös rakentajalle. Elinkaarimallit tarjoavat myös uusia toteutus- ja 

liiketoimintamalleja, kuten yksityisen rahoituksen ja työyhteenliittymien käyttämisen. (Lahdenperä 

ym. 2005.) Julkisessa rakentamisessa on jo hyödynnetty yksityisiä toimijoita Public-Private 

Partnership (PPP) -hankkeiden kautta. Kuva 31 esittää PPP-mallien eri toteuttamismahdollisuuksia. 
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Kuva 31. Elinkaarimallien eri toteuttamisen vaihtoehtoja (Lahdenperä ym. 2005) 

Elinkaaren aikaisen arvon muodostumisen huomioimisella pyritään vähentämään erityisesti osa-

optimointia ja ohjamaan toimintaa arvontuottoperusteiseksi. Asiakkaalle toimitetaan valmiimpia 

ratkaisuja, joissa vastuu kohteen toiminnasta on sen toteuttajalla. Asiakkaalle voidaan tarjota 

elinkaariratkaisujen kautta kattavampia palveluita, joiden avulla voidaan vastata asiakkaiden 

tarpeisiin entistä paremmin. Lisäksi elinkaariratkaisut antavat mahdollisuuden muokata arvoketjuja 

ja kehittää niitä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. On esimerkiksi mahdollista 

tarjota uusia asiakkaan kokemaa arvoa lisääviä palveluita tai hyödyntää rakenteita myös muiden 

kuin ensisijaisten asiakkaiden tarpeisiin. (Lahdenperä ym. 2005.) Kattavan kokonaiskuvan 

muodostamiseksi tutkimuksen empiriaosiossa käsitelläänkin koko elinkaaren aikaisia arvoketjuja ja 

niiden toimintaa, jotta koko arvontuottamisen kokonaisuus voidaan huomioida ja toimintaa kehittää 

kokonaisvaltaisesti. Elinkaaritarkastelun avulla arvoketjujen vaiheiden toimintaa voidaan verrata 

toisiinsa ja kohdistaa toiminnan kehittäminen vain oleellisiin kohtiin arvoketjua. 

3.2.3  Kiinteistöt osana rakennettua yhdyskuntaa 

Tämä tutkimus kohdistuu kiinteistöjen toimintaan koko elinkaaren aikana. Tutkimus rajattiin 

koskeman rakennetun yhdyskunnan kiinteistöjen toimintaa, koska näin oli mahdollista tutkia 

kattavammin kiinteistöjen toimintaa. Täten infrastruktuurirakenteet on suljettu pois tästä 

tutkimuksesta. Rajaamalla tutkimus kiinteistöjen arvoketjujen tarkasteluun rakennetussa 

yhdyskunnassa voitiin vertailla erilaisten kiinteistöjen arvoketjujen toimintaa keskenään ja 

muodostaa kattava ymmärrys kiinteistöjen toiminnasta osana rakennettua yhdyskuntaa. 

Suomessa kiinteistöihin on sitoutunut noin 50% kansallisvarallisuudesta ja 71% rakennetun 

ympäristön varallisuudesta. Näin ollen sen toiminta ja tuottamat palvelut vaikuttavat merkittävästi 

rakennetusta ympäristöstä koettuun arvoon ja hyötyyn. Lisäksi kiinteistöjen rakentaminen ja 

ylläpito muodostavat myös merkittävän liiketoiminta-alueen useille yrityksille. Vuosittain 

uudistalon rakentamisen markkinat ovat noin 10 miljardia euroa, korjausrakentamisen markkinat 10 

miljardia euroa ja kiinteistönpidon markkinat 15 miljardia euroa. Koko kansantaloudesta 

kiinteistöjen tuottaminen ja ylläpito on noin viidennes. (Vainio ym. 2002.) Tulevaisuudessa 

korjausrakentamisen odotetaan kasvattavan osuuttaan, koska Suomen rakennuskannasta merkittävä 

osuus saavuttaa peruskorjausiän (Vainio ym. 2002). Syynä tähän on, että merkittävä osuus 

rakennuskannasta on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin nämä rakennukset on nyt 

peruskorjattava. Samalla näitä tiloja tullaan uudistamaan tilojen käytettävyyden parantamiseksi. 
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Kiinteistöjen ylläpidon toteuttamiseksi ja niiden arvon säilyttämiseksi on ylläpitoon käytettävä 

rahoitus lähes kaksinkertaistettava (ROTI 2009).  

Suomen rakennuskanta on kokonaisuudessaan noin 1,4 miljoonaa kappaletta. Rakennuksista 

asuinrakennuksia on kappalemääräisesti eniten, lähes 1,2 miljoonaa. Muita rakennuksia on noin 200 

000, joista merkittävimmän osan muodostavat liikerakennukset, liikenteen rakennukset ja 

teollisuusrakennukset. Suomen rakennuskanta on kasvanut tasaisesti viimeiset 20 vuotta ollen nyt 

23 prosenttia suurempi kuin vuonna 1990. (Tilastokeskus 2010.) Tulevaisuudessa kiinteistömäärien 

oletetaan kasvavan hitaasti (Tuomaala 2008). 

Kiinteistöjen merkittävyys osana rakennettua yhdyskuntaa on tunnistettu, minkä vuoksi useita 

hankkeita on käynnistetty kiinteistöjen toiminnan kehittämiseksi. Esimerkkinä on ROTI-hanke, 

jossa pyritään kartoittamaan rakennetun yhdyskunnan tilaa ja luomaan uusia kehityssuuntia. 

Tavoitteena on kehittää rakennetun ympäristön palvelukykyä ja suorituskykyä muuttamalla nykyisiä 

toimintamalleja. Rakennetun ympäristön halutaan tukevan entistä paremmin myös yritysten 

liiketoimintaa, jotta Suomesta saadaan houkutteleva investointikohde sekä ulkomaalaisille että 

suomalaisille yrityksille. Osana rakennettua yhdyskuntaa kiinteistöt muodostavat merkittävän 

osatekijän, jolla on merkitystä koko Suomen kilpailukykyyn globaaleilla markkinoilla. Hyvän 

toiminta-alustan luomiseksi rakennetun yhdyskunnan on pystyttävä tarjoamaan yrityksille hyvä 

kiinteistökanta, jossa yritykset voivat toimia. Tämän vuoksi koko kiinteistösektorin kehittäminen on 

tärkeää, jotta myös tulevaisuudessa voidaan tarjota yrityksille kilpailukyinen toimintaympäristö. 

(Hiltunen 2009.) 

3.2.4  Rakennetun yhdyskunnan erikoispiirteet 

Rakennetulla ympäristöllä ja täten myös kiinteistöjen arvoketjuilla on omat erityispiirteensä, jotka 

vaikuttavat arvoketjujen toimintaan ja tämän tutkimuksen toteuttamiseen. Kiinteistöketjujen 

erityispiirteitä on pidetty myös syynä kiinteistöketjuissa esiintyvälle hukalle ja esteenä 

kehittämiselle. Erityispiirteet ovat hidastaneet myös muilla aloilla käytettyjen 

kehittämistoimenpiteiden implementointia rakennetun yhdyskunnan toimintaan. (Koskela 2000.)  

Erityispiirteitä ja niiden merkitystä on käsitelty etenkin rakentamisen kehittämiseksi (Koskela 

2000, London 2004). Nämä erityispiirteet on nähty myös mahdollisuutena kehittää rakentamista 

(Nam & Tatum 1988, Groak 1992). Erityispiirteet kietoutuvat projektiluontoisuuden ympärille eli 

projektien ainutlaatuisuuteen, kompleksisuuteen ja toiminnan epäjatkuvuuteen (Koskela 2000). 

Kohteiden ainutlaatuisuus vaatii toimintojen ja prosessien soveltamista kohteen mukaan (Groak 

1992). Ainutlaatuisuudesta seuraa hankala ennakoitavuus, koska kohteiden erikoispiirteet voivat 

aiheuttaa yllätyksiä. Tästä seuraa, että toimintaan on varattava tilaa muutoksille. Toimintaa ei voida 

myöskään kokonaan standardisoida, vaan kiinteistökohteen mukaan joudutaan joustamaan. Tämä 

pätee koko arvoketjun läpi, koska kiinteistöt ovat harvoin täysin samanlaisia. Erityisesti 

rakentamisessa kohdekohtaiset erot aiheuttavat hankaluuden tehostaa toimintaa, koska jokainen 

projekti joudutaan toteuttamaan eri tavalla. (Koskela 2000.) 

Projektien kompleksisuus muodostuu laajan toimijakentän hallinasta ja suuresta määrästä 

toimintoja, joita ei voida toteuttaa standardeissa olosuhteissa. Kiinteistöjen arvontuottaminen 

tapahtuu hyvin monien toimijoiden kokonaisuudessa pitkällä aikavälillä, jolloin kaikkien 

toimijoiden hallinta yhtenä kokonaisuutena on hankalaa. Työtä ei voida myöskään toteuttaa täysin 

standardoidusti, vaan kohteiden erityispiirteiden vuoksi joudutaan tekemään monimutkaisempia 

ratkaisuja. Työtä joudutaan toteuttamaan myös vaihtelevissa olosuhteissa, ja sama työntekijä joutuu 

tekemään useita työtehtäviä. Tästä seuraa, että työn toteuttamista ei voida täysin ohjeistaa ja 

tarkalleen määritellä etukäteen. Tästä puolestaan seuraa lisääntynyttä tarvetta ohjata toimintaa. 

(Nam & Tatum 1988, Warszawski 1990.) 
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Epäjatkuvuus ei ole sinällään kohteen ongelma, koska rakennusten elinkaaret ovat pitkiä. 

Toiminnot toteutetaan kuitenkin vaiheittain eri toimijoiden taholta. Tällöin yksittäinen kohde ei 

takaa jatkuvuutta, vaan toimijat joutuvat jatkuvasti etsimään uusia projekteja tai kohteita. 

Elinkaarimalleilla voidaan tätä ongelmaa vähentää, mutta elinkaaren aikaiset toteutusmallit tekevät 

vasta tuloaan Suomeen. Epäjatkuvuuteen voidaan huomioida myös toimijoiden vaihtuminen kohde- 

tai projektikohtaisesti. Tällöin ei muodostu yhtenäistä toimintamallia, vaan projektit toteutetaan 

väliaikaisissa organisaatioissa. Etenkin tämä voi aiheuttaa ongelmia tiedonkulussa ja yhteisten 

toimintamallien luomisessa. (Koskela 2000.) 

Kiinteistöjen toteuttamisessa on monia erityispiirteitä, jotka on huomioitava kiinteistöjen 

arvontuottamisen prosessissa. Kuitenkaan nämä eivät välttämättä ole perimmäinen syy ongelmiin. 

Osa erityispiirteistä on poistettavissa, niiden vaikutusta voidaan pienentää tai niitä voidaan hallita, 

kuten Koskela (2000) rakentamisen ja suunnittelun osalta osoittaa. Nämä erityispiirteet eivät siis 

välttämättä ole este toiminnan tehostamiseen.  

3.2.5  Lean Construction 

Lean-filosofiaa on sovellettu rakennusteollisuuteen Lean Construction –lähestymistavan eli Lean-

rakentamisen muodossa. Kyseinen termi sai alkunsa International Group for Lean Construction –

ryhmän ensimmäisessä tapaamisessa vuonna 1993 (Greeson & Townend 2007).  Lean Construction 

on Lean-tuotannon prinsiippien ja käytäntöjen sovellutus suunnittelu- ja rakentamisprosessiin. 

Yleisesti ottaen rakentaminen poikkeaa valmistavasta teollisuudesta sen projektiluontoisuudesta 

johtuen. Näin ollen rakentaminen voidaan nähdä projektimaisena tuotantoprosessina. (Koskela ym. 

2002.) 

Abdelhamidin (2007) mukaan Lean Construction on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka 

käsittää rakennetun ja luonnollisen ympäristön samanaikaisen ja jatkuvan parantamisen. Näin ollen 

lähestymistapa sisältää suunnittelun, rakentamisen, käyttöönoton, ylläpidon, uudelleenkehittämisen 

sekä hävittämisen (Abdelhamid 2007). Kokonaisuutena Lean Construction pyrkii ohjaamaan ja 

parantamaan suunnittelu- ja rakentamisprosessia keskittymällä asiakastarpeisiin, jolloin tavoitteena 

on saada maksimaalinen vaikutus minimikustannuksin (Koskela ym. 2002). 

Lean Construction on määritelty tuotantosysteemien suunnittelutavaksi, joka pyrkii tuottamaan 

maksimaalisen arvon minimoimalla materiaalien, ajan ja työn hukkaa. Halutun lopputuloksen 

saavuttavan  tuotantojärjestelmän suunnittelu vaatii yhteistyötä kaikilta projektin osapuolilta jo 

projektin alkuvaiheessa. (Koskela ym. 2002.) Lean Construction tukeutuu perinteisiin rakentamisen 

johtamisen kulmakiviin: Projektin läpivienti onnistuneesti vaatii sekä tuotantojärjestelmän 

materiaali- ja informaatiovirtojen johtamista arvon luomiseksi että eroavaisuuksien huomioimista 

projektien tuotannonjohtamisessa (Abdelhamid 2007). 

Siinä missä Lean Construction yhtyy olemukseltaan Lean-tuotantofilosofiaan, eroaa se kuitenkin 

tuotantofilosofiasta olennaisesti siinä, miten Lean Construction suunniteltiin ja miten sitä 

harjoitetaan. Yleinen olemus koostuu jaetuista prinsiipeistä: asiakkaan arvo, arvovirta, virtaus, 

imuohjaus, jatkuva parantaminen. Eroavaisuutena on kuitenkin rakennusprosessin lopputuote, joka 

projektiluontoisesta tuotannosta johtuen voidaan käsittää ennemminkin prototyyppinä. Näin ollen 

Lean Construction –lähestymistapaan sisältyy myös periaatteet työn virtaaman ylläpitämisestä siten, 

että resurssien käyttöaste on mahdollisimman korkea ja että materiaali- ja työkaluvarastoja ja 

kustannuksia vähennetään. (Sowards 2004.) 

Kokonaisuutena Lean Construction keskittyy rakennetun yhdyskunnan arvoketjun 

suunnitteluvaiheeseen ja sitä seuraaviin toimenpiteisiin. Kulmakivinä on asiakkaan tarpeen 

tunnistaminen ja toimituksen johtaminen siten, että se tulee vastaamaan määrättyyn tarpeeseen 

suorituskykyisesti. Näin ollen tarkastelu onkin mielekästä laajentaa tätä tutkimusta varten 
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kattamaan suunnittelua edeltävät kaavoitustoimenpiteet, jotka toimivat merkittävässä roolissa osana 

rakennettua yhdyskuntaa. 

 

3.3  Liikekiinteistön arvoketju 

Liikekiinteistön arvoketju on mukana tarkastelussa yksityisen liiketoiminnan tilatarpeiden 

huomioimiseksi osana rakennettua yhteiskuntaa. Liikekiinteistöt toimivat yhdyskunnassa tilana, 

jossa liiketoiminnan harjoittaja voi tarjota asiakkaille palveluita tai myydä tuotteita. Tarkemman 

tarkastelun kohteeksi valittiin vähittäistavaran liikekiinteistö, koska vähittäistavarakauppa on 

asuinalueen  peruspalveluita. Täten vähittäistavarakaupan kiinteistöjä on paljon rakennetussa 

yhteiskunnassa. 

Liikekiinteistöille kaavoitetaan tontteja alueen käyttötarkoituksen mukaan. Merkittävimpiä 

ohjaavia tekijöitä ovat kaupungin keskustan läheisyys ja yhdyskunnan koko. Kauppakiinteistölle 

tarvittava tila varataan asemakaavoituksesta ja kauppa sijoitetaan alueen keskustaan muiden 

palveluiden läheisyyteen. Liikekiinteistöjen toteuttamistapa vaihtelee tapauskohtaisesti kolmen 

päämallin välillä: 

1. Rakennusyhtiö gryndaa kohteen. 

2. Kiinteistösijoittaja rakennuttaa kohteen. 

3. Liiketoimintaa harjoittava taho toteuttaa kohteen. 

Rakennusyhtiön toimintamallissa, edellisistä vaihtoehdoista ensimmäisessä, rakennusyhtiö hankkii 

sopivan tontin ja etsii sopivan sijoittajan ja/tai liikeyrityksen kohteelle. Rakennusyhtiö voi 

markkinoida kohdetta myös varsinaisille liiketoimintaa harjoittaville yrityksille suoraan ilman 

kiinteistösijoittajaa. Toisessa toteutus vaihtoehdossa kohdetta kehittää kiinteistösijoittaja tai sitä 

sijoittajaa edustava taho, joka yleensä on kiinteistökonsultti. Näissä tapauksissa kiinteistön 

toteuttaminen hankitaan yleensä useammalta eri taholta. Kaksi ensimmäistä toteutusmallia ovat 

hyvin samankaltaisia, mutta kiinteistösijoittajan johtamassa kohteessa rakennusyhtiön rooli 

hankkeen johtamisessa on mahdollisesti pienempi. Sijoittajan roolin lisääntyminen tarkoittaa myös 

suurempaa riskiä sijoittajalle kohteen toteuttamisesta. Molemmissa tapauksissa elinkaaren aikainen 

omistus on kiinteistösijoittajalla. 

Osa liiketoimintaa harjoittavista yhtiöistä on pitänyt liikekiinteistöt omassa omistuksessaan, ja 

yhtiöt osallistuvat aktiivisesti tonttien hankintaan ja kiinteistöjen kehittämiseen. Omistamalla 

liikekiinteistöt itse liiketoimintaa harjoittava yritys voi vaikuttaa suoraan omaan kiinteistökantaansa. 

Osassa kauppaketjuista omistaminen ja kehittäminen koetaan kilpailutekijänä. Samalla 

liiketoimintaa harjoittava ottaa vastuulleen enemmän riskiä kiinteistöjen toteuttamisesta ja 

ylläpidosta. 

3.3.1  Arvoketjun analysointi toimijoittain 

Osiossa esitellään huomiot arvoketjujen toiminnasta perustuen haastatteluissa esitettyihin 

huomioihin ja työkaluanalyyseihin. Verkostoa käsitellään toimijoittain, jotta jokaisen toimijan 

merkitys ja osallistuminen arvoketjun toimintaan voidaan havainnollistaa.  

Liiketoiminnan harjoittaja  

Liikekiinteistöketjun toiminnan määrittelee lopulta liikekiinteistössä asioiva asiakas. Asiakkaalle 

vähittäistavarakaupan eräs merkittävimmistä tekijöistä on kaupassa asioinnin helppous. Täten 

vähittäiskaupassa kiinteistöllä on merkittävä vaikutus liiketoimintaan: jopa 85% prosenttia 



 

63  

tuloksesta voi olla riippuvaista liiketilan sijainnista. Liikekiinteistössä korostuu siis kaupan 

saavutettavuus eli se, että asiakkaat voivat asioida kaupassa mahdollisimman helposti. 

Saavutettavuus muodostuu useasta tekijästä, kuten paikasta, tiestöstä ja asiointitilasta. 

Liiketoimintaa harjoittavan näkökulmasta asiakkaan lähellä oleminen ei riitä ellei asiakas voi 

sujuvasti asioida kiinteistöllä. Varsinkin vähittäistavarakaupassa paikan merkitys on tärkeä, koska 

päivittäin asioivia asiakkaita on paljon ja asiointitarve jatkuvaa. 

Liikekiinteistön toiminnan ominaisuudet rajataan kaavapäätöksillä, koska koko lähialueen 

toiminta ja tontin koko vaikuttavat oleellisesti liiketoimintaan kiinteistössä. Rakennuksesta 

tehtävien päätösten, kuten rakennuksen ulkomuodon, ei koeta rajaavan merkittävästi kiinteistön 

arvontuottoa. Liiketoimintaa harjoittavat korostavatkin päätöksissään kohteen houkuttelevuutta. 

Kohteen houkuttelevuutta parantaa laaja palveluntarjonta yhdessä paikassa, koska asiakkaat voivat 

täyttää yhdellä kertaa useita tarpeita. Liiketilojen sopivuus kauppiaalle onkin moninaisen 

kokonaisuuden summa, joka ei muodostu pelkästään rakennettavasta kiinteistöstä.   

Kaavoitus 

Liikekiinteistöjen tonttien kaavoitukseen vaikuttaa oletettu alueen asukasmäärä ja tästä johdetut 

tarpeet liiketilojen tonttien määrälle ja mitoitukselle. Liiketilojen tontit pyritään kaavoittamaan 

yhtenäiselle alueelle keskeiselle paikalle muiden palveluiden lähelle. Kaavoituksen toiminnan 

ohjaajana toimii pääasiassa ennusteisiin perustuvat tilantarpeet. Kaavoituksen avulla kauppatilat 

pyritään mitoittamaan alueen mukaan sopivaksi kokonaisuudeksi.  

Liiketilojen määrää ohjaa myös alueen suunniteltu pääasiallinen käyttötarkoitus. 

Asuintonttivaltaisille alueille ei kaavoiteta yleensä merkittävästi liiketiloja, vaan ne kohdistetaan 

erillisille alueille.  Keskittymiä, kuten kaupunkien keskustoja, pyritään erityisesti suosimaan. 

Liiketilan kannalta olisi tärkeää, että yleiskaavoituksessa huomioitaisiin mahdollisimman hyvin 

liikennejärjestelyt, jotta liiketilaksi tarkoitettu tontti ja koko alue olisivat hyvin saavutettavissa. 

Lisäksi asukasmäärien arvioiminen mahdollisimman tarkasti on oleellista, jotta alueelle varataan 

riittävästi tilaa kaupan kiinteistöille. Asemakaavoituksessa olisi tarvetta arvioida tontin tilantarve ja 

tontin liittyminen oikein, jotta tontti olisi kiinnostava kauppiaalle. Ongelmana kauppiaiden 

näkökulmasta on liian pienet tontit, jotka estävät tarvittavan kiinteistön ja pysäköintitilojen 

rakentamisen. Yleis- ja asemakaavoituksen olisi tärkeää luoda myös mahdollisimman yhtenäinen 

kuva alueen asukasmäärästä. Eroavaisuudet johtavat tilanteeseen, jossa suunnitelmat eivät kohtaa ja 

alueen toiminnallisuus kärsii.  

Tilan tarjoaja 

Kiinteistösijoittajat, kuten kiinteistösijoitusyhtiöt ja eläkeyhtiöt, toimivat omistajina merkittävässä 

määrässä liikekiinteistöjä. Liikekiinteistöjen kauppa on merkittävää liiketoimintaa, koska 

kiinteistömarkkinoiden suuruus on noin 1-6 miljardia euroa vuodessa. Suuri vaihtelu kertoo 

markkinoiden heilahtelusta ja siten sijoittajien halukkuudesta ostaa kiinteistöjä sijoituskohteena. 

