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TIIVISTELMÄ 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lean -ajattelun hyödyntämistä Merivoimien 

henkilöstötoimialan prosessien tehokkuuden, taloudellisuuden ja laadun kehittämiseksi 

henkilöstöresursseja lisäämättä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Merivoimien tehtävään 

määräysprosessin virtauksen toteutuminen ja sen esteet sekä mitä lean -ajattelun menetelmiä voidaan 

nykytilanteessa hyödyntää sen kehittämisessä. 

Tutkimus on toteutettu laadullisena tapaustutkimuksena, jonka aineisto kerättiin kyselytutkimuksella. 

Kyselytutkimukseen osallistui 13 henkilöä harkinnanvaraisella otannalla Merivoimien kaikkien 

hallintoyksiköiden henkilöstötoimialoilta. Kyselytutkimuksen väittämät on operationalisoitu lean -

ajattelun periaatteista. Kyselyn aineiston analysointi toteutettiin teoriaohjaavana sisällönanalyysina. 

Tutkimuksen tuloksien perusteella Merivoimien tehtävään määräysprosessin sujuvan virtauksen esteenä 

on prosessissa esiintyvä työkuorman vaihtelu. Työkuorman vaihtelu on seurausta tehtävään 

määräysprosessin toimintojen vakioimattomuudesta. Tutkimuksessa satunnaisnäytteenä toteutettu 

tilastollinen käyttäytymiskäyrä Merivoimien lähiarkiston tehtävään määräysprosessin tehtävistä osoittaa 

prosessin olevan kaoottinen, joka tukee tutkimuksessa tehtyä havaintoa prosessin vakioimattomuudesta. 

Työkuorman vaihtelu aiheuttaa prosessissa henkilöstön ylikuormitusta, joka vaikuttaa toiminnan 

kehittämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin. Prosessissa esiintyvä vaihtelu ja ylikuormitus aiheuttavat 

prosessissa arvoa tuottamatonta toimintaa eli hukkaa. Tutkimuksen tuloksien perusteella arvoa 

tuottamattomin toiminta prosessissa on odottaminen, joka liittyy prosessin tehtävien toteuttamiseen 

liittyvien esittelyiden, päätöksien ja tietojen odottamiseen. Prosessin vakioimattomuus toiminnan ja 

aikataulujen osalta on suurin arvoa tuottamattomien toimintojen tekijä. 

Tutkimuksen johtopäätöksenä todetaan, että Merivoimien tehtävään määräysprosessin sujuvan 

virtauksen esteenä on prosessin ja siihen liittyvän tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessin 

vakioimattomuudesta johtuva työkuorman vaihtelu. Työkuorman vaihtelun poistamiseksi on tehtävään 

määräysprosessista tehtävä vakaa ja ennustettava ennen kuin sitä voidaan kehittää. Lean -ajattelun 

menetelmistä Merivoimien tehtävään määräysprosessin kehittämisessä voidaan hyödyntää 

arvovirtakuvaus (Value Stream Mapping, VSM) -menetelmää, A3 -ongelmanratkaisumallia ja 

päivittäisjohtamisen kehittämistä päiväpalavereiden ja Kanban -taulun avulla. Nämä menetelmät 

soveltuvat tehtävään määräysprosessin nykytilan kehittämiseen parhaiten. 

Lean -ajattelun periaatteita ja menetelmiä ei voi kopioida toiselta vaan omaan ongelmaan ja 

organisaatioon soveltuvat keinot on itse oivallettava kokeilemalla, erehtymällä, oppimalla ja 

kokeilemalla uudestaan. Lean -ajattelu on jatkuvan oppimisen ja parantamisen filosofia. 
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LEAN -AJATTELUN HYÖDYNTÄMINEN MERIVOIMIEN TEHTÄ-

VÄÄN MÄÄRÄYSPROSESSISSA 

 

 

1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen tausta ja tavoite 

 

Suomen valtion taloudellinen tilanne on heikentynyt viime vuosikymmenien talouskriisien ja 

maailmalla vallitsevan yleisen epävarmuuden seurauksena. Suomen valtion talouden tasapai-

nottamiseksi on kaikkien valtionhallinnon alojen pitänyt sopeuttaa rahoituskehystään hallitus-

ohjelman mukaiseksi. Puolustusvoimat toteutti valtion velvoittamat säästötoimenpiteet, joiden 

tavoitteena oli löytää tasapaino materiaalin hankintojen, henkilöstön ja tehtävien suhteen. 

Puolustusvoimat toteutti vuosien 2012 - 2015 aikana puolustusvoimauudistuksen, jonka ta-

voitteena oli pysyvä kustannusrakenteen korjaaminen. (Pääesikunta 2016, 2-4.) Käytännössä 

tämä tarkoitti tarpeettomista tiloista luopumista, henkilöstö- ja organisaatiorakenteiden muut-

tamista sekä toiminnan virtaviivaistamista (Puolustusministeriö 2012, 1-2). Puolustusvoima-

uudistuksessa Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttamiseksi asetettiin henkilöstön 

vähimmäismääräksi 12 000 henkilöä, jonka saavuttaminen edellytti noin 2500 työpaikan vä-

hentämistä ja 2000 tehtävän uudelleen kohdentamista. (Pääesikunta 2016, 2-4.) 

 

Puolustusvoimauudistuksessa yhtenä tavoitteena oli myös organisaatiotasojen, prosessien ja 

työn tekemisen tapojen kehittäminen toiminnan tehokkuuden parantamiseksi (Pääesikunta 

2016, liite 24, 5). Puolustusvoimauudistuksessa organisaatio- ja henkilöstörakenteita organi-

soitiin uudella tavalla toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi, mutta ydin- ja tukiprosesseja eli 

työn tekemisen tapoja ei kehitetty lainkaan. Organisaatio- ja henkilöstörakenteen muuttami-

nen on nopeampi keino kustannusten pienentämiseksi kuin prosessien ja toimintatapojen uu-

distaminen. Työn tekemisen tapojen ja prosessien kehittäminen on julkisessa hallinnossa mel-

kein ainoita keinoja parantaa toiminnan tehokkuutta ja saada aikaan pysyviä kustannussäästö-

jä. 
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Lean -ajattelun avulla on mahdollista kehittää organisaation prosessien tehokkuutta, taloudel-

lisuutta ja laatu. Lean -ajattelun periaatteita on käytetty yritysmaailmassa vuosikymmenien 

ajan ja nyt se on jalkautumassa myös sotilasorganisaatioihin. Yhdysvaltain puolustusministe-

riö on vuonna 2008 käskenyt kaikkien sen alaisten organisaatioiden ottaa käyttöön kaikessa 

toiminnassa (operaatiot, hallinto, logistiikka) jatkuvan prosessien kehittämisen lean -

periaatteilla (Department of Defense 2008, 1-2). Kanadan puolustusvoimissa on vuonna 2015 

aloitettu lean -periaatteiden kokeilu kolmessa esikunnassa, jonka tavoitteena on vähentää 

1100 esimiestason tehtävää (www.nationalpost.com.). Suomessa Puolustusvoimien palvelu-

keskus on kehittänyt tietohallinnon palveluprosesseja järjestämällä koulutusta henkilöstölle ja 

sitouttanut johtoryhmän toimintaan (Puolustusvoimien palvelukeskus 2017, AN5241; 2018, 

AO20506). 

 

Tämän tutkimuksen aihealueena on Merivoimien henkilöstötoimialan prosessien kehittäminen 

toiminnan tehokkuuden, tuloksellisuuden ja laadun parantamiseksi. Puolustusvoimauudistuk-

sessa Merivoimien henkilöstöosastolla vähennettiin henkilöstöä muuttamatta töiden määrää 

tai työn tekemisen tapoja. Henkilöstön kuormittuminen vaikutti työssä jaksamiseen ja Meri-

voimien esikunnan henkilöstöosasto halusi tutkimuksen avulla selvittää mahdollisuuksia teh-

dä töitä tehokkaammin nykyisillä henkilöstöresursseilla. 

 

Tutkimustehtävänä on selvittää lean -ajattelun hyödyntämistä Merivoimien henkilöstötoi-

mialan prosessien kehittämisessä. Lean -ajattelu on osoittautunut toimivaksi menetelmäksi 

toiminnan kehittämisessä niin yrityksissä kuin sotilasorganisaatioissa. Toimiessani Merivoi-

mien yhden hallintoyksikön henkilöstöpäällikkönä olin käytännössä nähnyt työkuorman vai-

kutukset henkilöstön hyvinvointiin ja olin heti kiinnostunut annetusta aiheesta prosessien ke-

hittämisestä uudella ajattelutavalla. Lean -ajatteluun perehtyessäni vaikutuin sen yksikertaisis-

ta tavoista lisätä tehokkuutta organisaation toiminnoissa. Hyvin nopeasti kävi selväksi, ettei 

lean -ajattelun periaatteita tai -menetelmiä voi kopioida toisesta organisaatiosta suoraan itsel-

le, vaan niitä on kokeiltava itse mikä toimii ja mikä ei omassa organisaatiossa ja sen proses-

seissa. Tämä edellyttää organisaation johdon sitoutumista kokeiluun sekä henkilöstön koulut-

tamista lean -ajattelun periaatteisiin. Yhdysvaltain puolustusministeriön asettamat vähim-

mäisvaatimukset henkilöstön kouluttamisen osalta, tarkoittaisi Merivoimissa 84 henkilön kou-

luttamista koko organisaatiossa eritasoisilla lean -kursseilla (Department of Defense 2009, 6). 

 

http://www.nationalpost.com/
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Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Merivoimien tehtävään määräysprosessin 

virtausta voidaan kehittää lean -ajattelun avulla. Lean -ajattelun päämääränä on organisaation 

ja sen toimintojen toteuttaminen mahdollisimman virtaustehokkaasti. Merivoimien tehtävään 

määräysprosessin kehittämiseksi lean -ajattelun periaatteiden avulla tutkitaan, mitkä tekijät 

estävät prosessin virtausyksiköiden sujuvan virtauksen. Tutkimuksesta saatavien havaintojen 

perusteella esitetään Merivoimien henkilöstöosastolle, miten nykytilanteessa tehtävään mää-

räysprosessia olisi kehitettävä lean -ajattelua hyödyntäen. Tutkimuksen tavoitteena on myös 

lisätä avointa keskustelua ja tuottaa tietoa lean -periaatteiden käyttömahdollisuuksista Meri-

voimien toiminnan ja suunnittelun tehostamiseksi. 

 

1.2. Tutkimuskysymys, rajaus ja viitekehys 

 

Tämä yleisesikuntaupseerikurssilla laadittava opinnäyte kuuluu johtamisen tieteenalaan. Tut-

kimustehtävän on antanut Merivoimien esikunnan henkilöstöosasto, jonka Maanpuolustus-

korkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos on hyväksynyt. Tämän tutkimuksen 

tavoitteena on selvittää kaksi kokonaisuutta Merivoimien henkilöstötoimialan prosessien osal-

ta. Ensimmäiseksi tutkitaan Tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessin ja tehtävään määräys-

prosessin osalta lean -ajattelun perusperiaatteiden toteutuminen niissä, antaen yleiskuvan pro-

sessien nykytilasta. Toiseksi tutkitaan tehtävään määräysprosessin virtauksen toteutumista ja 

sen esteitä, jonka selvittämisessä hyödynnetään lean -ajattelun vaihtelun, ylikuormituksen ja 

hukan esiintymistä prosessissa. Tämän avulla saadaan tarkemmat tiedot tehtävään määräys-

prosessin kehittämisen kohteista ja mahdollistaa analysoida, mitä lean -menetelmiä käyttäen 

prosessia kannattaa kehittää. 

 

Tutkimuksen pääkysymys on: 

 

Miten virtaus toteutuu Merivoimien tehtävään määräysprosessissa? 

 

Tutkimuksen apukysymyksiksi muodostuivat seuraavat: 

 

Mitä vaihtelua esiintyy Merivoimien tehtävään määräysprosessissa? 

 

Mitä ylikuormitusta esiintyy Merivoimien tehtävään määräysprosessissa? 
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Mitä hukkaa esiintyy Merivoimien tehtävään määräysprosessissa?  

 

Tutkimuksen kohteena olevia henkilöstötoimialan prosesseja tarkastellaan Merivoimien tasol-

la kokonaisuutena, jolloin siitä rajataan yksittäisten vaiheiden tai osaprosessien käsittely pois. 

Käsittelyn kohdistuessa Merivoimien henkilöstötoimialan prosesseihin ei siinä huomioida 

Pääesikunnan, muiden puolustushaarojen tai Merivoimien hallintoyksiköiden prosessien toi-

mintaa. Edellä mainittujen organisaatioiden henkilöstötoimialan prosesseja käsitellään ja hyö-

dynnetään tarvittavassa laajuudessa tutkimuskohteena olevien prosessien ymmärtämiseksi ja 

asemoimiseksi prosessihierarkiassa. 

 

Tutkimuksen perusjoukon otos on harkinnanvarainen (ei-satunnainen) Merivoimien esikun-

nan henkilöstöosaston osoittama, joka edustaa kaikkia Merivoimien hallintoyksiköitä sekä 

tutkittavia prosesseja. Tutkimuksen tekemisen osalta on tunnistettava tutkijan omakohtainen 

osaaminen ja kokemus Merivoimien henkilöstötoimialasta. Tutkija on toiminut yhdessä Meri-

voimien hallintoyksikössä henkilöstöpäällikkönä ja on käyttänyt työtehtävien hoitamisessa 

tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessia sekä tehtävään määräysprosessia. Tämä tutkimus on 

luonteeltaan tieteellinen, jolloin tuloksien ja kehitysehdotuksien käytännön toteuttaminen jää 

Merivoimien esikunnan henkilöstöosaston tehtäväksi. 

 

Tutkimuksen kohteena ovat Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessi ja tehtävään 

määräysprosessi, joita tarkastellaan henkilöstöjohtamisen ja prosessijohtamisen periaatteiden 

avulla. Tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessilla suunnitellaan ja johdetaan Merivoimien 

tehtävien täyttämistä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tehtävään määräysprosessilla toi-

meenpannaan avoimien tai avautuvien tehtävien täyttö tehtävä- ja seuraajasuunnittelun henki-

löstösuunnitelmia sekä rekrytointia hyödyntäen. Tehtävään määräysprosessi on luontainen 

jatkumo tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessille. Tutkimuksen viitekehys on esitetty kuvas-

sa 1. 
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Kuva 1. Tutkimuksen viitekehys. 

 

Tutkimuksen kohteena olevien prosessien osalta tarkastellaan yleisesti lean -ajattelun periaat-

teiden toteutumista niissä, jonka jälkeen selvitetään tarkemmin tehtävään määräysprosessin 

osalta sen toiminta ja virtauksen toteutuminen. Viitekehyksen (kuva 1) mukaisesti lähtökohta-

tilanteessa prosessi on epävakaa ja lean -ajattelun menetelmiä hyödyntäen prosessista voidaan 

tehdä vakaa ja ennakoitava. Lean -ajattelun avulla prosessista tunnistetaan vaihtelu ja arvoa 

tuottamaton toiminta, jonka poistamisella parannetaan prosessin tehokkuutta tuloksellisuutta 

ja laatua. 

 

Tutkimuksen taustateorioina ovat henkilöstöjohtaminen, prosessijohtaminen ja lean -ajattelu, 

joiden avulla tarkastellaan Merivoimien tehtävään määräysprosessin kehittämiskohteita. Tut-

kimuksen taustalla vaikuttavat myös johtamisparadigmat, johtamisen nelikenttä ja johtamisen 

toimintaympäristö, jotka vaikuttava tutkimuksen taustateorioihin sekä tutkimuksessa toteutet-

tavan tarkastelun näkökulmaan. 

 

Tämän tutkimuksen kannalta merkittävimmät 1900 -luvun alussa syntyneistä johtamispara-

digmoista ovat tieteellinen liikkeenjohto (taylorismi) ja ihmissuhdekoulukunta (Seeck 2009, 

43). Tieteellisen liikkeenjohdon (taylorismi) ja ihmissuhdekoulukunnan paradigmojen periaat-

teet ovat tutkimuksessa käsiteltyjen johtamismallien (prosessijohtaminen, henkilöstöjohtami-

nen ja lean -johtaminen) taustafilosofioita. Suomessa henkilöstöjohtaminen ja henkilöstöhal-

linto ovat syntyneet ihmissuhdekoulukunnan perintönä, jotka keskittyvät henkilöstöstrategioi-

den ja -prosessien tarkasteluun (Seeck 2008, 151–152; Viitala 2009, 38). 
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Johtaminen tapahtuu aina jossain toimintaympäristössä, jolloin sitä voidaan tarkastella johta-

misen nelikentän osa-alueiden avulla, jotka ovat johtaminen (asiat), johtajuus (ihmiset), orga-

nisaatiorakenteet (mallit ja prosessit) ja organisaatiokulttuuri (sosiaalinen verkosto) (Huhtinen 

2006b, 45–46; Kiuru 2009, 17–18). Huhtinen (2006a, 43; 2006b, 45–46, 51) kuvailee toimin-

taympäristön tutkimuksen teoreettisen taustan perustuvan johtamisen nelikenttään, jolloin 

johtamisen osa-alueita tarkastellaan eri toimintaympäristöissä. Esimerkiksi yksilön omakoh-

taiset kokemukset voivat olla johtamisen toimintaympäristö (Huhtinen 2006b, 47). Tässä tut-

kimuksessa Merivoimien toiminnan ja prosessien tarkastelu toteutetaan johtamisen (asiat) ja 

organisaatiorakenteiden (mallit ja prosessit) osa-alueiden avulla. 

 

Johtamisen ja sotilasjohtamisen tutkimuksen tavoitteena on havainnoida johtamista organisaa-

tion todellisessa toimintaympäristössä. Puolustusvoimissa toimintaympäristö voidaan karke-

asti jakaa normaali- ja poikkeusoloihin (Kiuru 2009, 17). Tämän tutkimuksen toimintaympä-

ristö on Merivoimien normaaliolojen toimintaympäristö ja siinä toteutettava henkilöstötoi-

mialan prosessien johtaminen. Ulkoinen toimintaympäristö on tässä tutkimuksessa Puolustus-

voimien muodostama normaaliolojen toimintaympäristö, johon kohdistuu vaatimukset yhteis-

kunnallisesta vaikuttavuudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta. 

 

Tutkimuksen viitekehyksen mukaisesti teorioiden taustafilosofiat ja johtamisen nelikentän 

kahden osa-alueiden antaman tieteellisen selkänojan avulla Merivoimien henkilöstötoimialan 

prosesseja tarkastellaan prosessijohtamisen ja henkilöstöjohtamisen periaatteiden pohjalta. 

Tarkastelu sidotaan Puolustusvoimien johtamiseen ja ohjaukseen esittämällä niiden toiminta-

periaatteet normiston perusteella. Tutkittavat prosessit ”ajetaan” lean -ajattelun suppilon läpi 

tehden havaintoja niiden nykytilasta, jonka perusteella voidaan tehdä tarvittavat kehittämiseh-

dotukset niiden toiminnan ja virtauksen parantamiseksi. 

 

1.3. Tutkimuksen rakenne 

 

Tämän tutkimuksen rakenne muodostaa tutkittavan kohteen ympärille loogisen kokonaisuu-

den. Tutkimuksen luvut 1-4 käsittelevät ja taustoittavat tutkimuksen teoriaa ja luvut 5-7 käsit-

televät tutkittavan kohteen toimintaympäristö sekä tutkimuksen käytännön toteutusta tuloksi-

neen. Tutkimuksen rakenne on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Tutkimuksen rakenteen kuvaus 

Luku Otsikko Sisältö 

Luku 1 Johdanto 

Tutkimuksen tausta ja tavoite 

Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuskysymys ja rajaus, viitekehys 

Tutkimustilanne ja lähdeaineisto 

Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Tutkimusprosessi 

Luku 2 Tutkimusasetelma 
Tieteenfilosofiset lähtökohdat 

Tutkimusstrategia ja -menetelmät 

Luku 3 
Prosessijohtamisesta lean -

johtamiseen 

Prosessijohtaminen  

Henkilöstöjohtaminen 

Lean -johtaminen 

Luku 4 
Henkilöstöjohtaminen Puo-

lustusvoimissa 

Puolustusvoimien johtaminen, ohjaus ja prosessit 

Puolustusvoimien henkilöstöstrategia 

Tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessi 

Tehtävään määräysprosessi 

Luku 5 Case: Merivoimat 
Merivoimien toiminta ja organisaatio 

Merivoimien henkilöstötoimiala ja prosessit 

Luku 6 Tutkimustulokset 

Kyselytutkimuksen toteutus 

Lean - periaatteet tutkittavissa prosesseissa 

Vaihtelu, ylikuormitus ja hukka tehtävään määrä-

ysprosessissa 

Luku 7 Johtopäätökset 

Tutkimuksen tavoitteiden saavuttaminen 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Kehittämisehdotukset 

Jatkotutkimukset 

 

1.4. Tutkimuksen lähdeaineisto, tutkimustilanne ja keskeiset käsitteet 

 

Tutkimuksessa muodostettu ymmärrys prosessijohtamisen, henkilöstöjohtamisesta ja lean -

ajattelusta perustuu kirjallisuuteen ja Puolustusvoimien normistoon. Tutkimuksen lähdeaineis-

to muodostuu edellä mainittujen johtamismallien kirjallisuudesta, Puolustusvoimien normis-

tosta ja kyselytutkimuksen kyselyn aineistosta. Lähdeaineiston kirjallisuuden etsimisessä 

hyödynnettiin Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston tarjoamia hakupalveluita ja tietokantoja. 

Hakusanoina lähdeaineiston haussa käytettiin prosessijohtaminen, henkilöstöjohtaminen, lean, 

prosessien kehittäminen ja henkilöstösuunnittelu. Hakusanoja käytettiin hakupalveluissa ja 

tietokannoissa erikseen tai yhdessä hyödyntäen erilaisia hakuehtoja ja -rajauksia. Puolustus-

voimien normiston osalta käytettiin Puolustusvoimien asianhallintajärjestelmän (PVAH) 

normitietokantaa (Pv PANOS). 
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Tämä tutkimus kuuluu sotatieteiden tutkimukseen tutkittavan kohteen ja sen toimintaympäris-

tön kautta. Merivoimien henkilöstötoimialan prosesseja tutkitaan siinä toimivien henkilöiden 

avulla sen todellisessa ympäristössä. Johtamisen tieteenalaan tutkimus liittyy sen taustateori-

oina olevien johtamismallien kautta. Maanpuolustuskorkeakoulussa ja muissa yliopistoissa 

tähän tutkimukseen liittyvät tutkimukset ovat eri tutkintotasoilla laadittuja opinnäytteitä, jotka 

eivät ole läpikäyneet tieteellistä vertaisarviointia. 

 

Henkilöstöjohtamista on Maanpuolustuskorkeakoulussa johtamisen tieteenalaan liittyen tut-

kittu eri tutkintotasoilla pääsääntöisesti osaamisen kehittämisen ja johtamisen näkökulmista. 

Prosessijohtamista ja erilaisten prosessien kehittämistä on Maanpuolustuskorkeakoulussa tut-

kittu paljon eri tieteenaloilla. Prosesseihin liittyvät tutkimukset eivät suoranaisesti liity tähän 

tutkimukseen muuta kuin kirjallisuuden osalta. Maanpuolustuskorkeakoulussa on laadittu yksi 

tutkimus aiemmin lean -ajatteluun liittyen. Henkilöstötoimialan prosessien kehittämistä ei ole 

tietokantojen haun perusteella aiemmin tutkittu Maanpuolustuskorkeakoulussa. Muissa yli-

opistoissa on laadittu satoja tutkimuksia henkilöstö- ja prosessijohtamiseen sekä lean -

ajatteluun liittyen, mutta niiden hyödyntämistä heikentää toimintaympäristöjen ja -mallien 

sekä organisaatioiden toiminnan erilaisuus verrattuna Puolustusvoimien vastaaviin. Maanpuo-

lustuskorkeakoulussa laaditut tutkimukset henkilöstöjohtamisen osalta painottuvat diplomi-

töiden osalta 1990 -luvun loppuun ja Pro Gradujen osalta 2010 -luvulle. 

 

Maanpuolustuskorkeakoulussa laadituista tutkimuksista tähän tutkimukseen liittyvät Hartikai-

nen Riku (2015) tekemä diplomityö: ”Johtamista vai ohjausta? Puolustusvoimien moninaiset 

johtamismallit”, missä hän käsittelee laaja-alaisesti Puolustusvoimien johtamisen ja ohjauksen 

periaatteita. Toinen tutkimus on Hukkanen Ville (2017) tekemä diplomityö ” Joukkojen ja 

järjestelmien elinjakson hallintaprosessi Puolustusvoimissa”, missä hän käsitteli prosessien 

kehittämisen mahdollisuuksia lean -ajattelun periaatteita hyödyntäen. 

 

Tutkimuksen keskeisten käsitteiden tarkoituksena on avata lukijalle tutkimuksen kannalta 

olennaisimmat asiakokonaisuudet. Tämän tutkimuksen osalta keskeiset käsitteet, jotka lukijan 

on ymmärrettävä, ovat prosessi, prosessijohtaminen, henkilöstöjohtaminen, henkilöstösuun-

nittelu ja lean -ajattelu. 
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Prosessi on sarja toimintoja, missä siihen tulleet syötteet muutetaan tuotteiksi ja palveluiksi 

asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Organisaation tärkeimmät prosessit ovat ydinprosesseja, jotka 

tuottavat arvoa suoraan ulkoiselle asiakkaalle. Organisaation ydinprosessien toiminta mahdol-

listetaan tukiprosesseilla, joita voivat olla henkilöstösuunnittelu, toiminnan ja resurssien 

suunnittelu ja seuranta tai osaamisen kehittäminen. (Laamanen & Tinnilä 2009, 121–122.) 

Puolustusvoimien kaikki toiminta liittyy tai on osa prosesseja, joista käytetään nimitystä pää-

prosessit. Pääprosessit ovat tärkeitä horisontaalisesti vaikuttavia toimintoketjuja, jotka jaetaan 

ydin- ja tukiprosesseihin. Ydinprosesseja ovat pääprosessit 1 - 3 ja tukiprosessi on pääprosessi 

4 (Pääesikunta 2017a, 9-10). Puolustusvoimien prosessit on esitelty tarkemmin alaluvussa 4.1 

Puolustusvoimien johtaminen, ohjaus ja prosessit sekä liitteessä 3 Puolustusvoimien pääpro-

sessit. 

 

Prosessijohtaminen on organisaation asiakkaalle arvoa tuottavien toimintoketjujen (prosessi-

en) johtamista. Prosessijohtamisen lähtökohtana on lisäarvon tuottaminen asiakkaalle tehok-

kaalla toiminnalla, mikä edellyttää arvoa tuottavien toimintoketjujen tunnistamista ja mallin-

tamista. Prosessijohtamisen tavoitteena on toiminnan tehokkuus ja kustannusten vähentämi-

nen käytännön toiminnan (prosessien) kehittämisellä. Käytännön toiminnan kehittämisessä 

työkaluna käytetään prosessien mallintamista (kuvausta). (Laamanen & Tinnilä 2009, 10–12.) 

Puolustusvoimissa prosessijohtaminen kuuluu prosessiohjaukseen, jolla ohjataan ja arvioidaan 

pääprosessien tuotteita. Puolustusvoimien prosessiohjauksella varmistetaan organisaation 

koordinoitu toiminta, resurssien optimoitu käyttö ja tehokkuus nopeasti muuttuvassa toimin-

taympäristössä. (Pääesikunta 2017a, 4, 7-8.) 

 

Henkilöstöjohtaminen käsittää henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM
1
), työelämän suh-

teiden hoitamisen (IR) ja johtajuuden (leadership). Henkilöstöjohtaminen on organisaation 

johtoa tukevaa toimintaa, jonka tavoitteena organisaatiossa on kehittää ja ylläpitää periaattei-

ta, järjestelmiä ja toimintamalleja. (Viitala 2009, 19–20; Strömmer 1999, 12.) Henkilöstöjoh-

taminen nähdään organisaatiossa myös ihmisten johtamisena, jonka tavoitteena on varmistaa 

organisaation toiminnan edellyttämä osaamis- ja suoritustaso sekä varmistetaan henkilöstön 

määrä, laatu, kohdentuminen, osaaminen, hyvinvointi sekä motivaation ylläpitäminen (Valti-

onvarainministeriö 2005, 126: SFS-ISO 30400:2016, 8; Viitala 2009, 21; Suonsivu 2011, 

135–137). 

                                                        
1
 HRM = Human Resource Management, IR = Industrial Relations, 
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Henkilöstöjohtaminen sisältää myös työntekijöiden ja työnantajien yhteisymmärryksen ja 

yksimielisyyden palvelussuhteen ehdoista (Kauhanen 2006, 16). Puolustusvoimissa käsite 

henkilöstöjohtaminen sisältää ainoastaan henkilöstövoimavarojen johtamiseen kuuluvat asia-

kokonaisuudet (Pääesikunta 2014b, liite 2). 

 

Henkilöstösuunnittelulla varmistutaan henkilöstön oikeasta määrästä, laadusta ja osaamisesta 

sekä ennakoidaan tulevaisuuden koulutus- ja henkilöstökustannuksia (Strömmer 1999, 233; 

Kauhanen 2006, 35–37). Henkilöstösuunnittelu osana henkilöstöjohtamista on henkilöstön 

(työvoiman) kysynnän ja tarjonnan suhteen ennakoimista sekä laadullista arviointia organisaa-

tion osaamis-, koulutus-, ikä-, henkilöstöryhmä- ja palvelusuhderakenteista. Ennakoinnin ja 

arvioinnin perusteella voidaan laatia tarvittavat henkilöstön kehittämis-, kohdentumis- ja rek-

rytointisuunnitelmat. (Valtionvarainministeriö 2005, 127; SFS-ISO 30409:2016, 6.) Puolus-

tusvoimissa henkilöstösuunnittelu on henkilöstöjohdon toteuttamaa suunnittelua, jonka tavoit-

teena on tehtäväkokoonpanon mukaisten tehtävien täyttö, huomioiden henkilöstön osaaminen 

ja halukkuus. Henkilöstösuunnittelun pohjalta laaditaan Puolustusvoimien (keskitetyt) tehtä-

vä- ja seuraajasuunnitelmat, joka on Puolustusvoimien henkilöstösuunnittelun periaate. (Pää-

esikunta 2014b; 2017a, liite2, liite4.) 

 

Lean -ajattelu keskittyy organisaation toiminnan ja sen prosessien muuttamiseksi virtauste-

hokkaaksi. Virtaustehokkuuden saavuttaminen edellyttää luopumista resurssitehokkaasta toi-

minnasta ja siiloutuneista organisaatiorakenteista (Torkkola 2015, 57–58). Lean -ajattelun 

tavoitteena on muuttaa prosessien toiminta ennakoitavaksi ja pienentää prosesseihin käytettä-

vää aikaa poistamalla siitä arvoa tuottamattomia toimintoja (Graban 2012, 17–18; Torkkola 

2015, 57–58). Lean -ajattelussa organisaation toiminnan kulujen leikkaamisen sijasta keskity-

tään pienentämään toiminnasta aiheutuvia kustannuksia (Graban 2012, 17–18). Lean -ajattelu 

voidaan nähdä koko organisaation toimintastrategiana, joka edellyttää organisaation johdon 

sitoutumista henkilöstön kehittämiseen ja toiminnan jatkuvan parantamisen edistämiseksi 

sekä luotava organisaation prosesseihin tiedon, tuotteiden ja materiaalin keskeytymätön virta-

us (Modig & Åhlström 2013, 124–126; Tuominen 2010, 32). Lean -ajattelu nähdään kirjalli-

suudessa omana laatujohtamismallina tai laatujohtamisen kattokäsitteenä, josta muut laatujoh-

tamismallit ovat kehittyneet. Lean -ajattelun perusperiaatteet ovat arvo, arvoketju, virtaus, 

imuohjaus ja täydellisyyteen pyrkiminen. 
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1.5. Tutkimusprosessin kuvaus 

 

Tämä tutkimus toteutettiin viidessä vaiheessa kuvan 2 pääkohtien mukaisesti. Tutkimuksen 

ensimmäisessä vaiheessa analysoitiin Merivoimien esikunnan henkilöstöosaston tehtävänanto, 

jonka perusteella päädyttiin tutkimaan prosessien kehittämisen mahdollisuuksia lean -ajattelua 

hyödyntäen. Ensimmäisen vaiheen lopuksi perehdyttiin tutkimusmenetelmiin ja tieteenfiloso-

fiaan, joiden perusteella päädyttiin toteuttamaan tutkimus laadullisena kyselytutkimuksena. 

 

     

Kuva 2. Tutkimusprosessi 

 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa perehdyttiin prosessi- ja henkilöstöjohtamisen ja lean -

ajattelun kirjallisuuteen sekä Puolustusvoimien normistoon. Kirjallisuuden perusteella vahvis-

tui tutkijan ymmärrys tutkittavasta asiasta ja sen perusteella muodostettiin tutkimuksen kirjal-

lisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsauksen perusteella operationalisoitiin kolmannen vaiheen kyse-

lyn väittämät lean -ajattelun teoriaan perustuen (kuva 3). 