Myös ulkomaiset sijoittajat ovat viime vuosina kiinnostuneet Suomen kiinteistöistä 

sijoituskohteena. Erityisesti ulkomaiset sijoitusyhtiöt ovat olleet halukkaita ostamaan merkittäviä 

suomalaisia liikekiinteistötiloja. Sijoituskohteena kiinteistöissä houkuttelevat tasainen ja varma 

tuotto sekä kiinteistön arvonnousu. 

Kiinteistösijoittaja ei välttämättä hoida kiinteistön hallinnointia, vaan antaa kohteen 

kiinteistökonsultin hoidettavaksi. Kiinteistökonsultti huolehtii kohteiden ylläpidosta, hoidosta, 

rakentamisen tehtävistä ja mahdollisista myynti- tai ostotehtävistä. Kiinteistökonsultin rahavirta 

perustuu tehtyyn sopimukseen kohteen hoitamiseen liittyvistä tehtävistä. Varsinainen operatiivinen 

hoito, rakentaminen ja ylläpito, annetaan alihankkijoiden tehtäväksi. Tällaisessa tapauksessa 

kiinteistön omistaja voi olla hyvinkin kaukana liikekiinteistöä hyödyntävästä yrityksestä. Toisaalta 

suuremmat pääomat antavat mahdollisuuden toteuttaa joustavasti suuria ja kalliitakin hankkeita. 
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Pääomasijoittajan rooli ja merkitys arvoketjussa on toimia pääoman lähteenä kiinteistökohteen 

toteuttamiseksi. Vastaavasti sijoittaja vaatii kohteelleen tuottoa, jonka sijoittaja kerää kiinteistön 

vuokrana liiketoiminnan harjoittajalta. Kohteen vuokrataso määräytyy pääasiallisesti kohteen 

mukaan. Merkittävimpiä vuokran suuruuteen vaikuttavia tekijöitä on rakennuksen paikka ja 

etäisyys keskustasta. Kohteen kunnostamisesta sijoittaja ja kauppias sopivat yleensä yhdessä. 

Muutoksien ja korjaamisen rahoittaa sijoittaja, mutta tämä vastaavasti nostaa kohteen vuokraa. Näin 

ollen kauppiaallakin on intressi huolehtia tilojen hoidosta ja pyytää vain maltillisia muutoksia.  

Sijoittajan tai sijoittajakonsultin vaikutus kohteen toiminnallisuuteen voi jäädä pieneksi, koska 

varsinaisen kohteen ominaisuuksien määrittelyn tekevät yleensä asiakkaan kanssa suoraan 

rakennuttajakonsultti tai rakennusyhtiö. Sijoittajan merkittävimmät valinnat ovat kehitettävien 

kohteiden valinta ja kohteen lisäinvestointien rahoituspäätökset. Nämä päätökset ratkaisevat, 

lähdetäänkö kohdetta ylläpitämään ja kehittämään vai luovutaanko kohteesta.   

Insinööritoimistot 

Insinööritoimistot tarjoavat tarvittavat suunnittelu- ja ohjauspalvelut kiinteistökohteelle.   

Suunnittelun vastuulla on tunnistaa ennen rakentamista asiakkaiden ja liikeyritysten  tarpeet 

kiinteistöille. Insinööritoimistoilla on tehtäviä liikekiinteistöissä yleensä myös elinkaaren aikana, 

koska sijoittaja antaa tavallisesti kohteen toiminnallisen ohjauksen, kuten ylläpitotoimenpiteiden 

toteuttamisen, alihankkijoille. Tällöin kohteen toiminnallisuuden ja ylläpitotoimenpiteiden 

toteuttamisen suunnittelu ja ohjaus on insinööritoimistojen vastuulla. 

Rakentaminen 

Rakentamisen toteuttaminen vaihtelee kohteen toteutustavan mukaan. Rakennusyhtiön 

gryndaamassa kohteessa rakennusyhtiöllä on vetovastuu ja mahdollisuus vaikuttaa kiinteistön 

toteuttamiseen omien tarpeidensa mukaan. Näissä tapauksissa rakennusyhtiö on kehittämässä ja 

markkinoimassa hankkeita, koska rakennusyhtiö kehittää kohdetta alkuun omalla riskillään. 

Kiinteistösijoittajan toteuttama kohde voidaan antaa kokonaan rakennusyhtiön toteutettavaksi, 

jolloin rakennusyhtiö hoitaa kohteen kokonaisurakkana. Toinen vaihtoehto on eriyttää rakentaminen 

ja suunnittelu eri tahoille. Rakentaminen toteutetaan tällöin perinteisenä rakentamisen urakkana 

valmiiden suunnitelmien pohjalta. Tällaisessa tapauksessa käytetään yleensä rakennuttajakonsulttia 

ohjaamaan projektia kokonaisuutena, ellei sijoittajalla tai sijoittajan edustajalla ole kykyä ohjata 

projektia. Rakennusyhtiön tulovirta voi olla kiinteistösijoittajankin rahoittamassa tapauksessa 

sidottu kohteen kiinteistötilojen myyntiin. Tällä tavoin sijoittaja saa sitoutettua rakentajan yhteisen 

tavoitteen toteuttamiseen. 

Elinkaari ja hävittäminen 

Liikekiinteistössä toimii elinkaaren aikana tyypillisesti useita eri toimijoita ja täten erilaista 

liiketoimintaa. Tämä asettaa haasteen toteuttaa tai muuntaa kiinteistö tarpeita vastaavaksi. 

Kiinteistöjä joudutaankin kehittämään elinkaaren aikana muuttuneisiin tarpeisiin, esimerkiksi 

laajentamalla ja muuntamalla sisätiloja. Kiinteistöön sijoittavan merkittävin riski kohdistuukin 

mahdollisiin tarpeiden muutoksiin. Tarpeen muutokset vaikuttavat kiinteistön kiinnostavuuteen tai 

tarvittaviin lisäinvestointeihin. 

Liikekiinteistön ylläpidosta huolehtii yleensä omistava taho, mutta hoidot, kuten siivoukset, 

kuuluvat vuokralaisen vastuulle. Ylläpitotoimet hoitaa yleensä tehdyn sopimuksen mukaisesti 

kiinteistöhoitoyritykset. Näin ollen kiinteistön hoito ja ylläpito ovat eriytyneet eri tahoille. Hoidon 

operatiivisen toteuttamisen hoitavat yleensä kiinteistönhoitoyritykset, jotka tarjoavat siivous- ja 

piha-alueiden hoitopalveluita liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle. 
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3.3.2  Liikekiinteistön arviointi analysointikonseptilla 

Osiossa arvioidaan arvoketjun toimintaa Lean-periaatteiden ja valittujen työkalujen avulla. 

Analyysin perusteella tuodaan esiin tärkeimmät huomiot arvoketjujen tuotannollisesta toiminnasta. 

Kehittämisen toimenpiteet ja jatkuvan parantamisen näkökulma käsitellään kappaleessa 4, jossa 

esitetään myös tärkeimmät kehitysalueet.  

Asiakastarve ja asiakastarpeen tunnistaminen 

Asiakkaiden tarve ei virtaa arvoketjussa eteenpäin tasaisesti toimijoittain, vaan se perustuu useissa 

vaiheissa arvioihin todennäköisestä tarpeesta. Ennusteiden perusteella luodaan tekniikkaperusteisia 

ratkaisuja, joilla pyritään täyttämään asiakkaiden tarve. Nämä tuottavat asiakkaille vain 

osaratkaisuja eivätkä välttämättä vastaa asiakkaiden tarpeeseen. Asiakkaan on valittava oma 

vaihtoehtonsa olemassa olevista ratkaisuista, eikä asiakkaan tarve ohjaa arvoketjun toimintaa. Tämä 

korostuu etenkin kaavoituksen kohdalla, jossa kaavat luodaan etukäteen ennen asiakkaan esittämää 

tarvetta. Liiketoimintaa harjoittavalle kaavoituksen päätökset muodostavat oleellisimman osan 

kiinteistön tuottamasta arvosta, joten asiakkaan omat tarpeet on oleellista tuoda esille jo 

kaavoitusvaiheessa. Tämä vaatii kuitenkin huomattavaa aktiivisuutta ja osaamista asiakkaalta, 

koska tarpeet on tuotava teknisinä määrittelyinä arvoketjun käytettäväksi. 

Asiakkaan eli liiketoimintaa harjoittavan tarve toimii ajurina rakennuksen ensimmäiselle 

käyttäjälle. Kuitenkin kiinteistön elinkaaren myöhäisemmässä vaiheessa liiketoiminnan muutoksien 

aiheuttamat tarpeet jäävät usein huomiotta. Tällöin ei ole tarvetta suunnitella ja toteuttaa 

mahdollisimman pitkälle kestävää rakennusta, vaan toteuttaa ensimmäiselle toimijalle 

kustannustehokas ratkaisu. Ensimmäiseen asiakkaaseen keskittyminen ohjaa arvoketjun toimintaa 

kustannusten minimointiin, koska rakennuksen suunniteltu toiminnallisuus nykyisessä toiminnassa 

ei ole koko elinkaaren mittainen. Tämä voi johtaa rakennusten elinkaarten lyhentymiseen ja 

aikaistuneeseen muutostarpeeseen. Kiinteistön suunnittelussa olisikin tärkeää miettiä mahdollisia 

käyttökohteita koko rakenteen elinkaaren ajaksi, jotta kiinteistöä voitaisiin hyödyntää 

mahdollisimman tehokkaasti koko elinkaaren ajan.  

Arvovirta, hukka ja uimaratakaavio  

Useat asiakastarpeen tunnistamisen vaiheet ja suunnittelun päällekkäisyys aiheuttavat ketjussa 

hukkaa. Suunnittelua kauppa-alueelle tehdään useassa vaiheessa määritellen ominaisuuksia eikä 

asiakkaiden tarpeita. Tästä johtuen toiminta kauppakiinteistön toteuttamiseksi on enemmän iteroiva 

kuin suoraviivainen tavoitteeseen etenevä prosessi. Useassa vaiheessa toteutetut suunnitelmat 

joudutaan sopeuttaman toisiinsa,  jolloin aikaisemmin tehtyjä suunnitelmia joudutaan muuttamaan. 

Toiminnan fragmentoituminen ja pitkät alihankintaketjut aiheuttavat myös merkittävän toiminnan 

johtamisen tarpeen. Tästä seuraa, että arvoketjun toimintaa joudutaan valvomaan ja laatua 

varmistamaan useissa kohdissa, jotta toiminta vastaa tavoitteita. Tähän johtaa myös arvoketjun 

eteneminen tuotemäärittelypohjaisesti eikä asiakkaan tarpeen mukaan. Arvoketju eteneekin hyvin 

pitkälti verifioiden tuotetta eikä validoiden asiakkaan tarpeeseen. Syynä toimintamalliin on teknisiin 

tuloksiin keskittynyt ratkaisu asiakkaalle. Tuotantoprosessia ohjataan eri vaiheiden kautta tuottaen 

osatuotteita eikä yhtä kokonaista konseptia, josta arvo lopulta muodostuu. Tästä johtuen jokainen 

osavaihe pyrkii optimoimaan omaa toimitustaan eikä kokonaista arvontuoton prosessia, jossa 

huomioidaan toimijoiden tarpeet arvonlisäämiseksi tuotteen elinkaaren aikana. 

Virtaus ja GAP-analyysi 

Arvon lisääminen arvoketjussa on jakautunut kolmeen pääosaan: kaavoitus, rakentaminen ja 

ylläpito. Näiden välissä on havaittavissa selkeät kuilut, jotka eivät edistä asiakastarpeen 

toteutumista. Kuilut aiheuttavat ongelmia myöhemmille toimijoille tuottaa optimaalista arvoa 

asiakkaalle. Kuilut aiheuttavat katkoksen arvoketjun arvontuottamisessa molempiin suuntiin. 
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Asiakkaan tarve ei virtaa arvoketjussa ja tuotantoketju ei ole jatkuva, yhtenäisesti optimoitu 

kokonaisuus.  

Kaavoituksen tonttien ominaisuuksien määrittely ei vastaa optimaalista toteutusta suunnittelun, 

rakentamisen ja ylläpidon näkökulmasta. Kaavoituksen määrittelyyn vaikuttaminen myöhemmissä 

vaiheissa on hankalaa, koska tontit on määritelty valmiiksi ennen varsinaisen rakennuksen 

suunnittelua ja toteuttamista. Tällöin myöhempien vaiheiden toimintojen huomioiminen jää 

vähäiseksi, koska näistä vaiheista ei voida tuoda omien vaiheiden tarpeita esille. Informaatio ei siis 

virtaa myöhemmistä vaiheista arvoketjun alkupäähän tai sitä ei huomioida. Tästä muodostuu kuvan 

32 kuilu 1. Samanlainen katkos muodostuu virtaukseen rakentamisen ja elinkaaren välissä, koska 

ylläpito ja hoito ovat mukana arvoketjussa vasta liiketoiminnan alettua (Kuilu 2, Kuva 32).  Myös 

asiakastarpeen tunnistaminen on vain osittaista, koska elinkaaren aikaiset tarpeet eivät välity 

kokonaan. Tällöin elinkaarikin jakautuu osaoptimeihin (Kuilu 3, Kuva 32). Hävittäminen nähdään  

ennemminkin uuden elinkaaren alkuna, josta muodostuu kustannus seuraavan elinkaaren 

aloittamiseen. Täten arvoketjussa ei tunnisteta tarvetta huolehtia tuotteen hävittämisestä. Kuvan 32 

virtauksen viimeinen virtauksen kuilu (Kuilu 4) muodostuu, kun hävittäminen ei ole selkeästi 

määritelty kenenkään vastuulle tai se ei linkity yhtenäiseksi osaksi muihin toimintoihin. Tämä 

aiheuttaa yleensä ongelmia huolehtia kiinteistön hävittämisestä ja hävittämisen kustannusten 

pienentämisestä, koska ne eivät ole arvoketjun aikaisempien toimijoiden vastuulla. 

 

 

Kuva 32. Virtauksen katkokset liikekiinteistön arvoketjussa 

Kuvassa 32 esitettyjen kuilujen muodostumisen syynä on heikko yhteistyö toimijoiden välillä. 

Toimijat eivät ole riittävästi yhteydessä toisiinsa, vaan toteuttavat ratkaisut omaan tietoon 

perustuen. Ratkaisut siis heitetään seuraavaan vaiheeseen kysymättä vaiheen tarvetta. Toisena syynä 

kuilujen muodostumiseen on arvoketjun toimijoiden ottaminen projektiin vasta toteuttamisen 

vaiheessa, ei jo suunnittelussa. Tähän on syynä perinteiset toimintamallit, joissa toimijoiden väliset 

toimintarajat on tarkasti määritelty eikä toisten tehtäviin haluta tai voida vaikuttaa. Kolmas ongelma 

on arvoketjun optimointi vain toimintokohtaisesti. Yksittäisen tehtävän toteuttaminen voidaan näin 

optimoida mahdollisimman tehokkaaksi, mutta se ei takaa kokonaisuuden optimointia. Nykyisessä 

mallissa toimijoilla ei ole motiivia optimoida kokonaisuutta, koska organisaatioiden toiminnan 

kannalta on kannattavaa optimoida omaa tehtäväaluetta. 

Kuvassa 32 on esitetty vain merkittävimmät virtauksen katkokset. Kaavoituksessa haaste on 

yleis- ja asemakaavojen yhteensovittaminen, koska esimerkiksi asukasmäärät voivat näissä 

suunnitelmissa olla aluekohtaisesti huomattavan erilaiset. Tästä seuraa, että suunnitelmat eivät ole 

kokonaisuutena tasapainossa. Toteutustavasta riippuen katkos voi syntyä myös suunnittelun ja 
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rakentamisen välille, jos nämä toteutetaan ilman yhteistä ohjausta. Tällöin suunnittelu ei välttämättä 

tue rakentamista eli suunnitelmien toteuttamista. 

Imuohjaus, Decision point analysis 

Decision point analysis –työkalun avulla voidaan osoittaa arvoketjun päätöksenteon vaiheita ja 

vaihe, jolloin asiakkaan tarpeen muodostama imu arvoketjussa katkeaa ja siirrytään 

työntötuotantoon. Tällä on merkitystä etenkin arvoketjun kykyyn reagoida asiakastarpeen 

muutoksiin ja tuotannon ohjautuvuuteen. Seuraavassa esitetään arvoketjun ohjautuvuus 

toimijoittain. On syytä huomata, että analyysi on tehty juuri toimijoittain. Tällöin toimitus ei 

välttämättä ole lähtenyt loppukäyttäjän imusta, vaan arvoketjun toimijan herätteestä.  

Toimijoiden toiminta arvoketjussa (Työntö-/Imuohjaus) 

! Valtuusto: Tuotantotavoitteiden määrittäminen (Työntöohjaus) 

! Yleiskaavoitus: Ennusteisiin perustuvien päätösten tekeminen (Työntöohjaus) 

! Asemakaavoitus ja maanhankinta: Tonttien tarvitseman tilan kaavan tuottaminen (Työntöohjaus) 

! Loppukäyttäjä: Liiketilan ostaminen, vuokraaminen tai rakennuttaminen (Työntöohjaus) 

! Kiinteistösijoittaja: Sijoittaminen, riippuen ovatko asiakkaat valmiina (Työntö-/Imuohjaus) 

! Kunnan asukkaat, yhteisöt ja yritykset: Kaavaan vaikuttaminen 

! Huoltoyritys: Ylläpito suoraan asiakkaan tilauksesta (Imuohjaus) 

! Rakennusyhtiö: Rakentaminen ja korjaaminen pääosin suoraan asiakkaan tilauksesta (Imuohjaus) 

! Rakennuttajakonsultti: Konsultointi asiakkaansa tekemästä tilauksesta (Imuohjaus) 

! Insinööritoimistot: Suunnittelu suoraan asiakkaan tilauksesta (Imuohjaus) 

Liikekiinteistöjen tarjonta perustuu pääasiassa asiakkaan tarpeen täyttämiseen, lukuun ottamatta 

kaavaa, joka toimii työntöohjauksena. Tällöin kaavoituksen ja kunnan tontti muodostaa tuotannon 

jälkeen varastoa. Varastoa muodostuu sekä sitoutuneena infrastruktuurina että keskeneräisinä 

suunnitelmina. Tapauksessa, jossa rakennusyhtiö kehittää kohdetta alkuun omalla riskillään, 

tapahtuu myös osa kohteen suunnittelusta työntöohjauksessa. Tällöin asiakkaan imuohjaus 

muodostuu vasta suunnitteluvaiheessa. 

3.4  Koulurakennuksen arvoketju 

Koulurakennuksen arvoketju on tarkastelussa esimerkkinä julkisen palvelurakennuksen 

arvoketjusta. Koulurakennuksiin on sitoutunut merkittävä osuus kuntien ja kaupunkien 

kiinteistöomaisuudesta, johtuen tarpeesta tarjota palveluita lähellä asiakkaita. Varsinkin peruskoulut 

halutaan tarjota kävelymatkan päähän, lukuun ottamatta haja-asutusalueita. Täten koulurakennuksia 

onkin yhdyskuntarakenteessa tiheässä.  

Peruskoulutus kuuluu kuntien ja kaupunkien velvollisuuksiin. Palvelun tuottaminen on eriytetty 

erilliseen yksikköön, joka määrittää tarvittavat resurssit ja siten myös opetustilatarpeen. Uudelle 

alueelle muodostuu koulutustarve alueen kehittymisen mukaan. Alueen kehittymistä taas ohjaavat 

pitkälti kaupungin johdon ja poliitikkojen maapoliittiset suunnitelmat. Kiinteistön tarve esitetään 

kaupungin kiinteistöyksikölle, joka määrittelee hankesuunnitelman avulla tarpeen kiinteistön 

ominaisuuksiksi ja huolehtii tilan tuottamisesta asiakkaalle. 

Havainnollistetussa tapauksessa toteutetaan tilaaja-tuottajamallia, jossa kaupungin yksiköt 

tarjoavat toisilleen palveluita. Kaupungin koulutusyksikkö vuokraa kiinteistöyksikön tarjoamat tilat 

opetusyksikölle, joka maksaa tilavuokraa neliöhintaan perustuen. Vuokrasta kaksi kolmasosaa on 

pääoma- ja korkokuluja. Vuokrattavien tilojen vuokra perustuu omakustannushintaan. Rahavirta 

kiertää kaupungin budjetista koulutusyksikön budjetin kautta kaupungin kiinteistöyksikölle. 

Kuitenkin tilojen siivous, ruokahuolto ja vartiointipalvelut hoidetaan suoraan opetustoimen ja 

palveluntuottajan välisillä sopimuksilla.  
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Elinkaaren aikana kaupungin kiinteistöyksikkö vastaa tilojen ylläpidosta toteuttaen ylläpidolle 

kymmenvuotissuunnitelman ja neljänkymmenen vuoden perusparannusohjelman. Tällä hetkellä 

palvelu on ostettava julkiselta palveluntarjoajalta perustuen kunnanjohdon päätökseen. 

Opetusyksikön tilantarpeen vähentyessä tilat tarjoava yksikkö miettii vaihtoehtoja kehittää 

kiinteistön toimintaa. Vaihtoehtoja voivat esimerkiksi olla tarjonta muille julkisille 

palveluntarjoajille tai kohteen myyminen.  

3.4.1  Arvoketjun analysointi toimijoittain 

Osiossa esitellään huomiot arvoketjujen toiminnasta perustuen haastatteluista etsittyihin huomioihin 

ja työkaluanalyyseihin. Arvoketjua käsitellään toimijoittain, jotta jokaisen toimijan merkitys ja 

osallistuminen arvoketjun toimintaan voidaan havainnollistaa.  

Koulutusyksikkö 

Koulurakennuksen arvoketjun loppukäyttäjäksi on määritelty opetuksen tarjoava yksikkö, joka 

hyödyntää kiinteistöä palvelun tuottamisen resurssina. Varsinaisen arvon kokee koululainen, mutta 

koulukiinteistö muodostaa vain osan palvelusta. Täten loppukäyttäjäksi rajattiin palveluntuottaja, 

jonka arvontuottoa kiinteistö tukee. Kiinteistössä palveluntuottajalle korostuvat myös muut 

ominaisuudet, kuten tukevien tilojen määrä ja tilojen toiminnallisuus, joten palveluntuottajan tarpeet 

ovat siksikin tärkeimpiä kiinteistöä määritteleviä tekijöitä. 

 Koulurakennuksen arvontuotto määräytyy koulutusyksikölle rakennuspaikan, tilojen 

toimivuuden, turvallisuuden ja siisteyden mukaan. Optimaalinen aika koulurakennukselle koetaan 

hyvin lyhyeksi, koska tarve on muuttuvaa. Muutoksia tarpeeseen aiheuttaa oppilasmäärien 

muutokset ja suositukset optimaalisesta opetusympäristöstä. Näin ollen koulurakennuksen koetaan 

vastaavan tarvetta vain elinkaaren alussa.  