 

              

Kuva 3. Kyselytutkimuksen kyselyn väittämien laadinta ja analysointi. 

 

Kolmannessa vaiheessa toteutettiin kyselytutkimus, jonka tavoitteena oli hankkia prosessissa 

toimivien ihmisten kokemusmaailmaan perustuvia havaintoja tutkittavista prosesseista. Toteu-

tetun kyselyn väittämät perustuivat lean -ajattelun perusperiaatteisiin. 
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Neljännessä vaiheessa kyselystä saatu aineisto analysoitiin soveltaen teoriaohjaavaa sisällön-

analyysia. Kyselystä saadut yksilöiden havainnot esitettyihin väittämiin Merivoimien henki-

löstötoimialan prosesseista yhdistettiin ja luokiteltiin lean -ajattelun teorian perusperiaatteiden 

mukaisesti kokonaisuudeksi. 

 

Tutkimuksen viidennessä vaiheessa kirjallisuuskatsauksen ja kyselyn aineiston havainnot yh-

distettiin kokonaisuudeksi, jonka perusteella saatiin vastaus asetettuun päätutkimuskysymyk-

seen. Johtopäätöksien perusteella esitetään tutkittujen prosessien kehittämisehdotukset lean -

menetelmiä hyödyntäen sekä esitetään tutkimuksen aikana esille nousseet mahdolliset jatko-

tutkimusaiheet. 
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2. TUTKIMUSASETELMA 

 

2.1. Tieteenfilosofiset lähtökohdat 

 

Tutkimuksen tekemisessä tutkijan on tehtävä tutkimuksensa alusta loppuun asti päätöksiä ja 

pohdintaan sen aiheesta, aineistosta, menetelmistä ja lähestymistavoista, jotka voivat olla 

luonteeltaan hyvin haasteellisia (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 114). Tutkijan tekemät 

tiedostetut ja tiedostamattomat oletukset muodostavat tutkimuksen tieteenfilosofiset perusole-

tukset eli taustasitoumuksen tieteenfilosofisiin periaatteisiin (Hirsjärvi ym. 2005, 120). Tie-

teenfilosofian merkitys tutkijalle on tärkeä, jonka avulla tutkija ymmärtää kvalitatiivisen ja 

kvantitatiivisen tutkimuksen erot sekä kykenee perustelemaan tutkimuksessa käytetyt ratkai-

sut (Hirsjärvi ym. 2005, 120). 

 

Hirsjärvi ym. (2005, 120–121) mukaan tutkimuksen taustalla vaikuttaa neljä filosofian aluet-

ta, jotka ovat tutkimuksessa haasteellisia, mutta hyvin keskeisiä tutkimuskohteen syvällisessä 

ymmärtämisessä. Nämä neljä filosofian aluetta ovat ontologia, epistemologia, logiikka ja teo-

logia. Hirsjärvi ym. (2005, 121) ja Saunders, Lewis & Thornhill (2012, 129) molemmat nos-

tavat kahdeksi merkittävimmäksi taustalla vaikuttaviksi filosofioiksi ontologian ja epistemo-

logian. Näiden kahden avulla tutkija voi tekemällä oletuksia perustella miten hän ymmärtää 

maailman, tutkimuskohteen, tutkimusympäristön ja tutkimuksessa tehdyt valinnat (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2012, 128–129). 

 

Ontologialla tarkastellaan todellisuuden luonnetta ja ymmärretään näkeekö tutkija reaalimaa-

ilman objektiivisesti vai subjektiivisesti (Saunders ym. 2012, 130–132; Rantapelkonen & 

Koistinen 2016, 83; Metsämuuronen 2008, 204). Ontologian pyrkimys on tarkastella olevaa 

ihmisen ajattelun ja havaintojen kohteen määritelmien ulkopuolelta (Huhtinen 2002, 23). On-

tologian objektiivisuudella ymmärretään todellisuuden olevan ihmisen tulkinnoista riippumat-

ta ja subjektiivisuudella ymmärretään ihmisten muodostamia ja vaikuttamia sosiaalisia ilmiöi-

tä, jolloin samanaikaisesti voi olla useita toisistaan riippumattomia todellisuuskäsityksiä 

(Saunders ym. 2012, 130–132; Sirén & Pekkarinen 2017, 3-4). Sirén & Pekkarinen (2017, 3) 

käyttävät ontologian kahdesta näkökulmasta termejä realistinen ontologia (objektiivisuus) ja 

sosiaalinen ontologia (subjektiivisuus). 
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Epistemologialla tarkastellaan tiedon ja tietämyksen luonnetta sekä muodostumista, jonka 

lisäksi tutkijan on tiedostettava epistemologian yhteys tutkimuksen teoreettisiin ja menetel-

mällisiin valintoihin (Hirsjärvi ym. 2005, 121; Rantapelkonen & Koistinen 2016, 23–25; Met-

sämuuronen 2008, 204–205). Saunders ym. (2012, 132, 140) korostaa epistemologian tarkas-

televan tutkimuksen kannalta tiedon hyväksyttävyyttä sekä tutkijan käsitystä hyväksyttävästä 

tiedosta tutkimuksessa. Tutkimuksen epistemologiaa voidaan lähestyä positivismin, realismin, 

interpetivismin tai pragmatismin avulla. 

 

Positivismin tieto on havaittavissa todellisuudessa, josta sitä etsitään mittaamalla ja havain-

noimalla säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita. Realismissa tieto on olemassa ihmi-

sen ajatuksista huolimatta ja tieto perustuu aisteilla saatuihin havaintoihin. Saunders ym. 

(2012, 136–137) jakaa realismin kriittiseen (critical) ja suoraan (direct) realismiin. Eroina 

näiden välillä on se, että kriittinen realismi näkee maailman jatkuvassa muutoksessa (havain-

toja reaalimaailmasta, joka ei ole todellisuus), kun suora realismi katsoo maailman olevan 

luonteeltaan pysyvämpi (se mitä aistimme on todellisuus). Interpretivismissä sosiaaliset ilmiöt 

nähdään koostuvan subjektiivisista käsityksistä miten kohde itse katsoo tutkittavan asian ole-

van, jolloin tutkimuksen kohteena on ihminen. Pragmatismissa tiedon ymmärtäminen näh-

dään kokemuksiin perustuvana käytännön osoittaessa parhaimman totuuden. Pragmatismissa 

tieto on aistihavaintojen tulkinnallisuuden ja mitattavan yhdistelmä, minkä hankinnassa ko-

rostuu toiminta. (Saunders ym. 2012 134–137; Sirén & Pekkarinen 2017, 4-5; Rantapelkonen 

& Koistinen 2016, 23–25.) 

 

Ontologian ja epistemologian pohdinnan jälkeen on tutkijan valittava tutkimukseen parhaiten 

soveltuva tieteenfilosofinen paradigma, joka tarkoittaa tiedeyhteisön arvojen, uskomusten, 

tutkimuskohteiden ja -menetelmien kokonaisuutta (Sirén & Pekkarinen 2017, 5). Ensiksi tut-

kijan on määritettävä kuuluuko tutkimus aristoteeliseen vai galileiseen tutkimusperinteeseen. 

Aristoteelisessa tutkimusperinteessä pyritään kohteen syvälliseen ymmärtämiseen ja laadulli-

seen raportointiin, kun galileisessa tutkimusperinteessä pyritään kohdetta selittävään ja mää-

rälliseen raportointiin (Sirén & Pekkarinen 2017, 5). Tutkimusperinteiden pääasialliset tie-

teenfilosofiset paradigmat ovat aristoteelisessa perinteessä rationalismi, konstruktivismi, kriit-

tinen realismi, pragmatismi ja oikeuspositivismi, kun galileisessa perinteessä ainoastaan em-

pirismi (Sirén & Pekkarinen 2017, 5). Tutkijan on ymmärrettävä aristoteelisen ja galileisen 

tutkimusperinteen olemassa olo tieteen aatehistoriasta sekä hyväksyttävä, että kyse on enem-

män näkökannan valinnasta, jota ei sen enempää voi perustella (Tuomi & Sarajärvi 2013, 27–

28). 
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Tämä tutkimus pyrkii tutkimuskohteen syvällisempään ymmärtämiseen, jolloin se kuuluu 

aristoteeliseen tutkimusperinteeseen. Tutkimusperinteen mukaisesti aineistonkeruu ja rapor-

tointi ovat laadullista. Tämän tutkimuksen tekeminen edellyttää tiedon hankkimista ihmisiltä, 

jotka ovat muodostaneet oman käsityksen tutkimuskohteesta. Ihmisten valikoituminen tiedon 

lähteiksi määrittää tutkimuksen ontologialtaan subjektiiviseksi. Tutkimuksen tutkimuskoh-

teesta saatava tieto perustuu aisteilla tehtyihin käytännön kokemuksiin ja havaintoihin, on 

tutkimus määriteltävä epistemologialtaan suoraan realismiin kuuluvaksi. 

 

2.2. Tutkimusstrategia ja -menetelmät 

 

Tutkimusstrategialla tarkoitetaan tutkijan tekemien tutkimukseen liittyvien menetelmien ko-

konaisuutta, mistä voidaan erottaa suppeampana käsitteenä tutkimusmetodit. Tutkimusstrate-

gioita voidaan tyypitellä eri näkökulmista yleisimpien ollessa soveltava tutkimus (kenttätyö, 

aiemman tiedon soveltaminen) ja perustutkimus (laboratorio, uuden tiedon luominen). (Hirs-

järvi ym. 2005, 123–124.) Tutkimusstrategian valinta riippuu suurelta osin tutkimustehtävästä 

ja strategiat voidaan jaotella kolmeen perinteiseen tyyppiin: 

 

- kokeellinen tutkimus, jossa mitataan yhden muuttujan vaikutusta toiseen (ekspe-

rimentaalinen) 

 

- survey -tutkimus, jossa kerätään tietoja valikoidussa muodossa joukolta ihmisiä 

(kvantitatiivinen) 

 

- tapaustutkimus, jossa tutkitaan tietoa tarkasti ja yksityiskohtaisesti yhdestä tai 

useasta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia (Hirsjärvi ym. 2005, 123–126). 

 

Tutkimuksella on oltava tarkoitus ja tehtävä, jotka ohjaavat tutkijaa tutkimusstrategian valin-

nassa. Tutkimuksen tarkoituksena on olla yksi tai useampi seuraavista seikoista: kartoittava, 

selittävä, kuvaileva tai ennustava (taulukko 2). Tutkimuksen tarkoituksella on yhteys tutkijan 

valitsemaan tutkimusstrategiaan. (Hirsjärvi ym. 2005, 128–130). 
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Taulukko 2. Tutkimuksen tarkoituksen yhteys tutkimusstrategiaan (Hirsjärvi ym. 2005, 

129–130.) 

          

 

Tutkimuksen tekemiseen on mahdollista käyttää tutkimusmenetelmänä joko kvantitatiivista 

(määrällinen) tai kvalitatiivista (laadullinen) tutkimusotetta (Hirsjärvi ym. 2005, 126). Kvanti-

tatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen tarkka erottelu toisistaan on hankalaa ja ne nähdään 

toisia täydentävinä lähestymistapoina, jolloin toinen voi edeltää toista tai niitä voidaan käyttää 

rinnakkain (Hirsjärvi ym. 2005, 127–128; Tuomi & Sarajärvi 2013, 65–67). Kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa etsitään aiempien teorioiden, hypoteesien ja koejärjestelyiden avulla yleispäte-

viä syy-seuraussuhteita aineiston raportoinnin ja analysoinnin noudattaessa tilastollisia peri-

aatteita. (Hirsjärvi ym. 130–131.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa taas tavoitteena on tutkia 

kohdetta kokonaisvaltaisesti sen todellisessa ympäristössä ymmärtäen ihmisten erilaiset tul-

kinnat löytäen ja paljastaen siitä tosiasioita olemassa olevan tiedon sijaan. (Hirsjärvi ym. 

2005, 151–155.) Tutkimusmenetelmän valinta on tie edetä tutkimusongelmaan, jonka järke-

vyys on riippuvainen siitä, kuinka hyvin sillä voi saavuttaa esitettyjen ongelmien päämäärän 

(Huhtinen 2002, 27). 
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Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä ovat tavallisesti eri-

laiset kirjalliset materiaalit, kysely, haastattelu ja havainnointi (Järvinen & Järvinen 2004, 

145; Hirsjärvi ym. 2005, 180–181). Tutkimuksen aineistonanalyysimenetelmät jaetaan kvanti-

tatiivisiin ja kvalitatiiviseen, joista tutkijan on valittava tutkimuksensa analyysitapa, joka tuo 

parhaiten vastauksen tutkimuskysymyksiin (Hirsjärvi ym. 2005, 212). Analyysitapoja on usei-

ta erilaisia eikä niitä voida laittaa tärkeysjärjestykseen käytettävyyden perusteella, mutta ne 

voidaan jäsentää seuraavilla kahdella tavalla: 

 

- Selittämiseen pyrkivät, jotka soveltuvat tilastolliseen analyysiin 

 

- Ymmärtämiseen pyrkivät, jotka soveltuvat laadulliseen analyysiin (Hirsjärvi ym. 

2005, 212). 

 

Tutkimuksessa kerättyä tietoa voidaan käsitellä deduktiivisella, induktiivisella tai abduktiivi-

sella lähestymistavalla. Deduktiivisessa lähestymistavassa lähtökohtana tutkimuksessa on 

olemassa oleva teoria ja tutkimuksesta saatuja tuloksia analysoidaan teorian suhteen. Induktii-

visessa lähestymistavassa lähtökohtana on aineisto ja sen kerääminen tutkimuksen alussa, 

mistä muodostetaan teoria. Abduktiivisessa lähestymistavassa lähtökohtana on, että tutkija 

tunnistaa teemoja ja toistuvia kuvioita uuden tai olemassa olevan teorian kehittämiseksi, mitä 

testataan kerätyllä aineistolla. Abduktiivinen lähestymistapa on deduktiivisen ja induktiivisen 

lähestymistapojen yhdistelmä, missä liikutaan edestakaisin teorian ja käytännön välillä. 

(Saunders ym. 2012, 143–145.) 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla, selittää, kartoittaa ja ymmärtää keskeiset asiat 

Merivoimien tehtävään määräysprosessin virtauksesta ja siinä ilmenevästä arvoa tuottamat-

tomasta toiminnasta sekä sen poistamisesta todellisessa ympäristössä ihmisten havaintojen 

perusteella. Soveltavana tutkimuksena tarkoituksena on etsiä uusia näkökulmia käytännön ja 

teorian välillä tehtävään määräysprosessin kehittämiseksi. Tutkimuksen tutkimusperinteen ja 

tarkoituksen perusteella tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, missä tutkitaan yksit-

täistä tapausta ja siihen liittyviä tekijöitä toimijoiden kokemuksien kautta. Tapaustutkimus 

mahdollistaa tutkimussuunnitelmasta poikkeavien menetelmien käytön, jos tutkimuskohteen 

ymmärtäminen sitä edellyttää. 
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Tutkimuksen aineisto perustuu kirjalliseen materiaaliin ja kyselyyn. Tutkimuksessa suositaan 

ihmistä tiedon lähteenä mahdollistaen usean erilaisen tulkinnan samasta kohteesta. Kyselytut-

kimuksen kyselyn otos on harkinnanvarainen (ei-satunnainen) rajoittuen Merivoimien hallin-

toyksiköiden henkilöstötoimialan henkilöstöön, jotka toimivat tutkittavien prosessien kanssa. 

Kyselytutkimuksen kyselyyn vastaajat ovat tutkijan entisiä työkavereita henkilöstötoimialan 

tehtävistä. Läheinen tuttavuus vastaajien kanssa oli yksi peruste toteuttaa aineistonkeruu kyse-

lyllä, jolloin tutkijan ja tutkittavan välinen vuorovaikutus ei vaikuta tai estä kriittistenkin vas-

tauksien antamista. Tutkimus on kokonaisuudessaan toteutettu anonymisoidusti, eikä verkossa 

tai sen välityksellä annettuja vastauksia ole mahdollista yhdistää yksittäisiin vastaajiin (Kuula 

2006, 173–178). 

 

Tutkimuksen aineisto analysoidaan käyttämällä soveltaen teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. 

Tutkimuksen aineiston tulkinnassa hyödynnetään kuvailevan tilastollisen menetelmän laa-

tuero- eli nominaaliasteikkoa, jossa muuttujat eivät ole missään suhteessa toisiinsa, vaan lä-

hinnä laadullisia sekä mittaaminen on lähtökohtaisesti aineiston luokittelua (Nissinen 2002, 

74–75; Metsämuuronen 2008, 58–59). Tässä tutkimuksessa teoriaohjaavan sisällönanalyysin 

päättelyn logiikka ja aineiston käsittely on abduktiivista (Tuomi & Sarajärvi 2013, 97). Sisäl-

lönanalyysissä aineisto pilkotaan asiasisällöksi, käsitellään ja yhdistetään luokittelemalla uu-

deksi johtopäätökseksi (Kananen 2013, 103–104). 
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3. PROSESSIJOHTAMISESTA LEAN -JOHTAMISEEN 

 

3.1. Prosessijohtamisen periaatteet 

 

Prosessijohtaminen liitetään organisaatiossa tehtävää työtä kuvaavien prosessien johtamiseen. 

Julkisessa hallinnossa prosessijohtamisen rooli on kasvanut 2000 -luvulla seuraavien kolmen 

asian johdosta (Virtanen & Stenvall 2010, 148). Ensimmäiseksi julkisten organisaatioiden 

päätoimintojen on oltava asiakaslähtöisiä eli ydinprosessien on kerrottava miten organisaation 

toiminta tuottaa asiakkaalle lisäarvoa, toiseksi prosessiajattelu tukee julkisen organisaation 

toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja kolmanneksi julkisen organisaation toiminnan tuotta-

vuutta, taloudellisuutta ja tehokkuutta kyetään seuraamaan erilaisilla mittareilla (Virtanen & 

Stenvall 2010, 148–149). 

 

Prosessijohtamisen tavoitteet eivät poikkea yleisistä johtamisen tavoitteista, mutta sen keinot 

ja ajattelutapa (taulukko 3) tavoitteiden saavuttamiseksi ovat erilaiset. Prosessijohtamisen 

tavoitteena on muun muassa asiakastyytyväisyys, hyvä taloudellinen tulos, korkea tuottavuus 

ja henkilöstön aktiivisuus, kurinalaisuus sekä hyvä motivaatio. (Laamanen & Tinnilä 2009, 

7.) 

 

Taulukko 3. Prosessijohtamisen keinot (mukaillen: Laamanen & Tinnilä 2009, 7) 

      

Yleinen johtaminen Prosessijohtaminen

Kustannustehokkuus Nopeus ja joustavuus

Henkilökohtaiset tavoitteet Yhteistyö ja tiimien tavoitteet

Toimittajien kilpailutus, asiakkaat 

välttämättömiä

Molemmat yhteistyökumppaneita arvoa 

luovassa verkostossa

Työnjako ja kehittäminen 

organisaatioyksikössä painottuen tehtäviin

Organisaatioiden rajat ylittävät prosessit

Osaoptimoituja saarekkeita, oman ja osaston 

työtehtävän hallitseminen, tarpeetonta työtä

Parempi palvelu, lisäarvoa asiakkaalle, 

karsitaan tuottamaton työ, henkilöstö 

ymmärtää ja hallitsee kokonaisuuden  
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Prosessijohtamisen ajattelutavassa korostetaan toimintoketjujen asiakkaalle tuomaa lisäarvoa, 

nopeaa ja joustavaa sekä organisaatiorajojen ylittävää toimintaa. Prosessijohtamisessa tärkeää 

on organisaation toiminnan kuvaaminen toimintoketjuihin, joista poistamalla arvoa tuottama-

ton (hukka) työ parannetaan asiakkaalle prosessin tuottamaa arvoa ja lisätään organisaation 

sisällä ymmärrystä toiminnan kokonaisuudesta. (Laamanen & Tinnilä 2009 7-8.) Toiminto-

ketjujen kuvaaminen edellyttää prosessijohtamisen taustalla olevien johtamismallien ja orga-

nisaatiorakenteiden yleistä ymmärtämistä. 

 

Prosessijohtamista voidaan lähestyä monella johtamiseen liittyvällä peruskäsitteellä, joiden 

tavoitteina on tuloksellinen toiminta ja prosessien kehittäminen. Prosessijohtamisen taustalla 

prosessiajattelu eroaa muista johtamisen lähestymistavoista sen keskittyessä toimintaan kehit-

täen ihmisten työn teon tapoja eikä ainoastaan teettää heillä enemmän töitä (Laamanen & 

Tinnilä 2009, 7,12). Prosessiajatteluun liittyy oleellisesti logistiikka, laatujohtaminen ja jatku-

va parantaminen, joiden perusteella on vuosien aikana kehittynyt useita johtamismalleja 

(Laamanen & Tinnilä 2009, 12). Laamasen ja Tinnilän (2009, 12) mukaan prosessiajatteluun 

liittyviä johtamismalleja
2
 ovat toimintojohtaminen (ABM, ABC) liiketoimintaprosessien uu-

distaminen (BPR), tarjontaketjun hallinta (SCM) ja aikaan perustuva johtaminen (TBM). 

Hannus (1993, 30) käyttää johtamismalleista nimitystä koulukunnat ja lisää edellisiin laatu-

johtamisen (TQM) sekä kevyt ja joustava toimintapa (Lean Management). Liitteessä 1 on 

käsitelty lyhyesti eri koulukuntien keskeisin sisältö. 

 

Prosessijohtamisen ja prosessien kuvaamisen onnistuminen edellyttää organisatoristen perus-

mallien hahmottamista, mitä organisaatio todella tekee ja mihin sen työnjako sekä valta perus-

tuu (Virtanen & Stenvall 2010, 149–150). Organisaatioteorioiden mukaisesti organisaatiot 

ovat organisoituneet kuvan 4 mukaisesti kolmeen rakenteeseen, jotka ovat linjaorganisaatio
3
, 

prosessiorganisaatio ja matriisiorganisaatio (Virtanen & Stenvall 2010, 150). Neljäs organi-

saatiorakenne on tulosyksikköorganisaatio, joka on yhdistelmä linjaorganisaatiota ja matriisi-

organisaatiota. Prosessiajattelun haaste organisaatioille on sen ajautuminen tavanomaisesta 

tulosyksikköorganisaatiosta matriisiorganisaation kautta prosessiorganisaatioksi (Virtanen & 

Wennberg 2005, 65).  

                                                        
2
 Activity Based Management ABM, Activity Based Costing ABC, Business Process Redesign/Re-

engineering BPR, Supply Chain Management SCM, Time Based Management TBM, Total Quality 
Management TQM 
3
 Toiminnallisesta organisaatiosta käytetään myös nimityksiä funktionaalinen organisaatio tai linjaor-

ganisaatio. 
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Puolustusvoimien organisoituminen on toteutettu tulosyksikköorganisaationa. Peruste tällai-

seen organisoitumiseen Puolustusvoimissa on normaaliolojen johtaminen, joka toteutetaan 

linja-esikuntaorganisaationa tulosjohtamiseen ja toiminnanohjaukseen liittyen prosessi- ja 

toimialaohjauksena. (Pääesikunta 2017a, 4-6; Pääesikunta 2014a, 2-3, 9). Liitteessä 2 on ku-

vailtu keskeisimmät tekijät eri organisaatiomalleista. 

 

         

Kuva 4. Organisaatiomalleja (Hartikainen 2015, 14) 

 
Johtamis- ja organisaatiomallien hahmottaminen edesauttaa tarkentamaan prosessien kehittä-

misen lähtökohdat. Prosessien kehittäminen liittyy organisaation kehittämiseen, jonka pohjana 

ovat organisaation toimintaa ohjaavat visiot, toimintaperiaatteet ja strategiat (JUHTA 2012, 

1). Prosessiajattelun toteuttaminen organisaatiossa on aina vanhan organisaation murskaamis-

ta ja kykyä luopua vanhoista toimintamalleista sekä rakenteista (Virtanen & Wennberg 2005, 

32). Prosessien kehittämisellä tähdätään organisaation toiminnassa kustannussäästöihin, te-

hokkuuteen, laadun ja palvelun parantamiseen johtaen niiden automaattiseen jatkuvaan paran-

tamiseen. Prosessien kehittämisen tavoite on laadittava vastaamaan asiakkaan tarvetta ja odo-

tuksia (Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, 74–75). Prosessien kehittämisen on tuotava lisäarvoa 

toimintaan, joka yleensä johtaa prosessien uudelleen organisointiin tai uusien työtiimien 

muodostamiseen. 
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Virtasen ja Stenvallin (2010, 149) mukaan prosessien kuvaaminen muodostaa prosessijohta-

miselle perustan. Prosessien kuvaaminen sisältää kolme selkeää vaihetta. Ensimmäisessä vai-

heessa on organisaation tunnistettava sen ulkoiset ja sisäiset asiakkaat sekä määritettävä kei-

not niiden tarpeiden täyttämiseksi. Toisessa vaiheessa on organisaation määritettävä sen kes-

keiset toimintokokonaisuudet, jotka muodostavat organisaation ydin- ja tukiprosessit. Ydin-

prosessien päämääränä on ulkoisten asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen, kun tukiprosessien 

päämääränä on mahdollistaa ydinprosessien toteutuminen eli tukiprosessit täyttävät sisäisten 

asiakkaiden tarpeita. Kolmannessa vaiheessa ydin- ja tukiprosessit pilkotaan osaprosesseiksi 

ja edelleen tehtäviksi. Tässä prosessin kuvauksen vaiheessa laaditaan prosessien yksityiskoh-

tainen sisältö toimintataulukoksi, missä otetaan kantaa työvaiheiden sisältöön, vastuisiin, tuot-

teisiin ja eri osaprosessien sekä työvaiheiden syy-seuraussuhteisiin. Prosessikuvaukset on 

organisaation yhteinen menetelmä toiminnan vastuiden, työnjaon ja työn kuormittavuuden 

mittaamisessa. (JUHTA 2012, 3.) 

 

Prosessijohtamisella pyritään johtamismallista ja organisoitumisesta riippumatta tuottamaan 

asiakkaalle laadukkaasti mahdollisimman paljon lisäarvoa, karsimaan arvo tuottamattomia 

(hukka) työvaiheita ja pienentämään kustannuksia. Organisaation prosessit kuvaavat sen toi-

mintaa ja työn teon tapoja, kun taas organisaatiorakenne kuvaa työnjakoon liittyviä valtasuh-

teita. Haluttaessa kehittää organisaatiota pitkällä tähtäimellä on selvää, että kehittämällä pro-

sesseja saavutetaan enemmän hyötyä kuin organisoimalla organisaatio uudelleen. 

 

3.2. Henkilöstöjohtamisen periaatteet 

 

Henkilöstö on organisaation toiminnan kivijalka ja tärkein voimavara, joka toteuttaa organi-

saation toimintastrategian vaatimat tehtävät, luovat uusia innovaatioita ja toteuttavat palvelui-

ta. On sanomatta selvää, että ilman ihmisiä ei ole toimivaa organisaatiota, jolloin henkilöstön 

olemassa olosta muodostuu organisaatiolle strateginen, jopa kriittinen, kokonaisuus. (Ström-

mer 1999, 10; Viitala 2009, 8; Kauhanen 2006, 16.) Vaikka henkilöstö on organisaation tär-

kein voimavara, on se myös sen suurin (ja joustava) kuluerä, jotka muodostuvat palkan lisäksi 

sen rekrytoinnista, osaamisen kehittämisestä, sitouttamisesta ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä. 

Ihmisten muodostamista kuluista on nopeaa ja joustavaa vähentää tuotannon tai palveluiden 

vähentyessä verrattuna koneisiin tehtyihin investointeihin (Strömmer 2009, 10–11; Viitala 

2009, 8-9.) 
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Organisaation toimintastrategian toteutuminen on riippuvainen riittävästä, osaavasta ja sitou-

tuneesta henkilöstöstä, jonka nopea vaihtuvuus aiheuttaa organisaatiolle haasteita. Henkilös-

tön vaihtuvuudelle on monia syitä ja käytännön haasteet tulevat tiedon ja osaamisen siirtämi-

sen sekä teknologian käyttöönottamisen osalta. Nykyään organisaatioiden tehtävät voidaan 

jaotella yleistä osaamista (osaamisen siirto helppoa) tai erityisosaamista (osaamisen siirto 

vaikeaa) vaativiin tehtäviin. Henkilöstön osaamisen kehittyminen ja kyky oppia uusia asioita 

on rajallinen ja erittäin aikaa vievä prosessi. Yleisesti ottaen henkilöstön nopea ja jatkuva 

vaihtuvuus muodostaa merkittävän haasteen organisaation tulokselliselle ja tehokkaalle toi-

minnalle. (Strömmer 1999, 10–11; Viitala 2009, 9; Kauhanen 2006, 16.) 

 

Henkilöstöjohtaminen on organisaation menestymisen kannalta keskeinen tekijä, jonka avulla 

voidaan joustavasti tasapainottaa lyhyen aikavälin taloudellisen ja pitkän aikavälin tuottavuu-

den välillä. Henkilöstöjohtamisen keinoin on varmistettava organisaatiolle riittävä ja osaava 

ydinhenkilöstö, joiden osaaminen, motivaatio ja sitoutuminen ovat korkealla tasolla. (Viitala 

2009, 9-10; Kauhanen 2006, 16.) Henkilöstöjohtamisen on kyettävä auttamaan organisaation 

johtoa kehittämään toiminnan joustavuutta kehittämällä organisaatiota ja sen henkilöstön 

osaamista sekä työn tekemisen tapoja luomalla puitteet toiminnan luovaan ja jatkuvaan kehit-

tämiseen. (Strömmer 1999, 11; Viitala 2009, 9.) 

 

Henkilöstöjohtamisen tehtäväkenttä on jaettu kolmeen pääalueeseen (kuva 5), johon kuuluvat 

henkilöstövoimavarojen johtaminen (HRM
4
), johtajuus (Leadership) ja työelämän suhteiden 

hoitaminen (IR). Käytännössä kuvan 5 mukaista jaottelua ei voida selkeästi erotella käytän-

nössä vaan ne ovat läheisesti kytkeytyneet toisiinsa. (Strömmer 1999, 12; Viitala 2009, 20–

21; Salminen 2008, 86–87.) 

 

          

Kuva 5. Henkilöstöjohtamisen pääalueet (Strömmer 1999, 12) 

                                                        
4
 HRM = Human Resource Management, IR = Industrial Relations 
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Johtajuus (Leadership) on henkilöstöjohtamisessa ja esimiestyössä keskeinen inhimillinen 

alue. Johtajuudella johtajat ja esimiehet saavat asiat toteutettua ihmisten avulla. Johtajien ja 

esimiesten tehtävänä on innostaa, motivoida, arvioida ja palkita yksilöitä. Esimiestyössä to-

teutetaan ihmisten kanssa kasvokkain henkilöstöjohtamisen asioita käytännössä. (Strömmer 

1999, 14; Viitala 2009, 20.)  

 

Työelämän suhteiden hoitaminen (IR) on työntekijän ja työantajan välisiä asioita ja toimintaa. 

Työelämän suhteiden hoitaminen käytännössä sisältää virka- ja työehtosopimuksien piiriin 

kuuluvat asiat ja niistä sopimisen. Henkilöstöjohtaminen nähdään nykyään inhimillisten voi-

mavarojen turvaajana organisaatiossa, mutta myös työnantajan ja työntekijän välisten konflik-

tien ratkaisijana. (Strömmer 1999, 14; Viitala 2009, 20–21.)  

 

Henkilöstövoimavarojen johtaminen (HRM) on organisaation yksi toiminnan johtamisen alu-

eista. Viitala (2009, 22) ja Strömmer (1999, 14) molemmat määrittelevät henkilöstöjohtami-

sen osa-alueet kuvan 6 mukaisiin toimenpiteisiin.  

 

            

Kuva 6. Henkilöstöjohtamisen osa-alueet (Viitala 2009, 22) 

 

Strömmerin (1999), Kauhasen (2006) ja Viitalan (2009) mukaan henkilöstöjohtamisen kes-

keiset päätehtävät voidaan jakaa kahteen ja sen roolit neljään eri osa-alueeseen (kuva 7). Hen-

kilöstöjohtamisen päätehtävien jakoa voidaan tarkastella toiminnan kohteen tai aikajänteen 

mukaan. Henkilöstöjohtamisessa toiminnan kohde vaihtelee prosesseista ihmiseen, kun huo-

mioitava aikajänne taas on pitkän aikavälin strategisesta lyhyen aikavälin operatiiviseen tar-

kasteluun. Henkilöstöjohtamisessa on varmistuttava operatiivisten päätöksien osalta, että ne 

aina tukevat ja mahdollistavat strategiset päämäärät. (Strömmer 1999, 15; Kauhanen 2006, 

213; Viitala 2009, 28.) Henkilöstöjohtamisen onnistumisen arviointi on kuitenkin hyvin haas-

teellista mitata. (Viitala 2009, 19.) 
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Henkilöstöjohtamisen päätehtävien avulla voidaan määritellä sen neljä keskeisintä roolia: 

 

1. strateginen henkilöstöjohtaminen, 

 

2. yrityksen infrastruktuurin johtaminen, 

 

3. henkilöstön ohjaus ja tukeminen ja 

 

4. uudistumisen ja muutoksen johtaminen (Strömmer 1999, 16; Viitala 2009, 29). 

 

                  

Kuva 7. Henkilöstöjohtamisen päätehtävät (Kauhanen 2006, 213; Ulrich 1997 mu-

kaan) 

 

Strategisen henkilöstöjohtamisen keskeinen päämäärä on varmistaa organisaation toiminta-

strategian mukainen riittävä ja osaava henkilöstö menestyksen takaamiseksi tulevaisuudessa. 

Toimintastrategiaa tukevalla henkilöstöstrategialla luodaan perusta toimintastrategian onnis-

tumiselle henkilöstövoimavarojen osalta. (Viitala 2009, 29.) 

 

Yrityksen infrastruktuurin johtamisella tarkoitetaan organisaation järjestelmiä ja toimintamal-

leja, jotka luovat edellytykset organisaation toiminnalle, kehittymiselle ja rakentumiselle. 

Käytännössä tämä tarkoittaa henkilöstöjohtamisen osa-alueiden (kuva 6) tehokkaita prosesse-

ja ja henkilöstöpalveluiden johtamista. (Viitala 2009, 29–30.) 
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Henkilöstön ohjauksen ja tukemisen tavoitteena on sitouttaa ja motivoida henkilöstö tehtäviin, 

parantaen organisaation tuottavuutta. Tässä henkilöstöjohtamisen roolissa on tärkeässä ase-

massa esimiesten päivittäinen työskentely henkilöstön kanssa ratkaisten heidän haasteita ja 

tarpeita. (Viitala 2009, 30.) Henkilöstöalan organisoitumisesta riippumatta on tulevaisuudessa 

nähtävissä esimiesten roolin ja vastuun kasvaminen henkilöstöasioiden hoitamisessa. (Viitala 

2009, 30.) 

 

Uudistuminen ja muutoksen johtaminen on organisaatiokulttuurin kehittämistä sekä toimin-

taan liittyvien muutoksien läpiviemistä organisaatiossa. Tässä henkilöstöjohtamisen roolissa 

on tärkeä tunnistaa niin organisaation kuin henkilöstön kyvykkyys toteuttaa suunniteltuja 

muutoksia. Henkilöstöalan ammattilaiset ovat näin ollen organisaation muutosagentteja, joi-

den tehtävänä on analysoida jatkuvasti organisaation muutostarvetta sekä suunnitella niiden 

toteuttaminen käytännössä. (Viitala 2009, 30.) 

 

3.3. Henkilöstöjohtaminen osana strategista johtamista 

 

Organisaation strategisen johtamisen tavoite on määrittää yleisellä tasolla toimintastrategian 

avulla organisaation toiminta-ajatus, tavoitetila ja päämäärä sekä se toiminta-alue missä orga-

nisaatio aikoo menestyä (Viitala 2009, 59). Organisaation toimintastrategian tulee vastata 

siihen miksi organisaatio on olemassa (toiminta-ajatus eli missio), mikä on sen päämäärä (mi-

tattavat tavoitteet) ja mihin organisaatio haluaa päästä ja mitkä ovat tarvittavat muutosaskeleet 

(tavoitetila eli visio) asettaen samalla henkilöstöjohtamiselle vaatimuksia ja reunaehdot toi-

mintaan liittyen (Viitala 2009, 59; Suonsivu 2011, 135). 

 

Organisaation ylimmän johdon velvollisuutena on luoda koko organisaatiolle ymmärrys toi-

mintastrategiasta ja visiosta mitä halutaan olla sekä saavuttaa, näin strategiasta tulee toimintaa 

ohjaava jatkuva oppimisprosessi (Viitala 2009, 60; SFS-ISO 30400:2016, 9). Strategisen joh-

tamisen tuotteet voidaan jakaa kolmeen tasoon; yritysstrategia, toimintastrategia ja operatiivi-

set strategiat (Viitala 2009, 61). Yritysstrategia määrittää missä toiminnassa halutaan olla mu-

kana, toimintastrategialla kuvataan miten onnistuminen yritysstrategiassa varmistetaan ja ope-

ratiivisilla strategioilla, kuten henkilöstöstrategia ja logistiikkastrategia, toteutetaan laadittu 

toimintastrategia (Viitala 2009, 61). 
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Henkilöstöjohtamisen ammattilaisten vastuulla on laatia organisaation toimintastrategiaa tu-

keva henkilöstöstrategia. Henkilöstöstrategian on sisällettävä suuntaviivat henkilöstötoiminto-

jen toteuttamiseksi sekä otettava kantaa millainen organisaation henkilöstön tulisi olla lähitu-

levaisuudessa määrän, osaamisen ja rakenteen osalta. (Kauhanen 2006, 23; Viitala 2009, 61.) 

Henkilöstöstrategian henkilöstövision avulla määritetään millainen organisaation henkilöstö 

ja sen osaaminen tulee olla tukeakseen mahdollisimman hyvin toimintastrategian vision saa-

vuttamista (Viitala 2009, 61–62). 

 

Henkilöstöjohtamisen osuus strategisessa johtamisessa on tulosaluekohtaisen henkilöstöstra-

tegian laadinta, jonka osa-alueissa määritetään henkilöstön osaamisen kehittäminen, hankinta, 

suorituksen arviointi, sitouttaminen ja motivaatio, palkitseminen, hyvinvointi ja johtamisen 

kehittäminen. Henkilöstöstrategiassa määritetään organisaation päivittäisjohtamisen periaat-

teet ja henkilöstöpolitiikka (henkilöstökäytännöt). Haasteeksi muodostuu se miten toteutetaan 

henkilöstöjohtamisen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet ja toimenpiteet siten, että ne vievät 

samaan suuntaan. (Viitala 2009, 62.) Strateginen henkilöstöjohtaminen ja henkilöstöstrategia 

voidaan toteuttaa joko yhteensopivuusajattelun (kuva 8) tai voimavaralähtöisten (kuva 9) pe-

riaatteiden mukaisesti. 

 

                   

Kuva 8. Strategisen henkilöstöjohtamisen yhteensopivuusmalli (mukaillen Viitala 

2009, 63) 
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Yhteensopivuusajattelussa henkilöstrategia on täysin linjassa toimintastrategian kanssa, jossa 

organisaation rakenne ja henkilöstöjohtaminen molemmat tukevat toiminta-ajatuksen, tavoite-

tilan ja strategian toteutumista. Henkilöstöstrategiasta näin ollen muodostuu looginen lopputu-

los sisäisten ja ulkoisten vaikutuksien osalta. (Viitala 2009, 62.) Yhteensopivuusajattelun 

haasteeksi muodostuu tilanne, jossa resursseja joudutaan säästämään. Tällöin henkilöstösuun-

nittelun aikajänne on hyvin lyhyt aiheuttaen sen, että ajaudutaan käyttämään kovan henkilös-

tösuunnittelun periaatteita pehmeän henkilöstösuunnittelun sijaan. (Viitala 2009, 64.) 

 

               

Kuva 9. Voimavaralähtöinen ajattelu (Viitala 2009, 65) 

 

Voimavaralähtöisen ajattelun perusidea on se, että henkilöstöstrategia kokonaisvaltaisesti 

ohjaa toimintastrategiaa (kuva 9). Organisaation toimintojen keskeinen tekijä on olemassa 

olevan henkilöstön kehittäminen saavuttaen edun muihin toimijoihin kyvykkyyksillä (osaami-

sella), mitä muut eivät voi kopioida. Voimavaralähtöisessä ajattelussa toteutetaan pehmeää 

henkilöstösuunnittelua osaamisen korostuen pitkällä aikavälillä, kovan henkilöstösuunnittelun 

käyttäminen on varsin tuhoisa tie toiminnalle. (Viitala 2009, 65–66.) 
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3.4. Henkilöstösuunnittelu henkilöstöjohtamisen työkaluna 

 

Henkilöstösuunnittelu on henkilöstöjohtamisen osa-alue, mitä toteutetaan kaikissa yksityisen 

ja julkisen sektorin organisaatioissa koosta riippumatta. Henkilöstösuunnittelu on alimmillaan 

esimiehen toteuttamaa keskustelua alaisten kanssa, jolloin suunnittelun aikajänne on hyvin 

lyhyt ja käytännön toimenpiteet ovat reaktiivisia. Isoissa organisaatioissa on henkilöstöasioi-

den hoitaminen eriytetty henkilöstöalan ammattilaisille, jotka ovat erikoistuneet henkilöstö-

johtamisen eri osa-alueisiin. Tällaisissa organisaatioissa henkilöstösuunnittelu on ennakoivaa 

ja toimenpiteet ovat proaktiivisia. Riskinä isoissa organisaatiossa on kuitenkin henkilöstö-

suunnittelun toteutuminen ”kädestä suuhun”, jolloin joudutaan sammuttamaan tulipaloja reak-

tiivisesti proaktiivisten toimenpiteiden sijasta. (Strömmer 1999, 233; Valtionvarainministeriö 

2005, 34; Kauhanen 2006, 35, 214; Viitala 2009, 56.) 

 

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on vastata organisaation tarpeesta henkilöstön määrän, 

laadun ja kohdentumisen toimintastrategian tavoitteisiin perustuen. Hyvä henkilöstösuunnitte-

lu ottaa kantaa myös henkilöstön hyvinvointiin, päivittäisjohtamiseen, palkitsemiseen, tehtä-

vänkuvausiin ja suoritusten arviointiin. (Strömmer 1999, 236; Viitala 2009, 55–56.) Organi-

saation johtajille henkilöstösuunnittelu tuottaa esimerkiksi seuraavia tietoja päätöksenteon 

tueksi: 

 

 työvoiman tarve (rekrytointi, sisäiset siirrot, irtisanomiset), 

 

 poistumaennuste (eläköityminen, irtisanoutuminen), 

 

 osaamisen siirto-, hankinta- ja kehittämissuunnitelma, 

 

 tehtävien ja toimintojen muutossuunnitelmat (alueellistaminen), 

 

 työn teon ja organisoitumisen muutoksen tarve, 

 

 varamiessuunnitelma, 

 

 henkilöstökustannuslaskelmat, 

 

 seuraaja- ja urasuunnitelma, 
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 henkilöstön hyvinvoinnin toimintasuunnitelma ja 

 

 henkilöstötoimintojen kehittämisen tarve (Strömmer 1999, 234; Valtionvarain-

ministeriö 2005, 35–36; Kauhanen 2006, 36–37; Viitala 2009, 55.) 

 

Henkilöstösuunnittelu voidaan jakaa kovaan ja pehmeään henkilöstösuunnitteluun (kuva 10). 

Kovassa henkilöstösuunnittelussa lähestytään asiaa rationaalisesti henkilöstön määrällisen 

riittävyyden ja tiukan kontrollin kautta, jossa nähdään henkilöstö enemmän kulueränä kuin 

voimavarana. Pehmeä henkilöstösuunnittelu tarkastelee henkilöstöä määrällisen sijasta laadul-

lisesti, jossa henkilöstö nähdään organisaation tärkeimpänä pääomana, jonka osaamista on 

jatkuvasti kehitettävä. Pehmeässä henkilöstösuunnittelussa organisaatiossa on yleensä jatku-

van kehittämisen ja oppivan organisaation periaatteet sekä matala organisaatiorakenne, jossa 

luotetaan alaisten tekevän oikeita ratkaisuja (Salminen 2008, 89–90;Viitala 2009, 50–52.) 

 

                       

 Kuva 10. Kova ja pehmeä henkilöstösuunnittelu (Viitala 2009, 51) 

 

Henkilöstösuunnittelu on henkilöstöjohtamisen työkalu, jonka avulla varmistetaan nyt ja tule-

vaisuudessa organisaation toiminnan tarvitsema sitoutunut, motivoitunut ja osaava henkilöstö 

(Viitala 2009, 50). Henkilöstösuunnittelun yhtenä tavoitteena on mahdollistaa organisaatiossa 

jatkuva kehittyminen ja uudistuminen sekä luoda pohja muutoksien onnistumiselle käytän-

nössä (Viitala 2009, 50). Henkilöstösuunnittelu on organisaation tärkeimpiä toimintastrategi-

an ohjaus keinoja, jonka käytännön toteuttajia ovat esimiehet (Strömmer 1999, 235–236). 

Esimiesten vastuu henkilöstösuunnittelussa on tärkeä, koska juuri he tietävät parhaiten henki-

löstön (alaisten) elämäntilanteen ja toiveet työn suhteen (Viitala 2009, 56). 
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Henkilöstösuunnittelun ollessa organisaation johdon työkalu tulevaisuuden henkilöstövoima-

varojen varmistamiseksi on tarkoituksenmukaista laatia henkilöstösuunnitelmat lyhyelle 

(tarkka/reagoiva/toimeenpanossa), keskipitkälle (valmisteilla) ja pitkälle (karkea) aikavälille. 

Lyhyen aikavälin suunnitelma on meneillään olevan toimintakauden kattava suunnitelma 

(esimerkiksi vuosisuunnitelma), kun keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnitelmat ottavat kan-

taa seuraavaan toimintakauteen tai vaihtoehtoisesti ylivuotisesti enintään kolmen vuoden pää-

hän. (Strömmer 1999, 233–235; Kauhanen 2006, 36; Viitala 2009, 56–58.) Organisaatioilla 

on lakisääteinen velvoite esittää yhteistoimintamenettelyssä vähintään seuraavan toimintakau-

den kattava henkilöstösuunnittelu henkilöstölle tai heidän edustajilleen (Strömmer 1999, 235; 

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 § 16; Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja 

yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä 2007/335 § 11; Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa 

ja laitoksissa 2013/1233 § 12, § 14). 

 

              

Kuva 11. Henkilöstösuunnittelun lähtökohdat (Valtionvarainministeriö 2005, 36) 

 

Kuvassa 11 on kuvattu organisaation henkilöstösuunnittelun peruskehikko ja ydintehtävät, 

jonka perusteella henkilöstösuunnittelu tulisi vähintään toteuttaa. Organisaation edellytykset 

tehdä henkilöstösuunnittelua edellyttää, että sen on tunnettava nykyiset ja lähitulevaisuuden 

tehtävät, jotka pohjautuvat toimintastrategiaan. Henkilöstösuunnittelu ei ole pelkästään henki-

löstön määrällisen tarpeen arviointi vaan siihen sisältyy oleellisesti tehtävien edellyttämän 

osaamisen määrittely ja nykyhenkilöstön tuleva poistuma. Organisaation johtajat ovat vas-

tuussa henkilöstösuunnittelun toteuttamisesta ja seurannasta. (Valtionvarainministeriö 2005, 

36–37; SFS-ISO 30400:2016, 9.) 
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3.5. Lean -johtamisen lyhyt historia 

 

Ford Motor Companyn perustaja Henry Ford yhdisti 1900 -luvun alussa ensimmäisenä vaih-

to-osaperiaatteen, standardoidut työvaiheet ja liukuhihnan käytön autojen valmistuksessa. 

Tämä kehitystyö mahdollisti valmistamaan standardoituja joukkokulutustuotteita massamai-

sesti (virtaava tuotanto) - Fordismi oli syntynyt, mitä pidetään lean ajattelun yhtenä syntyyn 

liittyvistä malleista ja suuresti vaikuttaneista tekijöistä. (Schön 2013, 80–81.) Fordilainen hie-

rarkkinen suurtuotanto alkoi 1970 -luvulla väistyä antaen tietä joustavammalle ja matalam-

malle organisaatiomallille. Toyotan autotehtaan mukaisesti sitä kutsuttiin aluksi toyotismiksi, 

mutta myöhemmin sitä on myös kuvailtu integroiduksi tuotantojärjestelmäksi (Schön 2013, 

308). 

 

Leanin historian alku katsotaan kuitenkin syntyneen Japanissa Kiichiro Toyodan perustaes-

saan Toyota Motor Corporationin (TMC) 1930 -luvulla. Toyota Motor Corporationin perus-

tamiseen liittyen hän vieraili Fordin ja General Motorsin tehtailla ennen toista maailmansotaa 

tutustuen heidän kokoonpanolinjojen toimintaperiaatteisiin (Womack, Jones & Roos 1990, 

48; Modig & Åhlström 2013, 70; Liker 2006, 18, 20). Toisen maailmansodan jälkeen Japanis-

sa kärsittiin resurssien niukkuudesta, jonka seurauksena piti kehittää uusia tuotantomenetel-

miä resurssien tehokkaaseen käyttöön. Vuoden 1950 keväällä Toyota Motor Corporationin 

tuleva toimitusjohtaja Eiji Toyoda lähetettiin Yhdysvaltoihin tutustumaan Fordin River Rou-

gen tehtaiden massatuotantojärjestelmään Detroitiin (Liker 2006 20; Womack ym. 1990, 48–

49). 

 

Eiji Toyodan palattua Yhdysvalloista antoi hän silloiselle tehtaanjohtajalleen Taiichi Ohnolle 

tehtäväksi kehittää Toyotan tuottavuus samalle tasolle kuin Fordilla. Eiji Toyoda oli Fordin 

tehtailla huomannut, että heidän massatuotantojärjestelmänsä ei ollut juurikaan kehittynyt 

1930 -luvun jälkeen. Tuotantojärjestelmä koostui irrallisista prosesseista, joissa valmistettiin 

yksittäisiä, osin viallisia, tuotteita varastoon odottamaan seuraavaa käsittelyä. Taiichi Ohnon 

tehtäväksi tuli kehittää tuotantojärjestelmä, joka oli tuottavuudeltaan samalla tasolla, mutta ei 

kilpailla Fordin kanssa. (Liker 2006, 20–21; Womack ym. 1990, 48–49; Modig & Åhlström 

2013, 70.) Taiichi Ohno uskoi, että tärkeimpänä tehtävänä tehokkuuden parantamiseksi oli 

hallita tuotantolinjan jatkuva virtaus, jonka esikuvana oli Fordin käsityö perinteitä rikkonut 

liikkuva kokoonpanolinja (Liker 2006, 21–22). 
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Toyota Motor Corporation alkoi Taiichi Ohnon johdolla kehittää resursseja tehokkaammin 

käyttävämpää tuotantojärjestelmää, joka perustui oppeihin Fordin massatuotantojärjestelmän 

tuottavuudesta, amerikkalaisten supermarkettien varaston hallinnasta ja kunnioituksesta Toyo-

tan perustajien ajatteluun (jidoka, just-in-time, yksiosaisen virtauksen periaate) (Liker 2006, 

22; Graban 2012, 2-3). Vuosikymmenien kokemuksen ja Toyotan tehtailla toteutettujen ko-

keilujen jälkeen Ohno tiiminsä kanssa kehittivät Toyotan tuotantojärjestelmän (Toyota Pro-

duction System, TPS) (Liker 2006, 22). Toyotan tuotantojärjestelmän (TPS) yhdistettiin lean -

termiin vuosikymmeniä myöhemmin Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) tutkijoi-

den laatimassa artikkelissa The Triumph of the Lean Production system (Torkkola 2015, 13). 

Yleisemmin lean -termi tuli tunnetuksi kirjojen The Machine That Changed the World (Wo-

mack, Jones & Roos 1990) ja Lean Thinking (Womack & Jones 1996), julkaisujen jälkeen 

(Liker 2006, 15). 

 

The Triumph of the Lean Production system artikkelissa John F. Krafcik (1988) analysoi tut-

kimusryhmän tekemiä havaintoja autotehtaiden tuottavuudesta ja laadusta. Tutkimuksessa 

käytiin läpi 70 autotehdasta 14 eri maassa ja havaintojen perusteella osan tehtaiden tuotta-

vuus, kuten Toyotan, erottui selkeästi muista (Torkkola 2015, 13). Autotehtaiden menestys ja 

tuotannon ongelmat eivät olleet pelkästään liitoksissa tehtaan maantieteelliseen sijaintiin tai 

sen käyttämään korkeaan teknologiaan vaan osoitti yhteyden tehtaan suorituskyvyn ja johta-

misperiaatteiden välillä (Torkkola 2015, 13). Tutkimuksen perusteella tehdas kykeni saavut-

tamaan samanaikaisesti erinomaisen laatutason ja korkean tehokkuuden käyttämällä vuoro-

vaikutusta korostavaa henkilöstöjohtamista, oikeaa tuotantostrategiaa ja teknologian hyödyn-

tämistä. (Krafcik 1988, 1, 11.) 

 

The Machine That Changed the World kirjan pohjautuessa autoteollisuuteen väittivät tekijät 

leanin olevan tulevaisuuden johtamisfilosofia ja se kyettäisiin ottamaan käyttöön millä tahan-

sa alalla ympäri maailmaa (Womack ym. 1990, 7-9, 12–15). Leanin periaatteiden käyttäminen 

autoteollisuuden tuotannossa Toyotan mallin mukaisesti soveltaen oli helppoa, mutta hiljal-

leen alkoi kasvaa ymmärrys leanin käytettävyydestä teollisuuden lisäksi palvelualoilla ja tie-

totyössä. 
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3.6. Leanin perusperiaatteet 

 

Leanin perusperiaatteita ovat arvon tuottaminen asiakkaalle, prosessin jatkuva virtaus imuoh-

jauksen periaatteella ja toiminnan jatkuva parantaminen. Lean -ajattelussa organisaation tär-

keimmäksi tehtäväksi muodostuu arvon tuottaminen asiakkaalle toiminnoillaan, jotka voidaan 

jakaa arvoa tuottaviin, tukitoimintoihin ja hukkaan (www.logistiikanmaailma.fi). Organisaati-

on arvoa tuottavat toiminnot ovat asiakkaan tarpeen mukaan muokattua tietoa, palveluita ja 

materiaalia, tukitoiminnot ovat organisaatiolle pakollisia arvon tuottamisen osalta, mutta ne 

eivät lisää toiminnan arvoa asiakkaalle. Hukka on toimintaa, joka ei tuota organisaation toi-

minnassa lainkaan lisäarvoa asiakkaalle tai prosesseille. Toiminnan kehittämisessä lean -

ajattelun mukaisesti tärkeintä on määrittää asiakkaan arvo, tunnistaa arvoa tuottamattomat ja 

tuottavat toiminnot sekä poistamalla kaikki hukka toteuttamalla arvoa tuottavat toiminnot 

virtaustehokkaaksi. (www.logistiikanmaailma.fi.) 

 

Arvo ja arvoketju 

 

Toimintojen virtaustehokkuuden tärkeimmät kaksi ulottuvuutta ovat arvo ja tarve. Arvon tar-

kastelu on toteutettava aina prosessissa virtaavan yksikön näkökulmasta, jolloin organisaation 

prosessien määrittäminen on toteutettava siinä virtaavan yksikön näkökulmasta, eikä vain 

siinä tapahtuvan toiminnan tai muun tekijän mukaan. Prosessissa virtaava yksikkö voi olla 

asiakas (palvelualat) tai tuote (teollisuus), jonka tarpeita pyritään täyttämään organisaation eri 

toiminnoilla. Prosessissa virtaavaa yksikköä kutsutaan virtausyksiköksi, joka voi olla ihmisiä, 

materiaalia tai tietoa. Prosessien virtaustehokkuuden tärkein tekijä on se aika, jolloin siinä 

tuotetaan virtausyksikölle arvoa. Virtausyksikkö saa prosessissa arvoa silloin, kun sille tapah-

tuu siinä jotain ja kun virtausyksikölle ei tapahdu mitään, on se arvoa tuottamatonta (hukkaa) 

toimintaa. (Modig & Åhlström. 2013, 13, 19, 23–24.) 

 

Modig ja Åhlström. (2013, 24–25) korostavat välittömän ja välillisen tarpeen välisen eron 

ymmärtämistä käyttäen esimerkkinä virtausyksiköstä ihmistä. Välittömät tarpeet ovat konk-

reettisia tuloksia (syöpä diagnoosi) ja välilliset tarpeet ovat asian kokemukseen liittyviä (hyvä 

syöpähoito sairaalassa). Virtausyksikön näkökulmasta pääpainon tulisi olla välittömien tar-

peiden tyydyttämisessä unohtamatta välillisiä tarpeita. 

 

http://www.logistiikanmaailma.fi/
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Lean -ajattelussa asiakas määrittää tuotteen tai palvelun laadun ja arvon. Organisaation on 

kuunneltava asiakkaita ja tunnistettava heidän todellinen tarve mistä he ovat valmiita maksa-

maan. Asiakas on nähtävä osana organisaation toimintaa ja prosesseja, jolloin organisaation 

on muututtava ja mukauduttava asiakkaan toiveiden mukaisesti paremman palvelun toteutta-

miseksi. Organisaation on huomioitava toiminnassa lean -ajattelun mukaiset asiakkaan perus-

tarpeet: 

 

- kaikki asiakkaat tarvitsevat erilaista palvelua ja jokaiselle tulee antaa sellaista 

palvelua mitä he tarvitsevat, 

 

- asiakkaiden ongelmat on ratkaistava kokonaisuudessaan ja ratkaisun tulee toimia 

heti, jolloin organisaation on oltava luotettava toimija, 

 

- organisaatio ei saa tuhlata asiakkaan aikaa, koska se on arvokasta, 

 

- asiakkaalle on toimitettava ratkaisu mihin hän haluaa sen, älä pyydä asiakasta 

hakemaan ratkaisua ja 

 

- ratkaise asiakkaan ongelma silloin, kun hän haluaa ja tarvitsee sen. (Torkkola 

2015, 90.) 

 

Resurssitehokkuudesta virtaustehokkuuteen (virtaus ja imuohjaus) 

 

Organisaatioiden yleisesti keskittyessä yksiköiden ja yksilöiden muodostamiin kustannuksiin 

ja tehokkuuteen, poikkeaa lean -ajattelu tästä resurssitehokkuus ajattelusta keskittymällä toi-

minnan jatkuvan virtauksen luomiseen. Lean -ajattelussa tavoitteena on vähentää prosessissa 

esiintyviä viiveitä ja esteitä jatkuvan virtauksen luomiseksi työn teon nopeuden kasvattamisen 

sijaan. (Graban 2012, 152.) 

 

Resurssitehokkaassa organisaatiossa tehtäviä on odottamassa, jolloin työntekijät (resurssit) 

eivät joudu odottamaan niitä ja heidän käyttöaste on korkea näkyen asiakkaalle keskeneräisten 

töiden odotusaikojen kasvuna. Keskeneräisten töiden kasvaminen lisää organisaatiossa jatku-

vaa kiirettä ja henkilöstön hyvinvoinnin heikkenemistä. Virtaustehokkaassa organisaatiossa 

työntekijä (resurssit) voivat joutua odottamaan tehtäviä, joka näkyy asiakkaalle tehtävien no-

peana toteuttamisena ilman henkilöstön hyvinvoinnin heikentymistä. (Torkkola 2015, 57–59.) 
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Modig ja Åhlström (2013, 99–100) kuvaavat organisaation resurssi- ja virtaustehokkuutta 

tehokkuusmatriisin (kuva 12) avulla. Tehokkuusmatriisin kautta voidaan arvioida ja havain-

noida organisaatiota kahden ulottuvuuden mukaisesti onko organisaatiolla 1) suuri vai pieni 

virtaustehokkuus, 2) suuri vai pieni resurssitehokkuus. 

 

                 
Kuva 12. Resurssi- ja virtaustehokkuuden tehokkuusmatriisi (Modig & Åhlström. 

2013, 100–105)5 

 

Torkkolan (2015, 57) mukaan prosessissa oleva vaihtelu on esteenä organisaatiolle optimiti-

lan (kuva 12, keltainen tähti) saavuttamiseksi. Vaihtelun määrä prosessissa rajoittaa organi-

saation mahdollisuuksia toimia ja saavuttaa optimitilaa, jossa se olisi resurssi- ja virtausteho-

kas. Resurssien käytön maksimointi prosessissa ei lisää tehokkuutta (virtausta) vaan päinvas-

toin pidentää asiakkaan odotusaikaa. Prosessissa kulkevan virtausyksikön tulee olla imuohjat-

tu eli tehtävä työ täyttää asiakkaan tarpeen. Prosessissa olevan vaihtelun takia on vaikea ra-

kentaa organisaatiota, joka olisi yhtä aikaa resurssi- ja virtaustehokas. 

 

Työn tekemiseen liittyen organisaatio voi selvittää virtaako työ sen prosesseissa vastaamalla 

yksiselitteisesti seuraaviin kysymyksiin: 

 

                                                        
5
 Punainen katkoviiva kuvaa vaihtelua. Vaihtelun määrän mukaisesti viiva osoittaa missä lokerossa 

organisaatio on (paljon vaihtelua on joutomaa, vähän vaihtelua on ihannemaa).  
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- mistä tiedän, mitä teen seuraavaksi?, 

 

- mistä saan työtehtäväni?, 

 

- kuinka kauan tämän työn tekemiseen saa mennä aikaa? ja 

 

- minne ja milloin toimitan valmiin työni? (Torkkola 2015, 60). 

 

Näillä kysymyksillä selvitetään onko käytössä oleva prosessi tehokas ja onko organisaation 

sisäiset pelisäännöt kaikilla työntekijöillä selvillä. Torkkolan (2015, 60) mukaan kysymykset 

ovat helppoja, mutta niihin vastaaminen ei ole. Yleisesti vastaajien osalta ensimmäisen ja toi-

sen kysymyksen vastaukset sisältävät useita eri vaihtoehtoja, jolloin voidaan sanoa pelisääntö-

jen olevan organisaatiossa epäselviä eikä organisaatiossa ole yleisesti sovittuja rutiineja. Tämä 

ei tarkoita sitä, ettei työntekijä löytäisi työtä tehtäväksi vaan sitä, että työt tulevat sovituista 

kanavista. Lean -ajattelun tavoitteena on optimoida työn etenemistä prosessissa ja organisaa-

tiossa, ei yksittäisen henkilön työtä. 

 

Yhteisillä pelisäännöillä toimintaan liittyen tunnistetaan prosessissa oleva vaihtelua ja voi-

daan joustavasti mukautua siihen. Prosessin muuttaminen organisaatiossa resurssitehokkaasta 

virtaustehokkaaksi ei ole helppoa, mutta sen uudelleen organisoinnilla vapautetaan nopeasti 

lisää resursseja arvoa tuotavan työn tekemiseen. Virtaavan työn osalta yhdessä sovittu toimin-

tamalli ei saa muuttua sen mukaisesti kuka työtä tekee. Organisaation on löydettävä yhteinen 

rytmi ja määrittää selkeät tärkeysjärjestyssäännöt työn tekemiseen liittyen. Esimiesten onkin 

tunnistettava seuraavat asiat: 

 

- tiedätkö mitä työtä työntekijät tekevät?, 

 

- tiedätkö kuinka monta työtehtävää työntekijöillesi tulee päivittäin?, 

 

- tiedätkö kuinka monta työtehtävää työntekijöillä valmistuu päivittäin? ja 

 

- minkä verran työtehtäviä tulee työntekijöille ohi sovittujen virallisten järjestel-

mien? (Torkkola 2015, 60–62.) 

 

Toiminnassa esiintyvään vaihteluun, ylikuormitukseen ja hukkaan perehdytään luvussa 3.7. 

Vaihtelu vaarantaa virtauksen toteutumisen prosesseissa. 
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Jatkuva parantaminen (täydellisyys) 

 

Jatkuva parantaminen on lean -ajattelun tärkeimpiä kulmakiviä, josta yleisesti käytetään ter-

miä Kaizen. Kaizen on japania, joka suomeksi käännettynä tarkoittaa hyvä muutos, muutosta 

parempaan tai pieniä muutoksia. Jatkuva parantaminen on tapa ajatella ja nähdä asioissa sekä 

toiminnoissa jatkuvasti kehittämisen mahdollisuuksia. Jatkuva parantaminen lähtee pienistä 

asioista, jotka ovat kooltaan niin pieniä, että se on kyettävä muuttamaan alle viikossa. (Mann 

2010, 264.) Lean -ajattelun mukaisen toiminnan ei aina tarvitse liittyä isoihin projekteihin 

vaan se on työntekijöiden jatkuvaa päivittäistä toiminnan kehittämistä. Lean -menetelmiä 

(työkaluja), jotka auttavat työntekijöitä tunnistamaan ongelmia ja etsimään niihin ratkaisuja 

on useita kymmeniä eri tarkoituksiin.
6
 Lean -menetelmien käyttö edellyttää organisaatiossa 

henkilöstön jatkuvaa valmentamista ja ohjaamista kehittäen heidän lean osaamista toiminnan 

jatkuvan kehittämisen takaamiseksi. (Graban 2012, 27–28.) 

 

Lean -ajattelussa on pyrittävä luomaan organisaatio, jonka tavoitteena on prosessien virtauk-

sen jatkuva parantaminen. Tämä ei onnistu pelkkien lean -menetelmien avulla toteutettua vir-

tauksen parantamista vaan tavoista, joilla organisaatio pyrkii olemaan jatkuvasti kehittyvä 

organisaatio. Organisaation toteuttaessa jatkuvan parantamisen kulttuuria syntyy sille auto-

maattisesti uutta osaamista, ymmärrystä ja kokemuksia, miten asiakkaiden tarpeet tyydytetään 

mahdollisimman tehokkaasti. (Modig & Åhlström 2013, 152.) 