Tilojen kuntoon ollaan kuitenkin haastattelutapauksessa tyytyväisiä ottaen huomioon 

käytettävissä olevat resurssit. Kouluja ei ole jouduttu sulkemaan, ja niiden kunto on kohtuullinen. 

Korjausvelkaa oletetaan olevan, mutta korjausvelan suuruutta ei kuitenkaan pystytä määrittelemään 

tarkasti. Myös oleellisimpiin tekijöihin, kuten koulun sijaintiin, kokoon ja koko alueen 

suunnitteluun, koulurakennuksen osalta koetaan voitavan vaikuttaa hyvin.  

Koulupalvelun tarjoajan näkökulmasta omistuspohjalla ei koeta olevan suurta merkitystä. Tilat 

halutaan kuitenkin vuokrata toiselta kunnan yksiköltä, koska tilojen hallinnointi ei sisälly 

opetusorganisaation ydintoimintaan. Tulevaisuudessa kunnallista palveluntarjontaa aiotaan myös 

keskittää, esimerkiksi yhdistämällä koulu, terveyskeskus ja lastenhoito samaan yksikköön. Tämä 

asettaa uuden haasteen, mutta myös mahdollisuuden, tuottaa kiinteistöyksikölle sopivat 

julkisenpalvelun tilat. 

Kaavoitus 

Asemakaava määrittelee koulujen paikat ja koulukiinteistölle tarvittavat tilat. Yleensä kuitenkin 

huomioidaan opetustoimen huomiot koulurakennuksen tarpeista, koska molemmat – sekä kaavoitus 

että koulutusyksikkö – ovat osa kunnallista organisaatiota. Koulurakennusten tarpeen määrittelyssä 

koulutusyksikkö on mukana merkittävästi jo kaavoituksen painopisteitä valittaessa. Opetusyksikkö 

voi olla vaikuttamassa jo alueen yleiskaavaan, jotta opetuksen tarpeen kehittyminen tulee 

huomioiduksi yhdyskunnan suunnittelussa. Tärkeimmät neuvoteltavat tekijät liittyvät peruskoulujen 

paikkaan ja alueen kehittymisen suunnitteluun. Koulutusyksikkö pyrkii kaavoitusvaiheessa 

vaikuttamaan opetustarpeen muodostumiseen yhdyskunnan eri osissa, jotta opetustarve ja sitä 

myötä myös tilantarve pysyisi mahdollisimman tasaisena.  

Kaupungin tilayksikön näkökulmasta kaavoituksen ratkaisut voivat rajata voimakkaasti koko 

elinkaaren aikaisia kustannuksia. Varsinkin mahdollinen jatkokäyttö tai taloudellisten tekijöiden 
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huomioiminen voivat tilakeskuksen näkökulmasta rajautua liikaa ja täten hankaloittaa 

koulurakennuksen jatkokehittämistä. Kiinteistöyksikkö kokeekin vanhat koulurakennukset 

ongelmallisina kohteina, koska niille on hankalaa kehittää tuottavaa toimintaa.  

Tilan tarjoaja   

Kaupungin kiinteistöyksikkö tarjoaa tilat julkisten palveluiden tuottamiseksi ja ansaitsee tuottonsa 

tilavuokraan perustuen. Tilayksikön avulla pidetään yllä tilaaja-tuottaja mallia, jossa 

palveluntarjoajat maksavat budjetistaan tilavuokraa. Tilojen tarjoaja hallinnoi ja ylläpitää 

kiinteistöjä, joissa palveluntuottajat toimivat. Kiinteistöyksikkö huolehtii myös uusien tilojen 

toteuttamisesta hankkimalla uudet tilat rakennuttamalla ne yksityisillä rakennusliikkeillä. Ylläpito 

hankitaan julkiselta palveluntarjoajalta eli toiselta kaupungin palveluyksiköltä.  

Kouluketjussa kaupungin opetusyksikkö toimii kiinteistöyksikön asiakkaana, joka ohjaa 

koulutilojen toiminnallisuuden määrittelyä. Myös poliittisilla päätöksillä voidaan ohjata tilatarpeen 

määrittelyä ohi asiakastarpeen, mikä voi aiheuttaa muutoksia. Tällaiset muutokset ovat yleisempiä 

uusinvestointien kohdalla. Tilojen toteuttamisessa ongelmalliseksi koetaan myös tarpeiden ja 

taloudellisten resurssien yhteensovittaminen. Kiinteistölle esitetty laatutaso ja maksukyky tai 

maksuhalukkuus eivät kohtaa. Erityisesti tämä voi aiheuttaa ongelmia, koska budjetti ja laatutaso 

määritellään eri vaiheissa. Tällöin asiakkaan määrittelemään tarpeeseen voi olla mahdotonta vastata 

annetulla resurssitasolla. 

kiinteistöyksikkö toimii välikätenä asiakastarpeiden muuttamisessa tekniseksi rakennukseksi, ja 

se vastaa tilojen toimivuudesta omalla riskillään. Kiinteistöyksikkö ei itse kuitenkaan tuota kuin 

pienen osan rakennuksesta tai palvelusta, vaan  se hankkii 97 % palveluista ulkoa. Tästä seuraa, että 

kiinteistöyksiköllä on paljon hankintatehtäviä ja kilpailutusta. Haasteeksi menettelyssä koetaan 

kilpailulainsäädäntö, joka ohjaa kilpailuttamaan suurempia kokonaisuuksia. Seurauksena tästä on, 

että harvat toimijat voivat tarjota kohteen toteuttamista, jolloin kilpailu vähenee. Nykyisessä 

toimintamallissa kilpailulainsäädäntöä ei koetakaan kovin toimivana ja itse päätarkoitusta eli 

kilpailua lisäävänä. 

Insinööritoimistot 

Insinööritoimistot tarjoavat kiinteistöyksikölle palveluina kohteen suunnittelua ja rakennuttamista. 

Rakennuttajakonsultti voi olla jo hankesuunnitteluvaiheessa mukana määrittelemässä rakennuksen 

teknisiä tarpeita ja luomassa arviota kustannuksista. Rakennuttajakonsultti hoitaa yleensä myös 

kohteen rakennuttamista asiakkaan puolesta sekä valvoo työn laatua.  

Kaupungin kiinteistöyksikkö hankkii yksityiseltä sektorilta myös kohteelle tarvittavat 

suunnittelupalvelut kuten arkkitehti- ja rakennesuunnittelun. Tilakeskuksen tehtävänä on valvoa 

suunnittelun toteutumista hankekehitysvaiheessa määriteltyjä ominaisuuksia vastaavaksi. 

Suunnittelun voi tarjota useampi organisaatio riippuen eri organisaatioiden kyvyistä tuottaa 

palveluita. Eri organisaatioiden toteuttaessa suunnittelua voi tiedon siirtymisessä muodostua 

ongelmia. Tämä vaatii ohjaukselta riittävän tiivistä yhteydenpitoa ja sopivan suunnitteluryhmän 

muodostamista, jotta suunnitelmat ovat sovitettavissa yhteen.  

Rakentaminen 

Rakentaja kilpailutetaan toteuttamaan rakennettava kohde kokonaisurakkana valmiiden 

suunnitelmien mukaan. Kokonaisurakassa taloudellinen riski on kohteen toteuttajalla. Rakentava 

organisaatio ei kuitenkaan voi enää vaikuttaa merkittävästi kustannusten muodostumiseen. 

Rakentajan vastuu elinkaaresta ulottuu yhden vuoden päähän, mutta mahdollisissa isoissa virheissä 

vastuu on kannettava kymmenen vuotta rakentamisesta. 

Kohteiden toteuttamisessa yhden toimijan toteuttavaksi voidaan antaa myös laajempia 

kokonaisuuksia. Vastuu rakentamisen kokonaisuudesta voidaan näin kohdentaa yhdelle 

organisaatiolle. Yleisesti toimijat käyttävät hankkeissa kohteen toteuttamiseen alihankkijoita. Näin 
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ollen rakentaminenkin voi pilkkoutua pienempiin osiin ja pienempien organisaatioiden 

toteutettavaksi. 

Elinkaari ja hävittäminen 

Hoito ja ylläpito on eriytetty eri organisaatioiden vastuulle. Ylläpidosta vastaa kiinteistöyksikkö, 

joka hankkii kaupungin liikelaitokselta tarvittavat resurssit ylläpidon toteuttamiseksi. Täten 

varsinaista kilpailuttamista ei tapahdu, vaikka hintojen kehitystä pyritäänkin seuramaan. 

Koulutusyksikkö hankkii itse rakennuksen hoitoon liittyvät palvelut suoraan kaupungin 

liikelaitokselta. Palveluiden hankinnassa se hyödyntää tilakeskuksen tarjoamaa 

konsultointipalvelua. 

Tilojen käyttötarpeen vähennyttyä kiinteistöyksikön on mietittävä mahdollisia muita 

käyttövaihtoehtoja tai luopumista koko kiinteistöstä. Osa kiinteistöistä on jouduttu purkamaan 

niiden heikon kunnon vuoksi, ja tilalle on rakennettu kokonaan uusi rakennus. Ongelmana 

rakennusten uusille käyttötavoille nähdään niiden huono soveltuvuus muuhun käyttöön.   

3.4.2  Koulurakennuksen arviointi analysointikonseptilla 

Osiossa arvioidaan koulurakennuksen arvoketjun toimintaan analysointikonseptin avulla. Jokaisesta 

analysointikonseptin vaiheesta esitetään lyhyt kuvaus. Kuvaus perustuu haastatteluiden perusteella 

luotuihin arvovirtojen mallinnuksiin. 

Asiakastarve ja asiakastarpeen tunnistaminen 

Asiakkaan tarve välittyy arvoketjuun kahta kautta. Kaavoitusvaiheessa tehdään alustavat varaukset 

tarvittaville tiloille. Varsinainen asiakastarpeen muodostama imu syntyy kuitenkin vasta asukkaiden 

muutettua alueelle, mikä muodostaa varsinaisen arvoketjussa eteenpäin välittyvän asiakastarpeen. 

Asiakastarpeen välittyminen arvoketjun eri osiin tapahtuu eri vaiheissa, ja eri herätteen 

seurauksena. Tästä seuraa arvoketjun toiminnan eriytyminen vaiheisiin, jotka tuottavat vain tiettyä 

osakokonaisuutta. Asiakastarve ei virtaa arvoketjussa suoraviivaisesti, jolloin kaikkien toimijoiden 

tarpeiden huomioiminen hankaloituu tai on jopa mahdotonta hallita. Ongelmaksi voi muodostua 

myös kaavoituksen eri lähteestä hankkiman ennustetiedon perusteella luodun kaavan ja imusta 

syntyvän tarpeen yhteensovittaminen. Ennusteiden perusteella luodut toteuttamissuunnitelmat eivät 

välttämättä vastaa tarvetta, ja ne aiheuttavat tarpeen muuttaa kaavoitusta. 

Arvovirta ja hukka  

Kouluketjussa hukkaa muodostuu merkittävästi tilojen tyhjillään olosta opiskelijamäärien 

vähentyessä. Rakennetun yhdyskunnan elinkaaren aikana opetuspalveluiden tarve ja siten myös 

tarve koulukiinteistöille vaihtelee voimakkaasti. Ongelmana on vastata tähän tarpeeseen riittävän 

joustavasti. Koulutilat ovat tällä hetkellä pelkästään koulutuskäytössä, mikä tarkoittaa tilojen 

tyhjillään olemista suurimman osan vuorokaudesta. Tästä seuraa, että mittava määrä kiinteistötilaa 

on hyödyntämättä merkittävän osan ajasta. Lisäksi tilat ovat kesäisin tyhjillään jopa yli kaksi 

kuukautta. Resursseja on siis käyttämättä, ja näiden kustannus siirtyy koulutusyksikön 

maksettavaksi.  

Ylläpidon ja hoidon eriytyminen on mahdollinen ongelmakohta, koska hoidon ja ylläpidon 

tilaavat eri organisaatiot. Eri organisaatioiden hoitama ylläpito voi johtaa päällekkäisiin 

toimenpiteisiin. Samalla kokonaisuuden hallinta heikkenee, koska yksi organisaatio ei huolehdi 

kiinteistön toiminnasta. 
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Virtaus ja GAP-analyysi 

Kouluketjun virtauksessa on voitu vähentää katkoksia, kun koulutusyksikkö on vaikuttanut  

kaavoitukseen. Kaavoitus tapahtuu kuitenkin ennusteiden perusteella työntöohjauksessa. 

Kaavoituksessa ongelmaksi muodostuu yleis- ja asemakaavoituksen näkemyserot alueen 

kehittymisestä ja asukasmääristä. Tällöin ennusteiden luotettavuus ja oikeellisuus voidaan asettaa 

kyseenalaiseksi. Kouluketjussa tällä on erityistä merkitystä, koska se vaikuttaa suoraan tarvittavan 

kunnallisen palvelun tarjoamiseen ja täten tarvittaviin tilamääriin. Tämä kehitysalue on esitetty 

kuiluna 1 kuvassa 33. 

Merkittävin katkos tapahtuu elinkaaren ja rakentamisen välissä, jota ohjataan erikseen. 

Opetustilojen ylläpitäjällä ei ole merkittävää mahdollisuutta vaikuttaa arvoketjun aikaisempiin 

vaiheisiin. Tällöin aikaisemmat vaiheet ovat rajanneet kiinteistön hoidon ja ylläpidon 

mahdollisuuden optimoida omaa tuotantoprosessiaan. Tästä syystä syntyy virtauksen kuilu 2, joka 

on esitetty kuvassa 33. Lisäksi elinkaaren aikaisen kiinteistönhoidon hankkii asiakas eikä tilojen 

tarjoaja, jolloin asiakkaalta vaaditaan osaamista hankkia tämä palvelu. 

Seuraava mahdollinen kuilu syntyy, kun koulujen tilantarve ei vastaa rakennusten teknistä 

elinkaarta (Kuva 33). Koulurakennuksille ei ole vielä pystytty kehittämään sopivaa jatkokäyttöä, 

jolloin arvon virtaaminen jatkuvana kokonaisuutena katkeaa. Kuvassa 33 esitetyn kuilun 3 

poistaminen kokonaan voi olla mahdotonta, mutta sen pienentäminen voi olla mahdollista 

huomioimalla koulurakennukselle muita käyttökohteita tai yhteistyösovelluksia.   

 

 

 

Kuva 33. Kouluketjun pelkistyskuvaaja ja kuilut 

Imuohjaus, Decision point analysis 

Arvoketjun asiakastarpeen ja päätöksenteon analysoimiseksi tehdään arvoketjulle desicion point -

analyysi, jonka avulla voidaan selvittää arvoketjun toimintaa. 

Toimijoiden toiminta arvoketjussa (Työntö-/Imuohjaus) 
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! Valtuusto: Päätökset esitetyn palvelukiinteistön toteuttamisesta (Työntöohjaus) 

! Yleiskaavoitus: Päätökset asukasmäärien ennusteisiin perustuen (Työntöohjaus) 

! Asemakaavoitus ja maanhankinta: Maan hankkiminen ja julkisen palvelurakennuksen tontin 

kaavoittaminen 

! Koulutusyksikkö (kaavoituksessa): Koulutustarpeen suunnittelu ennusteiden perusteella 

(Työntöohjaus) 

! Kunnan asukkaat, yhteisöt ja yritykset: Palveluiden käyttäminen 

! Ylläpito (julkinen): Ylläpito suoraan asiakkaan tilauksesta (Imuohjaus) 

! Rakennusyhtiö, rakentaminen: Rakentaminen ja ylläpito suoraan asiakkaan tilauksesta 

(Imuohjaus) 

! Rakennuttajakonsultti: Konsultointi asiakkaan tilauksesta (Imuohjaus) 

! Insinööritoimistot: Suunnittelu suoraan asiakkaan tilauksesta (Imuohjaus) 

Kaupungin on tarjottava koulupalvelu uusille alueille. Varsinkin peruskoulupalvelut on pyrittävät 

tarjoamaan mahdollisimman lähelle asiakasta. Tästä johtuen koulurakennuksia on oltava 

huomattava määrä ympäri kaupunkia, ja näin kaupungin kiinteistöistä 40% onkin opetustoimen 

käytössä. 

Opetustoimenkin kiinteistötarpeen suunnittelu perustuu keskushallinnon laatimaan suunnitelmaan 

alueiden kehittämisestä. Opetustoimella on kuitenkin mahdollisuus olla vaikuttamassa maankäytön 

suunnitteluun ja tuoda esille omia tarpeita opetuspalveluiden tarjoamiseksi. Palveluiden 

tarjoamisessa ongelmana on sopeutuminen vaihtelevaan kysyntään. Kuva 34 hahmottelee yleistä 

kehitystä uudella asuinalueella, kuten Oulun Hiukkavaarassa. Varsinkin tilojen käytön suunnittelu 

tarpeen vähennyttyä koettiin vaikeaksi. Tilat joudutaan yleensä rakentamaan kerralla täyteen 

resurssiin ilman varmuutta alueen kehityksestä. Osa tiloista tuotetaan siis työntönä oletettua tarvetta 

varten. Tilojen tarvetta ei määritellä huipputarpeen mukaan, vaan tilatarve mitoitetaan 

keskimääräisen kysynnän mukaan. Näin tilojen käyttöastetta pyritään parantamaan ja yliresursointia 

vähentämään.  

 
Kuva 34. Koulun tilantarpeen kehitys ja siihen vastaaminen 
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3.5  Asunto-osakeyhtiön arvoketju 

Asunto-osakeyhtiömuotoinen asuntorakentaminen on Suomessa yleinen tapa tuottaa ja hallita 

asuinkiinteistöjä. Varsinkin kerrostaloasunnot toteutetaan yleensä asunto-osakeyhtiömuotoisina. 

Asunto-osakeyhtiössä asukkaalla on osakesarja tai osakesarjoja, jotka oikeuttavat huoneiston tai 

huoneistojen hallintaan. Koko taloyhtiön omistus ja hallinnointi kuuluu kuitenkin asunto-

osakeyhtiölle. Asunto-osakeyhtiön ja asuntojen haltijoiden väliset velvollisuudet on määritelty 

tarkemmin asunto-osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä.  

Asunto-osakeyhtiön tuottaminen on yleisesti rakennusyritysvetoista toimintaan. Tätä kutsutaan 

grynderitoiminnaksi. Gryndaushankkeessa rakennusyritys toteuttaa kohteen hankinnan ja 

kehittämisen alkuun omalla riskillään, mutta sitoo osan asukkaista ennen rakentamista kohteeseen. 

Yleensä rakennuskohteesta on tavoitteena myydä noin puolet ennen kohteen varsinaista 

rakentamista.  

Toinen tapa toteuttaa kohteita on ulkopuolisen pääomasijoittajan rahoittamat kohteet kuten 

eläkerahastojen tai valtiontukiasuntojen toteuttaminen. Näissä rakennusliikkeen rooli jää kuitenkin 

yleensä pienemmäksi, mahdollisesti vain varsinaisen rakentamisen toteuttamiseen. Tällaisessa 

kohteessa rakennuttamisesta voi vastata rakennuttajakonsultti ja toteutus tapahtuu enemmän 

aikaisemmin esitetyn koulukiinteistön toteuttamismallin mukaisesti. Kuva 35 selventää näiden 

kahden mallin toiminnallisia eroja. Vasemmalla on esitetty normaali RS (Rahalaitoksen 

neuvottelukunnan suosittelema) -kohde, jossa rakennusliike on päätoimija. RS-kohteella 

tarkoitetaan kohdetta, jossa asiakkaan etuuksia on suojattu ja kohteesta voidaan tehdä 

ennakkomarkkinointia. Asuntosijoitusyhtiön toimiessa rakennuttajana rakennusliike vain rakentaa 

ja sijoitusyhtiö hoitaa myynnin tai vuokraamisen asiakkaille. 

Normaalissa gryndauskohteessa korostuu tontin paikan merkitys rakennusliikkeelle, koska paikka 

määrittelee merkittäviltä osin kohteen tuottoa. Tämän vuoksi rakennusliikkeet pitävät tärkeänä 

osaamisena tonttien hankintaa ja kaavaan vaikuttamista. Varsinaista rakentamisen osaamista ei 

koeta erityisenä, koska rakentamisen kate on suhteellisen pieni. Rakentamisvaiheessa ei myöskään 

tunnisteta mahdollisuutta tehdä enää merkittäviä kustannussäästöjä tai tuottaa erityistä arvoa 

asiakkaalle. 

Myös grynderitoiminnassa käytetään merkittävästi alihankintaa kohteiden toteuttamiseen. Tämän 

vuoksi toiminnan ohjaaminen ja hankinta ovat merkittävässä roolissa suurimpien 

rakennusliikkeiden toiminnassa. Alihankinnalla suuremmat yritykset vyöryttävät varsinaista 

rakentamisen toimintaa pienemmille liikkeille ja tekevät omasta toiminnastaan tällä tavoin 

joustavampaa. 

 

Kuva 35. Asunto-osakeyhtiön kaksi pääasiallista toteuttamisen tapaa 



 

74  

3.5.1  Arvoketjun analysointi toimijoittain 

Osiossa asunto-osakeyhtiön tärkeimmät toimijat käydään läpi toimijoittain. Jokaisesta toimijasta 

esitellään heidän roolinsa ja tehtävänsä arvoketjussa.  

Asukas 

Asunto-osakeyhtiön asiakkaaksi valittiin omistusasunnossa asuva henkilö. Asiakkaalle tärkeimmät 

tekijät ovat tila asumista varten ja asunto sijoituskohteena. Tilana asunnolta ja sen ympäristöltä 

toivotaan viihtyisyyttä. Täten asukkaan kokemaan arvoon vaikuttavat merkittävästi myös muut 

tekijät kuin huoneiston laatu. Muita tekijöitä voivat olla esimerkiksi alueen imago, palvelutaso ja 

etäisyys työpaikkaan. Sijoituskohteena asunnon toivotaan säilyttävän mahdollisimman hyvin 

arvonsa ja jopa kasvattamaan sitä. Omistusasunnon hankkija joutuu sovittamaan yhteen nämä kaksi 

tavoitetta hankkiessaan asuntoa.  

Asukkailla on vastuu asunto-osakeyhtiön toimien järjestämisestä elinkaaren aikana. Taloyhtiössä 

jokaisella asunto-osakkeen hallitsijalla on äänivaltaa osakkeidensa mukaisesti ja mahdollisuus 

vaikuttaa asunto-osakeyhtiön toimintaan. Asukkailla on näin mahdollisuus, mutta myös vastuu 

huolehtia asunto-osakeyhtiön hoidosta ja ylläpidosta. Tähän vaaditaan taloteknistä osaamista ja 

kiinteistön elinkaaren hallintaa, jotta elinkaaren aikaiset toimenpiteet tulevat toteutetuiksi oikeaan 

aikaan.  