 

Modig ja Åhlström. (2013, 152) on jakanut organisaation kehittymisen staattiseen ja dynaa-

miseen näkökantaan. Staattisessa näkökannassa organisaatio arvioi itseään mitä on tehnyt 

tässä ja nyt esimerkiksi ”mitä olemme tehneet tässä projektissa?”, kun dynaamisessa näkö-

kannassa organisaation tulee varmistua jatkuvasta parantamisesta, joka voidaan arvioida esi-

merkiksi ”miten varmistamme, että opimme jotain joka päivä?”. Staattisen ja dynaamisen 

näkökanta on kuin kalastaminen: haluanko saada ison kalan vai oppia kalastamaan? Staatti-

sessa näkökannassa nähdään prosesseissa ongelmia (iso kala), jotka pyritään ratkaisemaan 

käyttämällä valtavasti resursseja. Tällöin organisaatio käyttää kaiken voimansa yhden kalan 

pyytämiseen. Lean organisaatio, kuten Toyota, toimii dynaamisen näkökannan mukaisesti 

hyväksyen, että prosesseissa on aina ongelmia ja tärkeämpää on opettaa työntekijät ratkaise-

maan (oppia kalastamaan) ne. Organisaation henkilöstö käyttää aikansa kalastamiseen ja 

mahdollistaa niin isojen kuin pienien kalojen saamisen. (Modig & Åhlström 2013, 152–153.) 

 

                                                        
6
 Lean -menetelmiä on listattu ja kuvailtu www.strategos.com ja www.hartfordtechnologies.com 

http://www.strategos.com/
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Lumijärvi ja Jylhäsaari (2000, 63–66) toteavat jatkuvan parantamisen keskittyvän toiminnan 

kehittämiseen prosessien parantamisen avulla hyvinkin nopeasti, mutta samalla huomioiden 

pitkän aikavälin tavoitteet. Lyhyen aikavälin toiminnan kehittäminen on pikavoittojen tai no-

peiden muutoksien toteuttamista, jotka eivät tuota organisaatiolle hyötyä pitkällä aikavälillä. 

Toiminnasta ja prosesseista on poistettava virheet heti niitä havaittaessa eikä vasta loppuvai-

heessa. 

 

Toyotan toimintaa ohjaa jatkuvan parantamisen ja ihmisten kunnioittamisen filosofiat. Toyo-

talla on henkilöstö velvoitettu etsimään uusia ja parempia ratkaisuja toimintaan liittyvissä 

prosesseissa. Heidän organisaatiokulttuuriin on sisään rakennettuna ajattelu, missä on aina 

tilaa parannuksille, innovaatioille ja kehitykselle. Tämä ajattelu heijastuu heidän mottoonsa: 

”There is always a better way”. (www.toyota.fi.) Toyotan kaltainen näkemys on erittäin kau-

kana siitä jatkuvan parantamisen ajattelusta, jossa pyritään saavuttamaan pikavoittoja toimin-

nan kehittämiseksi pelkkien lean -menetelmien käytöllä (Modig & Åhlström 2013, 152). 

Tuominen (2010, 106–107) muistuttaa lean -ajattelun tuottavan jatkuvia parannuksia toimin-

taan, mutta silti on säilytettävä järjestelmällinen ote organisaatiossa toiminnan kehittämisen 

suunnittelussa ja toteutuksessa. 

 

3.7. Vaihtelu vaarantaa virtauksen toteutumisen prosesseissa 

 

Lean -ajattelussa työn sujuvan virtauksen esteenä on kolme asiaa vaihtelu (mura), ylikuormi-

tus (muri) ja hukka (muda). Näiden kolmen tekijän tunnistaminen ja poistaminen ei saa olla 

tavoite vaan keino päästä päämäärään, virtaukseen. (Torkkola 2015, 23.) Tarkasteltaessa pro-

sessissa olevien tuotteiden, tiedon ja toiminnan arvoa tuottavien ja tuottamattomien (hukka) 

asioiden määrää on selvää, että arvoa tuottamattomia asioita on yleensä enemmän kuin arvoa 

tuottavia (Liker & Meier 2006, 34). Lean -ajattelussa hukan tunnistaminen ja poistaminen on 

tärkeää, mutta se ei saa muodostua toiminnan kehittämisessä pääasiaksi, koska hukkaa muo-

dostuu toimintaan toiminnassa olevan vaihtelun johdosta (kuva 13) Vaihtelun syy on selvitet-

tävä ja ymmärrettävä ennen kuin voidaan toiminnassa oleva hukka tunnistaa ja poistaa. 

(Torkkola 2015, 23, 28.) 
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Kuva 13. Hukan ja ylikuormituksen juurisyy on vaihtelu (Torkkola 2015, 23) 

 

Torkkola (2015, 60–62) toteaa lean -ajattelussa hyväksyttävän ajatus vaihtelun olemassa olos-

ta toiminnassa, joka pyritään ratkaisemaan kehittämällä organisaation kykyä sopeutua siihen 

mahdollisimman hyvin. Työn virtauksen esteenä on myös toiminnassa olevat vaihtelun ja 

ylikuormituksen aiheuttamat hukkatoiminnot, jotka normaalisti ratkaistaan kasvattamalla or-

ganisaation resurssitehokkuutta (työtahtia, henkilöstön määrä). 

 

Kourin (2010, 7, 10–11) mukaan lean -ajattelussa tehokkuuden parantamista ei toteuteta re-

surssitehokkuuden kasvattamisella vaan toiminnassa olevien hukkien poistamisella ja asiak-

kaalle arvoa tuottavan työn maksimoimisella. Hukka on organisaatiossa esiintyviä toimintoja, 

jotka eivät tuota lisäarvoa, mutta kasvattavat kustannuksia, jolloin niiden systemaattisella 

poistamisella organisaation työn laatu ja tehokkuus paranevat (Tuominen 2010, 86). 

 

Vaihtelu on näistä kolmesta tekijästä tärkein (pahin), koska se aiheuttaa prosessin kaksi muuta 

tekijää. Vaihtelua on aina kaikessa toiminnassa ja se estää organisaatiota pääsemästä toimin-

nassaan optimitilaan (kuva 13). (Modig & Åhlström 2013, 40; Torkkola 2015, 23.) Modig ja 

Åhlström (2013, 40) jakavat vaihtelun aiheuttamat syyt kolmeen pääkategoriaan: 

 

- virtausyksiköt; asiakkaat ja heidän erilaiset tarpeet sekä ongelmat, virheellisesti 

täytetyt lomakkeet, joidenkin asioiden pitkä käsittely, 

 

-   resurssit; laitteet (hidas käyttöjärjestelmä) ja työntekijät (motivaatio, 

osaaminen) ja 
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- ulkoiset tekijät; toiminnan kausiluonteisuus ja epätasainen asiakasvirta. 

 

Riippumatta siitä mikä edellisestä kolmesta pääkategoriasta aiheuttaa vaihtelua niin se esiin-

tyy aina ajassa, joka eri virtausyksiköillä prosessissa kuluu. Vaihtelun syy voi olla mikä ta-

hansa, mutta se aina vaikuttaa prosessissa käytettävään aikaan (käsittelyaika, aloitusaika). 

Erityisen haastavaa vaihtelun ymmärtämisestä tulee, kun virtausyksiköt ovat ihmisiä, joiden 

tarpeet ovat toisistaan poikkeavia. Emme myöskään voi välttää ihmisen aiheuttamaa vaihtelua 

prosesseissa, jolloin on vaikea kuvitella mitään prosessia ilman vaihtelua. (Modig & Åhlström 

2013, 41–42.) 

 

Vaihtelun aiheuttama ylikuormitus on joko järjestelmän, ihmisen tai laitteen kuormittumista. 

Järjestelmän tai laitteen ylikuormitus on tyypillistä teollisella alalla, kun taas ihminen on 

olennainen osa toimintaa tieto-, palvelu- ja asiantuntijatehtävissä. Henkilöstön ylikuormittu-

misen seurauksia ovat sairauspoissaolot, huono kyky uudistua ja oppia uutta. Työprosesseissa 

ihmisen vaikutus on merkittävä ja siksi on huolehdittava henkilöstön (työ)hyvinvoinnista, 

jonka avulla voidaan varmistaa toimintojen virheettömyys sekä lean -ajattelun jatkuvan paran-

tamisen toteutuminen. 

 

Yksi keskeinen tekijä organisaation laitteiden, järjestelmien ja henkilöstön ylikuormitukseen 

on toiminnassa olevat keskeytykset. Työtehtävien keskeytyminen, vaihtaminen toiseen tehtä-

vään ja palaaminen takaisin alkuperäiseen tehtävään kasvattaa käsittelyaikaa 30 - 40 prosent-

tia. Organisoimalla töiden tekeminen uudella tavalla (prosessien kehittäminen) voidaan työn 

tekemiseen saada lisää resursseja vähentäen organisaatiossa esiintyvää ylikuormitusta (Tork-

kola 2015, 61–62; Modig & Åhlström. 2013, 56–58.) 

 

Toiminnan ylikuormitus voidaan todeta mittaamalla saapuvan työn määrän ja työn valmistu-

misnopeuden välistä suhdetta eli käyttöastetta
7
. Käyttöasteen kasvaessa yli 80 prosenttiin nos-

taa se keskeneräisen työn määrää ja kuormitusta nopeasti. (Torkkola 2015, 25.) Lean -

ajattelun yhtenä kantavana tekijänä on ihmisten kunnioittaminen, tarkoittaen sitä, että esimie-

het ja johto eivät salli henkilöstön ylikuormittumista vaatimalla kohtuuttomia työsuorituksia, 

pitkiä päiviä tai nopeutta. Lean -ajattelussa ei pyritä nopeuttamaan työntekijän työskentely 

nopeutta vaan tehostamaan työn liikkumista prosessissa nopeammin. (Graban 2012, 23.) 

 

                                                        
7
 Käyttöaste voidaan mitata Kingmanin yhtälön CT=V*U*te avulla, joka mittaa läpimenoaikaa. Yhtälös-

sä CT= läpimenoaika, V= vaihtelu, U= käyttöaste ja t= aika. (Torkkola 2015, 191–198.) 
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Womack & Jones (1996, 15) kuvaavat kirjassaan hukan olevan ihmisen aiheuttamaa toimin-

taa, joka kuluttaa resursseja, mutta ei tuota mitään. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi inhi-

milliset virheet, virheelliset tuotteet, tarpeettomien hyödykkeiden tuottaminen ja varastointi. 

Hukka on toimintaa, joka ei tuota asiakkaalle lisäarvoa, josta olisi valmis maksamaan (Tork-

kola 2015, 25). Liker ja Meier (2006, 34–36), Modig ja Åhlström (2013, 75) ja Torkkola 

(2015, 25–28) ovat määritelleet tehottomuuden tai hukan muodot Toyotan lean -periaatteiden 

mukaisesti seuraaviin seitsemään kategoriaan: 

 

1. Ylituotanto. Ylituotanto on hukan seitsemästä muodosta pahin, koska se aiheuttaa proses-

sien muut ongelmat ja hukan muodot. Ylituotannossa tuotetaan liian aikaisin, liian paljon tai 

varmuuden vuoksi tuotteita asiakkaan tarpeeseen nähden. Tällaisesta ylituotannosta muodos-

tuu muita kustannuksia, kuten varastointi- ja kuljetuskustannuksia sekä henkilöstön tarpeen 

ylimitoitusta. Varastot voivat olla fyysistä materiaalia tai tiedon jonotusta. Asiantuntijatyössä 

ylituotantoa ovat tarpeettomat palaverit, joihin kutsutaan varmuuden vuoksi paljon osallistujia 

ja tehtävien siirtelyä henkilöltä toiselle. Asiantuntijatyössä on palavereiden pitämisen ja tehtä-

vien siirtelyn tarpeellisuus kyseenalaistettava, jolloin voidaan välttää väärästä priorisoinnista 

aiheutuva kiireellisten (ei niin tärkeiden) asioiden hoitamisen sijaan keskittyä tärkeisiin, ei 

niin kiireellisiin asioihin. Jokaisen prosessin vaiheen on tuotettava ainoastaan sitä mitä asiakas 

tarvitsee. 

 

2. Varastot. Varastot peittävät organisaation todelliset ongelmat toiminnassa. Asiantuntija-

työssä varastoja on kaikki keskeneräinen työ, joka on aloitettu, mutta ei vielä saatu tehtyä 

valmiiksi. Tällaisia ovat lukemattomat sähköpostit, raportit, suunnitelmat, asiakirjat ja projek-

tit. Varasto on prosessiin sitoutunutta pääomaa, jonka havaitseminen on hankalaa. 

 

3. Odottaminen. Odottaminen tarkoittaa sitä, että työntekijät joutuvat odottamaan töitä ja 

asiakas palvelua. Työntekijällä on jatkuvasti kiire, mutta hän saattaa joutua odottamaan pro-

sessissa olevan pullonkaulan tai muun syyn takia osaa työstään. Työtehtävien siirtäminen pro-

sessista tai henkilöltä toiselle usein aiheuttaa sen joutumisen jonoon ennen seuraavaa käsitte-

lyä. Odottamista aiheuttaa yleensä tehtävään vaadittavien lisätietojen, hyväksyntöjen ja pää-

töksien viivästyminen. Työn tekeminen on järjestettävä niin, että työntekijä välttyy kaikelta 

odottamiselta. 
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4. Tarpeeton työntekijän tai materiaalin liike. Kaikki toiminta, jonka työntekijä joutuu 

liikkumaan, etsimään ja siirtämään tehtäviinsä liittyen. Tällaista tarpeetonta liikettä on esi-

merkiksi kävely toimistosta toiseen ja tiedon siirtäminen järjerjestelmästä toiseen. Tarpeetto-

maksi liikkeeksi voidaan sisällyttää myös tiedon etsiminen tietojärjestelmistä ja sen lajittelu. 

Työn tekeminen on suunnitteltava siten, ettei työntekijöiden tai tiedon tarvitse tarpeettomista 

siirtyä paikasta toiseen. 

 

5. Siirtäminen. Siiloutuneessa organisaatiorakenteessa tietoa ja tehtäviä siirretään osastolta, 

järjestelmästä tai henkilöltä toiselle, jolloin yhteen työtehtävään käytetään enemmän resursse-

ja kuin olisi tarvetta. Työn vaatiessa eri osaajien tai osastojen välistä keskustelua, tulisi heidät 

sijoittaa organisaatiorakenteesta riippumatta mahdollisimman lähelle toisiaan. Prosessin ja 

työn teon toimivuuden kannalta on organisaation tilaratkaisut toteutettava tarkoituksen mu-

kaisesti. 

 

6. Virheet ja uudelleen tekeminen. Virheellisen toiminnon tekeminen palautuu takaisin uu-

delleen tehtäväksi, jolloin se on käyttänyt kahteen kertaan organisaation kapasiteettia. Tämä 

koskee myös prosesseja, jossa edeltävä vaihe on tehnyt virheen ja seuraava prosessi joutuu 

korjaamaan sen tai palauttamaan takaisin uudelleen tehtäväksi. Työtehtävien uudelleen teke-

mistä aiheuttavat myös keskeytykset, väärinkäsitykset ja häiriöt. Virheet aiheuttavat vaihtelun 

kertymistä koko prosessissa. Prossessien jokaisen vaiheen on vastattava ensimmäisellä kerral-

la tehdystä virheettömästä työstä. 

 

7. Epätarkoituksen mukainen käsittely. Asiakkaan todellinen tarve on tunnettava, koska 

muuten saattaa tehdä ylimääräisiä asioita, joista ei ole hyötä asiakkaalle. Asioiden epätarkoi-

tuksen mukaista käsittelyä on esimerkiksi tarpeettomat raportit, valmistelut, suunnitelmat ja 

kokonaiset prosessit, joita ei kukaan todellisuudessa tarvitse. Tähän lasketaan asioiden teke-

minen isoissa erissä, vaikka asioiden tekeminen pienemmissä kokonaisuuksissa olisi tarkoi-

tuksen mukaisempaa tai käytetään suuria tietojärjestelmiä, kun vaatimattomampi olisi sovel-

tunut todellisuudessa työn tekemiseen. Tämän kaltaista hukkaa esiintyy silloin, kun työnteki-

jällä ei ole tarpeeksi työtä ja hän täyttää työaikansa töiden tarpeettomaan viilaukseen tai ko-

konaisuudessaan tarpeettomien töiden tekemiseen. Prosessissa ei saa käyttää tarpeettoman 

monimutkaisia järjestelmiä tai käyttää aikaa tuotteen tekemiseen enempää kuin asiakas todel-

lisuudessa tarvitsee. 
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Edellä mainittujen seitsemän hukan lisäksi Liker ja Meier. (2006, 36) ovat tunnistaneet kah-

deksannen hukan, mitä kaikki organisaatiot eivät ole tunnistaneet. Tämä hukka on työnteki-

jöiden luovuuden tai työntekijöiden potentiaalin käyttämättä jättäminen. Työntekijöillä on 

paljon ideoita, taitoja, kehitysajatuksia ja toisiltaan oppimismahdollisuuksia, jotka hukataan, 

kun heitä ei kuunnella. Työntekijät voivat olla vapaa-ajallaan urheiluseuran puheenjohtajia tai 

he kykenevät neuvottelemaan asuntolainan pankista, mutta töissä heidän kykyynsä hoitaa vas-

tuullisia tehtäviä ei luoteta. Graban (2012, 38–40) mainitsee myös kahdeksannen hukan, mut-

ta toteaa myös, ettei lean -kirjallisuus ole täysin tunnustanut tätä ”oikeaksi” hukaksi vaan nä-

kee sen sisältyvän seitsemään alkuperäiseen hukkaan. 

 

Organisaation toiminnassa ja prosesseissa ilmenevä hukka on seurausta siinä olevasta vaihte-

lusta. Kyseenalaistamalla nykyiset toimintatavat voi selvittää prosessista pullonkaulat, joissa 

hukka eri muodoissaan aiheuttaa toiminnalle suurta haittaa. Leanin yksi teeseistä on: ”pullon-

kaulassa menetetty tunti on koko organisaatiossa menetetty tunti”. Hukan poistaminen ei kui-

tenkaan voi olla johtajan päämäärä vaan keino päästä päämäärään, virtauksen parantumiseen 

prosesseissa. (Torkkola 2015, 27–28.) Työntekijöiden on otettava toiminnan kokonaisuudesta 

ja työn laadusta vastuu alusta alkaen huolehtien, että kaikki tehdään alusta alkaen oikein. Jo-

kaisella työntekijällä on velvollisuus kehittää toimintaa ja keskeyttää virheellinen tai puutteel-

linen toiminta. Lean -ajattelun tavoitteena on saada oikea tuote, virheettömästi, oikeaan ai-

kaan ja paikkaan asiakkalle toimitettua. (Modig & Åhlström 2013, 76.) 
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4. HENKILÖSTÖJOHTAMINEN PUOLUSTUSVOIMISSA 

 

4.1. Puolustusvoimien johtaminen, ohjaus ja prosessit 

 

Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteutuminen varmistetaan erilaisia johtamisen ja 

ohjauksen menetelmiä hyödyntäen (Pääesikunta 2017a, 3-4). Periaatteena Puolustusvoimien 

ohjauksessa ja johtamisessa tulosyksikköorganisaatiolle tyypillisesti on se, että toimijoita joh-

detaan esimiesten toimesta vertikaalissa suunnassa ja toimintaa ohjataan esikuntien toimesta 

horisontaalissa suunnassa prosessien ja toimialojen avulla (Pääesikunta 2017a, 4). Johtaminen 

ja ohjaus ovat kokonaisuus (kuva 14), jossa esiintyy aina molempia elementtejä (Pääesikunta 

2017a, 4). 

 

                          

Kuva 14. Puolustusvoimien johtamisen ja ohjauksen kokonaisuus (Pääesikunta 

2017a, 5) 
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Puolustusvoimien johtaminen toteutetaan normaali- ja poikkeusoloissa linja-

esikuntaorganisaation mukaisesti korostaen komentajakeskeisyyttä. Puolustusvoimien johta-

minen jaetaan valmiustilojen mukaan tulosjohtamiseen ja operatiiviseen johtamiseen (Pää-

esikunta 2017a, 5-6). Normaalioloissa tulosjohtaminen toteutetaan toiminnan ja resurssien 

suunnittelu ja seurantaprosessia (TRSS) hyödyntäen tulosyksiköiden
8 

toiminnan vaikuttavuu-

den, tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Operatiivinen johtaminen on 

kaikilla tasoilla ja valmiustiloissa toteutettavaa joukkojen ja järjestelmien käyttöä sekä niiden 

käytön suunnittelua (Pääesikunta 2017a, 6-7). 

 

Puolustusvoimissa ohjaus on johtamista tukevaa toimintaa, joka toteutetaan prosessi- ja toi-

mialaohjauksen (kuva 14) menetelmin. Toiminnanohjaus on koko linjaorganisaation poikki-

leikkaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on tuloksellisuuden, kustannustehokkuuden, tuotta-

vuuden ja yhteisten periaatteiden varmistaminen päätöksenteossa (Pääesikunta 2017a, 7). 

Puolustusvoimissa prosessiohjauksella varmistetaan järjestelmällisesti organisaation toimin-

nan tehokkuus ja vaikuttavuus sekä ohjataan pääprosesseja (Pääesikunta 2017a, 7-8). Proses-

siohjaukselle alisteisen toimialaohjauksen
9
 tavoitteena on varmistaa osakokonaisuuksien hal-

linta ja toimintatapojen yhtenevyys (Pääesikunta 2017a, 8). 

 

Puolustusvoimien toiminta on kuvattu organisaation läpileikkaaviin pääprosesseihin (kuva 

15). Puolustusvoimien pääprosessit 1-3 ovat ydinprosesseja, jotka kuvaavat organisaation 

päätoimintaa tai -tuotetta. Pääprosessi 4 on tukiprosessi, jonka päämääränä on mahdollistaa 

organisaation ydinprosessien toteutuminen. (Pääesikunta 2017a, 9-10.) Pääprosessien tar-

kemmat kuvaukset ovat liitteessä 3. 

 

                                                        
8
 Puolustusvoimien tulosyksiköitä ovat Pääesikunta ja alaiset laitokset (PEAL) ja Maanpuolustuskor-

keakoulu (MPKK), Maavoimat (MAAV), Merivoimat (MERIV), Ilmavoimat (ILMAV) ja Puolustusvoimien 
Logistiikkalaitos (PVLOGL) (Pääesikunta 2017a, 6). 
9
 Puolustusvoimien toimialoja ovat henkilöstö-, sotilastiedustelu-, operatiivinen, logistiikka-, suunnitte-

lu-, johtamisjärjestelmä-, koulutus-, talous-, oikeudellinen, tarkastus-, turvallisuus- ja viestintätoimialat 
(Pääesikunta 2017a, 12).  
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Kuva 15. Puolustusvoimien prosessikartta (Pääesikunta 2017a, 10) 

 

Puolustusvoimissa noudatetaan Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) 

antamaa Julkisen hallinnon suositusta 152 (JHS 152) prosessien kuvaamisessa, jonka periaat-

teiden mukaisesti prosessihierarkia jakautuu neljään prosessitasoon ja niitä täydentävään käyt-

töohjetasoon. Prosessien kuvaaminen periytyy alimman tason prosesseista ylimpään. (Pää-

esikunta 2017a, 10; JUHTA 2012, 1, 3, 6-9.) 

 

Puolustusvoimien prosessiohjauksen kokonaisuudesta vastaa Pääesikunnan päällikkö ja pro-

sessien toiminnasta sekä tuloksista vastaavat Pääesikunnan apulaisosastopäälliköt tason 1 pro-

sessien omistajina (kuva 16) (Pääesikunta 2017a, 10). Prosessiohjaus ei poista tai korvaa lin-

ja-esikuntaorganisaation normaalia johtamista suoranaisten esimiesten toimesta. Prosessien 

kuvaamisen periaatteet Puolustusvoimissa on kuvattu liitteessä 4. 

 

Tämän tutkimuksen kannalta tärkein prosessi on neljäs pääprosessi (Tuki- ja palvelutoiminta). 

Prosessi sisältää alaprosessin 4.1 henkilöstöhallinto, joka tuottaa henkilöstöjohtamiseen liitty-

vät perusperiaatteet ja tuotteet, kuten tehtävä- ja seuraajasuunnitelmat sekä tehtävään mää-

räämiset. Puolustusvoimien henkilöstöstrategia antaa henkilöstöhallinnon prosessille toimin-

taa ohjaavia syötteitä. Pääprosessin 4 ohjausnormi on PVOHJEK-PE TUKI- JA PALVELU-

TOIMINTA. (Pääesikunta 2017a, 12, liite 3, 87–89.) 
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4.2. Puolustusvoimien henkilöstöstrategia 

 

Henkilöstöstrategian perusta tulee organisaation toimintastrategiasta toimien johdon työkalu-

na henkilöstöjohtamisen pitkän aikavälin toimenpiteisiin. Julkisen ja yksityisen sektorien 

osalta monesti henkilöstöstrategia on kertasuorituksena tehty asiakirja, joka on hyvin etäinen 

organisaation henkilöstölle. Tämä johtuu yleisesti siitä, ettei organisaatiolla ole käsitystä ta-

voitetilasta, jolloin pitkäjänteiset henkilöstöön kohdistuva kehittäminen puuttuu jääden yksit-

täisiksi yrityksiksi (Valtionvarainministeriö 2008, 39–40.) Henkilöstöstrategia on henkilöstö-

johtamisen strategisen tason kehittämissuunnitelma siitä, miten nyt ja tulevaisuudessa varmis-

tetaan toiminnan osaamis- ja suoritustasot. Henkilöstöstrategian tavoitteet tulee käsitellä vuo-

sittaisen suunnitteluaikataulun yhteydessä asettaen mitattavat tavoitteet ja määrittää vastuut 

toimeenpanosta. (Valtiovarainministeriö 2008, 40–41.) 

 

Puolustusvoimien henkilöstöstrategiassa määritetään henkilöstöjohtamisen tavoitetila ja stra-

tegiset tavoitteet, joiden avulla tuetaan puolustusjärjestelmän pitkäjänteistä kehittämistä. Hen-

kilöstöstrategian tavoitteena on ohjata puolustusvoimien henkilöstöjohtamisen kehittämistä, 

jonka toteutuksen vastuu on esimiehillä, työntekijöillä ja henkilöstöasiantuntijoilla. Henkilös-

töjohtamisen kehittämisen malli perustuu toimiviin prosesseihin, tarvittavaan osaamiseen ja 

näitä tukeviin tietojärjestelmiin ja rakenteisiin. (Valtionvarainministeriö 2005, 94–95.) 

 

Henkilöstöstrategian on sisällettävä selkeä tahtotila henkilöstöä koskevista asioista ja mitkä 

ovat menestystekijöitä niiden taustalla. Henkilöstöstrategiasta on käytävä ilmi miten sen ta-

voitteet mitataan ja mitkä ovat tavoitteiden toteutumista tukevat toimenpiteet. Henkilöstöstra-

tegia on jokaisen organisaation yksilöllinen asiakirja pohjautuen yleisiin henkilöstöjohtamisen 

periaatteisiin eikä sitä voi kopioida toiselta organisaatiolta omaan käyttöön. (Valtionvarain-

ministeriö 2008, 40.) 

 

Puolustusvoimien strateginen suunnittelu tukee organisaation johdon ennakoivaa päätöksen-

tekoa ja luo perusteet puolustusjärjestelmän käytölle sekä pitkäjänteiselle kehittämiselle. Puo-

lustusvoimien strategisen suunnittelun perusteet tulevat lainsäädännöstä, eri selonteoista, oh-

jausasiakirjoista ja hallitusohjelmasta. Puolustusvoimien strategisen suunnittelun kolme pää-

tuotetta ovat Puolustusvoimien tavoitetila, puolustusjärjestelmäkonsepti ja kehittämisohjelma, 

jotka muodostavat yhdessä puolustusvoimien toimintastrategian. Strateginen suunnittelu on 

koko organisaation läpileikkaava kokonaisuus, johon kaikki toimijat kytketään puolustusvoi-

mien pääprosessien avulla. (Pääesikunta 2015, 4-6.) 
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Puolustusvoimien toimintastrategian muodostuessa useasta toisiinsa kytkeytyvistä suunnitte-

lutuotteista on henkilöstöstrategian laatiminen haastavaa. Henkilöstöstrategian tärkein tehtävä 

on tukea toimintastrategian päämäärien toteutumista henkilöstövoimavaroihin liittyvien osa-

kokonaisuuksien osalta. Toimintastrategian laadinnassa on Puolustusvoimien henkilöstöpääl-

liköllä, komentopäälliköllä ja koulutuspäälliköllä vastuu henkilöstövoimavarojen hankinnasta, 

sitouttamisesta ja motivoimisesta sekä osaamisen kehittämisestä (Pääesikunta 2015 liite 1, 1-

5.) 

 

Puolustusvoimien henkilöstöstrategia (HESTRA) sisältää keskeiset periaatteet henkilöstöjoh-

tamisesta ja - hallinnosta, jotka koskevat Puolustusvoimien palkattua henkilöstöä ja asevelvol-

lisia. Puolustusvoimien henkilöstöstrategian tarkoituksena on kuvata tavoitetila (henkilöstövi-

sio) ja sen strategiset vaatimukset sekä käytännön kehittämistoimenpiteet sen saavuttamiseksi 

(kuva 16). (Pääesikunta 2014b, 8-9.) 

 

         

Kuva 16. Puolustusvoimien henkilöstöstrategia strategisista vaatimuksista tavoiteti-

laan (Pääesikunta 2014b, 9) 
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Puolustusvoimien henkilöstöstrategian tavoitetilan saavuttamiseksi on kyettävä tuottaa am-

mattitaitoista henkilöstöä ja suorituskykyisiä joukkoja. Puolustusvoimien tarvitseman ammat-

titaitoisen henkilöstön ylläpitäminen vaatii toimivan ja laadukasta koulutusta toteuttavan kou-

lutusjärjestelmän, kannustavan työyhteisön ja toimivaa henkilöstösuunnittelua. Puolustusvoi-

mien henkilöstön mitoituksen lähtökohtana ovat poikkeusolojen kokoonpanot ja sen tarvitse-

ma osaaminen sekä henkilöstö. (Pääesikunta 2014b, 10–11, 23.) Puolustusvoimien henkilös-

töstrategian osa-alueet ovat henkilöstön määrä ja rakenne, saatavuus ja sitoutuminen, osaami-

nen ja toimintakyky, johtaminen ja vuorovaikutustaidot sekä työskentely- ja toimintatavat 

(Pääesikunta 2014b, 9). 

 

Puolustusvoimien henkilöstön määrä ja rakenne jakautuu normaali- ja poikkeusolojen toimin-

nan mukaisesti. Normaalioloissa Puolustusvoimissa on noin 12 000 tehtävää, jotka jakautuvat 

sotilas- (8 000) ja siviilitehtäviin (4 000). Poikkeusoloissa henkilöstön tarve kasvaa ja asevel-

vollisuuden tuottama reservi on merkittävä osa ja tekijä paikkaamaan sitä. Puolustusvoimien 

henkilöstörakenteessa pyritään huomioimaan strategisen suunnittelun mukana tulevaisuuden 

osaamistarpeet suorituskykyjen kehittyessä. Sotilaallisen maanpuolustuksen määrärahat ja-

kautuvat kolmanneksittain materiaaliin, toimintaan ja henkilöstöön, joka on merkittävä rajoit-

tava tekijä henkilöstön määrän ja rakenteen kehittämisessä. (Pääesikunta 2014b, 13–14.) 

 

Puolustusvoimien toiminnan edellyttämä riittävä ja osaava henkilöstö niin sotilas- kuin siviili-

tehtävissä varmistetaan laadukkaalla rekrytoinnilla sekä tehtävä- ja seuraajasuunnittelulla. 

Rekrytoinnin onnistuminen edellyttää hyvän työpaikan ja työnantajan kuvan luomisen, joka 

mahdollistaa haasteelliset tehtävät ja jatkuvan kehittämisen. Tehtävä- ja seuraajasuunnittelu 

on Puolustusvoimien keino syventää ja laajentaa aktiivisesti henkilöstönsä osaamisen kehit-

tämistä tulevaisuuden haasteita varten. Henkilöstön sitouttaminen Puolustusvoimiin edellyttää 

toimivia palvelussuhteen ehtoja, hyvää työyhteisöä ja haastavia työtehtäviä. (Pääesikunta 

2014b, 14–15.) 

 

Henkilöstön osaaminen varmistetaan kehittämällä oppimisympäristöjä henkilökunnan ja ase-

velvollisten koulutuksessa sekä varmistetaan kouluttavan henkilöstön riittävä määrä. Osaami-

sen kehittämisessä lähtökohtana on poikkeusolojen tehtävien edellyttämän osaaminen, jota 

tuetaan normaaliolojen tehtävien osaamisella. Osaamisen kehittäminen on kytketty kiinteästi 

aktiiviseen tehtävä- ja seuraajasuunnitteluun, jolla henkilöstön ammattitaitoa kehitetään. (Pää-

esikunta 2014b, 15–17.) 
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Puolustusvoimien työskentely- ja toimintatavat ovat keskeisimpiä kehittämiskohteita halutta-

essa kehittää työn tuottavuutta ja tehokkuutta. Tämä edellyttää toimintatapojen yksinkertais-

tamista ja selkiyttämistä, joka on henkilöstöstrategian yhtenä kehittämiskohteena. Toimintata-

poja kehitettäessä on muistettava toimintaympäristön jatkuva muuttuminen ja tulevaisuuden 

teknologioiden hyödyntäminen. On selvää, että automaatiota on hyödynnettävä tulevaisuudes-

sa prosessien oikeissa kohdissa sekä mahdollisuuksien mukaan organisaatiotasoa on madallet-

tava ja samalla yksinkertaistettava hallintoa. (Pääesikunta 2014b, 18–19.) 

 

4.3. Puolustusvoimien tehtävä- ja seuraajasuunnittelu 

 

Puolustusvoimien tehtävä- ja seuraajasuunnittelua toteutetaan kaikilla organisaatiotasoilla 

Pääesikunnan ohjauksessa. Tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessin omistaja on Puolustus-

voimien henkilöstöpäällikkö, jonka alaisuudessa komentopäällikkö koordinoi henkilöstö-

suunnittelun toteutusta yhdessä henkilöstöryhmäpäälliköiden
10

 kanssa (Pääesikunta 2017a, 

liite5). 

 

Tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessiin tulee syötteitä Puolustusvoimien toimintasuunnitel-

masta, henkilöstöstrategiasta, hankkeista ja kehittämissuunnitelmista. Edellä mainittujen li-

säksi vuosittaisen kehityskeskustelun yhteydessä saadaan prosessiin syötteenä henkilöstön 

oma halukkuus eri tehtäviin. Tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessin tuotteina on eri henki-

löstöryhmien, organisaatio- ja tehtävätasojen tehtävä- ja seuraajasuunnitelmat. (Pääesikunta 

2017a, liite 3.) Tehtävä- ja seuraajasuunnittelun karkea vuosittainen toteutus on esitetty ku-

vassa 17. 

 

                                                        
10

 Henkilöstöryhmäpäälliköitä ovat puolustushaarojen esikuntapäälliköt, Maanpuolustuskorkeakoulun 
vararehtori sekä Pääesikunnan osastopäälliköistä koulutus-, johtamisjärjestelmä-, suunnittelu-, logis-
tiikka-, valmius- ja tiedustelupäällikkö (Pääesikunta 2017a, liite 5; Pääesikunta 2018, 32–33) 
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Kuva 17. Tehtävä- ja seuraajasuunnittelun vuosittaiset päätapahtumat (mukaillen: 

Pääesikunta 2018a liite 2). 

 

Puolustusvoimien henkilöstön tarve määräytyen poikkeus- ja normaaliolojen lakisääteisten 

tehtävien toteuttamiseen, joihin henkilöt määrätään koko henkilöstöä koskevan järjestelmälli-

sen tehtävä- ja seuraajasuunnittelun perusteella. (Pääesikunta 2014b, 27; 2018a, 5.) Puolus-

tusvoimien tehtävä- ja seuraajasuunnittelun avulla kehitetään järjestelmällisesti koko henki-

löstön osaamisen kehittymistä eri hallinnon tasoilla toteutettavan suunnittelun perusteella. 

(Pääesikunta 2014b, 27; 2018a, 5.) 

 

Tehtävä- ja seuraajasuunnittelun tehtäväkierron tavoitteena on kaikkien henkilöstöryhmien 

osalta tehtävien keskeytymätön ja ammattitaitoinen hoitaminen, osaamisen tuottaminen poik-

keus- ja normaaliolojen tehtävistä ja työmotivaation ylläpitäminen. (Pääesikunta 2014b, 27–

28; 2018a, 5.) Henkilöstön ammattitaidon monipuolinen karttuminen edellyttää osaamisen 

laajentamista ja syventämistä useissa eri tehtävissä sekä valmiutta paikkakunnan vaihtoon. 

(Pääesikunta 2018a, 18.) Puolustusvoimien eri henkilöstöryhmien tehtäväkierto on esitetty 

liitteessä 5. 
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Puolustusvoimien tehtävä- ja seuraajasuunnittelun erityispiirteenä on Puolustusvoimiin liitty-

vien lakien ja asetuksien asettamat rajoitteet tehtävään määräämiseen ja siirtovelvollisuuteen 

liittyen. Puolustusvoimien tehtävät voidaan täyttää tehtävä- ja seuraajasuunnitelmien, julkisen 

haun, virkajärjestelyiden sisäisen liikkuvuuden tai puolustusvoimien henkilöstöjohdon pää-

töksen perusteella. (Pääesikunta 2018a, 6; Laki puolustusvoimista 2007/551 § 38; Valtioneu-

voston asetus puolustusvoimista 2007/1319 § 16.) 

 

Puolustusvoimien tehtävä- ja seuraajasuunnittelun (kuva 18) tärkeimmät suunnitelmat ovat 

ylemmän johdon (YJS) ja keskitetyt tehtävä- ja seuraajasuunnitelmat (KES, SIVKES, OU-

KES ja AUKES), joita täydennetään hallintoyksiköiden, toimialojen ja puolustushaarojen 

sekä sotilaallisen kriisinhallinnan henkilöstösuunnitelmilla. (Pääesikunta 2018a, 7.) Puolus-

tusvoimien henkilöstön tehtävä- ja seuraajasuunnitelmat on esitetty tarkemmin liitteessä 6. 

 

                 

Kuva 18. Puolustusvoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitelmat 

(4.1.1.henkilöstösuunnitteluprosessi) (Pääesikunta 2017a, liite 4; 2018a, 14–18) 11  

 

                                                        
11

 Maavoimien suunnitelmat (MAAVS), Merivoimien suunnitelmat (MERIVS), Ilmavoimien suunnitelmat 
(ILMAVS) ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen suunnitelmat (PVLOGLS) 
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Pääesikunnan henkilöstötoimiala ohjaa Puolustusvoimissa toteutettavaa tehtävä- ja seuraaja-

suunnittelua (Pääesikunta 2018b, 4). Pääesikunnan komentopäällikkö johtaa kokonaisuudes-

saan Puolustusvoimien henkilöstöä koskevaa suunnittelua kaikissa pääprosesseissa ja ylem-

män johdon tehtävä- ja seuraajasuunnittelussa sekä vastaa kaikista muista keskitetyistä tehtä-

vä- ja seuraajasuunnitelmista. (Pääesikunta 2018b, 5-6; 2018h, 19–20.) Pääesikunnan henki-

löstöosaston henkilöstösektori johtaa keskitettyjen tehtävä- ja seuraajasuunnittelun toteutuk-

sen puolustusvoimissa (Pääesikunta 2018b, 15). Taulukossa 4 on esitetty keskitettyjen tehtä-

vä- ja seuraajasuunnitelmien tehtävien määrät, tehtävätasot ja suunnitelman hyväksyjä (Pää-

esikunta 2018a, 14–16). 

 

Taulukko 4. Puolustusvoimien keskitettyjen tehtävä- ja seuraajasuunnitelmien tehtä-

vien lukumäärä, palkkaluokat ja suunnitelman hyväksyjä 

        

Keskitetty tehtävä- ja seuraajasuunnitelma Tehtävien lukumäärä Tehtävätasot Suunnitelman hyväksyjä

Siviilit 700 x Pääesikunnan komentopäällikkö

Aliupseerit 300 AU7 - AU8 Pääesikunnan komentopäällikkö

Opistoupseerit 300 OTV7 - OTV8 Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö

Upseerit ja erikoisupseerit 1000 JSA 14 - 16, ESJA 14 - 16 Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö  

 

Puolustusvoimien tehtävistä noin 2300 tehtävää (19,2 prosenttia) on suunniteltu keskitetyissä 

tehtävä- ja seuraajasuunnitelmissa niiden kohdistuessa ylempiin tai toiminnan kannalta kriitt i-

siin tehtäviin. Puolustusvoimien henkilöstöstrategian mukaisesti keskitetyt tehtävä- ja seuraa-

jasuunnitelmat toteutetaan seuraajasuunnittelun periaatteella, jolloin kuhunkin tehtävään 

suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan yhdestä viiteen potentiaalista seuraajaa (Pääesikunta 

2018a, 15–17). 

 

4.1. Puolustusvoimien tehtäviin määrääminen 

 

Puolustusvoimien henkilöstörakenne koostuu eri henkilöstöryhmiä
12

 edustavista henkilöistä, 

jotka on nimitetty vakituiseen tai määräaikaiseen virkaan Puolustusvoimissa tehtävien hoita-

miseksi. Puolustusvoimien tehtäväkokoonpano vahvistetaan tulosyksiköittäin Puolustusvoi-

mien toimeenpanoasiakirjassa, jonka yhteydessä tehtävä- ja henkilöstökokoonpano tarkiste-

taan vuosittain (Pääesikunta 2018d, 11–12). Pääesikunnan henkilöstöosasto vastaa Puolustus-

voimien henkilöstökokoonpanon virkojen hallinnasta ja puolustushaarat omista tarkoituksen 

mukaisista tehtäväkokoonpanoista (Pääesikunta 2018d, 12). 

 
                                                        
12

 Upseerit, aliupseerit, opistoupseerit, erikoisupseerit ja siviilit 
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Puolustusvoimien henkilöstön tehtävään määräämisen toimivalta on, kaikkien henkilöstöryh-

mien osalta, määritetty Puolustusvoimia koskevassa lainsäädännössä ja asetuksissa (Pää-

esikunta 2018e, 12). Henkilöstöryhmästä riippuen henkilöstön tehtävään määräämisen toimi-

valta on jakaantunut aina Tasavallan presidentistä hallintoyksikön päällikköön asti. Henkilös-

töryhmien tehtävään määräämisen toimivallat henkilöstöryhmittäin on esitetty liitteessä 7. 

 

Tehtävään määräysprosessin kaikkien henkilöstöryhmien osalta käynnistää hallintoyksikkö, 

jossa on avoin tai avautuva tehtävä (Pääesikunta 2018d, 13). Siviilien osalta tehtävään mää-

rääminen liittyy kiinteästi henkilön virkaan nimittämiseen tai tehtävän vaihtumiseen. Puolus-

tusvoimien palveluksessa olevan siviilihenkilön tultaessa valituksi toisen hallintoyksikön teh-

tävään tai virkaan, tehtävä- ja seuraajasuunnittelun tai sisäisen liikkuvuuden kautta, käynniste-

tään henkilön osalta tehtävään määräysprosessin mukaiset toimenpiteet. (Pääesikunta 2018g, 

13–14.) Tehtävään määräysprosessin periaatteellinen kulku on kuvattu kuvassa 19. Kuva 19 

on mukailtu Puolustusvoimien normeista ja tutkijan omien havaintojen perusteella toimies-

saan Merivoimissa hallintoyksikön henkilöstöpäällikkönä. 

 

         

Kuva 19. Tehtävään määräysprosessi (mukaillen Puolustusvoimien normisto) 

 

Puolustusvoimien tehtävään määräysprosessia ei ole virallisten asiakirjojen perusteella kuvat-

tu. Puolustusvoimien henkilöstöryhmien henkilöstöasioiden hoidon normistosta löytyy aino-

astaan tarkennus Pääesikunnan toteuttamien tehtävään määräyksiin liittyvän esityksen vä-

himmäisvaatimukset (Pääesikunta 2018f, 22–23). Normiston mukaisesti puolustushaarat voi-

vat ohjeistaa tulosyksikön sisällä tehtävään määräysprosessin tarkoituksen mukaisimmalla 

tavalla huomioiden lakien ja asetuksien vaatimuksien täyttyminen (Pääesikunta 2018e, 14). 

 

Tehtävään määräysprosessi (kuva 19) käynnistyy joukko-osaston tarpeesta täyttää avoin tai 

avautuva tehtävä (Pääesikunta 2018e, 13). Puolustusvoimissa avointen tai avautuvien tehtävi-

en täyttäminen voidaan toteuttaa kolmella tavalla: 1) julkinen haku, 2) sisäinen liikkuvuus ja 

3) tehtävä- ja seuraajasuunnitelmat. Taulukossa 5 on esitetty avointen tai avautuvien tehtävien 

täyttämiseen käytettävät kanavat henkilöstöryhmittäin. 
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Taulukko 5. Tehtävien täyttämiseen käytettävät kanavat (pääesikunta 2018c, 12–13; 

2018d, 8-9; 2018e, 13–14;2018f, 11–15; 2018g, 16–17). 

      

Julkinen haku Sisäinen liikkuvuus Tehtävä- ja seuraajasuunnittelu Huom.

Upseerit Kyllä, Kadettikoulu Kyllä, keskitettyjen tehtävä- ja 

seuraajasuunnitelmien ulkopuoliset 

tehtävät

Kyllä, keskitettyjen tehtävä- ja 

seuraajasuunnitelmien mukaisesti

Sisäinen liikkuvuus täydentävä 

järjestelmä tehtävä- ja 

seuraajasuunnittelulle 

Erikousupseerit Kyllä, avoimet tehtävät, jotka eivät 

edellytä aikaisempaa osaamista 

tai kokemusta Puolustusvoimista

Kyllä, tehtävät, jotka edellyttävät 

aikaisempaa osaamista ja 

kokemusta Puolustusvoimista

Kyllä, vaativimmat tehtävät Sisäinen liikkuvuus täydentävä 

järjestelmä tehtävä- ja 

seuraajasuunnittelulle 

Opistoupseerit Ei Kyllä, lähtökohtaisesti kaikki 

tehtävät

Kyllä, vaativimmat tehtävät Sisäinen liikkuvuus täydentävä 

järjestelmä tehtävä- ja 

seuraajasuunnittelulle 

Aliupseerit Kyllä, avoimet tehtävät, jotka eivät 

edellytä aikaisempaa osaamista 

tai kokemusta Puolustusvoimista

Kyllä, tehtävät, jotka edellyttävät 

aikaisempaa osaamista ja 

kokemusta Puolustusvoimista

Kyllä, vaativimmat tehtävät Ilman julkista hakua esimerkiksi 

erikoisjääkärit ja sukeltajat

Siviilit Kyllä, avoimet tehtävät, jotka eivät 

edellytä aikaisempaa osaamista 

tai kokemusta Puolustusvoimista

Kyllä, tehtävät, jotka edellyttävät 

aikaisempaa osaamista ja 

kokemusta Puolustusvoimista

Kyllä, edellyttää osaamista ja 

kokemusta muista 

Puolustusvoimien tehtävistä

Tehtävä- ja seuraajasuunnittelu 

mahdollistaa avoimen tehtävän 

täyttämisen ilman julkista hakua 

 

Tehtävä- ja seuraajasuunnitteluun perustuva tehtävien täyttö on keskeinen tekijä kaikkien 

henkilöstöryhmien kohdalla painottuen kuitenkin vaativimpien tehtävien täyttöön. Sisäisen 

liikkuvuuden tavoitteena on täydentää tehtävä- ja seuraajasuunnittelun tehtävien täyttämistä 

sekä täyttää tehtävät, joissa edellytetään aikaisempaa osaamista ja kokemusta Puolustusvoi-

mien tehtävistä. Upseerien osalta sisäinen liikkuvuus on nähtävä ainoastaan tehtävä- ja seu-

raajasuunnittelun täydentävä järjestelmä niiden tehtävien osalta, jotka eivät ole keskitetyissä 

tehtävä- ja seuraajasuunnitelmissa. Opistoupseereilla lähtökohtaisesti kaikkien tehtävien täyt-

tö perustuu sisäiseen liikkuvuuteen ja tehtävä- ja seuraajasuunnittelun avulla varmistetaan 

osaaminen kaikkein ylimmissä tehtävissä. Avointa hakeutumista käytetään sellaisten tehtävien 

täyttämiseen, jotka eivät edellytä aikaisempaa osaamista tai kokemusta Puolustusvoimista. 

(pääesikunta 2018c, 12–13; 2018d, 8-9; 2018e, 13–14;2018f, 11–15; 2018g, 16–17). 

 

Puolustusvoimien henkilöstöasioiden hoidon normiston perusteella voidaan todeta tehtävään 

määräysprosessin olevan kiinteä osa tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessia sekä Puolustus-

voimien tehtävien täyttämistä. 
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5. CASE: MERIVOIMIEN HENKILÖSTÖTOIMIALAN PROSESSIT 

 

5.1. Merivoimien yleisesittely 

 

Merivoimat on Suomen puolustusvoimien itsenäinen puolustushaara, jonka tehtävänä on soti-

laalliseen maanpuolustukseen liittyen merialueiden valvonta ja alueloukkauksien torjunta, 

meriyhteyksien turvaaminen, sekä merellisten hyökkäyksien torjunta. Merivoimat antaa virka-

apua muille viranomaisille ja toimii aluevalvontaviranomaisena. (Merivoimien esikunta 2014, 

2; 2019, 7.) 

 

Merivoimien komentaja on puolustusvoimain komentajan suoranainen alainen ja johtaa meri-

voimien toimintaa johtoesikuntansa avulla. Merivoimiin kuuluu (kuva 20) Merivoimien esi-

kunta, Merisotakoulu, Uudenmaan prikaati, Rannikkoprikaati ja Rannikkolaivasto. (Pää-

esikunta 2014a, 7, liite 4, 1; 2017b, 5; Merivoimien esikunta 2014, liite 2, 2-3; 2019, 8.) Me-

rivoimissa työskentelee noin 1400 henkilöä (merivoimat.fi). 

 

              

Kuva 20. Merivoimien hallintorakenne (Merivoimien esikunta 2014, liite1, 1) 

 

Merivoimien esikunta on merivoimien komentajan johtoesikunta, jonka tehtävänä on valmis-

tella merivoimien komentajan käskemät ja muutoin laissa merivoimille tai aluehallintoviran-

omaiselle koskevat hallinnolliset asiat. Merivoimien esikunta sijaitsee Turussa. (Merivoimien 

esikunta 2014, liite 2, 3.) 
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Rannikkolaivasto on merivoimien komentajan alainen valmiusyhtymä ja paikallishallintovi-

ranomainen. Rannikkolaivaston tehtävänä on laivastojoukkojen kouluttaminen ja joukkotuot-

taminen sekä osallistuminen merialueen valvontaan ja alueellisen koskemattomuuden turvaa-

miseen sekä ylläpitää öljyntorjuntavalmiutta. Rannikkolaivasto hallintoyksiköitä on sijoitettu 

Turkuun ja Kirkkonummelle. (Merivoimien esikunta 2014, liite 5, 1.) 

 

Rannikkoprikaati on merivoimien komentajan alainen yhtymä ja paikallishallintoviranomai-

nen. Rannikkoprikaatin tehtävänä on rannikkojoukkojen kouluttaminen, joukkotuottaminen ja 

merivalvonta. Rannikkoprikaatin hallintoyksiköt sijaitsevat Kirkkonummella. (Merivoimien 

esikunta 2014, liite 6, 1.) 

 

Uudenmaan prikaati on merivoimien komentajan alainen yhtymä ja paikallishallintoviran-

omainen, joka vastaa ruotsinkielisten asevelvollisten koulutuksesta. Uudenmaan prikaatin 

tehtävänä on rannikkojoukkojen kouluttaminen ja joukkotuottaminen. Uudenmaan prikaatin 

hallintoyksiköt sijaitsevat Raaseporissa. (Merivoimien esikunta 2014, liite 7, 1.) 

 

Merisotakoulu on merivoimien komentajan alainen puolustushaarakoulu, joka vastaa meri-

voimien sotatieteiden kandidaattien ja maistereiden koulutuksesta Maanpuolustuskorkeakou-

lun ohjauksessa. Merisotakoulu vastaa myös merivoimien aliupseereiden sotilasammatillisten 

opintojen toteutuksesta. Merisotakoulu sijaitsee Helsingissä ja Turussa. (Merivoimien esikun-

ta 2014, liite 8, 1.) 

 

5.2. Merivoimien esikunnan henkilöstöosasto 

 

Merivoimien henkilöstöosasto tukee merivoimien komentajaa henkilöstöön liittyvien asioiden 

päätöksenteossa. Henkilöstöosaston vastuulla on henkilöstön määrään, osaamiseen, kohden-

tumiseen ja sitoutumiseen liittyvät kokonaisuudet sekä merivoimien johdon oikeudellisesta 

tuesta ja laillisuusvalvonnasta merivoimissa. Puolustushaarallisten tehtävien lisäksi henkilös-

töosasto vastaa merivoimien esikunnan ja johtovastuullaan olevien kriisinhallintaoperaatioi-

den henkilöstöhallinnosta. (Merivoimien esikunta 2019, 56.) 
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Merivoimien esikunnan henkilöstöosastoa (kuva 21) johtaa osastopäällikkö, joka toimii sa-

malla Merivoimien henkilöstöpäällikkönä. Merivoimien henkilöstöpäällikön vastuulla on 

koulutus-, henkilöstö- ja asevelvollisuus asiat, työ- ja palvelusturvallisuus, toimintakyky, oi-

keudellinen toiminta sekä henkilöstötuki. Merivoimien henkilöstöpäällikkö on työantajavir-

kamies toimien Merivoimien työnantajan edustajana. Merivoimien henkilöstöpäällikkö ohjaa 

henkilöstöalaan liittyviä asioita Merivoimien prosessien omistajien 
13

johtamana pääproses-

seissa. Merivoimien henkilöstöpäällikkö esittelee merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitel-

mat Merivoimien komentajalle ja esikuntapäällikölle. (Merivoimien esikunta 2019, 19, 23, 

56–59.) 

 

            

Kuva 21. Merivoimien esikunnan henkilöstöosaston organisoituminen (Merivoimien 

esikunta 2019, 56) 

 

Tämän tutkimuksen kannalta keskeisin henkilöstöosaston sektoreista on henkilöstö- ja asevel-

vollisuussektori. Henkilöstö- ja asevelvollisuussektori valmistelee ja suunnittelee henkilöstö-

voimavarojen johtamisen Merivoimissa. Sektorin vastuulla on henkilöstön laatuun ja osaami-

seen liittyvien perusteiden tuottaminen Merivoimien osaamisen kehittämiseen liittyen. Meri-

voimien tehtävä- ja seuraajasuunnitelmien suunnittelu, valmistelu, ohjaaminen ja toimeenpa-

no ovat sektorin vastuulla. (Merivoimien esikunta 2019, 60, liite 3.2.) 

 

 

 

                                                        
13

 Merivoimien pääprosessien 1, 2 ja 4 johtaa esikuntapäällikkö ja pääprosessin 3 johtaa operaa-
tiopäällikkö 



       60  

5.3. Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessi- ja tehtävään määrä-

ysprosessi 

 

Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessi ja tehtävään määräysprosessi noudattavat 

periaatteiltaan Puolustusvoimissa asiasta annettuja ohjeita ja määräyksiä. Merivoimilla ei ole 

virallisesti voimassa olevia prosessikuvauksia normitietokannassa (PVPANOS). Merivoimien 

henkilöstöpäällikkö vastaa molemmista prosesseista apunaan henkilöstö- ja asevelvollisuus-

sektori (Merivoimien esikunta 2019, liite 3.2). 

 

Merivoimien henkilöstöosastolla on vuodelta 2011 oleva luonnos esitys, miten Merivoimien 

henkilöstöalan prosessit liittyvät Puolustusvoimien pääprosesseihin. Esityksen tähän tutki-

mukseen liittyvien prosessien osalta prosessien kuvauksien taso on tasolla 2. Merivoimien 

tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessin keskeiset tuotteet ovat hallintoyksiköiden päivitetty 

henkilöstösuunnitelma (HESU), Merivoimien henkilöstösuunnitelma (MERIVS/MERIURA) 

ja keskitettyjen tehtävä- ja seuraajasuunnitelmien (KES) esitykset Pääesikuntaan. Kuvassa 22 

on esitetty Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnittelun periaatteellinen kulku voimassa ole-

van käytännön mukaisesti. 

 

       .  

Kuva 22. Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessi. 
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Tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessin perusteet ja kehityskeskusteluiden toteuttaminen 

ohjeistetaan valtakunnallisesti pääesikunnan toimiesta. Hallintoyksikön henkilöstösuunnitte-

luprosessi on jatkuvaa henkilöstön määrän ja laadun arviointia sekä tehtäväkokoonpanon mu-

kaisten suunnitelmien ylläpitämistä. Puolustushaaran henkilöstösuunnittelun perusta muodos-

tuu hallintoyksiköiden toteuttamaan henkilöstösuunnitteluun. Merivoimien tehtävä- ja seuraa-

jasuunnitteluprosessin kehittäminen edellyttää kaikkien kuvan 22 osaprosessien eri vaiheiden 

avaamista ja kuvaamista tarkoituksen mukaisimmalle prosessikuvaustasolle. 

 

Merivoimien tehtävään määräysprosessi on mekaaninen prosessi, joka etenee Pääesikunnan 

antamien ohjeiden ja määräyksien mukaisesti. Kuvassa 23 on esitetty Merivoimien tehtävään 

määräysprosessi, jossa henkilö siirtyy Merivoimien sisällä hallintoyksiköstä toiseen. Tehtä-

vään määräyksen toimivalta määrittää millä tasolla asian ratkaisu tehdään. 

 

     

Kuva 23. Merivoimien tehtävään määräysprosessi. 

 

Tehtävään määräysprosessi etenee systemaattisesti vaiheesta toiseen, mutta vaiheiden taustal-

la on eri hallintoyksiköiden sisäiset prosessit. Tehtävään määräysprosessin kehittäminen edel-

lyttää yleisen prosessin vaiheiden sekä hallintoyksiköiden sisäisten prosessien kuvaamista 

koko tehtävään määräysprosessin kehittämiseksi. 
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6. LEAN PERIAATTEIDEN JA VIRTAUKSEN TOTEUTUMINEN 

MERIVOIMIEN HENKILÖSTÖTOIMIALAN PROSESSEISSA 

 

Tässä luvussa esitetään kyselytutkimuksen avulla hankitun aineiston analysoinnin havainnot 

lean -ajattelun perusperiaatteiden ja virtauksen toteutumisesta tutkimuksen kohteena olleissa 

Merivoimien henkilöstötoimialan prosesseissa. Luvun alussa kuvataan kyselytutkimuksen 

toteutus ja aineiston käsittelyn periaatteet. Seuraavissa alaluvuissa esitetään lean -ajattelun 

perusperiaatteiden näkyminen Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessissa ja teh-

tävään määräysprosessissa sekä toteutuuko virtaus tehtävään määräysprosessissa. Virtauksen 

toteutumista selvitetään lean -ajattelun keinoin tarkastelemalla prosessissa esiintyvää vaihte-

lua, ylikuormitusta ja hukkaa. 

 

6.1. Kyselytutkimuksen toteutus 

 

Tutkimuksen teoreettinen tausta on esitetty aiemmin kirjallisuuteen ja Puolustusvoimien nor-

mistoon perustuen. Kirjallisuuskatsaus ei muodosta riittävän kattavaa aineistoa tutkittavasta 

asiasta, jolloin on perusteltua täydentää sitä kyselyn avulla tutkittavien prosessien kanssa toi-

mivilta henkilöiltä. Ihminen tiedonlähteenä on ensiarvoisen tärkeä syvällisemmän ymmärryk-

sen saavuttamiseksi tutkittavista prosesseista ja siinä tapahtuvista ilmiöistä. Kyselytutkimuk-

sen väittämät on operationalisoitu lean -ajattelun teoriasta. Tuloksien raportoinnin yhteydessä 

saadusta aineistosta esitetään keskeisimmät taulukot. 

 

Tutkimuksen aineistonkeruun osalta mahdollisia tiedonkeruumenetelmiä tutkimusta suunni-

teltaessa oli kysely ja haastattelu. Kyselytutkimus mahdollistaa vastaajien olla kriittisempiä ja 

avoimempia kuin haastattelussa sekä se on joustavasti toteutettavissa. Haastattelututkimuksel-

la olisi saatu prosesseista syvällisempää tietoa, mutta mahdollisena haittana on haastattelijan 

vaikutus haastateltavien antamiin vastauksiin. Haastattelu olisi mahdollistanut välittömän 

vuorovaikutuksen haastateltavan kanssa epäselvien vastauksien kohdalla. Nyt saatua aineistoa 

tutkijan on analysoitava enemmän ja tehtävä oletuksia mitä vastaajat ovat tarkoittaneet vasta-

uksilla. Kyselyllä saatiin laadullisten kysymyksien avulla tarkkoja havaintoja prosesseista. 
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Prosessien teorian ja käytännön analyysin sekä tutkijan omat kokemukset molemmista Meri-

voimien henkilöstötoimialan prosesseista mahdollisti käyttää tiedonkeruumenetelmänä kyse-

lytutkimusta. Kyselytutkimus mahdollistaa prosessien kanssa toimivien vastaajien analysoida 

prosessia annettujen väittämien perusteella. Kyselytutkimus toteutettiin ja kohdennettiin laaja-

alaisesti kaikkien Merivoimien hallintoyksiköiden henkilöstötoimialoille mahdollistaen ha-

vaintojen tekemisen koko organisaatiosta. Kyselytutkimus mahdollisti yksittäisten prosessissa 

toimivien vastaajien vastauksien perusteella muodostaa analysoitava kokonaisuus koko tehtä-

vään määräysprosessista. 

 

Kyselytutkimus toteutettiin sähköisenä internet -kyselynä (verkkokysely) käyttäen Webropol -

sovellusta. Verkkokysely mahdollisti tiedonkeruun Merivoimien henkilöstötoimialan proses-

seissa toimivilta henkilöiltä mahdollisimman laajasti ja joustavasti. Tässä tutkimuksessa suo-

sitaan yksittäisen henkilöiden tekemiä havaintoja Merivoimien henkilöstötoimialan prosessien 

toimivuudesta, joita voidaan vertailla ja todentaa tutkimuksen teorian perusteella. Saaduista 

havainnoista muodostuu kokonaisuus, joita analysoimalla voitiin muodostaa syvällistä ym-

märrystä ja tietoa prosessin toiminnasta käytännössä. 

 

Tutkimuksen kysely testattiin kolmessa vaiheessa kahdella eri testiryhmällä. Testiryhmien 

antamien havaintojen ja palautteiden perusteella kysely muokattiin ja viimeisteltiin lopulli-

seen muotoon. Tutkimuksen kyselyn saatekirje on esitetty liitteessä 8 ja kysely liitteessä 9. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa testiryhmään kuului kymmenen Puolustusvoimissa palvelevaa hen-

kilöä. Kaksi testiryhmän henkilöistä oli aikaisemmin toiminut Merivoimien henkilöstötoi-

mialalla tutkittavien prosessien kanssa, mutta suurimmalla osalla ei ollut kokemusta henkilös-

tötoimialasta tai tutkittavista prosesseista. Ensimmäisen vaiheen kyselyssä oli 60 väittämää ja 

testiryhmän henkilöiltä pyydettiin palautetta kyselyn teknisestä toimivuudesta ja kysymysten 

asiasisällöstä. Toisen ja kolmannen vaiheen testiryhmässä oli neljä henkilöä yleisesikuntaup-

seerikurssi 59:ltä, jotka antoivat palautetta kyselyn teknisestä toimivuudesta. Toisen vaiheen 

kyselyssä oli 50 ja kolmannen vaiheen kyselyssä 48 väittämää, joita edelleen kehitettiin anne-

tun palautteen perusteella. Tutkimuksen lopulliseen kyselyyn jäi 43 väittämää Merivoimien 

tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessista ja tehtävään määräysprosessista, jotka perustuivat 

lean -ajattelun perusperiaatteisiin. 
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Väittämistä 25:ssä oli mahdollisuus valita yksi tai useampi vaihtoehto, 13:sta väittämässä pys-

tyi vastaamaan sanallisesti avoimeen tekstikenttään ja viidessä kysymyksessä oli useita väit-

tämiä, joissa käytettiin viisiportaista (1-5) Likert -asteikkoa. Likert -asteikon mittarissa vas-

taaja arvio käsitystään väitteen sisällöstä (Metsämuuronen 2008, 60). Likert -asteikon vasta-

usvaihtoehdot olivat 1) täysin eri mieltä, 2) jokseenkin eri mieltä, 3) ei samaa eikä eri mieltä, 

4) jokseenkin samaa mieltä sekä 5) täysin samaa mieltä. Kyselytutkimuksen kyselyyn saatiin 

vastauksia yhteensä 45 sivua (A4) ja avoimiin kysymyksiin sanoja tuli 2080 kappaletta. 

 

Toteutetussa kyselyssä oli neljä osuutta. Ensimmäisessä osuudessa kerättiin vastaajien tausta-

tietoja heidän osaamisesta, kokemuksesta ja koulutuksesta henkilöstötoimialan tehtäviin liit-

tyen (kysymykset 1-8). Toisessa ja kolmannessa osuudessa esitettiin Merivoimien tehtävä- ja 

seuraajasuunnitteluprosessiin (kysymykset 9-18) ja tehtävään määräysprosessiin (kysymykset 

19–29) liittyviä väittämiä, joiden tavoitteena oli selvittää lean -ajattelun periaatteiden esiinty-

minen prosesseissa sekä selvittää prosessien nykytilaa Neljännessä osuudessa esitettiin Meri-

voimien tehtävään määräysprosessiin liittyviä väittämiä, joiden tavoitteena oli selvittää siinä 

esiintyvä vaihtelu, ylikuormitus ja hukka (kysymykset 30–43). Viimeisen osuuden aineiston 

analysoinnin perusteella vastaan tutkimuksen pääkysymykseen. 