Kaavoitus 

Yleiskaava määrittelee asuinalueiden kohdealueet eli sen, mille alueelle kaupunkiin 

lähitulevaisuudessa voidaan rakentaa millaisiakin asuntoja. Yleiskaavalla ohjataan alueen 

pääasiallista asuntotyyppiä ja asumisen tapaa. Yleiskaavan vaikutus asukkaille on asuinpaikan ja 

asumistavan ohjaaminen. Asemakaavoitus määrittelee tulevan rakennuksen tilavarausta, 

rakennusoikeutta ja asumisen tiheyttä. Asemakaavassa määritellään myös rakennuksen ulkoisia 

mittoja, olemusta ja väriä. Asemakaavoituksen määritykset rajaavat asukkaiden mahdollisuuksia 

vaikuttaa asunnon ilmeeseen ja ulkomuotoon.   

Kaavalla määritellään merkittäviä tekijöitä asujan tarpeisiin vastaamiseksi, koska kaava 

määrittelee hyvin pitkälle sen, millaiseksi alueen toiminnallisuus ja elinympäristö muodostuvat. 

Kaavassa ohjataan myös rakentamiseen ja ylläpitoon vaikuttavia ratkaisuja, minkä vuoksi 

rakennusliikkeet ja kiinteistönhoitoyritykset pyrkivät tuomaan esille näkemyksiään kaavoituksesta. 

Kaavaratkaisujen koetaan rajaavan rakennusyritysten mahdollisuuksia tuottaa erilaisia ratkaisuja 

asiakkaiden tarpeisiin. Samoin hoidon ja ylläpidon kannalta ohjataan piha-alueiden ja kiinteistön 

muotoa. Näin ollen myöhempien vaiheiden toimijoilla, kuten rakennusliikkeillä ja 

kiinteistönhoitoyrityksillä, on halu vaikuttaa kaavoitukseen, koska niillä on merkittävä vaikutus 

heidän toimintaansa. 

Rakentaminen ja suunnittelu 

Rakentamisvaiheessa rakennusliike hankkii itselleen sopivat tontit ja lähtee kehittämään tonteille 

asuntoja. Mahdollista kaavamuutosta haetaan, jotta kohde saadaan muokattua kiinnostavaksi. 

Rakennusliikkeet pyrkivät varmistamaan kohteen asuntojen myynnin toteuttamalla arviointeja 

asiakastarpeista ennen kohteen rakentamisen aloittamista. Lopullinen ratkaisu rakentamisesta 

tehdään, kun kohteesta on saatu myytyä merkittävä osa, yleensä noin puolet. Tällä tavoin 

rakennusliike pyrkii vähentämään riskiä, että asunnot eivät mene kaupaksi. Ennen rakentamista 

tehtävät ostositoumukset mahdollistavat myös asiakkaalle paremmat mahdollisuudet vaikuttaa 

asunnon ominaisuuksiin, koska asukaan erityistarpeet voidaan huomioida huoneiston 

suunnittelussa. 

Asunto-osakeyhtiön arvoketjussa suunnittelu on sidoksissa rakentamiseen, koska normaalissa 

gryndauskohteessa suunnittelu toteutetaan rakentajan ohjaamana. Rakennusliike pystyykin 
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vaikuttamaan suunnittelun ratkaisuihin, jotka vaikuttavat rakentamiseen. Vastaavaa mahdollisuutta 

ei ole pelkissä rakennusurakkakohteissa, koska yleensä suunnitelmat on jo tehty. Tällöin 

rakennusliikkeen mahdollisuus tuoda esille omia tarpeita on heikko. 

Ylläpito ja hoito 

Ylläpitovaiheessa vastuu kiinteistön toiminnasta on taloyhtiöllä ja tarkemmin sen hallituksella. 

Uusissa kiinteistökohteissa rakennusliikkeellä on lain velvoittama takuu yhden vuoden verran. 

Merkittävistä virheistä vastuu on kymmenen vuotta. Taloyhtiön toimintaa ja velvoitteita hoitamaan 

palkataan yleensä isännöitsijä, joka huolehtii taloyhtiön operatiivisesta johtamisesta. Myös yleisten 

tilojen hoito ostetaan yleensä kiinteistöhoitoyritykseltä. Tämä sisältää kuitenkin vain 

perustoimenpiteet ja ylläpitotehtävät. Merkittävämmät korjaukset tehdään yleensä eri sopimuksin. 

Neljäs vaihe eli kiinteistön hävittäminen tai kehittäminen jää asunto-osakeyhtiön vastuulle. Hyvät 

kohteet kunnostetaan, mutta vanhoissa, pienissä kohteissa nähdään kannattavana purkaa vanha ja 

rakentaa tilalle suurempi, jos samalla on mahdollisuus lisätä rakennusoikeutta. Tällöin rakentaja 

purkaa edellisen kohteen uuden tieltä.  

3.5.2  Asunto-osakeyhtiön arviointi analysointikonseptilla 

Osiossa arvioidaan arvoketjun toimintaa Lean-periaatteiden mukaisesti tuotantojärjestelmänä. 

Arvoketjun analyysi perustuu haastatteluiden tuottamaan informaatioon ja uimaratakaavioiden 

avulla esitettyyn mallinnuksee. Arvoketjun arviointi toteutetaan teoriaosiossa luodun 

analysointikonseptin avulla. 

Asiakastarve ja asiakastarpeen tunnistaminen 

Asiakastarve lähtee asukkaiden asunnon tarpeesta ja halusta hyödyntää asuntoa sijoituskohteena. 

Vuokra-asunnossa mukana on myös asunto-osakkeen omistaja, joka vuokraa tilan edelleen. Tässä 

tarkastelu rajataan kuitenkin omistusasunto-osakkeisiin omistusasumisen yleisyyden vuoksi. 

Asiakkaalle tarjotaan yleisesti asunto-osakkeita ostettavaksi jo ennen rakentamista, jolloin asunto-

osaketta voidaan muuntaa helpommin tarpeisiin. Kuitenkin yleissuunnittelu on jo käynnissä, joten 

kiinteistön ulkomuotoon tai rakenteeseen voi olla hankalaa tuoda enää muutoksia. Myös kaava rajaa 

tontille tulevan asunto-osakeyhtiön mittoja ja ulkomuotoja. Kiinteistön rakentaminen aloitetaan, 

kun merkittävä osa, yleensä vähintään 50 %, asunto-osakkeista on myyty. Tämän jälkeen 

asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa myytävän asunto-osakkeen ominaisuuksiin on vaikeaa tai 

ainakin kallista. 

Asunto-osakeyhtiön vastuulle kuuluvat yleisistä tiloista huolehtiminen. Asunto-osakeyhtiön 

johdon muodostavat asunto-osakkeiden omistajat keskuudestaan. Vastuita ja tehtäviä siirretään 

edelleen yleisesti isännöintiyhtiölle, joka huolehtii kiinteistön operatiivisesta hallinnoinnista. 

Varsinainen huollon ja ylläpidon toteuttaminen annetaan sopimuksien perusteella 

kiinteistönhuoltoyhtiöille. Tästä seuraa, että varsinainen kiinteistön ylläpidon tarve kiertää monen 

vaiheen kautta toteutukseen, mikä puolestaan aiheuttaa jäykkyyttä toimintaan. Kiinteistössä 

ilmenevät ylläpitotoimenpiteet, jotka eivät kuulu perussopimukseen, voivat jäädä venymään. 

Lisäksi asukkaiden kyky huomioida tarvittavat huoltotoimenpiteet ja arvioida niiden vaikutuksia voi 

muodostua rajoittavaksi tekijäksi huoltotoimenpiteiden toteuttamiseksi ajallaan. Tällöin heräte 

toimien toteuttamiseksi jää syntymättä, vaikka todellinen tarve arvoketjun toiminnalle olisi 

olemassa. 

Asuntoyhtiön arvoketjussa asiakastarpeen tunnistaminen olisi syytä miettiä kokonaisuutena, jotta 

siihen voitaisiin vastata paremmin. Tällä hetkellä arvoketjussa on havaittavissa selkeät vaiheet, 

joissa asiakastarpeesta tunnistetaan yksittäisiä alueita ja tähän toimitetaan ratkaisu. Esimerkiksi 

rakennusliike toimittaa seinät ja on kiinnostunut asiakkaan näkemyksestä seinien väriksi, mutta se 
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ei huomioi asiakkaan tarvetta ylläpitää seiniä. Tästä aiheutuu asiakastarpeen kokonaiskuvan 

hämärtyminen. Perimmäisen tarpeen ymmärtäminen mahdollistaisi myös uuden näkökulman tuottaa 

ratkaisuja, koska asiakastarvetta ei olisi jaettu valmiiksi tiettyihin raameihin. Tämä tarkoittaisi 

esimerkiksi seinien kohdalla erilaisten rakentamisvaihtoehtojen ja ylläpidon yhteensovittamista 

kokonaistaloudellisesti.    

Arvovirta ja hukka  

Hukkaa aiheutuu arvoketjuun varastoista, esimerkiksi kaavoituksen jälkeen tonttivarastona. Tontit 

odottavat varastossa rakentajaa, ja yleensä alueelle on rakennettu jo infrastruktuurirakenteet 

valmiiksi. Hukkaa aiheuttava toiminto on myös asukastarpeiden tunnistaminen useissa arvoketjun 

vaiheissa. Tätä tapahtuu ainakin kaavoituksessa ja rakennusta rakentavassa organisaatiossa. Nämä 

tarpeiden näkemykset eivät ole välttämättä yhtenäisiä, mistä seuraa muutoksia jo tehtyihin 

suunnitelmiin. 

Hukkaa aiheuttaa myös puutteelliset ylläpitotoimenpiteet ja niiden huomioimatta jättäminen. 

Elinkaaren aikaisien toimenpiteiden myöhästyminen ja heikko hoitaminen johtavat ylimääräiseen 

prosessointiin ja kalliimpiin korjaustoimenpiteisiin. Pahimmillaan rakennuksen elinkaari lyhenee ja 

hukkaa muodostuu käyttämättä jääneinä resursseina.  

Virtaus ja GAP-analyysi 

Arvoketjussa arvon virtaamisen ongelmat ovat toimijoiden välisissä rajapinnoissa. Kaavoituksen 

kohteet siirtyvät rakennusliikkeille kaavoituksen näkemysten mukaisina, eivätkä ne vastaa aina 

rakennusliikkeiden asiakkaiden tarvetta. Täten rakennusliikkeiden mahdollisuudet tuottaa asiakkaan 

tarvetta vastaavia kohteita on rajattu jo kaavoituksessa. Osa tonteista voi jopa jäädä rakentamatta, 

jos rakennusliikkeet eivät koe kohdetta kannattavana ja asiakkaiden tarpeita vastaavina. Tämä on 

esitetty kuiluna 1 kuvassa 36. 

Normaalissa gryndauskohteessa kehitys-, suunnittelu- ja rakentamisvaiheen toiminta on yhden 

toimijan johdettavana. Tämä mahdollistaa rakentamisen ja suunnittelun paremman yhteistyön, 

koska molemmille vaiheille on yhteinen vetäjä ja tavoitteen asettaja. Toisaalta pitkät 

alihankintaketjut voivat hankaloittaa tämän tavoitteen saavuttamisessa, koska ohjausvaikutus 

vähenee. Tässä vaiheessa katkeaa myös asiakastarpeen imuohjaus, jolloin muodostuu toinen kuilu 

(Kuva 36). 

Rakennusliikkeiden vastuu elinkaaresta rajoittuu elinkaaren osalta lähinnä ensimmäisen vuoden 

takuuseen. Vain suurimmat, selkeästi osoitettavat virheet rakennusliike voi joutua korvaamaan 

luovuttamisen jälkeen vielä kymmenen vuotta. Pääasiallinen vastuu siirtyy asunto-osakeyhtiölle, 

jossa toimii asunto-osakkeiden omistajia. Varsinaisen hoidon toteuttaa yleensä yksityinen 

kiinteistönhoitoyritys perustuen asunto-osakeyhtiön ja huoltoyrityksen välisiin sopimuksiin. 

Ongelmaksi tällaisessa jaossa muodostuu elinkaaren huomioiminen kokonaisuudessaan, koska 

elinkaaren kustannukset on määrätty jo ennen käyttövaihetta. Tätä on havainnollistettu kuvassa 

376kuilulla 3. Lisäksi kiinteistön kunnosta huolehtiminen järjestelmällisesti voi olla ongelma, jos 

taloyhtiössä ei olla halukkaita huolehtimaan ylläpitotoimenpiteistä, jotka pitäisivät yllä rakennuksen 

arvoa. Kuvan 36 neljäs kuilu muodostuu elinkaaren ja hävittämisen väliin, koska hävittämistä ei 

huomioida muissa vaiheissa. Hävittäminen koetaan enneminkin uuden rakennuksen rasitteena eikä 

siihen juurikaan kiinnitetä huomiota.  
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Kuva 36. Asunto-osakeyhtiön arvoketjun  yksinkertaistettu analyysikuva. 

Imuohjaus, Decision point analysis

Osiossa arvioidaan arvoketjun ohjaustapaa eli miten asiakastarpeeseen vastataan ja mitkä ovat 

toimijoiden roolit arvoketjun päätöksenteossa. Analyysi on tehty toimijakohtaisesti, jolloin osa 

imuohjauksellakin tuotetusta suunnittelusta tehdään loppuasiakkaan näkökulmasta työnnöllä. 

Loppuasiakkaan kannalta imuohjaus alkaa kuvan 36 mukaisesti suunnittelun ja rakentamisen 

välissä. 

Decision point analysis –työkalun avulla toteutettu toimijoiden toiminta arvoketjussa (Työntö-

/Imuohjaus) 

! Valtuusto: Päätökset kaupungin tonttituotannosta (Työntöohjaus) 

! Yleiskaavoitus: Päätökset uusista asuinalueista asukasmäärien ennusteiden perusteella 

(Työntöohjaus) 

! Asemakaavoitus ja maanhankinta: Maan hankkiminen ja alueen tontin kaavoittaminen 

(Työntöohjaus) 

! Rakennuttaja: Rakennettavien kohteiden suunnittelu ja tontin hankkiminen ennusteiden 

perusteella (Työntöohjaus) 

! Asukas: Asunto-osakkeen ostaminen ja asunto-osakeyhtiön toimintaan vaikuttaminen  

! Ylläpito: Ylläpito suoraan asiakkaan tilauksesta (Imuohjaus) 

! Rakennusyhtiö, rakentaminen: Rakentaminen pääosin tilauksesta (Imuohjaus) 

! Rakennuttajakonsultti: Konsultointi rakennuttajan toimeksiannosta (Imuohjaus)   

! Insinööritoimistot: Suunnittelu suoraan asiakkaan tilauksesta (Imuohjaus) 

Asunto-osakeyhtiön arvoketjussa imuohjaus loppuu asuntojen suunnittelun kohdalla, koska tätä 

aikaisemmat toiminnot, kuten kaavoitus, toimivat ennusteiden varassa. Tuotanto voi olla osittain 

työntöohjattua jopa myyntiin asti, jos rakentaminen on ehditty aloittaa ennen asunnon myyntiä. 

Yleensä kohteesta on olemassa jo suunnitelmat, joita tarjotaan asiakkaiden kysyntään. Täten 

asiakastarpeen välittyminen perustuu ennusteisiin ja ennakkotietoihin; ei varsinaiseen asiakkaan 

tekemään tilaukseen. Asiakkaiden mahdollisuus vaikuttaa arvoketjun toimintaan on myös hyvin 

rajallista, koska he voivat vaikuttaa enää vain pieneen osaan arvoa tuottavista tekijöistä. 

Vaikutusmahdollisuudet rajoittuvat ostettavan huoneiston sisälle, jolloin asuinympäristöön 

vaikuttaminen on vähäistä. 

Arvoketjuun muodostuu myös varastoa kunnan tuottaessa rakennusvalmiita tontteja ennen 

rakentamisen aloittamista. Varaston koko riippuu tuotetun alueen koosta ja kiinnostavuudesta. On 
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myös mahdollista, että tontit eivät kiinnosta asukkaita tai rakennusyhtiöitä, jolloin ne jäävät 

rakentamatta. Tällöin syntyy varastotappioita. Rakennus on myös yleensä suunniteltu pitkälle ennen 

sen toteuttamista.  

3.6  Kaikkia arvoketjuja koskeva analyysi 

Kiinteistöjen arvoverkkojen rakenteen ymmärtämiseksi tehtiin myös vertailu tuotteiden määrästä 

infra- ja kiinteistöketjujen välillä. Tuotteiden määrällä pystyy analysoimaan mahdollisia tarpeita 

arvoketjun kehittämiselle ja tarvetta hallita kysynnän hajontaa. Analyysi toteutettiin product variety 

funnel -työkalun avulla, mistä on esitys seuraavassa (Kuva 37).   

 

Kuva 37. Infra- ja kiinteistöarvoverkkojen tuotevariaatioiden vertailu 

Analyysin perusteella infra- ja kiinteistöarvoverkkojen tuotevariaatioissa on merkittäviä eroja. 

Kiinteistöjen arvoketjuissa toimitetaan erilaisia tuotemodifikaatioita huomattavasti enemmän 

verrattuna infrastruktuuriverkostojen arvoketjuihin. Tästä seuraa, että kiinteistöjen arvoketjujen on 

pystyttävä muuntautumaan hyvin joustavasti. Tuotannolta vaaditaan myös kykyä sopeutua erilaisiin 

asiakastarpeisiin eli tuotannossa on oltava mahdollisuus reagoida tarpeisiin mahdollisimman 

nopeasti. Suuri määrä tuotevariantteja tarkoittaa myös pieniä eräkokoja eli käytännössä kohteet 

toteutetaan kohde kerrallaan. Tällöin toiminnassa ei voida hyödyntää massatuotannon etuja. Lisäksi 

suuri tuotevarianttien määrä johtaa helposti suuriin varastoihin, minkä vuoksi on syytä kehittää 

tuotantoa imuohjautuvaksi. Voidakseen toimia tehokkaasti prosessit on kehitettävä niin, että 

vaihtoajat ovat pieniä ja prosessien läpi on vietävissä helposti hyvin erilaisia kiinteistökohteita. Eräs 

mahdollisuus ratkaista ongelma on luoda erilaisia moduuleja, joiden rajapinnat toisiin moduuleihin 

selvitetään ja tehdään pysyviksi. Tällöin moduulien toiminta voidaan pitää samana ja rutinoida. 

Esimerkiksi kellarin liittyminen pohjaan ja ylempiin kerroksiin tehdään vakioksi riippumatta 

kellarikerroksen moduulin sisällöstä.   

Jotta varastoja voitaisiin vähentää, vaaditaan arvoketjuilta kykyä vastata nopeammin 

asiakastarpeeseen. Toimitusajan analysoimiseksi  tehtiin supply chain response –analyysi, jossa eri 

vaiheiden vasteaikoja ja varastointiaikoja vertailtiin. Vertailu toteutettiin suhteellisilla arvoilla, 

koska yksittäisten kohteiden vaihtelu on suurta. Vertailun perusteella voidaan kuitenkin osoittaa 

arvoketjun alueet, joita kehittämällä voidaan vasteaikaa lyhentää eniten.  
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Kiinteistöjen arvoketjujen vertailua varten on luotu kuvassa 38 esitetty vasteajan 

muodostuminen. Vaaka-akselilla on esitetty toimintoihin käytetty aika ja pystyakselilla 

varastointiaika. Näiden summana muodostuu arvoketjun vasteaika eli tuotteen aika koko 

arvoketjussa. Kuvan 38 perusteella merkittävimmät mahdollisuudet pienentää varastoja ja 

läpimenoaikaa ovat kaavoituksen vaiheissa. Kaavoituksessa tontit voivat olla myös varastossa 

huomattavia aikoja, johtuen esimerkiksi pitkistä valitusajoista. Vasteaika-analyysi tukee myös 

aikaisempia havaintoja imuohjauksen loppumisesta arvoketjuissa rakentamisen vaiheeseen ja 

varastojen muodostumisesta tähän kohtaan arvoketjua. Kaavoituksen pitkän vasteajan vuoksi 

tontteja tuotetaan varastoon, jotta tarpeeseen voitaisiin vastata edes kohtuullisessa ajassa. 

Toimitusajan lyhentäminen ja imuohjaukseen siirtyminen voi olla erittäin haasteellista, koska 

prosessin läpäisyaikaa olisi lyhennettävä. Toisaalta pitkien valitusprosessien vähentäminen ja 

kaavoitusvaiheiden yhteistyön lisääminen antavat paljon potentiaalia kehittää toimintaa. Lisäksi 

muidenkin arvoketjun toimijoiden resursseja voidaan hyödyntää kaavoituksen nopeuttamiseen 

hyödyntämällä heidän tietojaan ja osaamistaan jo kaavoituksessa.  

 

Kuva 38. Arvoketjujen vasteajan muodostuminen 

Kaikissa arvoketjuissa ilmeni arvonvirtauksen katkoksia rakentamisen ja ylläpidon välillä. Tämä 

kertoo perinteisestä toimintatavasta, jossa rakennuksen suunnittelu ja rakentaminen ovat erillään 

käyttövaiheesta. Katkos muodostuu, vaikka kiinteistön peruskorjauksia olisi suunnittelemassa samat 

organisaatiot kuin rakentamisen vaiheessa. Suomeen onkin muodostunut toimintatapa, jossa 

rakennusta ei nähdä elinkaaren aikaisena kokonaisuutena. Toimijat pysyttäytyvät omissa 

rooleissaan, vaikka toteuttavatkin jo kaikkia toimija elinkaaren ajalta. Esimerkiksi rakennusyhtiöllä 

voi olla useita toimeksiantoja samaan kiinteistöön. Ensiksi on uudisrakentaminen, sitten korjaukset 

ja muutostyöt. Nämä kaikki kilpailutetaan ja hoidetaan erillisinä kokonaisuuksina, jolloin 

kokonaisuuden hahmottaminen häviää. 

Hävittämisen huomioiminen on kaikissa arvoketjuissa heikoiten huomioitu osa arvoketjua. Syynä 

on tilanteen kaukaisuus, koska rakennuksien elinkaari koetaan pitkäksi. Hävittäminen oletetaan 
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jonkun muun tehtäväksi, minkä vuoksi siihen ei ole syytä panostaa. Suunnittelu painottuu 

muutenkin elinkaaren alkupäähän, ja hävittäminen jää helposti huomioimatta.  

3.7  Yhteenveto kiinteistöjen arvoketjujen nykytilasta 

Rakennetun yhdyskunnan kiinteistörakennusten arvoketjujen mallintamiseksi valittiin kolme 

kiinteistöjen arvoketjua. Mallinnettavat arvoketjut edustivat käyttötarkoitukseltaan kolmea eri 

kiinteistötyyppiä, jotta voitiin muodostaa mahdollisimman kattava ymmärrys arvoketjujen 

toiminnasta. Mallinnettavat arvoketjut ovat tyypeiltään liikekiinteistö, koulukiinteistö ja asunto-

osakeyhtiökiinteistö. 