 

Kyselyn perusjoukon otoksen (eliittiotos) muodosti Merivoimien eri hallintoyksiköiden hen-

kilöstötoimialalla palvelevat 13 henkilöä. Nämä 13 henkilöä osoitettiin (ei satunnainen otos) 

Merivoimien esikunnan henkilöstöosaston toimesta heidän osaamisen, kokemuksen ja työteh-

tävän perusteella. Kyselystä informoitiin joukko-osastoja henkilöstötoimialan viikoittaisen 

palaverin yhteydessä. Kyselyyn vastaaminen tehtiin nimettömästi eikä ketään kyetä tunnista-

maan vastauksista jälkikäteen. Kyselyn vastauslinkki lähetettiin anonyymisti kaikille vastaa-

jille, eikä lähetetyn viestin perusteella ole mahdollista selvittää kenelle kaikille vastauslinkki 

toimitettiin. Kysely lähetettiin kaikille 13 henkilölle, joista määräaikaan mennessä heistä vas-

tasi 11 henkilöä (taulukko 6). Kyselyn vastausaika oli kolme viikkoa, jonka aikana kyselyn 

vastaanottajille lähetettiin kolme muistutusviestiä.  

 

Kyselyn vastausprosentti oli 85 prosenttia, joka on riittävä antamaan hyväksyttäviä tietoja 

prosesseista ja niiden toiminnasta. Vastausaineisto on tutkijan hallussa. 
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Taulukko 6. Kyselyyn vastaajat palveluspaikoittain 

    
 

Seuraavissa kappaleissa arvioidaan taustatietoihin saatujen vastauksien perusteella vastaajien 

kokemus henkilöstötoimialan tehtävistä sekä osaaminen henkilöstöjohtamisen eri osa-

alueisiin. Arvion tarkoituksena on osoittaa kyselyn vastaajien luotettavuus tämän tutkimuksen 

tiedonlähteinä. 

 

Tutkimuskyselyyn vastanneista 82 prosenttia (n=9) oli saanut sotilaskoulutuksen ja 18 pro-

senttia (n=2) oli suorittanut koulutuksen siviilissä. Sotilaskoulutuksen saaneista vastaajista 44 

prosenttia (n=4) oli opistoupseereita, kun vastaajista 56 prosenttia (n=5) oli upseereita. Vas-

tanneista upseereista 80 prosenttia (n=4) oli esiupseereita ja 20 prosenttia (n=1) yleisesikun-

taupseereita. Kaikista vastanneista 91 prosenttia (n=10) oli palvellut Puolustusvoimissa yli 15 

vuotta. Puolustusvoimien henkilöstötoimialan tehtävissä kaikista vastaajista 73 prosenttia 

(n=8) oli toiminut yli 6 vuotta, joista 25 prosenttia (n=2) oli toiminut yli 15 vuotta. Vastaajista 

27 prosenttia (n=3) oli toiminut henkilöstöalan tehtävistä 1-5 vuotta. 

 

Seuraavien kolmen taulukon (taulukot 7-9) osalta arvioidaan henkilöstön saamaa koulutusta ja 

osaamista henkilöstöjohtamisen osa-alueisiin. Henkilöstön osaaminen ja saatu koulutus pai-

nottuu aineiston (taulukko 7) perusteella henkilöstösuunnitteluun, rekrytointiin ja palvelus-

suhteiden hallintaan. 

 

Taulukon 8 perusteella voidaan todeta henkilöstön saaneen henkilöstöjohtamisen osa-alueisiin 

liittyvän koulutuksen ensisijaisesti Puolustusvoimien tai ulkopuolisen palveluntuottajan to-

teuttamana. Osa vastaajista on suorittanut henkilöstöjohtamisen osa-alueisiin liittyvän koulu-

tuksen muun toimijan järjestämänä.  
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Vastaajista 91 prosenttia (n=10) on suorittanut yli 15 vuorokautta kestäneen henkilöstöjohta-

misen osa-alueiden koulutuksen (taulukko 9), jonka perusteella voidaan todeta saadun koulu-

tuksen liittyneen henkilöiden suorittamiin virkaura- ja täydennyskoulutuskursseihin. Tällaisia 

kursseja henkilöstötoimialaan liittyen ovat henkilöstötoimialan toimialapäällikkökurssi, opis-

toupseereiden jatkokurssin henkilöstölinja ja henkilöstöalan perus- tai täydennysopinnot. 

 

Taulukko 7. Vastaajien saama koulutus henkilöstöjohtamisen eri osa-alueisiin. 

    

 

Taulukko 8. Henkilöstöjohtamisen osa-alueiden koulutuksen toteuttaja. 

    

 

Taulukko 9. Henkilöstöjohtamisen osa-alueiden koulutuksen kesto 
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Aineiston perusteella voidaan todeta Merivoimien henkilöstötoimialalla työskentelevän pää-

sääntöisesti sotilaskoulutuksen saaneita opistoupseereita ja upseereita, jotka ovat saaneet hen-

kilöstöjohtamisen osa-alueiden koulutuksen virkaura- tai täydennyskoulutuskursseilla. Henki-

löstötoimialalla työskentelevät siviilit ovat suorittaneet henkilöstöjohtamisen osa-alueiden 

koulutuksen siviilitutkintoon liittyvänä kokonaisuutena tai Puolustusvoimien toteuttamana 

täydennyskoulutuksena. Vastauksien perusteella voidaan todeta, ettei henkilöstöjohtamisen 

osa-alueiden koulutuksessa hyödynnetä lyhyitä kohdennettuja tietoiskuja tai koulutuksia hen-

kilöstön ja organisaation kehittämiseksi. Taustatietojen arvioinnin perusteella tulevaisuuden 

haaste tulee olemaan opistoupseereiden eläköitymiseen liittyen osaamisvajeen paikkaaminen 

muita henkilöstöryhmiä kouluttamalla. 

 

Aineiston perusteella vastaajien koulutus, kokemus ja osaaminen henkilöstötoimialan eri osa-

alueiden ja tehtävien osalta on hyvin laaja-alaista ja syvällistä. Aineistoon perustuvan arvion 

perusteella vastaajat ovat luotettavia tiedon lähteitä Merivoimien henkilöstötoimialan proses-

seihin liittyvissä asiakokonaisuuksissa. 

 

6.2. Lean -ajattelun perusperiaatteiden toteutuminen Merivoimien henkilöstö-

toimialan prosesseissa 

 

Tässä alaluvussa käsitellään kyselyn toisen ja kolmannen osuuksien vastauksia miten lean -

ajattelun perusperiaatteet toteutuvat 1) Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessissa 

(kysymykset 9-18) ja 2) Merivoimien tehtävään määräysprosessissa (kysymykset 19–29). 

Kysymyksien tavoitteena on tunnistaa lean -ajattelun periaatteiden esiintyminen prosesseissa 

sekä selvittää prosessien nykytila. 

 

Kuinka usein Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnittelu- ja tehtävään määräyspro-

sessia käytetään? Saatujen vastauksien perusteella molempia prosesseja käytetään viikoittain 

henkilöstön käytön suunnitteluun. Vastaajista 91 prosenttia (n=10) ilmoitti käyttävänsä Meri-

voimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessia viikoittain työtehtävien hoitamiseen. Meri-

voimien tehtävään määräysprosessia käytti viikoittain työtehtävien hoitamiseen 100 (n=11) 

prosenttia vastaajista. Saatu aineistosta tukee aiemmin esitettyä havaintoa tehtävään määräys-

prosessin olevan luonnollinen jatkumo tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessille. Prosessien 

käytön viikoittainen käyttöaste on selkeä peruste niiden kehittämiseksi. 
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Miten lean -ajattelun perusperiaatteet toteutuvat Merivoimien tehtävä- ja seuraaja-

suunnitteluprosessissa? Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessi toteutetaan 

vuosittain Pääesikunnan ohjeistuksen mukaisesti. Tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessin 

tuotteet perustuvat hallintoyksiköiden henkilöstösuunnitelmiin, joita päivitetään jatkuvasti 

henkilöstön käytettävyydessä tapahtuvien muutoksien perusteella. Hallintoyksiköiden henki-

löstösuunnitelmien avulla päivitetään vuosittain kaikkien henkilöstöryhmien keskitetyt tehtä-

vä- ja seuraajasuunnitelmat Merivoimien esikunnan johtamana Pääesikunnan hyväksyttäväk-

si. Vastaajien mielestä Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessin tärkein asiakas 

on hallintoyksiköt, joiden tehtäviin suunnitellaan osaamiselta sopivia seuraajia. Taulukossa 10 

on esitetty lean -ajattelun perusperiaatteiden toteutuminen Merivoimien tehtävä- ja seuraaja 

suunnitteluprosessissa väittämien vastaukset. 

 

Taulukko 10. Lean -ajattelun perusperiaatteiden toteutuminen Merivoimien tehtävä- 

ja seuraaja suunnitteluprosessissa. 

    

 



       69  

Vastaajista 64 prosenttia (n=7) piti tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessia selkeänä ja yksin-

kertaisena. Tarkasteltaessa taulukon 11 vastauksia syntyy kuva, ei niin selkeästä ja yksinker-

taisesta prosessista joka osoittaa, ettei prosessin arvovirtaketjun ole täysin selvä kaikille toimi-

joille. Puolustusvoimissa tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessi on normistossa kuvattu tasol-

le 2. Tutkimuksen taustatyön perusteella voidaan todeta, ettei Merivoimilla ole virallisesti 

laadittu prosessikuvausta tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessista. Tehtävä- ja seuraajasuun-

nitteluprosessin ja prosessikuvauksien epäselvyyttä tukee myös se, että vastaajista 45 prosent-

tia (n=5) koki prosessissa tosiasiallisesti tehtävän työn vastaavaan siitä laadittua prosessiku-

vausta. Aineiston perusteella on arvioitava, että prosessin selkeyden ja yksinkertaisuuden 

osalta vastaajat tarkoittivat omaan kokemukseen perustuvaa osaamista prosessista sekä Pää-

esikunnan laatimien normien ohjeistuksen selkeyttä ja yksinkertaisuutta. 

 

Taulukko 11. Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessin tasot. 

    

 

Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessin virtausyksikkö vastaajien mielestä on 

tietoa (54 prosenttia, n=6) tai ihmisiä (45 prosenttia, n=5). Vastaajilla oli mahdollisuus täy-

dentää valintaa avoimessa kysymyksessä, jonka analysoinnin perusteella Merivoimien tehtä-

vä- ja seuraajasuunnitteluprosessin virtausyksikkö on tehtävä- ja seuraajasuunnitelma excel -

taulukkona, jonka päämääränä on yhdistää organisaation tarve sekä henkilöiden osaaminen ja 

halukkuus oikea-aikaisesti. Aineistosta nousi esille myös olemassa olevien prosessikuvauksi-

en puuttuminen tai vanhentuminen sekä käytettävissä olevien suunnittelutyökalujen heikkous 

ennakoivan tehtävä- ja seuraajasuunnittelun toteuttamiseksi. 

 

Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessilla on saatujen vastauksien perusteella 

selkeä tavoite. Selvitettäessä prosessin kahta tärkeintä tavoitetta vastaajien mielestä ne ovat 

puolustushaaran tehtävien täyttäminen (73 prosenttia valitsi) ja yksilön urasuunnittelu (36 

prosenttia valitsi). Vastauksien perusteella hallintoyksikön tehtävien täyttäminen oli vasta 

viidenneksi tärkein tavoite, kun aiemmin vastaajat asettivat sen tärkeimmäksi tehtäväksi. Teh-

tävä- ja seuraajasuunnitteluprosessin periaate on aineiston perusteella vastaajille epäselvä. 
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Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessissa työ ja työvaiheet sekä niihin käytettä-

vä aika vaihtelevat. Tehtävän työn ja työvaiheiden samankaltaisuuden osalta vastaajien mieli-

piteet olivat puolesta tai vastaan. Prosessissa tehtävä suunnittelutyö ja sen eri vaiheet ovat 

hyvin mekaanisia toistuen samanlaisina vuosittain. Selkeän kahtiajaon yksi tekijä voi olla 

vastaajien näkemys omien hallintoyksiköiden toimintatapojen ja prosessien vaihtelu vuosit-

tain, eivätkä he arvioineet prosessia Merivoimien tasolla. Vastaajat olivat yksimielisiä (82 

prosenttia, n=9) prosessiin käytettävän ajan vaihtelusta. Syitä työn, työvaiheiden ja ajan vaih-

telulle prosessissa vastaajien mielestä ovat Merivoimien esikunnan päätöksentekoprosessin ja 

-aikataulujen vakioimattomuus, eri esikuntien välisen yhteistoiminnan ja kommunikoinnin 

puutteellisuus ja pitkän aikavälin tavoitteiden sekä suunnitelmien puuttuminen, jonka johdosta 

toiminta on enemmän reagoimista kuin suunnitelmallista. 

 

Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessiin ei ole vastaajien (91 prosenttia, n=10) 

mielestä ole laadittu sen toiminnan tehokkuutta, taloudellisuutta tai laatua mittaavia mittareita. 

Oikein asetetuilla mittauskohteilla ja mittareilla voidaan havainnoida prosessin kehittämis-

kohteet. Mittareiden puuttuminen osoittaa, ettei prosessin kehittämiselle ole asetettu selkeitä 

tavoitteita tai toteuteta arvoa tuottamattomien toimintojen poistamista. Aineiston perusteella 

64 prosenttia (n=7) vastaajista on samaa mieltä mittareiden puuttumisesta sekä arvoa tuotta-

mattomien toimintojen poistamisesta prosessista. Vastaajien mielestä Merivoimien henkilös-

tön osaamista tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessin osalta ei järjestelmällisesti kehitetä 

osaamisvajeiden poistamiseksi ja toiminnan sujuvoittamiseksi. 

 

Vastaajien mielestä tärkein kehittämiskohde Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnittelupro-

sessin osalta on sen toimintojen vakioiminen. Vakioimisella ensisijaisesti tarkoitettiin eri esi-

kuntien välisten aikataulujen ja suunnittelun yhteensovittamista. 

 

Miten lean -ajattelun perusperiaatteet toteutuvat Merivoimien tehtävään määräyspro-

sessissa? Merivoimien tehtävään määräysprosessi käynnistyy hallintoyksiköiden tarpeista 

täyttää avoin tai avautuva tehtävä. Vastaajien mielestä tehtävään määräysprosessin kohde on 

hallintoyksikön avoin tehtävä tai siihen liittyvä päätösasiakirja, jolla tarvittavan osaamisen 

omaava henkilö määrätään tehtävään oikea-aikaisesti. Aineiston (taulukko 12) perusteella 

Merivoimien tehtävään määräysprosessin tärkein asiakas on määritetty (82 prosenttia, n=9) ja 

vastaajien tarkempien vastauksien perusteella se on hallintoyksikkö (72 prosenttia, n=8). 
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Taulukko 12. Lean -ajattelun perusperiaatteiden toteutuminen Merivoimien tehtävään 

määräysprosessissa. 

    

 

Merivoimien tehtävään määräysprosessin tavoite oli vastaajien (91 prosenttia, n=10) mielestä 

yleisesti selkeä, jonka kahtena tärkeimpänä tavoitteena pidettiin hallintoyksikön tehtävien 

täyttämistä ja yksilön urasuunnittelua. Yksilön urasuunnittelun asettaminen tärkeäksi tavoit-

teeksi tukee aiempaa havaintoja tehtävän määräysprosessin ja tehtävä- ja seuraajasuunnittelu-

prosessin läheisestä yhteydestä sekä henkilöstön prosessien osaamiseen ja tuntemukseen liit-

tyvistä epäselvyyksistä. Tehtävään määräysprosessin virtausyksikön arvon määrittää asiakas 

(hallintoyksikkö), joka tehtävään määräysprosessissa on hallintoyksikön avoimeen tehtävään 

oikea-aikaisesti (välitön tarve) ja oikealla osaamisella (välillinen tarve) määrätty henkilöä ja 

siihen liittyvät asiakirjat. 

 

Merivoimien tehtävään määräysprosessia vastaajista 91 prosenttia (n=10) piti yksinkertaisena 

ja selkeänä. Tarkasteltaessa taulukon 13 vastauksia muodostuu kuva, ettei prosessi ole täysin 

yksinkertainen ja selkeä. Tutkimuksen perusteella tehtävään määräysprosessi on sanallisesti 

ohjeistettu eri henkilöstöryhmien henkilöstöasioiden hoidon normeissa Pääesikunnan laatimi-

en tehtävään määräyksien vähimmäisvaatimuksien osalta, mutta sitä ei ole kuvattu yksityis-

kohtaisesti prosessin työn tai työvaiheiden osalta. 
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Taulukko 13. Merivoimien tehtävään määräysprosessin tasot. 

    
 

Aineiston perusteella voidaan todeta, ettei Merivoimien tehtävään määräysprosessiin ole laa-

dittu mittareita, joilla voidaan mitata prosessissa tehtävää työtä tai siihen kuluvaa aikaa. Tau-

lukon 12 tuloksien perusteella voidaan havaita vastaajien olevan pääosin samaa mieltä, että 

työ tehdään prosessissa samalla tavalla, mutta työhön käytettävä aika vaihtelee. Vastaajien 

mielestä tehtävään määräysprosessissa virtausyksikkö siirtyy sujuvasti prosessin eri vaiheiden 

välillä ja viiveitä aiheuttaa ainoastaan pakollinen hallinnollinen työ. Aineiston mukaan kaksi 

eniten viivettä aiheuttavat prosessin vaiheet ovat yhteistoimintamenettelyyn liittyvät toimin-

not sekä eri esikuntien välillä käytävä suunnittelu ja neuvottelu lausunto-esitys -vaiheen aika-

na kiisteltäessä ”hyvistä työntekijöistä”.  

 

Tehtävään määräysprosessin tavoite on aineiston perusteella selkeä, mutta prosessin tai sen 

henkilöstön kehittämiseksi ei ole asetettu tavoitteita. Vastaajien mielestä prosessissa on eniten 

kehitettävää irrotettavuuslausuntoon liittyvän vaiheen toiminnoissa. Vastaajat kehittäisivät 

yhteistoimintamenettelypöytäkirjan sisältöä informatiivisemmaksi, sisältäen mahdollisimman 

paljon prosessin alkuvaiheen tietoja tehtävään määräämisen osalta. Tämä vähentäisi vastaaji-

en mielestä asiakirjojen laatimista asianhallintajärjestelmässä. Vastaajat näkivät kaikkien hen-

kilöstöryhmien osalta, että sisäisen liikkuvuuden periaatteita tulisi hyödyntää enemmän sekä 

poistaa siitä tarpeettomat hallintoyksiöiden lausuntomenettelyt ajan säästämiseksi. Molemmat 

kehittämisehdotukset edistäisivät tehtävään määräysprosessin ja rekrytoinnin joustavuutta, 

mutta edellyttävät koko prosessin kehittämistä valtakunnallisesti. 
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6.3. Merivoimien tehtävään määräysprosessissa esiintyvä vaihtelu, ylikuormi-

tus ja hukka 

 

Tässä alaluvussa esitellään kyselyn aineiston tulokset Merivoimien tehtävään määräysproses-

sin virtauksesta ja sen esteistä. Tehtävään määräysprosessin virtauksen tarkastelu on toteutettu 

selvittämällä siinä esiintyvää vaihtelua, ylikuormitusta ja hukka. 

 

Mitä vaihtelua esiintyy Merivoimien tehtävään määräysprosessissa? Aineiston (taulukko 

14) perusteella havaittiin prosessissa vaihtelua aiheuttavan eniten työkuorma ja henkilöstön 

osaamiserot. Taulukon 14 perusteella voidaan todeta 91 prosentin (n=10) vastaajista kokevan 

työkuorman vaihtelevan päivittäin, viikoittain ja kuukausittain. Työkuorman vaihtelu johtuu 

pääosin prosessin ja siinä tehtävän työn kausiluontoisuudesta. Prosessin kausiluontoisuuden 

syynä on toiminnan vakioimattomuus eri esikuntien aikataulujen, esittelyiden ja päätöksien 

osalta. Osa vastaajista (64 prosenttia, n=7) piti kiireellisiä työtehtäviä (tulipalot), prosessiin 

liittyviä ja liittymättömiä, yhtenä tekijänä työkuorman vaihtelulle. Prosessiin liittyviä kiireel-

lisiä työtehtäviä syntyy, kun henkilön tehtävään määräämisen kolmen kuukauden tiedok-

sisaannin määräaika lähenee, jolloin koko prosessi tehdään nopeutetusti (vrt. liite 11, upseeri 

3). Aineiston (taulukko 12 ja 14) perusteella voidaan todeta prosessissa tehtävä työ ja siihen 

liittyvien toimintojen olevan pääsääntöisesti vakioituja sekä ennakoitavissa. Työkuorman 

vaihtelu ja prosessin vakioimattomuus liittyvät siinä käytettävään aikaan. Tätä tukee myös 

havainto työn kausiluontoisuudesta, jolloin millään organisaatiotasolla ei ole mahdollisuutta 

vakioida prosessin työhön käytettävää aikaa vaan töitä tehdään silloin, kun niitä on tarjolla. 
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Taulukko 14. Väittämät Merivoimien tehtävään määräysprosessin vaihtelusta. 

    

 

Prosessissa työskentelevien henkilöiden väliset osaamiserot aiheuttavat prosessissa vaihtelua. 

Vaihtelua aiheuttavat osaamiserot muodostuvat prosessin eri vaiheissa toimivien henkilöiden 

osaamisvajeista. Organisaatiossa on henkilöitä, jotka tekevät esimerkiksi yhteistoimintame-

nettelypöytäkirjoja kerran vuodessa, kun taas osa tekee niitä säännöllisesti kuukausittain. Pro-

sessin yksinkertaisen asiakirjojen virheellisyys, joka johtuu yksittäisten henkilöiden osaami-

sen puutteesta, aiheuttaa prosessissa vaihtelua viiveiden muodossa. Asiakirjojen laatimisen 

ohjeistaminen ja virheiden korjaaminen sitoo tarpeettomasti henkilöstötoimialan henkilöstöä 

sekä heidän työaikaa, periaatteessa sama työ tehdään osin kahteen kertaan. 

 

Taulukoiden 12 ja 13 perusteella Merivoimien tehtävään määräysprosessi ja sen toiminnot 

ovat vakioituja, mutta siitä ei voida olla täysin varmoja ilman prosessin toimintaa mittaavia 

mittareita. Vastaajista 73 prosenttia (n=8) oli sitä mieltä, ettei tehtävään määräysprosessiin ole 

laadittu toimintaa mittaavia mittareita. Mittareiden tuloksien analysoinnin perusteella voidaan 

henkilöstöresurssien käyttö kohdistaa eri tehtävien tekemiseen sekä tunnistaa prosessissa 

esiintyvät pullonkaulat. Liitteenä 10 on tilastollinen käyttäytymiskäyrä (Statistical Process 

Control, SPC), joka osoittaa, ettei Merivoimien työkuorma tai organisaation suorituskyky ole 

ennustettavissa. 
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SPC -käyrä perustuu kaikkiin Merivoimien tehtävään määräysprosessin asiakirjoihin (irrotet-

tavuus, lausunto, esitys, päätös) vuoden 2019 maaliskuulta, jotka olivat Merivoimien lähiar-

kistosta. Toteutettu satunnaisnäyte osoittaa prosessin olevan kaoottinen. Liitteenä 11 on sa-

man kuukauden osalta tarkasteltu tehtävään määräysprosessin tuotteiden läpimenoaikoja. Me-

rivoimien sisällä toteutettujen siirtojen hallintoyksiköstä toiseen kestivät irrotettavuuslausun-

nosta päätökseen 43 - 50 vuorokautta. Merivoimista pois siirtyvien osalta nopein läpimenoai-

ka oli 13 vuorokautta, kun hitain oli 109 vuorokautta. Tämä tukee aiempaa havaintoa proses-

sin nopeutetusta toteutuksesta tehtävään määräyksen määräaikojen lähestyessä. Merivoimiin 

siirtyvien osalta läpimenoaika kesti 24 - 38 vuorokautta. Toteutetun satunnaisnäytteen ha-

vainnot vahvistavat näkemystä siitä, ettei Merivoimien tehtävään määräysprosessin toiminta 

ole vakioitu ja ennakoitavissa. 

 

Mitä ylikuormitusta esiintyy Merivoimien tehtävään määräysprosessissa? Taulukon 15 

perusteella vaihteleva työkuorma aiheuttaa prosessissa henkilöstön kuormittumista. Työ-

kuormasta johtuva henkilöstön kuormittuminen ei osoita aiheuttavan henkilöstön sairauspois-

saoloja, mutta aineisto tukee havaintoa prosessin toimintojen ja työn tekemisen tapojen kehit-

tämisen puuttumisesta. Kuormittunut henkilöstö tekee työssään enemmän virheitä ja heidän 

hyvinvointinsa on heikentynyt, jolloin heidän aika kuluu työstä selviytymiseen sen kehittämi-

sen sijasta. Aineiston perusteella voidaan todeta, ettei kuormittuminen kuitenkaan aiheuta 

prosessissa tehtäviä virheitä tai ole syynä puutteellisiin tietoihin asiakirjojen laatimisessa. Hy-

vinvoiva henkilöstö on tärkein tekijä organisaation tehokkuuden toteutumisessa ja kehittämi-

sessä. 

 

Ylikuormituksen voi havaita ainoastaan mittaamalla prosessin käyttöastetta. Vastaajista 73 

prosentin (n=8) mielestä prosessissa ei ole mittareita, jotka mittaisivat prosessin käyttöastetta 

(saapuva työ ja valmistumisnopeus). Työkuorman tai osaamisen vaihtelu ei aineiston perus-

teella aiheuta Merivoimien tehtävään määräysprosessissa ylikuormitusta siinä käytettävissä 

järjestelmissä tai laitteissa 
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Taulukko 15. Väittämät Merivoimien tehtävään määräysprosessin ylikuormituksesta. 

    
 

Mitä hukkaa esiintyy Merivoimien tehtävään määräysprosessissa? Aineiston (taulukko 

16) perusteella Merivoimien tehtävään määräysprosessissa ylituotantoa esiintyy työtehtävien 

ennakointina, joita asiakas ei tarvitse. Työtehtävien ennakointia esiintyy aineiston perusteella 

vähän ja se on lähinnä yksittäisten henkilöiden toteuttamaa. Ennakoidut työtehtävä ovat hen-

kilön tehtävään määräämiseen liittyvien asiakirjojen ja suunnitelmien valmistelua, jotka eivät 

toteudu. Ennakoitujen työtehtävien tarpeellisuuden koki 55 prosenttia (n=6) vastaajista, kun 

vastaajista 36 prosentin (n=4) mielestä ne olivat tarpeetonta työtä, joka ei täytä asiakkaan tar-

peita. 

 

Prosesseissa yleisesti ylituotantoa aiheuttavat tarpeettomat palaverit, joihin kutsutaan tarpeet-

tomia henkilöitä. Aineiston perusteella Merivoimien tehtävään määräysprosessiin ei liity eril-

lisiä palavereita vaan siihen kuuluvat asiat käsitellään Merivoimien henkilöstötoimialan vii-

koittaisessa palaverissa. Merivoimien henkilöstötoimialan palaverit aineiston mukaan kestävät 

keskimäärin 30–60 minuuttia, jonka aikana yhtenä käsiteltävänä kokonaisuutena on Merivoi-

mien tehtävään määräyksien tilanne ja vastuut visuaalisesti yhteisen tilannekuvan muodosta-

miseksi. Vastaajien mielestä tehtävään määräysprosessin tilannekuva näkyy ainoastaan osit-

tain palavereissa ja olisi parempi, jos tilannekuva olisi toimijoiden käytettävissä tarvittaessa 

dashboard -tyyppisenä ratkaisuna. 

 

Aineiston perusteella voidaan todeta, että Merivoimien tehtävään määräysprosessissa esiintyy 

ylituotantoa ainoastaan yksittäisten henkilöiden toteuttamina ennakoituina tehtävinä, joita 

asiakas ei edes tarvitse. 
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Taulukko 16. Väittämät Merivoimien tehtävään määräysprosessin hukasta. 
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Keskeneräinen työ asiantuntijatyössä näkyy työjonoina ja varastoina. Aineiston mukaan teh-

tävään määräysprosessissa ei ole merkittävästi keskeneräistä työtä. Prosessin työtehtävistä 

kaikki aloitetut työtehtävät saadaan valmiiksi. Keskeneräisistä tehtävistä oli muodostunut työ-

jonoja (varastoja) asianhallintajärjestelmän tehtävät -sovellukseen 73 prosentille (n=7) vastaa-

jista. Vastanneista 36 prosentilla (n=4) oli yksi tehtävä, 36 prosentilla (n=4) oli 2-4 tehtävää ja 

27 prosentilla (n=3) oli yli viisi tehtävää työjonossa odottamassa sen aloittamista. Henkilöt, 

joilla oli yli viisi tehtävää keskeneräisenä ilmoittivat keskeneräisyyden syyksi muut kiireelli-

semmät tehtävät, kun muilla vastaajilla syynä oli prosessin muun vaiheen työn valmistumisen 

odottaminen. 

 

Päätöksien, esittelyiden ja tiedon odottaminen olivat aineiston mukaan pääasialliset syyt teh-

tävään määräysprosessissa esiintyvälle odottamiselle. Prosessissa esiintyvä odottaminen tar-

koittaa sitä, että työntekijä joutuu odottamaan työtehtäviä ja asiakas taas joutuu odottamaan 

tuotteen valmistumista. Taulukon 12 perusteella voidaan todeta, ettei tehtävään määräyspro-

sessissa virtausyksikkö (tuote) liiku aina viiveettä prosessin eri vaiheiden välillä. Virtausyksi-

kön sujuvan siirtymisen estyminen prosessissa eri vaiheiden välillä muodostaa työjonoja, jot-

ka aiheuttavat henkilöstön kuormittumista. 

 

Merivoimien tehtävään määräysprosessissa esiintyy ylimääräistä työntekijän tai tiedon liik-

kumista eri sovelluksien, henkilöiden ja osastojen välillä. Vastaajista 91 prosenttia (n=10) 

toteaa käyttävänsä säännöllisesti useita eri järjestelmiä ja sovelluksia tiedon käsittelyyn, esit-

telyyn, lajitteluun ja siirtämiseen. Aineiston perusteella tiedon ja työtehtävien siirtäminen on 

säännöllisempää henkilöiden ja sovelluksien välillä kuin osastojen välillä. Tiedon ja työtehtä-

vien siirtäminen organisaatiossa eri henkilöiden välillä on osoitus tarvittavien tietojen puut-

tumisesta tai osaamiseen hajaantumisesta organisaatiossa, jonka seurauksena organisaatio ei 

kykene minimoimaan tarvittavaa henkilöstöresurssin määrää tehtävien tekemiseksi. Tiedon ja 

työtehtävien siirtäminen eri osastojen välillä on osoitus siiloutuneesta organisaatiorakenteesta, 

jossa tehtävien tekemisen edellyttämä tieto ja osaaminen ovat hajautuneet. Aineiston perus-

teella prosessin työtehtävät edellyttää eri osaajien välistä yhteistyötä, jolloin tarkoituksen mu-

kaisinta on sijoittaa heidät mahdollisimman lähelle toisia organisaatiorakenteesta riippumatta. 

 

Tehtävään määräysprosessin eri vaiheissa tehtävä työ on pääsääntöisesti virheetöntä, mutta 

tehtäviä joudutaan tekemään tai aloittamaan uudelleen erilaisten keskeytyksien johdosta. Lä-

hes kaikki vastaajat (72 prosenttia, n=8) ilmoittivat joutuvansa säännöllisesti keskeyttämään 

prosessiin liittyvien työtehtävien tekemisen. 
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Aineiston perusteella kolme tärkeintä syytä työn tekemisen keskeytyksille olivat 1) tärkeämpi 

tai kiireellisempi työtehtävä, 2) puhelun, sähköpostin tai lync -viestin keskeytys ja 3) työteh-

tävän tekemiseen liittyvän tiedon puuttuminen ja sen etsiminen. Keskimääräinen kesto kes-

keytykselle oli 0-30 minuuttia ja tehtävään uudelleen aloittamisen kesto oli 0-30 minuuttia. 

Työpäivän aikana voi mahdollisesti olla useita keskeytyksien aiheuttamia viiveitä prosessissa, 

jotka huonoimmassa tilanteessa aiheuttavat 60 minuutin tauon koko prosessissa. Tehtävien 

uudelleen tekeminen vie kaksinkertaisen määrän aikaa keskeytyksistä johtuen. Uudelleen te-

kemiseen liittyy myös virheettömyys, joka tarkoittaa työn tekemistä ensimmäisellä kerralla 

oikein, eikä prosessin muissa vaiheissa ole enää tarvetta tehdä työtä uudestaan tai korjata niitä 

virheiden takia. 

 

Lähes puolet vastaajista (45 prosentin, n=5) oli sitä mieltä, että tehtävään määräysprosessissa 

laaditaan usein tarpeettomia raportteja, tarkistuksia ja työvaiheita, joista ei ole hyötyä proses-

sin seuraavalle vaiheelle tai asiakkaalle. Epätarkoituksenmukainen ja tarpeettomien asioiden 

laatiminen prosessissa on osoitus, ettei työntekijällä ole tarpeeksi prosessiin liittyvää oikeaa 

työtä tai työn tarvittavaa laatua ei ole määritetty. Tämä ei tarkoita, ettei työntekijä olisi kiirei-

nen työtehtävistä johtuen vaan sitä, että hän viimeistelee tuotetta tarpeettomasti loputtomiin. 

 

6.4. Yhteenveto kyselyn tuloksista 

 

Tämän luvun tavoitteena on esittää kyselyn avulla kerätyn aineiston tulokset ja havainnot. 

Luvun alussa arvioidaan molempien prosessien osalta niiden käyttö, yleiset havainnot ja lean 

perusperiaatteiden esiintyminen. Tämän jälkeen vastataan tutkimuksen apukysymyksiin kerä-

tyn aineiston perusteella. Tutkimuksen apukysymykset olivat: 

 

Mitä vaihtelua esiintyy Merivoimien tehtävään määräysprosessissa? 

 

Mitä ylikuormitusta esiintyy Merivoimien tehtävään määräysprosessissa? 

 

Mitä hukkaa esiintyy Merivoimien tehtävään määräysprosessissa?  

 

Tutkimuksen pääkysymykseen ”Miten virtaus toteutuu Merivoimien tehtävään määräyspro-

sessissa?” vastataan apukysymyksien vastauksien perusteella johtopäätöksissä (luku 7). 
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Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessi ja tehtävään määräysprosessi ovat mo-

lemmat tärkeässä roolissa Merivoimien henkilöstön käytön suunnittelussa, johtamisessa ja 

toimeenpanossa. Tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessi on alustava suunnitelma henkilöstön 

käytöstä vuodeksi kerrallaan, jonka toimeenpano toteutetaan tehtävään määräysprosessin tuot-

teiden avulla. Aineiston perusteella voidaan todeta vastaajien näkevän tehtävään määräyspro-

sessin selkeänä jatkumona tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessille. Tätä havaintoa tukee 

myös kyselystä saatujen vastauksien samankaltaisuus sekä samojen haasteiden esille tuomi-

nen molempien prosessien osalta. Kyselystä saatujen tuloksien perusteella molemmat proses-

sit ovat aktiivisessa käytössä viikoittain. Tämä sitoo henkilöstöresursseja prosessien käyttöön 

ja tehtävien toteuttamiseen, jolloin molempien prosessien kehittäminen tulisi olla tavoitteellis-

ta tehokkuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Prosessien kehittäminen mahdollistaa hen-

kilöstöresurssien kohdentamisen muihin työtehtäviin. 

 

Merivoimien molempien prosessien osalta puuttuu selkeä yhteinen ymmärrys niiden tär-

keimmästä asiakkaasta sekä asiakkaan välittömistä ja välillisistä tarpeista. Tämä edellyttää 

Merivoimissa molempien prosessien osalta tärkeimmän asiakkaan tunnistamista ja prosessi-

sen arvovirtaketjun kuvaamista asiakaslähtöisesti. Tällä hetkellä prosesseja ei ole kuvattu, 

jolloin niiden toiminnat eivät ole vakioituja. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa Merivoimissa 

ja sen hallintoyksiköissä tehdään sama asia tai tehtävä viidellä eri tavalla. Prosessikuvauksien 

laatiminen asiakaslähtöisesti tasolta 1 tasolle 5 saakka tuo esille prosessien eri vaiheiden työ-

tehtävien tarkoituksellisimman toteutustavan ja niiden toteuttamiseen tarvittavan ajan, joiden 

perusteella prosessit voidaan vakioida sekä kehittää. Prosessien vakiointi vakauttaa prosessit 

tuoden esille niissä olevat arvoa tuottamattomat toiminnot, joka mahdollistaa prosessin jatku-

van parantamisen sekä henkilöstöresurssien kohdentamisen tarkoituksenmukaisesti.  

 

Lean -ajattelun periaatteet toteutuvat osittain tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessissa. Pro-

sessin tuote on eri henkilöstöryhmien hallintoyksiköiden henkilöstösuunnitelmat ja valtakun-

nalliset keskitetyt tehtävä- ja seuraajasuunnitelmat, jotka molemmat toteutetaan excel -

taulukkona. Näiden suunnitelmien arvon määrittelee sisäinen (hallintoyksikkö, puolustushaa-

ra) ja ulkoinen (pääesikunta) asiakas. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ainoastaan Merivoimi-

en tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessia, jonka asiakas on hallintoyksikkö. Hallintoyksikön 

näkökulmasta prosessin tuotteiden arvo on sen tehtävien täyttämiseksi oikea-aikaisesti suun-

niteltu oikean osaamisen omaava seuraaja. Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnittelupro-

sessi vastaa hyvin asiakkaan välillisiin ja välittömiin tarpeisiin, mutta haasteellisinta on tehty-

jen suunnitelmien toteuttaminen käytännössä. 
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Tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessin asiakkaan kokema arvo on tunnistettu, mutta arvo-

virtaketjua ei ole kokonaisuudessaan tunnistettu . Arvovirtaketjun tunnistamisen edellytykse-

nä on prosessin ja sen eri vaiheiden kuvaaminen kaikille prosessikuvaustasoille. Prosessin 

sanallinen kuvaus voi olla kokemukseen perustuen riittävä, mutta kuvaamalla visuaalisesti 

prosessin arvovirtaketju voidaan prosessin toiminta ymmärtää vielä paremmin. Prosessien 

toiminnan arvioiminen edellyttää tarkoituksen mukaisten toimintaa mittaavien mittareiden 

laatimista. Aineiston perusteella Merivoimissa on kuvattava tehtävä- ja seuraajasuunnittelu-

prosessi kaikille tasoille sekä laadittava sen toimintaa mittaavia mittareita, tehokkuuden, ta-

loudellisuuden ja laadun parantamiseksi. 

 

Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessin merkittävimmät virtauksen esteet ovat 

prosessin toimintojen vakioimattomuus ja eri esikuntien välillä tapahtuva perusteiden odotta-

minen. Ideaalitilanteessa prosessin virtausyksikön pitäisi siirtyä eri vaiheiden välillä saumat-

tomasti imuohjauksen periaattein. Haasteellista koko tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessis-

sa on se, että se käynnistyy ilman asiakkaan varsinaista tarvetta. Tehtävä- ja seuraajasuunnit-

teluprosessi käynnistyy vuosittain ylemmän johtoportaan käskemänä, vaikka hallintoyksiköt 

ja yksilöt olisivat vallitsevaan tilanteeseen tyytyväisiä. Lean -ajattelun ytimessä on asiakkaan 

tarpeen tyydyttäminen ja tarpeettomien suunnitelmien laatimisen välttäminen. Tällä hetkellä 

tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessi käynnistyy ilman asiakkaan (hallintoyksikkö, puolus-

tushaara) tarvetta, jossa laaditaan suunnitelma, joka ei välttämättä koskaan toteudu. 

 

Täydellisyyteen pyrkiminen on lean -ajattelun yksi kantavia periaatteita. Täydellisyyteen pyr-

kinen tarkoittaa sitä, että joka päivä henkilöstä kaikilla tasoilla pyrkii miettimään miten voin 

tehdä asiat paremmin. Täydellisyyteen pyrkiminen edellyttää tavoitteellista toimintaa proses-

sin työn tekemisen tapojen ja henkilöstön osaamisen kehittämisen osalta. Aineiston perusteel-

la Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessia ei aktiivisesti kehitetä kummankaan 

asian osalta. Aineiston analysoinnin perusteella jäi kuva, että prosessi ja sen vaatimat tehtävät 

toteutetaan, koska ne on käsketty toteuttaa. 

 

Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessissa toteutuu lean -ajattelun periaatteista 

parhaiten prosessin tuotteen arvon määrittely ja arvovirtaketjun tunnistaminen, vaikka niissä 

on aiemmin esitettyjä puutteita. Heikoiten prosessissa toteutuvat lean -ajattelun periaatteista 

virtaus, imuohjaus ja täydellisyyteen pyrkiminen. 
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Merivoimien tehtävään määräysprosessin tärkein asiakas on hallintoyksikkö, jonka avointa tai 

avautuvaa tehtävää täytetään tehtävä- ja seuraajasuunnitelmien perusteella. Asiakkaan koke-

ma arvo tehtävään määräysprosessissa on tehtävän täyttäminen oikea-aikaisesti oikeanlaisen 

osaamisen omaavalla henkilöllä. Prosessin arvovirtaketju on selkeämmin ymmärretty kuin 

tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessin osalta. Tämä voi johtua siitä, että tehtävään määräys-

prosessissa tehdyillä tuotteilla on konkreettista vaikutusta henkilöstön siirtoihin. Merivoimien 

halutessa parantaa ja tehostaa prosessin toimintaa on koko arvovirtaketju kuvattava asiakas-

lähtöisesti hallintoyksiköiden prosesseista alkaen. 

 

Tehtävään määräysprosessi toimii imuohjautuvasti prosessin seuraavan vaiheen vaatiessa 

edellisessä vaiheessa valmistuvaa tuotetta. Tehtävään määräysprosessissa tuote tehdään vaihe 

kerrallaan asiakkaan tarpeen mukaisesti. Imuohjautuvuudesta huolimatta prosessissa ei toteu-

du jatkuvan virtauksen periaate. Tuotteen sujuvaa siirtymistä vaiheesta toiseen viivästyttää 

asiakirjojen, esittelyiden ja päätöksien odottaminen. Aineiston perusteella tehtävään määräys-

prosessia on Merivoimissa kehitetty ketterämmäksi sujuvoittamalla prosessin alkuvaiheen 

asiakirjojen liikennettä, mutta varsinaisesti jatkuvaa kehittämistä tai täydellisyyteen pyrkivää 

toimintaa siinä ei ole tunnistettavissa. 

 

Merivoimien tehtävään määräysprosessissa lean -ajattelun periaatteista toteutuvat parhaiten 

arvon määrittely, arvovirtaketjun tunnistaminen ja imuohjaus. Täydellisyyteen pyrkiminen ja 

jatkuva virtaus toteutuvat heikommin. 

 

Seuraavissa kappaleissa vastataan kyselytutkimuksen aineiston ja tehtyjen havaintojen perus-

teella tutkimuksen apukysymyksiin liittyen tehtävään määräysprosessin vaihteluun, ylikuor-

mitukseen ja hukkaan. 

 

Mitä vaihtelua esiintyy Merivoimien tehtävään määräysprosessissa? Merivoimien tehtä-

vään määräysprosessissa vaihtelu esiintyy työkuorman epätasaisena jakautumisena ja henki-

löstön prosessiin liittyvinä osaamiseroina. Aineiston perusteella työkuorman epätasainen ja-

kautuminen on seurausta työn kausiluontoisuudesta, joka esiintyy työtehtävissä ja niihin käy-

tettävässä ajassa. Keskeinen havainto on avointen ja avoimien tehtävien täyttämisen ajankoh-

tien vakioimattomuus, jolloin tehtävään määräysprosessin työtä tehdään epäsäännöllisesti 

vuoden kaikkina aikoina. 

 



       83  

Tehtävään määräysprosessiin liittyy eri tasoilla toteutettavia valmisteluita ja esittelyitä, joiden 

perusteella toimivaltainen henkilö tekee päätöksiä. Esittelyiden ja päätöksien saamisen edelly-

tyksenä on päättäjän aikataulujen yhteensovittamista prosessin tehtävien valmistumisen kans-

sa. Pääsääntöisesti prosessin tehtäviä on laadittu useita valmiiksi, jolloin päättäjälle esitellään 

yhdellä kertaa monta päätöstä tehtäväksi, aiheuttaen suuren määrän työtä yhdellä kertaa pro-

sessin seuraavalle vaiheelle. Tehtävän määräysprosessin työkuorman määrään ja tehtävien 

valmistumiseen vaikuttavat myös muut kiireelliset tehtävät sekä käytössä olevat henkilöstö-

resurssit. Henkilöstön osaamiserot eivät vaikuta yhtä merkittävästi prosessin vaihteluun kuin 

työkuorma, mutta osaamiserot aiheuttava prosessissa esiintyviä viiveitä. Osaamisvajeiden 

vähentäminen edellyttäisi koulutuksien pitämistä tehtävään määräysprosessista koko henki-

löstölle. 

 

Mitä ylikuormitusta esiintyy Merivoimien tehtävään määräysprosessissa? Merivoimien 

tehtävään määräysprosessissa ylikuormitus kohdistuu henkilöstöön. Aineiston perusteella 

henkilöstöön kohdistuvan kuormituksen syynä on prosessissa olevan työkuorman vaihtelu. 

Työkuorman aiheuttama ylikuormitus voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa sairauspoissa-

oloja ja sitä kautta lisätä prosessin vaihtelua sekä arvoa tuottamattomia toimintoja. Henkilös-

tön ylikuormittuminen vaikuttaa ensisijaisesti organisaation toimintojen kehittämiseen ja työn 

tekemisen tehokkuuteen sekä henkilöstön hyvinvointiin. Tehtävään määräysprosessissa oleva 

ylikuormitus voidaan todeta ainoastaan sen käyttöastetta mittaavilla mittareilla. Merivoimissa 

on laadittava yhtenäiset ja tarkoituksenmukaiset mittarit käyttöasteen mittaamiseksi, jonka 

perusteella voidaan arvioida tarvittava henkilöstöresurssien määrä. Tällä hetkellä Merivoimi-

en hallintoyksiköiden henkilöstötoimialojen käytettävissä olevat henkilöstöresurssit poikkea-

vat toisistaan, mutta tehtävään määräysprosessin tehtäviä voi tulla kaikille hallintoyksikölle 

samaan aikaan yhtä paljon. 
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Mitä hukkaa esiintyy Merivoimien tehtävään määräysprosessissa? Merivoimien tehtä-

vään määräysprosessissa ylituotantoa (hukan pahin muoto) esiintyy yksittäisten työntekijöi-

den ennakkoon tekeminä tehtävinä sekä rutiiniluontoisina palavereina. Tehtävään määräys-

prosessin tehtävien ennakoimisen mahdollisuudet ovat rajalliset prosessin tehtävien toteutues-

sa ainoastaan asiakkaan tarpeen mukaan. Tehtävään määräysprosessin tehtävien osalta ei to-

teuteta erillisiä palavereita vaan sen asiat on yhdistetty viikoittain pidettävään Merivoimien 

henkilöstötoimialan palaveriin. Prosessissa palavereiden aiheuttama ylituotanto johtuu lähtö-

kohtaisesti muiden tehtävien edellyttämistä palavereista, joihin henkilöstötoimialan henkilös-

tön on osallistuttava. Kehittämällä päivittäisjohtamista voidaan prosessissa esiintyvää ylituo-

tantoa vähentää. Päivittäisjohtamisen keinona on pitää lyhyt ja valmisteltu, enintään 15 mi-

nuuttia kestävä, palaveri osaston työntekijöiden päivän tehtävistä, jotka esitetään visuaalisesti 

kaikille samanaikaisesti. Tällä menetelmällä parannetaan työntekijöiden tilannekuvaa osaston 

tehtävistä ja omien tehtävien liitoksista muihin tehtäviin.  

 

Tehtävään määräysprosessissa ei esiinny sellaista keskeneräistä työtä, joka olisi aloitettu, mut-

ta ei olisi saatettu valmiiksi. Aineiston perusteella työntekijöille on työkuorman ja kiireen 

seurauksena muodostunut työjonoja tehtävistä, joita he eivät ole ehtineet aloittaa. Työjonojen 

muodostumisen yhtenä syynä on työtehtäviin liittyvien esittelyiden ja päätöksien sekä muilta 

toimijoilta tarvittavien tietojen odottaminen. Tehtävään määräysprosessin aikataulut tulisi 

vakioida ja yhteen sovittaa eri tasojen kanssa, jolloin voidaan minimoida prosessissa esiintyvä 

odottaminen eri vaiheiden välillä. 

 

Työntekijän tai tiedon ylimääräistä siirtämistä esiintyy tehtävään määräysprosessissa jonkin 

verran. Tämän hukan muodon vaikutuksia voidaan pienentää keskittämällä prosessin tehtävi-

en tekemiseen tarvittava tieto ja henkilöstö mahdollisimman lähelle toisiaan organisaatiora-

kenteessa. Teknologian kehittyminen mahdollistaa tulevaisuudessa organisaatiorakenteiden 

riippumattomuuden ajasta ja paikasta, joissa hyödynnetään etätyöskentelyn ja -johtamisen 

menetelmiä. Toimintojen uudelleen organisoiminen ja ajatteleminen edellyttävät nykyisen 

järjestelmän murskaamista, jotta voidaan luoda uusi verkostomainen asiantuntijatiimeistä 

koostuva henkilöstötoimiala Merivoimiin. 

 

Aineiston perusteella Merivoimien tehtävään määräysprosessissa ei juuri esiinny virheitä tai 

tehtävien uudelleen tekemistä. Erilaiset keskeytykset ovat suurin koko prosessin toiminnassa 

viiveitä aiheuttava tekijä sekä keskeneräisen työn aiheuttaja yksittäisille henkilöille. Tämä 

osoittaa, ettei organisaatiossa ole yhteisesti sovittuja pelisääntöjä töiden tekemiselle ja laadul-

le. 
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Yhteisillä pelisäännöillä tarkoitetaan aikaa, jolloin kaikki keskittyvät tehtävien tekemiseen ja 

aikaa, jolloin voidaan auttaa muita ratkaisemaan esille tulleita haasteita. Yhteisten pelisääntö-

jen laatimisella voidaan tutkimuksen tuloksien perusteella tehostaa toimintaa, jolloin mahdol-

listetaan työrauha tärkeimpien tehtävien tekemiseen. Aineiston perusteella keskeytykset aihe-

uttava yksilön työskentelyssä ja prosessissa keskimäärin 30–60 minuutin tauon per keskeytys. 

 

Arvoa tuottamatonta toimintaa eli hukkaa on kaikissa prosesseissa eikä Merivoimien tehtä-

vään määräysprosessi tee siinä poikkeusta. Hukan poistaminen ei saa olla päämäärä vaan kei-

no saavuttaa lopullinen tavoite, joka on vaihtelun tunnistaminen ja hyväksyminen prosessissa.  
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tavoitteiden saavuttaminen kirjallisuuskatsaukseen, ky-

selytutkimuksen aineiston tuloksiin ja havaintoihin perustuen. Tässä luvussa vastataan tutki-

muksen pääkysymykseen. Tutkimuksen pääkysymys oli: Miten virtaus toteutuu Merivoimien 

tehtävään määräysprosessissa? Luvussa arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta sekä esitetään 

kehitysehdotukset Merivoimien tehtävään määräysprosessin kehittämiseksi. Luvun lopussa 

esitetään tutkimuksen aikana heränneet jatkotutkimusaiheet. 

 

7.1. Tutkimuksen tavoitteiden saavuttaminen 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Merivoimien tehtävään määräysprosessin virtauksen 

toteutumista, joka arvioitiin siinä esiintyvän vaihtelun, ylikuormituksen ja hukan perusteella. 

Tutkimuksessa selvitettiin Merivoimien tehtävään määräysprosessin toimintaa ja tuotettiin 

tietoa sen nykytilasta ihmisiltä, jotka toimivat prosessin kanssa viikoittain. Tutkimuksessa 

selvitettiin myös kiinteästi tehtävään määräysprosessiin liittyvän tehtävä- ja seuraajasuunnitte-

luprosessin toimintaa. 

 

Puolustusvoimien ja Merivoimien normaaliolojen johtaminen ja toiminnanohjaus toteutetaan 

tulosjohtamisen sekä prosessi- ja toimialaohjauksen periaattein. Puolustusvoimat on kaikilla 

tasoilla organisoitunut linja-esikuntaorganisaatioina, joissa hyödynnetään edellä mainittuja 

toiminnanohjauksen periaatteita. Organisaatiorakenne, johtaminen ja toiminnanohjaus eivät 

olleet tutkimuksessa varsinaisia kohteita, mutta tutkimuksessa havaittiin niiden yhteensovit-

tamisen aiheuttavan epäselvyyksiä käytännön toiminnassa. Puolustusvoimien normiston mu-

kaisesti toimijoita johdetaan ja toimintaa ohjataan, mutta tarkasteltaessa yleisesti johtamisen 

periaatteita, ei toimintaa voi ohjata johtamatta ihmisiä tekemään asioita. Puolustusvoimissa 

voidaan havaita epäselvyyksiä vallan jakautumisesta linja-esikuntaorganisaation johtajien, 

prosessin omistajien ja toimialajohtajien välillä. Prosessijohtamisen ja -ajattelun mukaisesti 

prosessit kuvaavat organisaation toimintatapoja, keskinäisriippuvuuksia ja tuotteita, kun orga-

nisaatiorakenne kuvaa vallan jakautumista organisaatiossa. 
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Puolustusvoimien henkilöstöjohtamisen periaatteet on kuvattu Puolustusvoimien henkilöstö-

strategiassa.Puolustusvoimien henkilöstöstrategian pitäisi tukea toimintastrategiassa asetetun 

tavoitetilan saavuttamista, mutta nykyinen henkilöstöstrategia tutkimuksen havaintojen perus-

teella on enemmän nykytilan kuvaus yleisellä tasolla, josta puuttuu selkeät toimintastrategiaa 

tukevat henkilöstövisiot. Puolustusvoimien henkilöstöstrategiassa kuvataan tavoitetilaksi 

2030 -luvulle osaava ja ammattitaitoinen henkilöstön kaikkiin toimintaympäristöihin, mutta 

siitä puuttuu asetetun tavoitetilan muutosaskeleet sekä mittarit, joilla arvioidaan tavoitetilan 

saavuttamista ja strategian toteutumista. Herää kysymys, että eikö Puolustusvoimissa sitten 

ole tällä hetkellä osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstö, jos se on strategiassa asetettu tavoite-

tilaksi? 

 

Tutkimuksen perusteella Puolustusvoimissa henkilöstösuunnittelu nähdään erillä tavalla kuin 

muualla julkisella sektorilla ja yrityksissä. Puolustusvoimissa henkilöstösuunnittelu toteute-

taan tehtävä- ja seuraajasuunnittelun periaatteella, kun muualla henkilöstösuunnittelu on työ-

voiman kysyntään ja tarjontaan liittyvien ennusteiden laatimista sekä organisaatioin tulevai-

suuden tarpeiden tunnistamista. On ymmärrettävä toimintaympäristöjen ja työvoiman saata-

vuuden poikkeavuudet. Muualla voidaan rekrytoida tarvittava osaaja organisaation ulkopuo-

lelta, kun Puolustusvoimissa on kasvatettava organisaatiossa palvelevista henkilöistä organi-

saation eri toimintojen osaajia. Puolustusvoimien henkilöstösuunnittelun tulisi olla pehmeää, 

jossa henkilöstö nähdään voimavarana, joiden osaamista kehitetään aktiivisesti oppivan orga-

nisaation periaatteiden mukaisesti pitkällä aikavälillä. Puolustusvoimien henkilöstösuunnittelu 

on lähempänä kovaa henkilöstösuunnittelua, jossa nähdään henkilöstö enemmän kulueränä 

kuin voimavarana, joiden osaamista on pakko kehittää, koska tarvittavaa osaamista ei voi rek-

rytoida työmarkkinoilta. Vaihtoehtoisesti on mahdollisuus kehittää Puolustusvoimien sisällä 

sisäistä liikkuvuutta ja nähdä Puolustusvoimien henkilöstö työmarkkinoina, josta voidaan 

rekrytoida osaaja organisaation tarpeen ja henkilöstön halukkuuden mukaisesti. 

 

Puolustusvoimien tehtävä- ja seuraajasuunnittelusta haasteellista tekee se, että se on kaikilla 

tasoilla tehtävää henkilöstöjohdon suunnittelua. Tämän seurauksena on se, että organisaatios-

sa on useampia ”oikeita” näkemyksiä henkilöstösuunnitelmasta. Komentajat, esikuntapäälli-

köt ja henkilöstötoimialan asiantuntijat kaikki suunnittelevat samaa asiaa, jolloin käytetään 

saman asian hoitamiseen kolminkertainen määrä aikaa. Tämä usean eri tason suunnittelu ja 

siihen käytettävä aika on koko organisaation osalta arvoa tuottamatonta toimintaa. 
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Puolustusvoimien johtamisen ja toiminnanohjauksen periaatteista huolimatta ei Puolustus-

voimissa ole prosesseja kuvattu asiakaslähtöisinä arvovirtaketjuina, joissa näkyisi jatkuvan 

parantamisen periaatteet. Prosessijohtaminen ja -ajattelu liittyvät olennaisesti laatujohtamisen 

koulukuntiin, jolloin edellä mainitut periaatteet pitäisi näkyä kaikessa toiminnassa prosessioh-

jauksesta johtuen. Tutkimuksessa havaittiin, ettei Puolustusvoimissa ole kuvattu tehtävään 

määräysprosessia lainkaan. Tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessista on Pääesikunta laatinut 

prosessikuvauksen tasolle 2. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, ettei Merivoimissa ole 

virallisia prosessikuvauksia tai ohjeistuksia kummastakaan tutkimuksessa käsitellyistä proses-

seista. Prosessikuvauksien avulla yhtenäistetään toiminta tulosyksikön sisällä, jolloin sitä voi-

daan arvioida ja kehittää yhteisillä perusteilla. Tutkimuksen onnistumisen arvioinnin osalta 

tämä on jo merkittävä havainto molempien prosessien osalta, koska ilman selkeää prosessiku-

vausta toiminnan kehittäminen ja ohjaaminen on erittäin haastavaa, jos ei jopa täysin mahdo-

tonta. 

 

Yleisesti kaikkien prosessien osalta sujuvan virtauksen esteet ovat vaihtelu, ylikuormitus ja 

hukka. Tässä tutkimuksessa havaittiin Merivoimien tehtävään määräysprosessin virtauksen 

pahimmaksi esteeksi siinä esiintyvä vaihtelu, joka taas aiheuttaa ylikuormitusta ja arvoa tuot-

tamatonta toimintaa eli hukkaa. Merivoimien tehtävään määräysprosessin vaihtelun juurisyy 

on työkuorman vaihtelu (kausiluontoisuus), joka tutkimuksen perusteella aiheutuu tehtävään 

määräysprosessin ja tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessin vakioimattomuudesta. 

 

Merivoimien tehtävään määräysprosessin työkuorman vaihtelun taustalla on henkilöstön siir-

tojen toteutuminen epäsäännöllisesti läpi vuoden. Tämä vaihtelu johtuu henkilöstön tehtävään 

määräyksien yhteisesti sovittujen ajankohtien puuttumisesta sekä eri tulosyksiköiden ja hallin-

toyksiköiden tehtävä- ja seuraajasuunnitelmien keskinäisriippuvuudesta, jossa yhden tehtävän 

vaihtuminen aiheuttaa useamman tehtävän täyttämisen ketjureaktion. Merivoimien tehtävään 

määräysprosessin työmäärästä voidaan tehdä ennakoitavaa vakioimalla henkilöstön siirtoihin 

liittyvät ajankohdat. Kokonaisuutena kehitettäessä tehtävään määräysprosessia edellyttäisi se 

valtakunnallisesti tehtävien vaihdon ajankohtien vakiointia, mutta Merivoimien sisäisten teh-

tävän vaihtojen osalta ajankohdat voidaan vakioida tulosyksikön niin itse halutessa. 
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Merivoimien tehtävään määräysprosessin vaihtelu aiheuttaa ylikuormitusta, joka tässä tapauk-

sessa kohdistuu henkilöstön kuormittumiseen. Tutkimuksessa ei havaittu henkilöstön kuor-

mittumisen aiheuttavan sairauspoissaoloja, mutta kuormittumisella on seurannaisvaikutuksia 

toiminnan kehittämisen osalta. Ylikuormituksen voi tosiasiallisesti havaita ainoastaan proses-

sin käyttöastetta mittaavilla mittareilla, joita tutkimuksen perusteella ei ole laadittu Merivoi-

mien tehtävään määräysprosessiin. 

 

Tutkimuksessa havaittiin yhteys tehtävään määräysprosessin vaihtelevan työkuorman, henki-

löstön kuormittumisen ja työtehtävien työjonojen muodostumisen välillä. Merivoimien tehtä-

vään määräysprosessin arvoa tuottamattomin toiminta eli hukka on tämän tutkimuksen perus-

teella työtehtävien muodostamat työjonot yksittäisillä työntekijöillä. Tähän havaittiin liittyvän 

prosessissa tapahtuva esittelyiden, päätöksien ja tiedon odottaminen. Odottaminen aiheuttaa 

viiveitä prosessissa, jolloin työntekijöille muodostuu automaattisesti tehtävistä työjonoja. 

Odottaminen on taas seurausta prosessin vakioimattomuudesta, jolloin ei voida ennakoida 

työtehtävien tekemistä ja joudutaan odottamaan, aikataulullisista syistä, esittelyitä, päätöksiä 

ja tietoja prosessin muilta toimijoilta. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella Merivoimien tehtävään määräysprosessi toimii, mutta virtaus-

tehokkuuden lisääminen vaatii kehittämistä. Sujuvan virtauksen esteenä oli vaihteleva työ-

kuorma, jota ei tällä hetkellä pystytä ennakoimaan. Työtehtävien ennakoitavuus edellyttää 

prosessin toimintojen vakiointia. Tutkimuksen havaintojen perusteella erilaisten esittelyiden, 

tietojen ja päätöksien odottaminen on keskeisin tekijä, joka aiheuttaa prosessiin viivettä. Toi-

nen havainto liittyy tehtävään määräysprosessin riippuvuussuhteeseen tehtävä- ja seuraaja-

suunnitteluprosessin henkilöstösuunnittelun toimeenpanon ajankohdasta, joka ei tällä hetkellä 

ole vakioitu vaan vaihtelee ympärivuoden. Puolustusvoimien henkilöstösuunnittelun on pys-

tyttävä ennakoimaan muutokset työvoimassa riittävän ajoissa, jotta tehtävään määräysproses-

sin työtehtävistä tulee ennakoitavia. Prosessien ja niiden toimintojen kehittäminen on tärkeää, 

joilla voidaan tosiasiallisesti saavuttaa koko organisaatiossa parempi tehokkuus, tulokselli-

suus ja laatu. 
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7.2. Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Kaikessa tutkimuksen tekemisessä on tavoitteena vältellä virheitä ja saa mahdollisimman luo-

tettavia tuloksia aikaiseksi. Tämän takia kaikissa tutkimuksissa on arvioitava tehdyn tutki-

muksen luotettavuutta. (Hirsjärvi ym. 2005, 216.) Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mitta-

ustuloksien toistettavuutta ja validius tarkoittaa mittarin tai menetelmän kykyä mitata sitä mi-

tä piti (Hirsjärvi ym. 20015, 216; Metsämuuronen 2008, 64; Vehkalahti 2008, 41). 

 

Reliaabelius voidaan todeta monella eri tavalla, mutta periaatteena on se, että samalla mittaril-

la toteutettujen erillisten tutkimuksien tuloksien pitäisi olla samankaltaiset tai kaksi arvioijaa 

päätyy samaan lopputulokseen, tällöin tutkimuksen reliaabelius olisi hyvä. (Hirsjärvi ym. 

2005, 216; Metsämuuronen 2008, 64–65.) Todellisuudessa tutkijan käyttämät menetelmät ja 

mittarit eivät vastaa sitä mitä tutkija kuvitteli tutkivansa. Kyselylomakkeet ovat hyvä esi-

merkki, joissa vastaaja on ymmärtänyt tai ajatellut kysymyksen tarkoituksien erillä tavalla 

kuin tutkija. (Hirsjärvi ym. 2005 216 - 217.) Tutkijan käsitellessä aineistoa alkuperäisen ajat-

telun mukaisesti ei tuloksia voida pitää tosina ja pätevinä (Hirsjärvi ym. 2005, 217). Validius 

voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin, joista ulkoinen validius käsittelee tutki-

muksen yleistettävyyttä ja sisäinen validius tarkastelee ovatko mittarit ja käsitteet teorian mu-

kaiset ja oikein operationalisoitu (Metsämuuronen 2008, 64). 

 

Kvalitatiivisissa tutkimuksissa pyritään välttämään reliaabelius ja validius käsitteitä, koska 

tutkija voi ajatella perustellusti, että kaikki kulttuuria ja ihmistä koskevat asiat ovat ainutlaa-

tuisia, joten perinteiset pätevyyden ja luottavuuden arvioinnit eivät ole mahdollisia (Hirsjärvi 

ym. 2005, 217). Laadullisen tutkimuksen luotettavuus on arvioita, mutta se tehdään kuvaile-

malla henkilöitä, paikkoja, tilanteita, haastatteluiden kestoja, luokittelun ja analysoinnin peri-

aatteita (Hirsjärvi ym. 2005, 217–218). 