Arvoketjujen nykytilan kuvaamiseksi arvoketjut mallinnettiin uimaratakaavioilla, jotta 

arvoketjujen toimintaa voitiin visuaalisesti mallintaa ja tämän jälkeen analysoida. Tämän lisäksi 

jokainen ketju analysoitiin toimijoittain esittämällä heidän roolinsa ja tehtävänsä arvoketjussa. 

Arvoketjun varsinaista toimintaan analysoitiin Lean-filosofian mukaisesti hyödyntämällä teorian 

perusteella valittuja työkaluja. Jokaisesta arvoketjusta esitettiin lyhyesti arvoketjun toimijat ja 

heidän tehtävänsä arvoketjussa. Tämä mahdollisti arvoketjun roolien ja tehtävien hahmottamisen. 

Lisäksi jokaista arvoketjua arvioitiin teoriaosiossa rakennetun analysointikonseptin avulla. 

Analysointikonseptin avulla arvoketjuista arvioitiin asiakastarvetta ja sen tunnustamista, hukkaa, 

virtausta ja toiminnan imuohjautuvuutta. Analysointikonsepti mahdollisti arvoketjujen analysoinnin 

tuotantojärjestelmänä.  

Osion perusteella muodostettiin vastaus arvoketjujen nykytilasta työn toiseen 

tutkimuskysymykseen. Arvoketjujen periaatteellinen toiminta on hyvin samanlaista, ja varsinkin 

kaavoituksessa arvoketju etenee kaikilla arvoketjuilla hyvin samankaltaisesti. Myöhemmissä 

vaiheissa ilmenee joitakin eroja toteutustavoissa ja toimijoiden rooleissa. Kokonaisuus on kuitenkin 

hyvin samankaltainen ja toimijat pysyvät samoissa toimintatavoissa, vaikka toimivatkin 

useammissa arvoketjuissa. Täten myös tuotannollinen filosofia on arvoketjujen näkökulmasta 

kaikissa arvoketjuissa hyvin samankaltainen, jolloin kehittämistoimenpiteet voidaan ohjata 

samoihin kohteisiin kaikissa arvoketjuissa. Keskeisimmät havainnot on esitetty kuvassa 39. 

Kaikissa arvoketjuissa asiakkaan arvontunnistamista on tärkeää kehittää edelleen kohti 

yhtenäisempää suuntaa. Asiakastarve on tunnistettava kokonaisuutena, johon arvoketju pyrkii 

vastaamaan. Tällä hetkellä asiakastarpeeseen vastaaminen on pilkottu osiin, jolloin jokainen toimija 

tunnistaa vain osan tarpeesta. Tämä rajaa kuitenkin näkemästä asiakastarvetta kokonaisuutena. 

Ilman yhtenäistä asiakastarpeen tunnistamista ei arvoketju pysty myöskään kehittämään yhtenäistä 

ratkaisua ja toteutusta asiakastarpeeseen vastaamiseksi. Arvoketjun toimintaa pilkkoo lisää osiin 

virtauksen puute. Jokainen toimija keskittyy ratkaisemaan omaa osatuotettaan eikä huomioi muita 

toimijoita arvoketjussa. Tällöin muodostuu osaoptimointia, koska toimijoiden arvontuottaminen on 

riippuvainen toisista.  
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Kuva 39.  Arvoketjujen nykytilan huomiot 

Hukkaa arvoketjussa aiheuttaa päällekkäiset toimenpiteet ja varastot. Arvoketjuissa alkupään 

toimijat toimivat työntöohjauksessa, jolloin tuotetaan tuotteita eli tontteja ja infrastruktuuria 

varastoon. Työnnöllä tuotettuja tontteja joudutaan myös prosessoimaan uudelleen, jos ne eivät 

vastaa suoraan tarpeeseen. Kaavoituksen valitukset hidastavat arvoketjun toimintaa ja aiheuttavat 

turhaa viivästystä ja lisäprosessointia, vaikka ne eivät hyödytä asiakkaita.  

Kaikkien arvoketjujen imuohjaus on vielä osittaista ja kehittämistä vaativaa. Kaavoituksen 

läpäisyaikojen lyhentäminen antaisi mahdollisuuden siirtää imuohjauspistettä lähemmäksi alkua. 

Ongelmana on, että osa toimijoista on valmis varastoimaan keskeneräisiä toimituksia ja tilaamaan 

toisilta arvoketjun toimijoilta tuotteita ilman asiakkaan imua. Tällöin asiakkaan tarve ei ohjaa 

arvoketjun toimintaa. 

Nykytilan kuvaus luo pohjan tehdä syvällisempää analyysiä arvoketjuihin ja niiden rakenteeseen. 

Arvoketjujen rakenteesta ja toiminnasta voi analyysin avulla tehdä havaintoja, joita voi hyödyntää 

edelleen arvoketjujen toiminnan kehittämisessä. Analyysin mukaan Lean-menetelmillä olisi 

mahdollista kehittää arvoketjujen toimintaan huomattavasti. Tämä vaatii kuitenkin organisaatioiden 

yhteistyön lisäämistä ja toimintamallien kehittämistä. Tärkeimpiä kehitysalueita ja niiden 

toteuttamista käsitellään seuraavassa kappaleessa. 
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4 Kehitysalueet 

Lean-filosofiaan liittyy toiminnan jatkuva kehittäminen vaiheittain kohti tavoitetilaa. Lean-

ajattelussa ei pyritä korjaamaan kerralla kaikkia ongelmia, koska liian suuret muutokset voivat 

aiheuttaa ongelmia koko toiminnalle. Etenemällä hiljalleen ja seuraamalla toimenpiteiden 

vaikutuksia voidaan saavuttaa lopulta parempia tuloksia, koska toiminta on jatkuvaa. Periaatteena 

on edetä tasaisesti kohti tavoitetta ja luoda kehittämisestä osa organisaation toimintaa. Tämä 

muodostaa Leanin viidennen periaatteen eli jatkuvan parantamisen. 

Lean-filosofian mukainen hukan minimointi ja toiminnan optimointi asettaa arvoketjulle korkean 

tavoitteen, jonka saavuttaminen ei ole yhdellä kertaa mahdollista. Kehittämisessä on edettävä 

askeleittain ja seurattava valittujen toimenpiteiden vaikutuksia. Tarvittaessa on reagoitava 

seurannassa ilmenneisiin ongelmiin. Jatkuvalla kehittämisellä toiminta saadaan implementoitua 

paremmin organisaatioon, koska toiminnasta tehdään organisaation toimintatapa eikä pelkkä 

hetkellinen muutosprojekti. Tällä tavoin vältetään toiminnan ajautuminen takaisin lähtötasolle. 

Osana kehittämistä organisaatioiden onkin tärkeää luoda kehittämisen toimenpiteille suunnitelma, 

jonka toteutumista voidaan seurata. 

Tärkeimmät kehitysalueet voidaan osoittaa perustuen aikaisemmin esitettyyn arvoketjujen 

nykytilaan ja Lean-filosofiaan. Nykytila-analyysin mukaan arvoketjun rakenne on hajanainen; 

asiakastarpeen tunnistaminen on osittaista; toiminta on työntöohjautuvaa; toiminnalla on pitkä 

vasteaika ja arvoketjussa muodostuu hukkaa. Näistä muodostetaan kehitysalueet, jotka ovat 

asiakastarpeen tunnistamisen kehittäminen; hukan eliminointi; vasteajan lyhentäminen; 

imuohjaukseen siirtyminen ja virtauksen kehittäminen. Kehitysalueet muodostavat myös 

tutkimuksen tärkeimmät tulokset. Lisäksi kehittämistoimenpiteiden konkretisoimiseksi arvoketjuille 

esitetään potentiaalisia toimintamalleja. Kehitysalueita havainnollistetaan seuraavassa kuvassa 

(Kuva 40).  



 

83  

 

Kuva 40. Arvoketjujen kehittämisalueet 

Seuraavassa osiossa esitellään jokainen kehitysalue perusteluineen ja erilaisia mahdollisuuksia 

parantaa toimintaa. Kehitysalueiden jälkeen esitetään mahdollisia toimintamalleja arvoketjujen 

organisoimiseksi. Toimintamalleissa on huomioitu esitetyt kehitysalueet. Lopuksi luodaan 

yhteenveto arvoketjujen tärkeimmistä kehittämiskohteista. 

4.1.1  Asiakastarpeen tunnistaminen  

Asiakkaiden tarve ei kulje arvoketjussa yhtenäisenä tarpeiden määrittelynä, vaan arvoketjun eri 

vaiheissa on katkoksia ja useita asiakkaiden tarpeiden tunnistamisen prosesseja. Tästä seuraa sekä 

katkoksia arvoketjun toimintaan että arvoketjun toimijoiden eriäviä näkemyksiä asiakkaiden 

tarpeisiin. Osasyynä on arvoketjujen toiminta työntöohjauksessa, jolloin asiakastarve ei pysty täysin 

reagoimaan tarpeiden muutoksiin. Pahimmillaan jokainen toimija tunnistaa asiakkaan tarpeen 

erikseen (Kuva 41). Tällöin jokainen toimija kerää asiakkaalta yhden palasen tietoa omiin 

tarpeisiinsa, mutta kokonaiskuva jää rakentumatta. 
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Kuva 41. Asiakastarpeen tunnistaminen 

Asiakastarpeen määrittelemiseksi olisi tärkeää, että kaikilla toimijoilla olisi yhtenäinen näkemys 

asiakkaiden tarpeesta ja että määrittely etenisi tarveperusteisti. Tällä hetkellä tarpeet muutetaan 

hyvin aikaisin ratkaisuiksi ja detaljitason päätöksiksi, joiden muuttaminen jälkeenpäin on hankalaa 

ellei mahdotonta. Tästä seuraa, että alkuperäiseen tarpeeseen ei vastata parhaalla mahdollisella 

tavalla. Samalla myös suljetaan pois vaihtoehtoisia teknologioita, koska osatoimitukset on 

sovitettava toisiinsa.  

Eriävät näkemykset asiakkaiden tarpeista aiheuttavat myös tehottomuutta kokonaisuuteen. Mikäli 

kohde ei vastaa seuraavan arvoketjuntoimijan tarpeita täydellisesti tai ollenkaan, voi kohde jäädä 

kokonaan toteuttamatta. Tästä kärsii koko alue, koska kohteeseen ei tulekaan suunniteltua 

toimintoa. Arvoketjun toimijoilla olisikin tarve kehittää yhtenäinen näkemys asiakkaiden tarpeista, 

jotta kaikilla toimijoilla olisi mahdollisuus toteuttaa omat toimintonsa arvoketjussa parhaalla 

mahdollisella tavalla. Tämä tarkoittaa yhteistyötä jo arvoketjun alkuvaiheessa, jotta kaavoituksessa 

huomioidaan kaikkien olennaisten toimijoiden näkemykset asiakkaan tarpeista. Toisaalta 

toimintamallia on kaavoituksen osalta mahdollista kehittää niin, että toimintaa siirretään enemmän 

ohjaavaksi. Tällöin lopulliset päätökset voidaan tehdä vasta asiakkaan tarpeen selvittyä, ja samalla 

tarvetta ei tarvitse määritellä ennusteisiin perustuen, vaan ratkaisuja tehdään asiakkaan 

imuohjauksen muodostuttua. 

Myös elinkaaren aikaisiin tarpeiden muutoksiin on syytä kiinnittää huomiota. Kiinteistöjen 

elinkaari on pitkä, jolloin elinkaaren toiminnan muutoksiin on syytä varautua. Arvoketjun on 

pystyttävä kehittämään ratkaisuja, jotka mahdollistavat tilojen käytön tehokkaasti myös elinkaaren 

loppuvaiheessa. Tämä ei tarkoita pelkästään tilojen suunnittelua muunneltaviksi, vaan arvoketjun 

toimintaa aktiivisesti koko rakennuksen elinkaaren ajan, jotta mahdollisiin asiakastarpeen 

muutoksiin voidaan vastata tehokkaasti ja joustavasti. Näin ollen elinkaaren aikaisen joustavuuden 

lisäämiseksi tarvitaan myös toimintatavan muutosta. Alueiden kehittymistä pitäisikin seurata entistä 

aktiivisemmin ja muutoksiin tulisi pyrkiä reagoimaan mahdollisimman varhain, jotta alue ja 

kiinteistöt eivät rapistuisi ja jotta rakennuksissa olisi jatkuvasti toimintaa. Elinkaarimallien pitäisi 

kiinnittää enemmän huomiota tilojen tehokkaaseen käyttöön koko elinkaaren ajan, koska sillä olisi 

saavutettavissa merkittäviä taloudellisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia. Esimerkiksi 

energiatehokkainkaan kiinteistö ei ole ympäristöystävällinen, jos sille ei ole käyttöä tai se on 

vajaakäytössä. Elinkaaren tehokkuuden takaamiseksi arvoketjun toimijoilla pitäisi olla intressi 

kehittää tilaa ja sen ympäristöä koko elinkaaren ajan. 

Asiakastarpeen tunnistaminen kokonaisuutena tukisi uusien ja innovatiivisempien ratkaisujen 

kehittämistä.  Olennaista on muodostaa ensiksi yhtenäinen kokonaisuus asiakastarpeesta, ja vasta 

tämän jälkeen tulisi etsiä teknologisia ratkaisuja näiden tarpeiden tyydyttämiseen. Näin voidaan 

kehittää uusia ratkaisuja vastata asiakastarpeeseen. Samalla on myös mahdollista kehittää uutta 

liiketoimintaa, koska asiakkaalle tarjottavaan ratkaisuun voidaan sisällyttää palveluita tai tuotteita, 
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jotka tukevat asiakkaan tarvetta. Tämän toteuttamiseksi eräs mahdollisuus on ratkaisun tarjoaminen 

asiakkaan tarpeeseen; ei pelkkään yhteen toimintoon. Tästä esimerkkinä on tilan tarjoaminen 

asumiseen; ei pelkkä seinien rakentaminen. Tällöin asiakkaalle toimitetaan valmis ratkaisu hänen 

tarpeeseen eikä asiakkaan tarvitse itse muodostaa ratkaisua eri toimijoilta ja eri tuotteista. 

4.1.2  Hukkaa aiheuttavat toiminnot 

Arvoketjussa syntyy hukkaa muun muassa kaavavalituksista, mikä on tuotantoprosessin kannalta 

turhaa odotusta. Kaavoituksen valitusmenettelyt koskevat usein kaavoitusprosessia, jolloin 

päätöksen väitetään syntyneen virheellisen päätöksentekoprosessin seurauksena. Mikäli 

kaavoitusprosessi standardisoitaisiin ja jokainen vaihe dokumentoitaisiin, voitaisiin menettelyn 

oikeellisuus todentaa joustavasti missä tahansa prosessin vaiheessa. Lähtökohtaisesti 

kaavoitusprosessille voitaisiin laatujohtamisen oppien mukaisesti vaatia tiettyä suoritustasoa, joka 

voitaisiin varmistaa tarpeellisella määrällä näytteitä. Tällöin vain tarpeellinen määrä 

kaavoituskohteita varmistettaisiin tarkastuksen kautta. 

Hukkaa aiheutuu myös asiakastarpeen tunnistamisesta useaan kertaan arvoketjussa. 

Lähtökohtaisesti yksi järjestelmällisesti toteutettu asiakastarpeen tunnistamisprosessi riittää 

tarvittavan datan keräämiseksi koko arvoketjua varten. Näin ollen suoritteen tekeminen useaan 

kertaan on hukkaa. Lisäksi useat asiakastarpeen tunnistamiset tuottavat erilaisen näkemyksen 

tarpeista. Tähän ratkaisuna on merkittävä yhteistyön lisääminen jo heti arvoketjun alkuvaiheessa. 

Kaikki toimijat olisi sidottava hankkeeseen mahdollisimman aikaisin, vaikka se vaatisi alkuun 

suurempaa resurssien käyttöä. Vastapainona toimijat pystyisivät tuomaan esille omat tarpeensa ja 

kaikilla olisi samankaltainen näkemys kohteen toteuttamisesta. Lisäksi tällä tavoin 

kiinteistökohteista voitaisiin tarjota organisaatioille pidempiaikaisia kohteita, mikä varmistaisi 

toiminnan jatkuvuutta.  

Imuohjauksen katkeaminen arvoketjussa luo varastoja työntö- ja imuohjauksen rajapintaan. 

Kunnan toimesta varastoon rakennetaan infrastruktuuri odottamaan käyttäjiä. Infrastruktuuria 

rakennetaan varastoon kerralla huomattavia määriä, käytännössä kokonaisia asuntoalueita. 

Tuotannon eräkokojen ollessa suuria kasvaa myös mahdollisuus, että tuotettua kapasiteettia ei 

käytetä kokonaan hyväksi. Ylimääräisen kapasiteetin rakentaminen nostaa kustannuksia ja pidentää 

läpimenoaikaa suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa. Varastojen pienentämiseksi yhdellä kertaa 

rakennettavien alueiden koko olisi mitoitettava tarpeen kehittymisen mukaan, jotta merkittäviä 

varastoja ei syntyisi. Olisi myös syytä miettiä, voidaanko suunnittelun ja infrastruktuurin 

rakentamista lyhentää riittävästi, jotta imuohjaukseen voitaisiin siirtyä. 

Kiinteistöjen elinkaaren aikaisen tehokkuuden kehittäminen olisi myös eräs potentiaalinen hukan 

vähentämisen kohde. Kiinteistömassaan on sitoutunut erittäin suuri osa Suomen 

kansallisvarallisuudesta, joka olisi järkevää hyödyntää täysimääräisesti. Rakennusten käyttöasteen 

lisääminen ei nosta merkittävästi kustannuksia, koska suurin osa kiinteistöjen kustannuksista 

voidaan pitää käytöstä riippumattomina eli niin kutsuttuina kiinteinä kustannuksina. Tällöin 

käyttöasteen kasvattaminen ei lisää juurikaan kiinteistöstä aiheutuvia kustannuksia. Myös 

ympäristökuormituksen näkökulmasta tilojen tehokkaalla käyttämisellä voidaan saavuttaa erittäin 

merkittäviä säästöjä, koska tarvittavien rakennusneliöiden määrä vähenee. Kiinteistöjen 

käyttöasteen kehittämiseksi on tärkeää tunnistaa kiinteistön tarvitsijoiden todellisia tarpeita. 

Erityisesti kunnallisten palvelurakennusten vaihtoehtoisiin käyttötarkoituksiin kannattaisi kiinnittää 

huomiota. Esimerkiksi peruskoulun käyttötarve rajoittuu pääosin keskelle päivää, rakennuksen 

olleessa tyhjänä iltaisin. Lisäksi alueen lasten määrä vähenee yhdyskunnan alkuvaiheen jälkeen, 

jolloin koulukiinteistöt jäävät vajaakäyttöön. 

Elinkaaren aikaisten hoitotoimenpiteiden toteuttaminen ajallaan mahdollistaa myös hukan 

vähentämisen. Hoitotarpeen huomioimatta jättäminen ja puutteellinen ymmärrys kiinteistöjen 
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hoitotarpeesta on johtanut korjausvelan syntymiseen. Myöhästynyt ylläpito ja hoito aiheuttavat 

yleensä myös lisääntyneitä kustannuksia. Tällöin hoitamatta jättäminen aiheuttaa hukkaa. 

Ongelmana on yleensä taloudelliset tekijät ja puutteellinen ymmärrys hoitamatta jättämisen 

vaikutuksista. Kiinteistöjen hoito ja ylläpidon toteuttaminen olisi syytä antaa ammattilaisen 

tehtäväksi, jotta tekninen ymmärrys olisi riittävää. Korjaustoimenpiteiden tekemiseksi kannattaisi 

miettiä myös vaihtoehtoisia rahoituslähteitä, koska hoitamatta jättäminen voi tuhota jopa koko 

kiinteistön. Korjaustoimenpiteille on todennäköistä saada velkarahaa suurempi tuotto. 

Elinkaaren aikaiseen ylläpidon ja hoidon toteuttamiseen olisi tärkeää kiinnittää erityistä huomiota 

suunnitteluvaiheessa, koska ne ovat väistämätön osa elinkaarta. Suunnittelemalla rakennukset 

helposti hoidettaviksi ja korjattavaksi voitaisiin elinkaaren aikaisten toimenpiteiden kustannuksia 

pienentää ja toteuttamista nopeuttaa. Tällöin turhien prosessointien ja toimenpiteiden määrä 

vähenisi ja poistaisi arvoketjun hukkaa. 

4.1.3  Vasteajan lyhentäminen ja imuohjaukseen siirtyminen 

Arvoketjun toimintaa on muutettava nopeammin asiakastarpeeseen reagoivaksi. Olennaista on 

keskittyä kaavoituksen viemään vasteaikaan, koska merkittävä osa toimitusajasta ennen 

arvonkokemisen alkamista kuluu kaavoitusvaiheessa (Kuva 38, sivu 83). Tällöin näissä vaiheissa on 

suurin vasteajan lyhentämisen potentiaali. Nykyinen reagointiaika on useita vuosia, minkä vuoksi 

suunnitelmat joudutaan tekemään pelkästään ennusteisiin perustuen ja tehtyjä suunnitelmia 

joudutaan muuttamaan. Nopeampi reagointi mahdollistaisi arvoketjujen toimintaperiaatteen 

muuttamisen joustavammaksi ja enemmän imuohjautuvaksi. Tällöin myös arvoketjun alkupään 

varastopistettä voitaisiin siirtää entistä lähemmäksi alkua, ja näin varastoihin sitoutunutta pääomaa 

voitaisiin vähentää. Pääoma vähenisi kahta kautta: varastojen kokoa voitaisiin pienentää ja 

tuotteisiin sitoutuisi vähemmän pääomaa ja työtä. Varastojen kokoa voitaisiin pienentää, koska 

tarpeen muutoksiin voitaisiin reagoida nopeammin. Yksittäisen tuotteen sitoma pääoma pienenisi, 

koska varastot muodostuisivat vähemmän valmiista tuotteista. 

Imuohjaukseen siirtyminen mahdollistaa myös entistä paremman asiakastarpeen huomioimisen, 

koska tuotteita tuotetaan vain asiakastarpeeseen. Samalla voidaan varmistaa tuotteiden kysyntä ja 

sitoa asiakkaat aikaisemmassa vaiheessa kohteiden toteuttamiseen. Asiakkaiden osaamista olisi 

myös mahdollista hyödyntää ratkaisujen etsimisessä, koska esimerkiksi liiketilojen omistajilla on 

usein erittäin hyvä tuntemus omista tarpeistaan. Tällöin heidän osaamistaan voitaisiin hyödyntää 

etsittäessä toimivaa ratkaisua. 

Arvoketjujen alkupäässä pyritään tekemään suuria kokonaisuuksia kerralla, jotta tuotannossa 

voidaan saavuttaa skaalaetua eli maksimaalinen määrä tontteja voidaan tehdä kerralla. Tämä 

heikentää joustavuutta, aiheuttaa varastoa ja lisää vaihtelua tuotantomääriin. Pienemmällä eräkoolla 

voitaisiin kehittää yksittäisiä alueita nopeammin ja tasaisemmin, koska tuote etenisi prosessin läpi 

nopeammin. Tämä mahdollistaisi myös nopeamman reagoinnin asiakkaiden tarpeeseen, koska 

kerralla ei pyrittäisikään tuottamaan suurta tonttien kokonaisuutta. Samalla voitaisiin huolehtia 

alueiden tasaisemmasta kehittymisestä, koska alueelle tulisi uusia asukkaita jatkuvasti. Tällöin 

palveluyksiköille olisi jatkuvasti kuormitusta. Palveluyksiköiden minimikoko ohjaa sopivaa kerralla 

toteutettavan alueen kokoa, mikä on tietenkin huomioitava aluetta kehitettäessä. Toisaalta ottamalla 

palveluyksiköt mukaan suunnitteluun voidaan miettiä myös vaihtoehtoisia tapoja ja kustannuksia, 

kuten kuljetuksia toisiin palvelupisteisiin.  

Haasteena kaavoituksen jakamisessa pienempiin osiin on alueen yhtenäisyyden säilyttäminen ja 

esimerkiksi infrastruktuuriverkon suunnitteleminen kokonaisuutena. Alueiden kehittäminen pitäisi 

kuitenkin heti jakaa mahdollisiin pienempiin kokonaisuuksiin, ja päätökset tulisi rajata vain 

kokonaisuuden kannalta tarpeellisella tasolla. Tällöin toimintaa viedään eteenpäin mahdollisimman 

pitkään tarpeina, ei jo tehtyinä päätöksinä. Näin detaljitason päätökset voidaan tehdä vasta 
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pienemmissä kokonaisuuksissa, ja ne voidaan muuntaa asiakastarpeen mukaan. Käytännössä tämä 

tarkoittaisi kaavoituksen tekemien päätöksien siirtämistä myöhäisempään vaiheeseen. Tämän 

toteuttaminen vaatisi kaavoituksen ja arvoketjun muiden toimijoiden välisen yhteistyön 

tiivistämistä. Kaavoittajalla olisi edelleen viranomaisen määräysvalta, mutta kohteiden 

suunnittelussa hyödynnettäisiin muiden toimijoiden osaamista ja tarpeita. Eräänä ratkaisuna tähän 

on projektiyhtiömalli, jossa kaikki arvoketjun toimijat ovat mukana toteuttamassa kohdetta jo 

alussa. Projektiyhtiöllä olisi suurempi suunnitteluvastuu toiminnasta, mutta sitä kautta olisi myös 

mahdollisuus kehittää uusia ratkaisuja.  

4.1.4  Virtauksen kehittäminen 

Rakennetun yhdyskunnan arvoketjuissa on syntynyt selkeitä toiminnallisia rajapintoja, joissa arvon 

tuottamisen virtaus katkeaa. Tällöin arvoketjussa ei tuoteta arvoa kokonaisuutta optimoiden, vaan 

oman vaiheen tehokkuuteen keskittyen. Vain harvoin kokonaisuuden optimi saavutetaan 

optimoimalla jokainen vaihe erikseen, koska tällöin vaiheiden kytkeytymistä toisiinsa ei huomioida. 

Rakennetun yhdyskunnan arvoketjuissa tämä on varmaa, koska toimintojen arvontuotot ovat erittäin 

tiivisti sidoksissa toisiinsa. Tällöin arvoketjun kokonaistehokkuutta ei saavuteta ainoastaan 

tehostamalla yksittäisiä toimintoja, vaan vaatimalla virtauksen huomioimista. 

Arvon virtauksen parantamiseksi toimijoiden olisi huomioitava paremmin muiden arvoketjun 

vaiheiden tarpeita, vaikka ne eivät olisikaan suoria asiakkaan tarpeita. Jokaisen toimijan tekemä 

valinta rajaa myöhempien vaiheiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan arvontuottoon. Jos näitä 

valintoja toteutettaessa ei huomioida seuraavan arvoketjun toimijaa, ei toimijalla ole mahdollisuutta 

tuottaa arvoa asiakkaalle tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Tämä aiheuttaa kokonaisuuden 

heikkenemisen. 

Arvon virtaamisen katkonaisuuden aiheuttaa myös osatoimitukset, jotka asiakas joutuu tilaamaan 

eri toimittajilta. Näiden ratkaisujen yhteensopivuus ei ole varmaa, koska arvo ei virtaa, vaan 

jokainen toimittaa omaa ratkaisuaan. Näin ollen kokonaisuuden hallinta vaatii asiakkaalta erityistä 

osaamista, jotta kokonaisuus on tarpeiden mukainen. Arvon virtauksen katkokset näkyvät etenkin 

elinkaaren toiminnan heikkona huomiointina, koska suunnittelu- ja rakennusvaiheet erottuvat 

erilleen elinkaaren aikaisesta kiinteistön toiminnasta. Tästä seuraa, että elinkaaren aikaista 

kiinteistön toiminnan huomiointia on kehitettävä edelleen. Arvon virtaaminen olisi sidottava 

arvoketjuun niin, että kaikkien toimijoiden arvon tuottaminen perustuisi kokonaisoptimointiin. 

Tämän toteuttamiseksi toimijoiden yhteistyö ja liiketoiminta on organisoitava arvoketjussa 

uudelleen vastaamaan heidän arvontuottoaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi elinkaarivastuun 

lisäämistä kaikille toimijoille.   

Haasteiksi toimintamallien muutoksessa nousevat vastuun ja riskien jakaminen. Nykyisestä 

mallista ei olla valmiita luopumaan, koska vastuun lisääntymistä ja sen aiheuttamaa taloudellista 

vaikutusta vieroksutaan. Nykyisessä mallissa vastuu ja kiinteistön laadulliset riskit kumuloituvat 

pitkälti asiakkaalle. Esimerkiksi suunnittelun ja rakentamisen vastuu kohteesta on lyhyt verrattuna 

tuotteen elinkaareen. Asiakkaan näkökulmasta tämä on ongelmallista, koska tuotteiden laadun 

arviointi vaatisi erityistä teknistä osaamista. Lisäksi nykyinen malli ei motivoi toimijoita 

huolehtimaan laadusta, koska riskien kantaminen ei kuulu heidän vastuulleen. 

4.2  Potentiaaliset toimintamallit  

Osiossa esitellään lyhyesti potentiaalisia toimintamalleja esiteltyjen kehitysalueiden toteuttamiseksi. 

Esitetyt toimintamallit ovat esimerkkejä mahdollisuudesta kehittää rakennetun yhdyskunnan 

arvoketjua Lean-periaatteita hyödyntäen. Esiteltäviä toimintamalleja on käytetty aikaisemmin 
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rakennetussa ympäristössä, mutta vielä niiden käyttäminen on harvinaista. Ratkaisuehdotusten 

tarkoituksen onkin selventää, millaisia vaikutuksia toiminnan kehittämisellä olisi arvoketjujen 

toimintaan. Esitellyt toimintamallit eivät edusta ainoaa mahdollisuutta toteuttaa arvoketjujen 

organisointia, vaan ovat eräs ratkaisu muiden joukossa. Esitellyt menetelmät tukevat kuitenkin 

Lean-periaatteiden mukaista tuotannon järjestämistä. 

4.2.1  Liikekiinteistö 

Liikekiinteistön arvoketjussa saavutettavuus on loppukäyttäjälle ja kauppiaalle kiinteistökohteen 

eräs olennaisimmista tekijöistä. Arvoketjussa tarpeen välittyminen kaupan sijainnin 

päätäntävaiheeseen eli kaavoitukseen asti on kuitenkin heikkoa. Varmistaakseen sijainnin 

sopivuuden kauppiaat ovat ennen kaavoitusta hankkineet haltuunsa sopivia liiketilojen paikkoja. 

Hankkimalla tontin etukäteen kauppiaat pyrkivät myös vaikuttamaan koko alueen toimintaan, kuten 

liikennejärjestelyihin. Tontin merkitys on niin tärkeä, että kauppiaat olisivat halukkaita tuomaan 

omia kiinteistötarpeitaan esille vieläkin voimakkaammin jo kaavoituksessa, vaikka tontin saaminen 

omiin tarpeisiin ei olekaan vielä varmaa. Nykyisessä toimintamallissa haastetta lisää liiketonttien 

tuottaminen varastoon, minkä vuoksi tontteihin tehtävät muutokset vaativat uudelleen prosessointia. 

Tonttien muuttaminen tarvetta vastaavaksi voi vaatia pitkällisen prosessin, minkä vuoksi kauppiailla 

on menossa useita hankkeita samanaikaisesti.  

Ongelmana on myös kiinteistökohteen elinkaaren tarpeiden heikko huomioiminen. Elinkaaren 

ylläpito ja hoito huomioidaan yleisesti vasta niiden tarpeen ilmettyä. Tästä seuraa hankalasti 

hoidettavia kohteita, joiden elinkaaren ylläpitoa ja hoitoa ei ole optimoitu. Ongelmaa korostaa tarve 

investoinnin lyhyelle takaisinmaksuajalle, koska liiketoiminnan jatkuvuus on epävarmaa. Tästä 

johtuen suositaan halvempia ratkaisuja, joiden takaisinmaksu on todennäköistä jo ensimmäisen 

liiketoiminnan harjoittajan aikana. Tämä ei kuitenkaan takaa koko elinkaaren aikaista 

kustannustehokkuutta, koska myöhemmin tehtävät muutokset ja korjaukset ovat kalliita. 

Suunniteltaessa kohdetta haasteena on arvioida koko elinkaaren aikaiset liiketoiminnan tarpeet. 

Kuitenkin tekemällä tilat mahdollisimman joustaviksi ja monenlaista liiketoimintaa tukeviksi 

voidaan muutostöiden tarvetta vähentää liiketoiminnan muuttuessa. 

Arvoketjun toimintaa hankaloittaa myös hajautunut rakenne, jossa muodostetaan paljon 

osakokonaisuuksia. Näissä osakokonaisuuksissa korostuvat tekniset ratkaisut ja oman tuotoksen 

tuottaminen kokonaisuuden kustannuksella. Tästä seuraa, että toimijoiden tuotokset eivät tue 

seuraavan toimijan toimintaa. Arvoketjussa onkin tarvetta koko arvoketjun ohjauksen ja hallinnan 

kehittämiseen. 

Potentiaalinen toimintamalli: 

Koko elinkaaren kokonaisuuden toteuttamiseksi kaikki osapuolet on sidottava asiakkaan tarpeiden 

täyttämiseen. Jo arvoketjun alkupäässä on huomioitava kohteesta ja käyttäjästä riippuvat erot 

tarpeissa, ja imuperusteiseen toimintaan on siirryttävä, jotta asiakkaiden tarpeisiin voidaan reagoida. 

Liiketoiminnan harjoittajan tarpeiden huomioiminen on tärkeää, koska muuten liiketoiminta voi 

siirtyä muihin kohteisiin tai jäädä kokonaan tarjoamatta. Arvoketjun tavoite olisi tarjota 

liikeyritykselle mahdollisimman hyvä kiinteistöalusta liiketoiminnan toteuttamiseen. Tätä varten 

jokaisen toimijan toiminta on sidottava asiakkaan tarpeeseen; ei yleiseen tai keskimääräiseen 

tarpeeseen. Asiakkaiden tarpeiden huomioimiseksi toimijoiden arvontuotto ja ansaintalogiikka on 

sidottava asiakkaan tarpeen tyydyttämiseen. 

Kokonaisuuden kehittämiseksi voidaan käyttää esimerkiksi projektiyhtiömallia (Kuva 42), jossa 

arvoketjun toimijat ovat mukana toteuttamassa kohdetta samassa yhtiössä. Projektiyhtiössä 

toimijoiden tuotot ovat riippuvaisia yhtiön koko elinkaaren aikaisesta arvontuotosta. 

Projektiyhtiössä toimijoiden välisiä rajapintoja voidaan vähentää, koska kaikkien toimijoiden 
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tavoitteena on huomioida kokonaisuuden tehostaminen. Jotta muut toimijat huomioidaan, on 

arvoketjussa arvon lisäämiseksi olennaista suunnittelu, jossa suunnitellaan itse tuotannon 

toteuttamista. Tarkoituksena on, että jokainen toimija joutuu suunnittelemaan myös muiden 

vaiheiden toteuttamista.  

Elinkaaren aikainen toimijoiden sitominen asiakastarpeeseen toteutetaan jakamalla kaikille 

toimijoille projektiyhtiön kautta vastuu elinkaaren aikaisista vastuista ja tuotoista. Näin yhtiöllä on 

koko elinkaari huomioiden tarve toteuttaa kohde ja ylläpitää sen kuntoa. Yhtiön tuottojen 

kertyminen vasta elinkaaren aikana kannustaa myös panostamaan uusien 

liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen, koska siten yhtiön ja kaikkien toimijoiden keräämät 

tuotot ovat riippuvaisia projektiyhtiön elinkaaren aikaisista tuotoista.  

 

Kuva 42. Malli projektiyhtiöstä 
 

Projektiyhtiö sitoo toimijat yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka kanssa liiketoiminnan harjoittaja voi 

toimia. Asiakkaalla on tällöin paremmat mahdollisuudet vaikuttaa koko arvoketjun toimintaan, 

koska toiminnan herätteenä on kaikissa arvoketjun vaiheissa asiakkaan tarve. Toiminta voidaan 

siirtää myös kokonaan imuohjaukseen, kun kaavoituksen toteuttaminen annetaan yhtiöiden 

vastuulle. Hyväksymisvastuu säilyy kunnilla, jotta koko alueen toimivuus voidaan huomioida ja 

prosessi hyväksyä lakien mukaisesti. 

Mallin toteuttaminen vaatii asenteen muutosta kaikilta toimijoilta, koska perinteinen 

ansaintalogiikka ja toimintamalli eivät toimi esitetyssä toimintamallissa. Toimijoiden on 

hyväksyttävä tilanne, jossa oma arvontuotto kotiutuu vasta arvonkokemisen mukaan ja jossa 

toimijoilla on vastuu kiinteistön elinkaaresta. Tällöin toimijoiden ansainta voi tapahtua vasta 

elinkaaren aikana. Lisäksi kaikilta toimijoilta vaaditaan avoimuutta, jotta toiminta olisi läpinäkyvää 

ja kaikki tavoittelisivat kokonaisuutena parasta vaihtoehtoa. Käytännössä tämä tarkoittaa 

kustannusrakenteen avaamista niin, että eri toteutusvaihtoehtojen tuottamista voidaan vertailla. 

4.2.2  Kouluketju 

Koulurakennuksen arvoketjussa on huomionarvoista palveluntuottajan mahdollisuus vaikuttaa 

kaavoitukseen. Koulutusyksikkö voi vaikuttaa koulutuskapasiteettitarpeen muodostumiseen ja 

luonteeseen ohjaamalla alueiden kehitystä kaavoituksen kautta. Tästä huolimatta peruskoulujen 

tilantarpeen vaihtelu koetaan haasteena, jota ei ole voitu täysin ratkaista.  
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Kaupungin kiinteistöyksikkö toimii varsinaisena tilan tarjoajana, hallitsijana ja omistavana 

tahona. Kiinteistöjen kunto on pystytty pitämään hyvänä ainakin toistaiseksi. Toisaalta 

tulevaisuudessa nähdään mahdollisena korjausvelan kertyminen ellei rahoitusta pystytä lisäämään. 

Kiinteistöyksikön toiminta on poliittisella päätöksenteolla sidottu monilta osin tiettyihin raameihin. 

Esimerkiksi kiinteistöinvestointiin ja -palvelun tarjontaan vaikutetaan poliittiselta taholta. Toisaalta 

taas tiivis suhde kunnalliseen toimintaan antaa mahdollisuuden vaikuttaa esimerkiksi 

kaavoituspäätöksiin tehokkaammin kuin ettei kunnallista kytkentää olisi ollenkaan.  

Päävastuu tilojen tarjoamisesta on kaupungin tilayksiköllä, joka huolehtii tarpeen ilmettyä tilojen 

tarjoamisesta. Tarvittavan rahoituksen hyväksyy valtuusto. Varsinainen arvon tuottaminen tapahtuu 

usean toimijan kokonaisuutena tilakeskuksen toimiessa vain toteuttamisen ohjaajana. Ongelmaksi 

voi muodostua kokonaisuuden hallinta, koska kaikkien toimijoiden yhteen sovittaminen ei 

välttämättä onnistu. Lisäksi jokainen toimija on kilpailutettava kilpailulainsäädännön mukaisesti. 

Ongelmana voidaankin nähdä arvovirran virtauksen puute eli arvon lisääminen systemaattisesti 

kaikissa vaiheissa huomioiden tulevat ja edelliset vaiheet. 

Potentiaalinen toimintamalli: 

Julkisen sektorin kiinteistötarpeen tyydyttämiseksi on käyttöön otettu viime vuosina malleja, joissa 

yksityinen ja julkinen sektori ovat yhdessä voimakkaammin sidottuja projekteihin. Yleisesti malleja 

kutsutaan PPP-malleiksi (Public-Private Partnership models). Mallien varsinainen sisältö ja 

vastuiden jakaminen on kuitenkin hyvin vaihtelevaa. Kuvassa 31 (Sivu 63) on esitetty eri 

vaihtoehtoja toimintojen jakamisesta tilan tarvitsijan ja tuottajan välillä sekä mahdollisia tapoja 

tuottajan ansainnan järjestämiseksi.  

Yhteistyömalleissa etenkin yksityisen rahoituksen hyödyntäminen on ollut tärkeässä osassa, 

koska kunnallisen sektorin taloudellinen tilanne ei vastaa kiinteistöjen kehittämisen tarvetta. Lisäksi 

PPP-mallien avulla on voitu kehittää  toimintamalleja, joissa rakentajan vastuu kohteesta on 

normaalia pidempi ja laajempi. Näin tuottajalla on kiinnostusta tuottaa hyvää laatua. PPP-mallit 

mahdollistavat myös joustavamman tilojen hyödyntämisen. Yksityinen sijoittaja voi tarjota 

vapaammin tilaa markkinoille myös yksityiseen käyttöön ja täten kehittää kiinteistön toimintaa. 

Kiinteistön koko elinkaaren aikainen taloudellinen vastuu voisi lisätä myös halukkuutta kehittää 

joustavampia tilaratkaisuja, jotta tiloilla olisi käyttöä koko elinkaaren ajan. 

Rakennetun yhdyskunnan palvelukiinteistöjen tarpeen muutokset koetaan nykyisessä mallissa 

ongelmana. Yleinen kysynnän kehitys on tasaista, mutta yksittäisillä alueilla koulutustarve ja siten 

tilantarve vaihtelevat hyvin voimakkaasti. Ongelman ratkaisemiseksi esitetään kaksi potentiaalista 

menetelmää. Ensimmäinen vaihtoehto on, että kysyntää tasapainotetaan sekä alueiden välillä että 

sisällä. Tässä mallissa alueita kehitettään pitkäjänteisesti siten, että alueen opetuspalveluiden tarve 

tasapainottuu. Tämä on mahdollista tehdä, koska kaupungin maankäyttöorganisaatio voi ohjailla 

alueiden kehittymistä. Esimerkiksi alueen käyttöönottoa voitaisiin vaiheistaa, kun oletuksena on, 

että lapsiperheet muuttavat uudelle alueelle. Ongelmaksi voi muodostua kokonaisuuden hallinta ja 

vaiheittaisesta rakentamisesta lisääntyneet kustannukset, koska esimerkiksi infrastruktuuria ei voida 

rakentaa kerralla. Toisaalta vaiheistus tuo joustavuutta alueen kehittymisen arviointiin, ja se 

mahdollistaa rakentamisen asukkaiden tarpeiden mukaisesti imuohjauksella. Olisikin tarvetta 

selvittää sopivia alueiden kehittämisen vaiheistuksia sekä vaiheistuksien tuomia kustannuksia ja 

hyötyjä. 

Toisena vaihtoehtona on sopeuttaa tilojen määrä tarpeeseen ja käyttää tiloja joustavana 

elementtinä. Nykyisessäkin toimintamallissa väliaikaisia rakenteita käytetään huipputarpeen 

tyydyttämiseen. Tilatarpeen vähentyminen alueen kehittyessä johtaa kuitenkin ylikapasiteettiin. 

Tällä hetkellä koulukiinteistöille ei ole löydetty sopivaa jatkokäyttöä. Elinkaariajattelun 

näkökulmasta olisi kuitenkin oleellista miettiä muita kunnallisten palveluntarjoajien tarpeita tai 

mahdollisuuksia hyödyntää kiinteistöä yksityisellä sektorilla. 
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Molempien lähestymistapojen kannalta PPP-malleja olisi kehittävä kohti yksityisten toimijoiden 

suurempaa vastuuta koko elinkaaresta. Näin voitaisiin vähentää kunnallisen toimijan sitoutumista 

kiinteistöihin. Yksityinen toimija voisi kehittää kohdetta myös muihin kuin kunnallisen 

palveluntarjonnan tarpeeseen. Samalla voitaisiin luoda ratkaisuja, joissa kiinteistön ylläpidollinen 

vastuu säilyy rakentajalla ja tasaisista käyttökustannuksista voitaisiin varmistua. Näin ollen 

rakennuksen toiminnallisuus ja hyöty kunnalle olisivat selvemmin sidoksissa arvontuottoon. 

Palveluntarjoaja maksaa tekijöistä, jotka vaikuttavat tilojen tuottamaan arvoon. Arvoon vaikuttavat 

esimerkiksi käytettävien tilojen määrä, kunto ja puhtaus. 

PPP-malleilla voidaan luoda myös joustavampia ratkaisuja, koska rahoitus on eriytetty 

normaalista kunnallisesta budjetista. Näin rakennuksen tarjoava yhtiö voi hankkia rahoituksen 

tarpeen mukaan toteuttaakseen ylläpito- ja hoitotoimenpiteet ajallaan. Projektiyhtiömäiset 

yhteenliittymät mahdollistavat joustavuuden tilojen ja niihin liittyvien palvelujen tarjoamisessa, 

koska niissä eri toimijat voivat hakea kokonaisuuden kannalta toimivaa teknologista ratkaisua. Näin 

toiminta saadaan tarvelähtöiseksi eikä se perustu pelkästään osaratkaisujen tarjoamiseen. 

Toimijoiden yhteenliittymä voi tarjota myös laajan palvelukokonaisuuden, jolloin eri toimijoiden 

välisiä rajapintoja ja kilpailutuksia voidaan vähentää. Yhtiössä voi olla mukana myös itse 

palveluntarjoaja, jolloin yhtiö tarjoaa myös varsinaisen palvelun. 

4.2.3  Asunto-osakeyhtiön arvoketju 

Asunto-osakeyhtiön arvoketjun erona edellisiin on, että tilan käyttäjä ja hallitsija on sama, jolloin 

vuokra-asunnot on rajattu pois. Vaikka tilan käyttäjä ja hallitsija onkin sama, on ongelmana 

kuitenkin toiminnan epäjatkuvuus. Syynä on asukkaiden ja omistajien liittyminen arvoketjuun vasta 

arvoketjun toiminnan käynnistyttyä. Lisäksi haasteena on useat eri omistajat. Tästä seuraa kaksi 

ongelmaa: arvoketju toimii osittain työntöohjauksessa ja elinkaaren aikaiselle ylläpidolle on useita 

näkemyksiä. Myös rakennusyhtiöiden vastuu on rajattu hyvin lyhyelle elinkaaren ajalle, jolloin 

optimointi keskittyy heidän osaltaan vain rakennusvaiheeseen. 

Arvoketjussa toimijoiden välinen toiminta on hyvin vähäistä ja se perustuu osatoimituksiin 

asiakkaalle. Näin ollen sekä toimintojen kokonaisvaltainen kehittäminen että kokonaistaloudellisten 

ratkaisujen toteuttaminen on hyvin vaikeaa. Ongelma korostuu asunto-osakeyhtiö muotoisessa 

omistamisessa, koska omistaja-asiakkaat eivät ole rakentamisen ammattilaisia. Tämän vuoksi 

teknisperusteinen toimintatapa ja toimintojen tarjoaminen osissa eivät vastaa asiakkaiden kykyyn 

tehdä valintoja. Ongelman ratkaisuksi on kehitetty rakentamismääräyskokoelma, mutta  määräysten 

tasossa ja toteutumisessa on havaittu ongelmia eikä niitä voida pitää kaikilta osin riittävinä 

(Saarenpää 2010). 

Potentiaalinen toimintamalli: 

Ongelman ratkaisemiseksi rakennuksen elinkaaren vastuuta on pidennettävä ja asukkaille on 

pyrittävä tarjoamaan kokonaispalveluja. Asunnon omistaminen voi säilyä asukkailla, mutta pelkän 

asunnon sijasta asukkaille olisi hyödyllistä tarjota heidän tarpeisiinsa perustuvia kokonaispalveluja; 

ei vain teknisiä ratkaisuja. Asukkaiden tärkeimpiä tarpeita ovat toimivat, siistit ja arvonsa säilyttävät 

kiinteistöt. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan palvelukonsepti, jolla nämä voidaan toteuttaa. 

Varsinainen teknisten ratkaisujen toteuttaminen olisi syytä siirtää ammattilaisten tehtäväksi ja 

ajoitettavaksi. Tällöin voitaisiin huolehtia kokonaistaloudellisuudesta. Tämä vaatii kuitenkin 

asuntojen kustannusvertailun muuttamista koskemaan neliöhintaa suurempaa kokonaisuutta.  

Eräs mahdollisuus on kehittää rakennusyhtiöiden ja sijoitusyhtiöiden roolia asunto-

osakeyhtiöiden toteuttamisessa. Kuva 43 on esitetty malli, jossa rakennusyhtiön tai -sijoittajan 

tehtävät kattavat koko elinkaaren. Asiakkaalle tarjotaan valmista tilaratkaisua ja sijoituskohdetta. 

Lisäksi asiakkaan ei tarvitse itse huolehtia kohteen hoidosta, vaan sen järjestävät ammattilaiset.  
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Kuva 43. Asunto-osakeyhtiön sitominen kiinteistön elinkaareen 
 

Esitetyssä mallissa rakennuttajalla on vastuu yleisten tilojen toimivasta ylläpidosta koko elinkaaren 

ajan. Asukkaat omistavat edelleen asunto-osakkeet, mutta maksavat rakennusyhtiölle vastiketta 

ylläpidosta. 

! Rakennusyhtiön on pyrittävä elinkaaren aikaiseen kustannustehokkuuteen, ja toimialalle tulee 

kilpailu pienimmistä vastikkeista. 

! Jos rakennusyhtiö antaa kohteen rapistua, ottaa se velkaa itselleen. Myös vastuu kohteesta säilyy. 

! Alussa annetaan sitova lupaus ylläpitohinnasta. Hinta ei sisällä kuitenkaan tekijöitä, joihin 

kulutustottumukset vaikuttavat. Esimerkkinä tällaisesta on vesikulut. Vastike on määriteltävä 

esimerkiksi viideksi vuodeksi eteenpäin, jotta ennakoitavuus säilyy. 

! Rakennusyhtiö on sidottu kiinteistöön koko elinkaaren ajaksi, ellei kiinteistöä myydä eteenpäin. 

! Jokaisesta kohteesta on oltava elinkaaren aikainen päiväkirja, jossa vertaillaan tuotteiden 

oletettua elinkaarta ja josta voidaan osoittaa korjausvelka. 

! Myytävänä on taloyhtiöitä eli kiinteistöjä, joilla on omaisuutta ja vastuu kohteiden hoitamisesta.  

Mallin avulla on tarkoitus ohjata rakentamisen ammattilaisia kehittämään uusia ratkaisuja ja 

huolehtimaan koko elinkaaren kustannustehokkuudesta. Samalla tarjoutuu uutta 

liiketoimintapotentiaalia, kuten kohteiden ylläpitoa. Toimintamalli mahdollistaa kohdetta hoitavalle 

yritykselle myös pitkäaikaisen tulovirran. Lisäksi yhtiöt voivat hyödyntää kohteesta kertynyttä 

tietoa ja näin parantaa toimenpiteiden toteuttamisen ennakoitavuutta. 

4.3  Kehitysalueiden yhteenveto 

Arvoketjujen toiminnallisista eroista huolimatta arvoketjuissa on myös huomattava määrä 

samankaltaisia kehittämisalueita. Toimialoille on muodostunut perinteisiä toimintatapoja, ja 

arvoketjujen näkökulmasta varsinaiset toteutustavat ovat hyvin samankaltaisia. Lisäksi 

kaavoitusprosessi on kaikissa arvoketjuissa samankaltainen, joten kaavoitusvaiheen kehittäminen 

vaikuttaa kaikkiin arvoketjuihin.  

   Kaikkiin arvoketjuihin oli löydettävissä nykytila-analyysin ja Lean-filosofian perusteella 

kehitysalueet. Arvoketjujen ongelmana voidaan nähdä toimijoiden keskittyminen omaan rooliin ja 

tehtävään osana ketjua. Tästä seuraa arvoketjun fragmentoituminen eli jakautuminen osiin, joissa 

jokainen toimija pyrkii oman kokonaisuutensa optimointiin. Tästä seuraa kokonaisuuden heikko 

ymmärtäminen ja vähäinen halu kehittää kokonaisuutta. Tämä korostuu erityisesti elinkaaren 

aikaisten kustannusten ja tuottojen heikkona huomiointina, sillä nämä ajoittuvat eri vaiheisiin ja eri 
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toimijoiden vastuille. Myös heikko vaikuttamismahdollisuus arvoketjun toiminnan myöhemmissä 

vaiheissa muodostaa puutteellisen näkemyksen kiinteistön elinkaaresta.  

Arvoketjuissa on useita katkokohtia, joissa asiakkaalle tuotettu arvoketju katkeaa. Syy arvon 

virtauksen katkeamiseen on puutteellinen ymmärrys muiden toimijoiden tarpeista. Toimijoiden 

tavoitteena on tarjota ratkaisua suoraan asiakkaalle; ei arvoketjun seuraaville toimijoille. Tästä 

seuraa osaoptimointi ja vain oman osa-alueen toiminnan tehostaminen. Omaan alueeseen 

keskittyminen johtaa kuitenkin entistä suurempiin ongelmiin arvoketjun virtauksen kehittämisessä. 

Ensisijaisena ratkaisuna tähän on tuotannon suunnittelun implementointi arvoketjuun. Tällöin ei 

suunnitella pelkästään tuotetta, vaan myös aktiivisesti sen toteuttamista. Toisessa vaiheessa voidaan 

kehittää toimintamalleja, joissa organisaatioiden ansaintalogiikka on sidoksissa tuotettuun arvoon 

koko arvoketjussa.  

Myös asiakastarpeen tunnistamisessa ja siihen vastaamisessa on vielä kehitettävää. 

Asiakastarpeeseen vastaaminen perustuu teknisiin ratkaisuihin, joita on totuttu tuottamaan. 

Toimintamallien muuttaminen asiakkaiden tarpeisiin kehitetyiksi ratkaisuiksi, joissa huomioidaan 

erityistarpeet, mahdollistaa toiminnan tehostamisen ja asiakkaan kokeman arvon kasvattamisen. 

Pelkästään teknisten ratkaisujen myyminen lisää myös asiakkaiden tarvetta ymmärtää näiden 

ratkaisujen sopivuutta omiin tarpeisiinsa. Tähän ei asiakkailla ole välttämättä kompetenssia, mikä 

aiheuttaa tarpeen hankkia ymmärrys rakennusteknisistä ratkaisuista. 

Vasteajan lyhentäminen ja arvoketjun kehittäminen imuohjauksella toimivaksi mahdollistavat 

asiakaskohtaisesti räätälöityjä rakennuksia. Imuohjauspisteen siirtämisellä kohti alkupäätä voidaan 

lisätä kohdekohtaista joustavuutta ja asiakkaiden vaatimien kohteiden toteuttamista. Jotta imuohjaus 

voisi toteutua, on vasteaikaa lyhennettävä. Vasteajan lyhentäminen on mahdollista nopeuttamalla 

kaavoitusprosessia ja pienentämällä alkupään varastokokoja. Imuohjaukseen siirtymällä voidaan 

vähentää myös hukkaa, koska varastoja ja keskeneräistä suunnittelua vähennetään. Hukkaa voidaan 

vähentää myös keskittymällä aiemmin mainittuun tuotannon suunnitteluun, sillä kaksinkertaista 

prosessointia ja turhia toimintoja voidaan karsia. 

Arvoketjujen toiminnan kehittämiseksi organisaatioiden liiketoimintamalleja on kehitettävä ja on 

luotava uusia toimintatapoja. Nykyisessä mallissa arvoketjujen toimijat eivät hyödynnä täyttä 

toimialan mahdollistamaa liiketoimintapotentiaalia. Esimerkiksi rakennusliikkeet saattavat jo nyt 

toteuttaa kohteelle palveluita useissa arvoketjun vaiheissa, mutta silti jokainen kohde kilpaillaan 

erillisenä urakkana ja tehtävien sisällöstä sovitaan erikseen. Tarjoamalla kokonaispakettia yritykset 

voisivat hyödyntää kohteesta kertynyttä tietoa ja luoda toiminnalle jatkuvuutta.  

Monet kehitysalueet vaativat toteutuakseen merkittävää toiminnan muuttamista lähes kaikissa 

arvoketjun organisaatioissa. Perinteisistä toimintatavoista joudutaan osin luopumaan, mikä voi 

muodostua ongelmaksi. Liiketoimintamallien kehittämisellä voidaan kuitenkin luoda uusia 

rakenteita arvoketjuihin ja uudistaa toimijoiden roolia arvoketjussa. Tämä mahdollistaa paremman 

vastaamisen asiakkaiden tarpeisiin. Samalla voidaan nykyisen liiketoiminnan lisäksi luoda uutta 

liiketoimintaa, mikä voi mahdollistaa organisaatioiden kasvun nykyisillä markkinoilla.  

Kehitysalueiden priorisoimiseksi tehtiin matriisi (Kuva 44). Kuviossa on esitetty tärkeimmät 

toimenpiteet suhteessa vaikuttavuuteen ja implementoinnin nopeuteen. Ensimmäinen tärkeä ja 

suhteellisen nopeasti toteutettava kohde on tuotannon suunnittelu arvoketjussa. Tuotannon 

suunnittelulla saataisiin parannettua etenkin virtausta arvoketjussa, koska nyt esiintyvien katkoksien 

vaikutukset vähenisivät. Tällä voitaisiin kehittää nopeasti arvontuottamisen prosessien toimintaa ja 

saavuttaa merkittävää hyötyä. Toinen nopeasti toteutettava kehityskohde on asiakastarpeen 

systemaattinen tunnistaminen. Tämä olisi helposti toteutettavissa esimerkiksi projektikohtaisten 

yhteispaneelien avulla. Uutta prosessia asiakastarpeen tunnistamiseen ei tarvitse kehittää, koska 

valmiita menetelmiä on jo olemassa. Hukan eliminointi ja vasteajan huomiointi tulevat seuraavina. 

Molemmilla on hyvä vaikuttavuus, mutta ne tarvitsevat pidempiaikaisia kehittämistoimenpiteitä, 

koska ne vaativat kaikkien prosessien kriittistä tarkastelua ja tarkkaa analyysiä. 

Liiketoimintamallien kehittämisellä on saatavissa huomattavaa kehitystä ohjata arvoketjun 
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toimintaa itse itseään kehittäväksi. Liiketoimintamallien muutos vaatii kuitenkin pisimmän 

muutosprosessin, koska organisaatioiden toimintamallia joudutaan muuttamaan ja jopa luomaan 

uudenlaiset markkinat tarjota kiinteistötilaa. 

 
Kuva 44. Kehittämisalueiden priorisoinnin toteuttaminen 
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5 Pohdinta 

Osiossa esitetään vastaukset tutkimuskysymyksiin ja tärkeimmät päätelmät. Tämän jälkeen 

arvioidaan kriittisesti tutkimuksen toteuttamista sekä tutkimustulosten relevanttiutta. Osion lopuksi 

esitetään jatkotutkimuskysymykset ja tutkimuksen yhteenveto. 

5.1  Kontribuutio 

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda kokonaisvaltainen kuvaus rakennetun yhdyskunnan kiinteistöjen 

arvoketjuista. Tutkimuksessa käytetyllä arvoketjujen tarkastelulla pyrittiin tuomaan uusi näkökulma 

rakennetun yhdyskunnan kehittämiseen. Arvoketjutarkastelun avulla voidaan hyödyntää muilla 

teollisuuden aloilla käytettyjä tuotannollisia kehitysmetodeja kiinteistöjen arvoketjujen 

tehostamiseen. Arvoketjutarkastelulla on muilla teollisuudenaloilla pystytty kehittämään toimintaa 

kokonaisvaltaisesti vähentämällä hukkaa ja keskittymällä arvoa tuottaviin toimintoihin. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin koko rakennuksen elinkaaren aikaisia arvoketjuja. Aikaisemmin 

arvoketjutarkastelua ei ole tehty vastaavassa laajuudessa. Tämän vuoksi arvoketjun 

tarkastelumenetelmää oli sovellettava tutkimusympäristöön sopivaksi. Tästä muodostuikin 

tutkimuksen ensimmäinen vaihe. Tämän jälkeen arvoketjujen nykytila mallinnettiin ensimmäisen 

vaiheen analysointikonseptin avulla, ja lopuksi luotiin nykytila-analyysiin perustuvat 

kehitysehdotukset. 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen koottiin vastaus kirjallisuuskatsauksella. 

Kirjallisuuskatsauksen avulla rakennettiin ymmärrys Lean- ja arvoketjutarkastelun periaatteista. 

Arvoketjutarkastelu on saanut alkunsa autoteollisuudesta, jossa sitä on hyödynnetty teollisen 

toiminnan kehittämiseen yritysten sisällä. Hyvien tulosten myötä arvoketjutarkastelua on 

laajennettu myös muille teollisuudenaloille ja kattavammaksi lähestymistavaksi. Myös Lean on 

kehittynyt entistä kattavammaksi metodologiaksi, joka ei enää perustu vain yksittäisiin työkaluihin, 

vaan laajempaan näkemykseen tuottaa asiakkaille arvoa.  

Arvoketjutarkastelua ei ole aikaisemmin käytetty yhtä laajasti koko rakennetun yhdyskunnan 

tutkimiseen, minkä vuoksi tutkimusta varten rakennettiin tutkimusympäristöön soveltuva 

analysointikonsepti. Analysointikonseptin luomisessa olennaista oli huomioida Lean-filosofian 

toteutuminen. Tutkimusta varten rakennetun analysointikonseptin perustan muodostikin Lean-

filosofian viisi prinsiippiä: asiakkaan arvo, arvonvirtaus, virtaus, asiakkaan imuohjaus ja 
kokonaisvaltainen kehittäminen. 

Analysointikonseptin toisen osan muodostivat kirjallisuudesta kerätyt työkalut, joiden avulla 

arvoketjua voitiin analysoida Lean-filosofian mukaisesti. Leanin arvoketjumenetelmää ei voitu 

kuitenkaan suoraan soveltaa näin laajaan tutkimusympäristöön, koska työkalujen käyttöä varten 

tuote ja sen läpimenoajat olisi täytynyt määritellä hyvin tarkasti. Yksittäiseen tuotteeseen 

keskittyminen ei kuitenkaan olisi tukenut kokonaiskuvan rakentamista, joten kaikkien työkalujen 

käyttäminen analysointiin ei ollut järkevää. Työkalut valittiin vertaamalla Lean-filosofiaan liittyvien 
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työkalujen sopivuutta tutkimusympäristöön. Lisäksi perinteisten työkalujen ulkopuolelta valittiin 

työkaluja, jotka tukivat Lean-filosofiaa ja soveltuivat tutkimusympäristöön. Jokaisen arvoketjun 
analysointiin tulivat valituiksi asiakastarpeen tunnistaminen, GAP-analyysi ja decision point 
analysis –työkalu. Lisäksi kokonaisuutta eli kaikkia arvoketjuja arvioitiin yhteisesti supply 
chain responce matrix - ja product variety funnel -työkalujen avulla. 

Analysointikonseptin kolmannen osan muodosti arvoketjun visualisointi, jonka avulla voitiin 

analysoida arvon virtaamista sekä hahmottaa arvoketjun rakennetta. Kirjallisuudesta kerättiin 

erilaisia tapoja mallintaa arvoketjua ja prosesseja, ja näistä valittiin yksi menetelmä arvoketjujen 

visualisointiin. Valintaperusteena oli visualisointimenetelmän selkeys ja seurattavuus. Näillä 
perusteilla analysointikonseptin visualisointi toteutettiin uimaratakaaviolla.  

Kaikista työn osista muodostettiin yhtenäinen analysointikonsepti, joka muodostui viidestä Lean-

prinsiipistä, arvoketjun analysointityökaluista ja uimaratakaavioista. Valitulla analysointikonseptilla 

mallinnettiin ja analysoitiin kiinteistöjen arvoketjujen toimintaa tutkimuksen myöhemmissä 

vaiheissa.  

Toiseen tutkimuskysymykseen eli rakennetun yhdyskunnan kiinteistöjen nykytilan 

kartoittamiseen valittiin kolme kiinteistöarvoketjua. Valitut arvoketjut olivat liikekiinteistön, 

koulukiinteistön ja asunto-osakeyhtiökiinteistön arvoketju. Valitut arvoketjut muodostavat 

merkittävän osan rakennetunyhdyskunnan kiinteistötyypeistä ja edustavat eri tyyppisiä 

toteutusmalleja. Näin valittujen arvoketjujen analyysillä voitiin muodostaa mahdollisimman kattava 

käsitys rakennetun yhdyskunnan kiinteistöjen toiminnasta. 

Arvoketjujen nykytilan kartoittamiseksi toteutettiin ensiksi alustava katsaus rakennettua 

ympäristöä käsittelevään kirjallisuuteen. Arvoketjujen tarkemman tiedon keräämiseksi tehtiin 18 

haastattelua arvoketjujen organisaatioihin. Jokaisesta arvoketjusta luotiin toimijakohtaiset 

kuvaukset toimijoiden rooleista ja tehtävistä, ja arvoketjujen visualisoinnit esitettiin 

uimaratakaavioina. Jokainen arvoketju kuvattiin ensiksi toimija tasolla esittäen jokaisen toimijan 

rooli ja tehtävä. Tämän jälkeen arvoketjua analysoitiin tuotantojärjestelmänä analysointikonseptilla, 

joka oli rakennettu teoriakatsauksen perusteella tutkimusta varten. Arvoketjujen nykytila-analyysi 

kattaa arvoketjun toiminnan aina kohteen kaavoituksesta hävittämiseen. 

Kaikkien kolmen arvoketjun toiminnassa havaittiin samankaltaisuutta. Analyysin perusteella 

voitiin osoittaa arvoketjujen fragmentoitunut rakenne, jossa ei ole arvonvirtausta. 

Fragmentoituneen rakenteen syynä on, että arvoketjujen toimijat keskittyvät omaan osaansa ja 

rooliinsa eivätkä tunnista kokonaisuutta. Tällöin tapahtuu osaoptimointia ja muodostuu hukkaa, 

koska toiminta ei ole kokonaisuutena optimoitua. Toiminnan ohjaajana ei myöskään toimi 
yhtenä kokonaisuutena asiakkaan tarve, vaan jokainen arvoketjun toimija tunnistaa 
asiakastarpeen erikseen. Puutteellinen asiakastarpeen tunnistaminen johtaa epätäydellisiin ja 

osittaisiin toimituksiin asiakkaalle. Arvoketjussa ei myöskään muodostu toiminnoista jatkuvaa 
virtausta toimijoiden välisten rajapintojen vuoksi, vaan toimitusprosessissa on havaittavissa 
selkeitä katkoksia. Tästä seuraa, että toiminta tapahtuu sykleissä ja vaiheiden välille muodostuu 

varastoja. Lisäksi kaikissa arvoketjuissa on tarve siirtää tuotantoa kohti imutuotantoa, jolloin 
varastoja voitaisiin vähentää ja asiakkaille räätälöityjä ratkaisuja voitaisiin tuottaa.  Hukkaa 
arvoketjuissa muodostuu varastoina, ylimääräisenä ja epäsopivana prosessointina. 

Kolmanteen tutkimuskysymykseen luotiin vastaus perustuen teoreettiseen analysointikonseptiin 

ja empirian perusteella luotuihin arvoketjumallinnuksiin. Arvoketjuista kerättiin oleellisimmat 

Lean-filosofiaan perustuvat kehitysalueet, ja jokaiselle kehitysalueelle esitettiin perustelut. Toiseksi 

luotiin mahdollisia toimintamalleja Lean-periaatteita toteuttamiseen arvoketjuittain.  

Ensimmäiseksi arvoketjun kehittämisessä on keskityttävä asiakastarpeen tunnistamiseen. 

Arvoketjuun on muodostettava yhtenäinen asiakastarpeen tunnistamisen prosessi, johon kaikki 

arvoketjun toimijat sitoutuvat. Asiakastarpeen tunnistaminen on edellytyksenä sille, että arvoketjun  

kehittämistä voidaan ohjata kohti oikean tarpeen täyttämistä. Asiakastarpeen ymmärtäminen 
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kokonaisuutena mahdollistaa myös monipuolisempien teknologisten ratkaisujen käyttämisen 

verrattuna osatoimituksiin. 

Toiminnan kehittämiseksi edelleen on syytä parantaa tuotannon suunnittelua. Panostamalla 

tuotannon suunnitteluun kaikissa arvoketjun vaiheissa voidaan toiminnasta tehdä yhtenäisempää ja 

tehokas arvon tuottaminen mahdollistetaan. Tämä tarkoittaa, että arvoketjussa kiinnitettään 

huomiota itse tuotteen lisäksi myös kohteen toteuttamiseen yli organisaatiorajojen. Koska 

merkittävimmät päätökset myös arvontuottamisen kannalta tehdään arvoketjun alkuvaiheessa, 

vaaditaan jo arvoketjun alussa kaikkien toimijoiden sitoutumista kohteen toteuttamiseen.  Tällöin 

voidaan parantaa myös toiminnan virtausta, koska toimijoiden välisiin rajapintoihin jää 

vähemmän katkoksia. 

Arvoketjussa on mahdollista vähentää hukkaa poistamalla varastoja ja ylimääräistä 

prosessointia. Ylimääräistä prosessointia syntyy organisaatioiden tehdessä samaa työtä uudestaan 

esimerkiksi suunnitelmia muutettaessa. Lisäksi elinkaaren aikainen heikko seuranta, johtaa 

epäoptimaalisiin korjausprosesseihin. Varastoja muodostuu arvoketjujen alkupäässä, kun kohteita 

kehitetään ja suunnitellaan valmiiksi tonteiksi ennen asiakkaan tekemää tilausta. Tällöin varastoihin 

on sitoutunut merkittävä määrä keskeneräistä työtä ja suunnittelua. Varastojen pienentämiseksi 

arvoketjuja olisi siirrettävä kohti imuohjattua tuotantoa. Arvoketjujen imuohjauksen piste 

sijaitsee suunnittelun ja rakentamisen vaiheilla, mikä antaa asiakkaalle vain vähän mahdollisuuksia 

vaikuttaa omaan kiinteistöönsä. Asiakkaalta vaadittaisiin omaa aktiivisutta ja osaamista vaikuttaa 

kohteensa ominaisuuksiin. Tällöin tuotteet työnnetään asiakkaalle arvoketjun toimesta. 

Imuohjaukseen siirtäminen vaati vasteajan lyhentämistä, jotta toiminta voisi olla 

asiakastarpeeseen vastaavaa. Arvoketjuissa vasteajan lyhentämiseksi suurin potentiaali on 

kaavoituksessa, jossa läpimenoajat ovat pisimmät. 

Kaikkien edellisten toteuttamiseksi on oleellista kehittää organisaatioiden liiketoimintamalleja. 

Tällöin toiminnan kehittäminen arvoketjuissa saadaan itseohjautuvaksi ja muutokset todella 

toteutuvat. Liiketoimintamallien muutoksilla arvoketjun toimijoille voidaan luoda uusia rooleja, 

jotka motivoivat kehittämään arvoketjun toimintaa kokonaisuutena. Uusien toimintamallien avulla 

voidaan tarjota asiakkaalle myös kehittyneempiä ratkaisuja tehostaa toimintaa kokonaisuutena. 

Koska asiakkaalle tarjotaan kokonaispalvelua eikä pelkää tuotetta, liiketoimintamallit 

mahdollistavat sekä toiminnan ja arvontuottamisen sitomisen toisiinsa että uuden liiketoiminnan 

luomisen. 

Tarvittavien muutoksien konkretisoimiseksi luotiin arvoketjuille lisäksi potentiaalisia 

toimintamalleja. Esitellyt mallit olivat projektiyhtiö- ja PPP-malleihin perustuvia 

toimintamalliehdotuksia. Esitetyt mallit selventävät toiminnan kehittämisen mahdollisuuksia ja 

tarvittavia muutoksia. Kehitysalueiden toteuttamiseksi tarvitaan huomattavaa organisaatioiden ja 

ajattelutavan muutosta. Tämän vuoksi lähtökohdaksi on olennaista ottaa Lean-filosofian mukainen 

jatkuva arvoketjujen toiminnan kehittäminen.  

5.2  Tutkimuksen ja tulosten arviointi 

Osiossa arvioidaan tutkimuksen tuloksia osoittamalla tutkimuksen kannalta kriittiset tekijät, jotka 

ovat vaikuttaneet esitettyjen tulosten laatuun. Tutkimuksesta arvioidaan sisäinen validiteetti, 

rakenteellinen validiteetti, ulkoinen validiteetti ja reliabiliteetti (Lincoln & Cuba 1985, Polit & 

Hungler 1995, Yin 1989). 

Tutkimuksen validiteetin kannalta oleellista on tutkimuksen tarkoitus eli se, onko tutkimuksella 

mahdollista tehdä johtopäätöksiä tutkimusilmiöstä (Malterud 2001, Yin 1994). Tämän vuoksi 

validiteetin kannalta oleelliseksi muodostuvat tutkimuksessa käytetyn aineiston luotettavuus ja 

kattavuus sekä käytetty menetelmä analysoida aineistoa. Tutkimuksen aineisto on kerätty 

suunnattujen haastatteluiden avulla rakennetun yhdyskunnan arvoketjuilta. Haastattelut valittiin 
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aineiston keräämisen menetelmäksi, koska niiden avulla voitiin kerätä kohdistetusti tietoa ja 

hyödyntää tutkimusympäristössä toimivien henkilöiden tietoa. Haastatteluilla oli myös mahdollista 

kerätä hiljaista tietoa arvoketjun toimijoilta. Aineistolähteenä haastatteluiden varjopuolena voidaan 

pitää heikkoja kysymyksiä, vastausvirheitä, virheellistä tiedon tallentamista ja haastattelijoiden 

vaikutusta haastatteluun (Yin 1994). Haastattelukysymysten laatu varmistettiin kahdella 

vanhemmalla tutkijalla ennen niiden käyttöönottoa. Näin mahdolliset virheet pystyttiin poistamaan. 

Vastausvirheiden poistamiseksi haastattelurungoilla tehtiin testihaastattelut ennen niiden 

käyttöönottoa, minkä jälkeen haastattelurunkoihin tehtiin vielä korjaustoimenpiteitä. Haastatteluilla 

kerätyn tiedon varmistamiseksi haastatteluita oli toteuttamassa aina kaksi henkilöä, joista toinen 

toimi tiedon tallentajana. Lisäksi haastattelut nauhoitettiin, jotta mahdolliset epäselvyydet voitiin 

varmistaa jälkikäteen. Haastattelijoiden oman vaikutuksen vähentämiseksi vastauksiin ei puututtu, 

ellei se ollut vastauksen selventämiseksi välttämätöntä. Haasteltavat olivat kuitenkin tietoisia 

tutkimuksen tarkoitusperistä, jolloin tutkimuksen tarkoitus saattoi vaikuttaa vastauksiin. 

Haastateltavien kohdeorganisaatioiden valinta vaikuttaa merkittävästi tutkimuksen validiteettiin, 

koska haastateltavien määrä oli rajattava resurssien mukaisesti. Haastateltavien organisaatioiden 

valintaan vaikutti organisaation osaaminen toimialalla. Haastateltaviksi pyrittiin valitsemaan 

merkittäviä toimijoita, joilla on mahdollisimman kattava toimintakenttä ja kokemus alasta. Näin 

merkittävimpien toimijoiden näkemykset pyrittiin varmistamaan. Haastateltavat henkilöt valittiin 

organisaatioiden ylemmästä johtoportaasta, jolloin heillä oli hyvä ymmärrys yrityksen toiminnasta. 

Tällä tavoin pyrittiin varmistamaan, että haastateltava pystyi hahmottamaan myös laajemmin koko 

toimialansa osana arvoketjua. Koska haastateltavien valinta muodosti yhden tutkimustuloksen 

vaikutustekijän, eivät vastaukset edusta kaikkien toimijoiden näkemystä arvoketjujen toiminnasta. 

Rakennetun ympäristön eri osa-alueisiin tehtyjen tutkimusten tuloksia on vertailtu tässä 

tutkimuksessa tehtyjen haastatteluiden tuloksiin. Vertailut ovat vahvistaneet haastatteluissa tehtyjä 

havaintoja. Aineiston analysointiin on sovellettu Lean-periaatteita, joita on onnistuttu 

hyödyntämään muilla teollisuudenaloilla. Haasteeksi nousi kuitenkin Leanin soveltaminen 

tutkimusympäristöön. Pääasiassa valmistavassa teollisuudessa käytettyjä menetelmiä ei voitu 

hyödyntää suoraan, vaan suurimmasta osasta perinteisiä työkaluja jouduttiin luopumaan. Lisäksi 

arvoketjutarkastelua ei voitu toteuttaa sen alkuperäisellä tarkkuudella, jolla tarkastelu on tarkoitettu 

käytettäväksi (Womack & Jones 1996). Täten tutkimustulosten analysoinnissa jouduttiin 

käyttämään vähemmän strukturoituja menetelmiä, jolloin myös saavutettujen tulosten 

perusteleminen nojaa vahvasti vain Lean-filosofiaan. Täten tutkimusmenetelmä, jolla tulokset on 

saatu, voidaan asettaa kyseenalaiseksi, koska arvoketjujen toiminnan tehostamista vastaavassa 

ympäristössä kyseisillä menetelmillä ei ole aiemmin tutkittu eikä todistettu. 

Rakenteellinen validiteetti viittaa tutkimuksen kausaalisuhteiden oikeellisuutteen (Wainer & 

Braun 1998). Tässä tutkimuksessa arvoketjutarkastelu ja Lean-periaatteiden vaikutukset rakennetun 

yhdyskunnan kehittämisessä muodostavat merkittävimmän kausaalisuhteen. Muilla 

teollisuudenaloilla on toimintaa saatu Lean-periaatteilla kehitettyä huomattavasti. Menetelmää ei 

kuitenkaan ole aiemmin sovellettu näin laajaan ympäristöön. Täten onkin mahdollista 

kyseenalaistaa, voidaanko näillä menetelmillä saavuttaa haluttuja hyötyjä kyseisessä kontekstissa. 

Tämän tueksi on kuitenkin kartoitettu rakennusteollisuudessa tehtyjä tutkimuksia, joissa Lean-

filosofiaa on sovellettu onnistuneesti. Myös Lean-menetelmän heikkoudet on huomioitu, minkä 

vuoksi tutkimuksessa luovuttiin joistakin työkaluista, koska niiden hyöty tutkimusympäristössä  ei 

ollut selvää. 

Resurssien rajallisuuden vuoksi tutkimuksessa on  tutkittu vain tiettyjä tapauksia eli kolmea 

arvoketjua. Tällöin tutkimuksella on hankalaa saavuttaa vakuuttavaa yleistystä ja ulkoista 

validiteettia. Parhaiten ulkoinen validiteetti saavutetaan tapaustutkimuksessa vertaamalla tuloksia 

muihin vastaaviin tutkimuksiin ja muodostamalla näistä kokonaiskuva (Yin 1994). Tutkimuksessa 

ulkoista validiteettia pyrittiin lisäämään pitämällä arvoketjujen toimintatasot riittävän yleisinä, 

jolloin arvoketjujen rakenne ja toiminta olisi hyvin yleistettävissä. Tutkimuksen yleistettävyys on 
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kuitenkin lähtökohtaisesti rajattava Suomeen, sillä laki ohjaa arvoketjujen toimintaa ja käytäntöjä 

huomattavasti. Arvoketjujen toiminnassa voi esiintyä vaihtelua myös kunnallisella tasolla. 

Arvoketjujen toimintaan vaikuttaa myös projektikohtaiset erot, joten tutkimuksen tulokset vaativat 

soveltamista tapauskohtaisesti. 

Tutkimuksen reliabiliteetin kannalta tapaustutkimuksessa on olennaista käyttää useita 

vaihtoehtoisia tiedonlähteitä (Yin 1994). Näin tietoja voidaan varmistaa eri lähteistä ja tulosten 

toistuvuudesta voidaan varmistua. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ollut käytettävissä 

aikaisempaa materiaalia tai dokumentteja, joiden avulla tutkimuksen aineistoa olisi voitu laajentaa. 

Myöskään havainnointi ei lyhyen aikajänteen vuoksi ollut mahdollista, sillä arvoketjujen 

läpimenoajat ovat tällä hetkellä useiden vuosien mittaisia. Tukevana materiaalina käytettiin 

tutkimuksia arvoketjujen eri osista, joissa on pyritty kehittämään yksittäistä osaa kokonaisesta 

arvoketjusta. Reliabiliteetin lisäämiseksi haastatteluita toteutettiin rinnakkaisiin arvoketjuihin, 

joiden avulla jo kerättyä tietoa arvoketjun toiminnasta voitiin vahvistaa. Lisäksi kolmen arvoketjun 

havainnot rakennetun yhdyskunnan tärkeimmistä kehittämiskohteista olivat hyvin samankaltaisia, 

jolloin keskeisimpiä tuloksia voidaan pitää yleistettävinä. Myös haastattelut alkoivat kyllästyä, sillä 

strukturoituun haastattelurunkoon alkoi kertyä noin kymmenen haastattelun jälkeen hyvin 

samankaltaisia vastauksia ja huomioita kehittämisen alueista. Tutkimuksen toistettavuutta heikentää 

kuitenkin käytetyn analysointimenetelmän soveltaminen, mikä saattaisi toisissa olosuhteissa olla 

hyvinkin erilainen. Tutkimuksen toistettavuus onkin enintään kohtalaista tasoa. 

Tässä tutkimuksessa toteutettu kehittämisalueiden kartoitus on kuitenkin vasta alustavan 

analyysin tulos. Näin ollen tutkimusympäristöön tulisi soveltaa vielä analyyttisempaa 

lähestymistapaa, jossa kokonaisuus olisi pilkottu osa-alueisiin. Alueiden tulisi olla kokonaisuudesta 

ja toisistaan eristettäviä eikä osa-alueiden välillä saisi olla päällekkäisyyttä. Tämän tutkimuksen 

toteuttamisessa sovellettu lähestymistapa ei ollut ositukseltaan täysin edellä kuvatun mukainen. 

Toteutettu tutkimus tuotti kuvauksen rakennetun yhdyskunnan arvoketjujen nykytilasta. 

Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa käytäntöön keskittämällä arvoketjujen kehittäminen 

tutkimuksessa esitetyille alueille. Huomioita on kuitenkin sovellettava tapauskohtaisesti, jolloin 

soveltaja joutuu tekemään tarvittavat yleistykset. Myös teorian kehittymisen kannalta tutkimuksen 

tulokset edustavat vain yhtä kuvausta, jota voidaan hyödyntää myöhemmin yleisempien teorioiden 

ja toistettavampien tutkimusten tekemisessä. 

5.3  Jatkotutkimus 

Tutkimuksessa nousi esiin monia kehittämisen alueita rakennetun yhdyskunnan kiinteistöjen 

arvoketjuissa. Näiden alueiden kehittämiseksi tutkimusta on tarpeen analysoida pienemmissä 

kokonaisuuksissa, jotta ongelmien todellinen luonne voidaan ymmärtää. Tarpeena on siis kehittää 

arvoketjumenetelmää tällaiseen tutkimusympäristöön paremmin sopivaksi. Erityisesti on tarvetta 

kehittää työkaluja, joiden avulla voidaan entistä kiistattomammin osoittaa kehitysalueet. Eräs 

mielenkiintoinen mahdollisuus syventää tutkimusta on viedä tutkimus organisaatiotasolle. Tämä 

mahdollistaisi hukkien entistä paremman tunnistamisen ja arvoketjutarkastelun monipuolisemman 

hyödyntämisen. Tällä tavoin rakennetun ympäristön arvoketjutarkastelua voitaisiin kehittää 

edelleen ja organisaatiotason hyötyjä voitaisiin osoittaa. 

Tutkimuksen tärkeimpänä tuloksena oli kehitysalueet, joilla rakennetun yhdyskunnan toimintaa 

voitaisiin kehittää edelleen. Jokainen näistä alueista, kuten esimerkiksi imuohjaukseen siirtyminen, 

muodostaa mielenkiintoisen mahdollisuuden lisätutkimukselle. Jokainen ongelma kaipaa 

syvällisempää ymmärtämistä ja kehitystoimenpiteiden luomista. Kohdealueita olisi mielenkiintoista 

tutkia myös organisaatiotasolla, ja myös kehittämismahdollisuuksia voitaisiin tunnistaa. 

Arvoketjujen vertaileminen muihin maihin ja erilaisten toimintamallien vertaaminen toisiinsa tuo 

mielenkiintoisen mahdollisuuden etsiä uusia toimintamalleja. Näin voitaisiin hyödyntää parhaita 
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käytäntöjä arvoketjujen kehittämiseksi. Samalla arvoketjujen toimintaa eri maiden välillä voitaisiin 

vertailla ja parhaita käytäntöjä voitaisiin tuoda toimintaan.  

Liiketoimintamallien kehittäminen arvoketjussa toisi mahdollisuuden ratkaista arvoketjuissa 

esiintyneitä kehittämistarpeita. Rakennetun yhdyskunnan toimijoiden liiketoimintamallien 

tutkimisella voitaisiin luoda uusia skenaarioita arvoketjujen organisoinnista ja muutoksien 

vaikutuksista arvoketjun toimintaan. Näin tässä tutkimuksessa esitettyihin kehittämisalueisiin 

voitaisiin luoda toimivia ratkaisuja. 

5.4  Yhteenveto 

Tutkimuksessa sovellettiin useilla teollisuudenaloilla käytettyä Lean-filosofiaa rakennetun 

yhdyskunnan analysointiin. Lähtökohtana oli tarkastella kiinteistöjen toimintaa arvoketjuina ja sitä, 

miten ne asemoituvat rakennettuun yhdyskuntaan. Analysoitaviksi arvoketjuiksi valittiin liike-, 

koulu- ja asunto-osakeyhtiökiinteistöt. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennetun 

yhdyskunnan arvoketjujen nykytila ja kehittämisen alueet. Analysoinnin toteuttamiseksi oli 

kuitenkin rakennettava sopiva analysointimenetelmä. 

Tutkimuksessa suoritettiin kirjallisuuskatsaus sopivan analysointimenetelmän  etsimiseksi, mutta 

suoraan rakennetun yhdyskunnan arvoketjujen analysointiin soveltuvaa viitekehystä ei löytynyt. 

Perustan tutkimusta varten muodostetulle analysointikonseptille muodosti Lean-filosofia. Lisäksi 

mukaan valittiin tutkimusympäristöön soveltuva työkalukonsepti, joka sisälsi tuotantojärjestelmän 

kehittämistyökaluja sekä visualisointimenetelmän.  

Arvoketjuanalyysi toteutettiin kolmeen kiinteistöjen arvoketjuun. Analyysi sisälsi arvoketjujen 

struktuurin, toiminnan sekä toimijoiden mallintamisen. Jokaista arvoketjua analysoitiin arvoketjuna 

aina kaavoitusvaiheesta hävittämiseen saakka. Lisäksi analyysin perusteella arvoketjujen 

nykytilasta kartoitettiin merkittävimmät kehittämisalueet.  

Arvoketjujen nykytila on hajanainen ja vahvasti jakautunut toimijoiden roolien mukaan. 

Arvoketjussa jokainen pysyy omassa roolissaan kaikissa arvoketjuissa ja toisten toimintaa ei 

tunnisteta, jolloin arvoketjuun tulee katkoksia. Katkoksien vuoksi arvoketjussa esiintyy 

osaoptimointia. Vähäinen yhteistyö toimijoiden välillä näkyy myös erilaisina käsityksinä 

asiakastarpeesta ja toimintojen toteuttamisesta. Lisäksi arvoketjuissa alkuvaihe toimii 

työntöohjautuvasti, jolloin tontit ja niihin liittyvä infrastruktuuri suunnitellaan ja rakennetaan 

varastoon. Tästä seuraa, että arvoketju reagoi hitaasti asiakastarpeen muutoksiin ja varastoihin 

muodostuu hukkaa. 

Kaikilla arvoketjuilla on hyvin samankaltaiset kehitysalueet. Koko rakennetun yhdyskunnan 

kiinteistöjen arvoketjujen kehitysalueiksi muodostuivat asiakastarpeen tunnistaminen, vasteajan 

lyhentäminen ja imuohjaus, hukan eliminointi, suunnittelu tuotannon järjestämiseksi sekä 

liiketoimintamallien kehittäminen. Kehitysalueiden priorisoinnissa merkittävimmiksi nousivat 

liiketoimintamallien kehittäminen, vasteajan lyhentäminen ja imuohjaukseen siirtyminen. Vasteajan 

lyhentäminen ja imuohjaukseen siirtyminen vaikuttavat olennaisesti arvoketjujen reagointikykyyn 

ja pääoman kiertonopeuteen. Lisäksi liiketoimintamallien kehittämiselle havaittiin merkittävää 

potentiaalia. 

Arvoketjun hajanaisuutta on mahdollista kehittää tarkastelemalla arvoketjun toimintaa kriittisesti. 

Toimintaa ei ole pakko harjoittaa tietyllä määrällä tilaus- ja toimitusorganisaatioita. 

Kokonaisvaltaisen tehokkuuden maksimoimiseksi arvoketjujen tuotantoa tulisikin katsoa yli 

tuotannon organisaatiorajojen. Tällöin vaihtoehtona on luoda uusia yhtiömalleja, joissa useat 

toimijat voidaan sitoa tiiviisti yhteen. Lisäksi perustamalla liiketoiminta ja ansaintalogiikka 

arvontuottoon voidaan toimijat motivoida tuottamaan hyvää laatua.   

Tämä tutkimus on osoittanut useita kehittämiskohtia rakennettuun yhdyskuntaan ja luonut 

varteenotettavan perustan arvoketjujen kehittämiselle. Tutkimuksessa esiin nostetut ongelmakohdat 
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ja niistä johdetut kehittämistarpeet ovat toteutettavissa nykyisin puittein, eivätkä ne vaadi 

merkittävää innovaatiota. Ongelmana on kuitenkin muutoksen läpivienti, koska organisaatioiden 

toimintatapojen muuttaminen ei ole helppoa. Lisäksi toimintamallin muutos vaatisi uutta 

näkökulmaa ja suurempaa avoimuutta liiketoiminnan harjoittamiseen, mikä voi muodostua 

ongelmaksi. Kaikkien kehittämisalueiden läpivienti on kiinni strategisesta päätöksenteosta, jonka 

kautta toimenpiteet voidaan siirtää taktiselle ja edelleen operatiiviselle tasolle. Vaatimuksena onkin, 

että organisaatioiden johto osallistuu toiminnan kehittämiseen.  
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