 

Tämä tutkimus on toistettavissa käyttäen samaa mittaria. Tutkimuksen ollessa laadullinen ja 

tiedonlähteiden ollessa ihmisiä on mahdollista, että samalla kyselyllä saadaan poikkeavia tu-

loksia väittämiin eri ihmisiltä ja eri organisaatioilta erilaisesta organisaatiokulttuurista johtu-

en. Tutkimuksen kyselyn väittämät on operationalisoitu lean -ajattelun teoriasta luokittelemal-

la ne sen pohjalta. Lean -ajattelun viidestä periaatteesta muodostui useita väittämiä. Yksittäis-

ten vastaajien havainnot analysoitiin teoriaohjaavasti kokoamalla ne yhdeksi kokonaisuudek-

si. Tämän tutkimuksen tuloksien analysoinnin toteuttaessa kaksi eri tutkijaa voi tehdyt johto-

päätökset poiketa toisistaan, mutta ovat hyvin todennäköisesti lähes samankaltaisia. 
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Tutkimuksen kyselyyn vastanneet toimivat Merivoimien henkilöstötoimialalla tutkittavien 

prosessien kanssa viikoittain. Toistettaessa kysely samoilla henkilöillä vastaukset olisivat 

melko todennäköisesti samankaltaisia. Tutkimuksessa ei eritelty vastaajien hallintoyksiköitä, 

koska haluttiin säilyttää tutkimuksen toistettavuus Merivoimien tasolla. Aineiston vastauksis-

sa osittain heijastuu hallintoyksikön näkemys väittämään, mutta tutkimuksen kyselyn tavoit-

teena oli saada yksittäisten henkilöiden havaintoja prosesseista, jotka voitiin koota yhdeksi 

merivoimalliseksi kokonaisuudeksi. Hallintoyksiköiden toimintatapojen näkyminen aineiston 

vastauksissa on luonnollista, koska tiedonlähteet toimivat kaikki omissa organisaatiokulttuu-

reissaan. 

 

Tämän tutkimuksen kyselyn väittämistä osan on voitu ymmärtää erillä tavalla kuin tutkija on 

tarkoittanut. Tutkimuksen aineiston analysoinnin yhteydessä syntyi tutkijalle uusia kysymyk-

siä, jotka olisi voinut haastattelulla tai toisella kyselykierroksella varmistaa vastaajilta. Selkeä 

puute tämän tutkimuksen osalta on ensimmäisen kyselyn varmentava haastattelu- tai kysely-

kierros, jolla olisi lisätty tuloksien luotettavuutta.  Tutkimuksen tuloksien luotettavuutta olisi 

lisännyt Delfoi -menetelmän tai fokusryhmän käyttäminen. Kyselyn avoimeen palautteeseen 

eräs vastaajista kirjoitti, että osa väittämistä herätti vastaajassa uusia kysymyksiä siitä, mitä 

väittämällä tarkoitetaan. Tämä tukee aiempaa kommenttia ensimmäisen kyselyn varmentami-

sesta. 

 

Tutkimuksessa käytettävä mittari soveltui hyvin tutkimuksen aineistonkeräämiseen ja sillä 

saatiin mitattua juuri niitä asioita, joita haluttiin prosesseista tutkia. Tutkimuksen tavoitteena 

oli selvittää lean -ajattelun perusperiaatteiden esiintyminen tehtävä- ja seuraajasuunnittelupro-

sessissa ja tehtävään määräysprosessissa sekä tehtävän määräysprosessissa esiintyvää vaihte-

lua, ylikuormitus ja hukkaa. Viimeksi mainittujen avulla kyettiin analysoimaan tehtävä- ja 

seuraajasuunnitteluprosessin virtauksen toteutuminen ja sen esteet sekä esittämään kehityseh-

dotuksia. 

 

Tutkimuksen kysely toteutettiin verkkokyselynä, mihin oli mahdollista vastaa ainoastaan ker-

ran ja sen pystyi tekemään missä tahansa ja millä laitteella tahansa. Verkkokysely ei mahdol-

lista vastaajien motivaation ja sitoutumisen todentamista, joka on huomioitava saaduissa vas-

tauksissa. 

 



       92  

Yleisesti voidaan todeta, että vastaajien valinnassa, aineistokeruussa ja väittämien asettelussa 

onnistuttiin kohtalaisen hyvin. Tutkimuksen avulla kyettiin osoittamaan uusia havaintoja ja 

asioita Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessista sekä tehtävään määräysproses-

sista. 

 

7.3. Suositukset lean -ajattelun hyödyntämisestä Merivoimien tehtävään mää-

räysprosessin kehittämiseksi 

 

Tutkimus on osoittanut Merivoimien tehtävään määräysprosessin olevan epävakaa ja vakioi-

maton. Hyödyntäessä lean -ajattelua ja sen menetelmiä prosessin kehittämiseksi on ymmärret-

tävä kaksi asiaa. Ensimmäiseksi prosessia ei voi kehittää ennen kuin prosessista on tehty va-

kaa ja ennustettava. Toiseksi on itse oivallettava mikä tai mitkä lean -ajattelun menetelmät 

soveltuvat oman organisaation prosessin kehittämisessä. Lean -ajattelun periaatteita ei voi 

kopioida toiselta ja yrittää hyödyntää sitä samalla tavalla omassa toiminnassa, eikä kukaan 

ulkopuolinen voi sanoa millä menetelmällä prosessia olisi kehitettävä. 

 

Tutkimuksen havaintojen perusteella Merivoimien tehtävään määräysprosessin työkuorman 

vaihtelun aiheuttaa henkilöstön epäsäännölliset siirtojen ajankohdat. Tehtävään määräyspro-

sessin vaihtelun juurisyy on tunnistettu. Tutkimuksen kohteena ei ollut tehtävä- ja seuraaja-

suunnitteluprosessin kehittäminen, mutta haluttaessa kehittää tehtävään määräysprosessia 

pysyvästi on myös siihen liittyvää prosessia kehitettävä.  

 

Tutkimuksen aikana huomattiin, että tehtävään määräysprosessia kokonaisuudessaan hyödyn-

netään pääsääntöisesti upseerien kohdalla, kun muiden henkilöstöryhmien tehtävien täyttämi-

sessä hyödynnetään julkista hakua tai sisäistä liikkuvuutta, jota täydennetään tehtävä- ja seu-

raajasuunnittelulla. Upseerien osalta syy tähän on kadettikoulusta ja yleisesikuntaupseerikurs-

silta valmistuvien upseerien työntävä vaikutus tehtävien täyttämisen osalta. Valmistuville on 

tehtävä tilaa jo palveluksessa olevien henkilöiden osalta siirtämällä heidät tehtävissä eteen-

päin. Muilla henkilöstöryhmillä tehtävien täyttäminen toimii imuohjautuvasti, jolloin tehtävät 

täytetään niiden avautuessa eikä pakottamalla, kuten upseereiden osalta. Merivoimat voi ke-

hittää omien sisäisten siirtojen toteutusta tehtävään määräämisen toimivaltojen sallimissa ra-

joissa. Tehtävä- ja seuraajasuunnittelun pysyvä kehittäminen edellyttäisi sen valtakunnallista 

kehittämistä ja vanhan toimintatavan murskaamista. 
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Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessia suositellaan kehitettäväksi Merivoimien 

sisäisten siirtojen osalta toteuttamalla ne vakioituina ajankohtina kaksi kertaa vuodessa. Ajan-

kohdat voisivat olla esimerkiksi 1.2 ja 1.9, jolloin tehtävään määräysprosessin toimenpiteet 

olisi mahdollista toteuttaa yhden kuukauden aikana neljä kuukautta ennen tehtävään määräys-

tä. Siirron ajankohdan ollessa 1.9 toteutettaisiin tehtävään määräysprosessi kokonaisuudes-

saan 1.5. - 31.5. välisenä aikana. Kahdella vakioidulla siirtojen ajankohdalla itse tehtävään 

määräysprosessiin kuluva aika vuodessa olisi kaksi kuukautta, jolloin vuosittain voisi kohden-

taa 10 kuukautta muihin tehtäviin. Tällä hetkellä tehtävään määräysprosessia käytetään vuo-

den jokaisena kuukautena. Liitteenä 11 on esitetty toteutuneita siirtoja maaliskuulta 2019, 

joissa tehtävään määräysprosessia on käytetty irrotettavuuslausunnosta tehtävään määräyk-

seen. 

 

Toinen vaihtoehto toiminnan vakioimiselle on toteuttaa tehtävä- ja seuraajasuunnitteluproses-

si ja tehtävään määräysprosessi kuvan 24 mukaisesti ylivuotisena toimenpiteenä. 

 

                     

Kuva 24. Tehtävä- ja seuraajasuunnittelun ja tehtävään määräämisen ylivuotinen 

toteutus 
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Kuvan 24 ylivuotisen toteutuksen kantavana ideana on tehtävään määräyksien laatiminen ker-

ran vuodessa. Kuvan 24 esimerkissä vuonna 2019 seurataan tehtävä- ja seuraajasuunnitelmien 

toimeenpanoa, toimeenpannaan vuoden 2020 henkilöstösuunnitelman mukaiset tehtävään 

määräykset, valmistellaan vuoden 2021 henkilöstösuunnitelmat ja laaditaan karkea ajatus 

vuoden 2022 henkilöstösuunnitelmasta. Vuoden 2019 aikana ei laadittaisi yhtään kuluvaa 

vuotta koskevaa tehtävään määräystä vaan seurataan henkilöstösuunnitelmien toimeenpanoa 

ja reagoidaan mahdollisiin yllättäviin muutoksiin, kuten irtisanoutuminen. Henkilöstösuunnit-

telu ei koskettaisi alle kolme vuotta tehtävässä olleita henkilöitä, eikä heihin kohdistuisi siirto-

ja tuona aikana. Tällä tavoin saavutettaisiin Puolustusvoimien henkilöstöstrategian asettamat 

tavoitteet tehtäväkierrolle. Ylivuotisessa toteutuksessa tehtävä- ja seuraajasuunnittelun henki-

löstösuunnitelmilla olisi konkreettinen merkitys ja suunnittelun kohteena olevien henkilöiden 

määrä tippuisi kolmannekseen nykyisestä. 

 

Edellä kuvatuilla tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessin kehittämisellä vähennettäisiin tehtä-

vään määräysprosessin työkuorman vaihtelua. Edellä mainitut kehittämisehdotukset on mah-

dollista toteuttaa Merivoimien komentajan toimivallan rajoissa, mutta todellinen hyöty saatai-

siin valtakunnallisesta kehittämisestä, jolloin molempien prosessien tehokkuutta ja laatua pa-

rannettaisiin huomattavasti. Seuraavaksi käsitellään suosituksia tämän tutkimuksen perusteel-

la miten lean -ajattelua voidaan hyödyntää Merivoimien tehtävään määräysprosessin kehittä-

misessä. 

 

Kuten aiemmin mainittiin, tämän tutkimuksen perusteella Merivoimien tehtävään määräys-

prosessi on epävakaa ja vakioimaton. Suosituksena prosessin vakauttamiselle on laatia siitä 

prosessikuvaukset kaikille tasoille hyödyntäen lean -ajattelun arvovirtakuvausta (Value 

Stream Mapping, VSM). Lean -ajattelun arvovirtakuvauksessa lähtökohtana on prosessin ku-

vaaminen asiakaslähtöisesti eikä tuotteiden, vastuiden tai roolien mukaan. Arvovirtakuvauk-

sen tarkoituksena on kuvata prosessin virtausyksikkö (tuote), joka tuottaa asiakkaalle lisäar-

voa. Arvovirtakuvauksen tavoitteena on luoda visuaalinen kuva prosessin toiminnoista ja sen 

virtauksesta kaikille toimijoille, jonka avulla on mahdollista tunnistaa prosessin pullonkaulo-

ja. Liitteen 11 kuva 1 on yleinen arvovirtakuvaus yhden siirron läpimenoajasta. Liitteenä 12 

on esimerkki arvovirtakuvauksessa (VSM) käytettävästä pohjasta. 
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Merivoimien tehtävään määräysprosessin arvovirtakuvauksen ja tavoitetilan asettamisen jäl-

keen tässä tilanteessa on kehitettävä jatkuvan parantamisen ajattelua. Tässä voidaan hyödyn-

tää lean -ajattelussa käytettyä A3 -ongelmanratkaisumallia, jonka avulla voidaan nykytilan 

ongelmat ja esteet tunnistaa sekä kehittää ratkaisuja niiden poistamiseksi. A3 -

ongelmanratkaisumallia voidaan käyttää yksin tai yhdessä tiimin kanssa. A3 -menetelmän 

tarkoituksena on kuvata tilanne, ratkaisut ja mittarit kaikille näkyviksi jatkuvan parantamisen 

kehittämisen ideologian mukaisesti, jolloin kaikki voivat osallistua ongelman ratkaisuun. Liit-

teenä 13 on esimerkki A3 -ongelmanratkaisumallin pohjasta. 

 

Päivittäisjohtamisen on lean -ajattelun menetelmä toiminnan kehittämiseksi. Päivittäisjohta-

misen tavoitteena on parantaa prosessissa toimivien tilannekuvaa ja tehdä näkyväksi tehtävien 

eteneminen prosessissa työn sujuvoittamiseksi. Puolustusvoimissa perisynti on tehtävien ja-

kaminen kasvottomasti tehtävät -sovelluksella tai antaa ne epävirallisten kanavien välityksel-

lä, kuten sähköpostit, lync -viestit. Merivoimien tehtävään määräysprosessissa päivittäisjoh-

tamisen kehittämisen ensimmäinen askel on sopia yhteisesti tehtävien antamiseen käytettävät 

kanavat. Toinen askel on ottaa käyttöön enintään 15 minuuttia kestävät päiväpalaverit, joissa 

yhteisesti katsotaan kaikkien osalta päivän työtehtävät. Päiväpalaveri parantaa tehtävään mää-

räysprosessin työnohjausta ja kaikkien osalta tilannekuvaa päivän työtehtävistä. Kolmas askel 

on yhdistää päiväpalaveriin Kanban -taulu, jossa visuaalisesti esitetään työtehtävät ja vastuut 

niistä. Kanban -taulu yksinkertaisimmillaan koostuu post -it -lapuista, jossa lukee työtehtävä 

ja kuka vastaa sen valmistumisesta, jonka jälkeen ne asetetaan otsikoiden Työjono, Työn alla 

ja Valmiit -otsikoiden alle. Päiväpalaverissa, joka päivä Kanban -taulun edessä, siirretään 

lappuja otsikoiden alla niiden etenemisen mukaan, jolloin myös esimies näkee alaisten työ-

kuorman ja voi huolehtia alaisten hyvinvoinnista kuormittamatta niitä henkilöitä enempää, 

joilla on jo paljon töitä. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella asiakaslähtöisen arvovirtakuvauksen (VSM) laatiminen, on-

gelmien esille tuominen A3 -ongelmanratkaisumallia hyödyntäen ja päivittäisjohtamisen ke-

hittäminen ovat tehtävään määräysprosessin nykytilaan liittyviä lean -ajattelun menetelmiä, 

joita voidaan hyödyntää sen kehittämisessä. Lean -ajattelun menetelmien soveltuvuutta ei voi 

ulkopuolinen määrittää vaan ne on itse kokeiltava ja opittava virheistä. Parhaimman hyödyn 

Merivoimien toiminnan kehittämiseksi saavutettaisiin ulkopuolisen konsultin johdolla toteute-

tusta muutaman vuoden mittaisesta lean -ajattelun kokeilusta, jonka perusteella arvioidaan sen 

laajentamisesta ja syventämisestä tai kokeilun lopettamisesta. 
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7.4. Jatkotutkimusaiheita henkilöstöjohtamisen tutkimukselle 

 

Tämän tutkimuksen tekemisen aikana heräsi useita uusia tutkimustarpeita ja -ideoita henkilös-

töjohtamista koskien. Maanpuolustuskorkeakoulussa henkilöstöjohtamisen osa-alueiden tut-

kimukset ovat painottuneet organisaation tai henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja johtami-

seen. Toinen huomion arvoinen seikka on henkilöstöjohtamisen osa-alueiden tutkimuksen 

painottuminen jostain syystä 1990 -luvun lopulle ja 2010 -luvulle. Henkilöstö on voimavara, 

jonka avulla organisaatio kykenee toteuttamaan tehtävänsä. Hyvänä periaatteena henkilöstö-

johtamisen tärkeydestä voidaan pitää poikkeusoloihin liittyvää laskentakaavaa: materiaali + 

henkilöstö = operaatio. Materiaalin ja henkilöstön hyvinvoinnista on pidettävä huolta, ilman 

niitä ei ole olemassa operaatiota. 

 

Puolustusvoimissa henkilöstön tehtäväkierto on järjestelmällinen keino laajentaa ja syventää 

kaikkien henkilöstöryhmien henkilöstön osaamista. Upseerien osalta tehtäväkierto on selkeäs-

ti nopeampi kuin muilla henkilöstöryhmillä. Tutkimuksen aikana pohdin toistuvasti miten 

upseereiden nopea tehtäväkierto vaikuttaa Merivoimien suorituskykyjen käyttöön ja käytön 

suunnitteluun. Voidaanko henkilöstöjohtamisen keinoin pienentää tehtäväkierron vaikutuksia 

suorituskykyjen käyttöön liittyen? Voiko sisäisen liikkuvuuden ja osaamisen kehittämisen 

avulla valikoida tehtäviin kyvykkäin hakija verrattuna nykyiseen ”kaikki pelaa” -

periaatteeseen? Tutkimuksen voisi kohdentaa tiettynä aikana siirtyneisiin henkilöihin ja hei-

dän osaaminen ja sen kehittyminen arvioitaisiin alku-, väli- ja loppukyselyllä. Kyselyn väit-

tämät keskittyisivät tehtävään liittyvien suorituskykyjen käytön ja käytön suunnittelun selvit-

tämiseen. Organisaation vaihtuvuuden ollessa 20–25 prosenttia on sen ydintehtävä perehdyt-

täminen. 

 

Tutkimuksen aikana syvennyin Puolustusvoimien henkilöstöstrategiaan, joka itselle ja var-

maan monelle muulle on jäänyt irralliseksi kokonaisuudeksi. Henkilöstöstrategian pitäisi olla 

toimintastrategiaa tukeva, joka mahdollistaa ydintoimintojen toteutumisen. Henkilöstöstrate-

gia sisältää paljon periaatteitta ja konkreettisia lyhyen ajan tavoitteita, joiden pitäisi näkyä 

joukko-osastojen suunnittelussa ja toiminnassa. Henkilöstöstrategian tavoitteiden toimeenpa-

noa tulisi seurata ja mitata vuosittain, jolloin tiedetään milloin strategiassa asetetut tavoitteet 

on saavutettu. Olisi mielenkiintoista selvittää miten henkilöstöstrategian tavoitteet näkyvät 

joukko-osastojen käytännön toiminnassa vai näkyvätkö ne mitenkään. Miten esimerkiksi hen-

kilöstöjohtamisen onnistumista arvioidaan ja kehitetään? Tälle hetkellä henkilöstöjohtaminen 

nähdään ”jarrumiesten” hommina, vaikka päinvastoin sen pitäisi mahdollistaa toiminta ja si-
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touttaa sekä motivoida henkilöstöä tekemään työnsä paremmin. Mitkä olisivat mahdollisia 

mittareita ja analysointityökaluja henkilöstösuunnittelun tuotavuuden mittaamiseksi? 

 

Merivoimien henkilöstötoimialalla on perinteisesti kantavina voimina olleet opistoupseerit, 

jotka ovat suorittaneet opistoupseereiden jatkokurssin henkilöstöalalla. Opistoupseereiden 

eläköityminen pakottaa henkilöstötoimialan tarkastelemaan niin organisoitumista kuin henki-

löstöryhmiä, jotka ottavat opistoupseereiden paikan henkilöstötoimialan tehtävissä. Organi-

soitumisella tarkoitetaan nykyisen kaltaista hajautettua henkilöstötoimialan rakennetta vai 

tulisiko henkilöstötoimialan tehtävät keskittää yhteen paikkaan, josta tuotetaan kaikki organi-

saation tarvitsemat henkilöstöpalvelut. Esimerkiksi Vantaan kaupungilla on yksi henkilöstö-

keskus, joka tarjoaa henkilöstötoimialan palvelut noin 11 000 henkilölle. Merivoimissa on 

tällä hetkellä viisi henkilöstöosastoa hajautettuna eri hallintoyksiköihin ja työntekijöitä noin 

1400 henkilöä. Poikkeusolojen henkilöstötoimialan tehtävät voidaan suunnitella toteutetta-

vaksi asevelvollisten avulla henkilöstöstrategian periaatteiden mukaisesti. 

 

Organisoituminen on yksi asia, mutta tulevan henkilöstörakenteen osaaminen henkilöstötoi-

mialan tehtäviin tulee asettamaan haasteen. Olemme tottuneet asiansa osaaviin opistoupsee-

reihin, jotka ovat saaneet täydentävän koulutuksen henkilöstötoimialaan virkaurakursseilla. 

Opistoupseereiden korvaavalle henkilöstöryhmälle tai -ryhmille on toteutettava myös henki-

löstötoimialan koulutusta tulevaisuuden osaamisen varmistamiseksi. Nyt on oikea hetki selvit-

tää mitä osaamista henkilöstöalan tehtävät vaativat ja miten se olisi parhaiten koulutettavissa 

sekä sovitettavissa esimerkiksi aliupseerien keskitetyn tehtävä- ja seuraajasuunnittelun tehtä-

viin nousujohteisesti. Toteutetaanko koulutus Puolustusvoimissa vai siviilissä vai hyödynne-

täänkö molempien tarjoamia koulutuksia? Osaamisvajeen syntyminen on tosiasia ja nyt on 

vielä aikaa selvittää miten tulevaisuuden henkilöstötoimialan osaajia Merivoimissa koulute-

taan. 

 

Lean -ajattelun tuomien hyötyjen tutkimista on jatkettava Merivoimien henkilöstötoimialan 

prosesseihin liittyen. Tämän tutkimuksen luonne on tieteellinen, jolloin parhaimman tuloksen 

tutkimuksen avulla saataisiin kehittämis- tai toimintatutkimuksessa, jonka lähtökohtainen ta-

voite on poistaa tunnistettu ongelma yhdessä kohde organisaation kanssa. Merivoimien henki-

löstötoimialan toteuttaessa tämän tutkimuksen kehitysehdotukset ja kuvaa prosessien arvovir-

takuvaukset niin edellä mainittujen tutkimuksien keinoin voidaan jalostaa niitä eteenpäin ja 

luoda niiden toimintaa mittaavia mittareita. Lean -ajattelulla on vielä paljon annettavaa Meri-

voimille, mutta se selviää ainoastaan kokeilemalla rohkeasti, oppia kokeilun virheistä paran-

taen toimintaa ja kokeiltava uudestaan. 
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1 
LIITE 1 Prosessijohtamisen koulukunnat 

 

Toimintojohtamisen (ABM, ABC) tavoitteena on selvittää prosessissa olevat kustannukset ja 

vaikuttaa niihin tunnistamalla toimintoprosessin arvoa tuottavat ja tuottamattomat toiminnot 

(Laamanen & Tinnilä 2009, 12; Hannus 1993, 260). Toimintojohtamisen tavoitteena on pro-

sessilähtöisyydellä ja horisontaalisella ohjauksella parantaa prosessijohtamisen periaatteiden 

mukaisesti organisaation kustannustehokkuutta, asiakastyytyväisyyttä, nopeaa palvelua ja 

korkeaa laatua (Hannus 1993, 193). 

 

Liiketoimintaprosessien uudistamisessa (BPR) organisaation prosessit ajatellaan kokonai-

suudessaan uudestaan hyödyntäen niissä teknologisia ratkaisuja kustannusten, laadun, nopeu-

den ja palvelun parantamiseksi (Laamanen & Tinnilä 2009, 12; Hannus 1993, 222–223). 

Hannuksen (1993, 227–228) mukaan teknologian hyödyntämisen keskeinen virhe prosessien 

uudistamisessa on se, ettei nykyistä prosessia kyseenalaisteta ja uudisteta riittävästi otettaessa 

uusia tietojärjestelmiä ja automatisointia käyttöön. Ilman toimintaprosessin uudistamista joh-

taa se raskaiden ja hankalien tietojärjestelmien käyttöön, kun prosessia uudistamalla tietojär-

jestelmistä voidaan tehdä huomattavasti kevyempiä ja joustavampia. 

 

Tarjontaketjun hallinta (SCM) on tieto- ja tavaravirtoja korostava logistinen lähestymistapa, 

jonka tavoitteena on koko arvoketjun toiminnan virtaviivaistaminen poistamalla asiakkaalle 

arvoa tuottamattomia vaiheita, kuten tuotteen välivarastointi (Laamanen & Tinnilä 2009, 12). 

Tarjontaketjun hallinnan tavoitteena on arvoketjun ajan, laadun ja kustannusten parantaminen 

missä korostuu teollisuudessa ja kaupanalalla käytetty JOT
14

 -ajattelu (Hannus 1993, 168–

170). 

 

Aikaan perustuvassa johtamisessa (TBM) prosesseihin käytettävä aika on keskeinen tekijä ja 

siinä tavoitteena on asiakaslähtöisesti poistaa läpimenoajoista arvoa tuottamatonta (hukka) 

toimintaa (Laamanen & Tinnilä 2009, 12). Läpimenoaikoja lyhentämällä nopeutuu palvelun 

tai tuotteen tuoma arvo asiakkaan näkökulmasta ja parantaa samalla prosessin laatua pienen-

täen myös kustannuksia (Hannus 1993, 153). Japanilaisessa autoteollisuudessa aikaan perus-

tuva johtaminen on ollut käytössä jo 1950 -luvulta alkaen, jonka keskeisiä periaatteita ovat 

länsimaista JOT -ajattelua lähellä olevat jatkuva parantaminen (kaizen) ja prosessin imuohja-

us (kanban) (Hannus 1993, 154–155; Laamanen & Tinnilä 2009, 12). 

 

 

                                                        
14

 Juuri Oikeaan Tarpeeseen (JOT), tunnetaan myös Just In Time (JIT) ja Just On Time (JOT) ajatte-
luna 



2 
LIITE 1 Prosessijohtamisen koulukunnat 

 

Laatujohtaminen (TQM) on prosessijohtamisen vanhin johtamismalli, jonka periaatteena on 

asiakaslähtöisyys ja kokonaisvaltainen laatu, minkä vain asiakas voi arvioida (Hannus 1993, 

131–133). Laatujohtamisen tavoitteena on kehittää ydinprosessin sisäisiä osaprosesseja jatku-

van parantamisen ajattelulla arvon lisäämiseksi asiakkaalle (Hannus 1993, 259–260). Laatu-

johtamisesta on käyty vuosikymmenien aikana keskustelua siitä onko se johtamisfilosofia, 

organisaatioteoria vai kehittämisstrategia. 2000 -luvun alussa on päädytty laatujohtamisen 

olevan ajattelutapa tai johtamisfilosofia, joka on kääntänyt organisaatio pyramidin ympäri 

asettaen asiakkaan sen huipulle. Laatujohtamisen lähtökohtana on tunnistettu ongelma, jonka 

ratkaisua etsitään vaiheittaan etenevästi. Laatujohtamisen filosofiassa keskeinen tekijä on jat-

kuva parantaminen (kaizen) prosessiorientoituneessa ajattelussa, jossa asiakas asetetaan aina 

ensisijaiseksi toiminnan lähteeksi. (Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, 32–34.) 

 

Kevyt ja joustava toimintapa (Lean Management) on tullut tunnetuksi yhdysvaltalaisen yli-

opiston autoteollisuuteen kohdistuneen tutkimuksen ansiosta, missä vertailtiin eri maiden au-

totehtaita (Hannus 1993, 261). Hannus (1993, 208, 261) kuvaa Lean Managementin olevan 

kaikkien laatujohtamisen koulukuntien kattotermi tai sateenvarjo, jonka alla ne toimivat. Ke-

vyessä ja ketterässä toimintatavassa tavoitteena on tuottaa asiakkaalle mahdollisimman paljon 

arvoa mahdollisimman pienin resurssein. Tämä edellyttää osaavaa henkilöstöä ja itseohjautu-

via tiimejä, jotka jatkuvasti parantavat prosesseja poistamalla siitä havaitsemiaan asiakkaalle 

arvoa tuottamattomia (hukka) toimintoja. (Hannus 1993, 208–211.) Lean toimintatapaa kuvaa 

hyvin jatkuva dynaamisuus täydellisyyden tavoittelussa (Hannus 1993, 213). 

 



1 
LIITE 2 Organisaatiomallit 

 

Linjaorganisaatio perustuu vahvaan hierarkkiseen ajatteluun työnjaon perustuessa toiminnal-

lisiin kokonaisuuksiin. Linjaorganisaatiossa toimintaan liittyvät vastuut on selkeästi määritel-

ty tehtävänmukaisesti, tämä saattaa hämärryttää ymmärryksen organisaation toiminnasta ko-

konaisuudessaan. (Virtanen & Stenvall 2010, 150.) Strömmer (1999, 116–117) kuvaa linjaor-

ganisaation lisäksi linja-esikuntaorganisaation, johon on lisätty koko organisaatiota palveleva 

esikuntaelin, jossa on organisaation tarvitsemaa asiantuntemusta. 

 

Tulosyksikköorganisaation ydinprosessit mahdollistavat ja tukevat eri tulosyksiköiden yh-

teistoimintaa, mutta prosessit ovat vähäisemmässä merkityksessä tulosyksiköihin verrattuna. 

Tulosyksiköt päättävät itsenäisesti omien resurssien käytöstä eikä ydinprosesseilla ole ohjaus-

valtaa niihin nähden vaan ovat toimintaa tukevia. Tulosyksikköorganisaation vahvuutena on 

hyvin selkeät rajat vastuun ja vallan osalta, mutta heikkoutena on nähtävä eri tulosyksiköiden 

osaoptimoinnin mahdollisuus. Tässä mallissa eri tulosyksiköt voivat keskittyä omiin asiakkai-

siin, mutta koko tulosyksikköorganisaation yhteisen asiakkaan määrittäminen on haastavaa. 

(Virtanen & Wennberg 2005, 138–139.) 

 

Matriisiorganisaatio on linja- ja prosessiorganisaation välimuoto missä prosessit poikkileik-

kaavat toiminnallisen organisaation. Matriisiorganisaation haasteena on organisaation toimi-

vuuden näkökulmasta sen johtaminen ja työnjako, koska se voidaan sopia ja toteuttaa joko 

linjaorganisaation tai prosessien suunnasta. (Virtanen & Stenvall 2010, 150–151.) Matriisior-

ganisaatiossa valta ja samalla vastuu kulminoituu linjaorganisaation ja prosessien rajapinnassa 

aiheuttaen epäselvyyksiä päätöksenteossa ja budjetoinnissa (Virtanen & Stenvall 2010, 151). 

Matriisimallin vahvuutena on myös toiminnan kokonaisnäkemyksellisyyden korostuminen, 

jolloin kaikilla tulosyksiköillä on yhteiset toimintamallit (Virtanen & Wennberg 2005, 139). 

 

Prosessiorganisaatiossa prosessit määrittävät organisaation muodollisen työnjaon nostaen 

prosessinomistajan merkittävään asemaan organisaatiossa. Prosessiorganisaatio on nimensä 

mukaisesti organisoitu prosessien mukaan muodolliseksi organisaatioksi. (Virtanen & Sten-

vall 2010, 150.) 

 



1 
LIITE 3 Puolustusvoimien pääprosessit 

 

Tässä liitteessä kuvataan tarkemmin Puolustusvoimien ydin- ja tukiprosessit. Liite on koostet-

tu Puolustusvoimien toiminta normin liitteestä 4 ja tekstistä (Pääesikunta 2017a, 11–12, liite 

4). 

 

Puolustusvoimien pääprosessi 1: Suorituskyvyn suunnittelu ja kehittäminen 

 

 

Prosessiin tulevat keskeisimmät syötteet ovat valtionhallinnon turvallisuus- ja puolustuspoliit-

tiset linjaukset, Puolustusvoimille annetut määrärahat ja uhka-arvio. Prosessin tuotteet ovat 

perusteet puolustusjärjestelmän kehittämiselle (pääprosessi 2) ja toiminnalle (pääprosessi 3) 

sekä tuki- ja palveluprosessille (pääprosessi 4). 

 

Puolustusvoimien pääprosessi 2: Suorituskyvyn käyttö ja ylläpito 
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Prosessiin tulevat keskeisimmät syötteet ovat puolustusjärjestelmän kehittämisen perusteet 

(pääprosessi 1) ja suorituskyky vaatimukset (pääprosessi 2). Prosessi tuottaa joukkoja ja jär-

jestelmiä Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttamiseksi (pääprosessi 3), vaatimuk-

sia tuki- ja palvelutoiminnalle (pääprosessi 4) sekä tiedon prosessien tuloksista suunnittelujär-

jestelmälle (pääprosessi 1). 

 

Puolustusvoimien pääprosessi 3: Suorituskyvyn käyttö 

 

 

Prosessiin tulevat keskeisimmät syötteet ovat puolustusjärjestelmän toiminnan perusteet (pää-

prosessi 1) ja suorituskykyiset joukot ja järjestelmät (pääprosessi 2). Prosessin tuotteet ovat 

yhteiskunnan turvallisuus täyttämällä Puolustusvoimien lakisääteiset tehtävät, vaatimuksia 

tuki- ja palveluprosessille (pääprosessi 4), tiedot prossessin tuloksista suunnittelujärjestelmäl-

le (pääprosessi 1) ja vaatimukset suorituskyvyn rakentamiselle ja ylläpidolle (pääprosessi 2). 
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Puolustusvoimien pääprosessi 4: Tuki- ja palvelutoiminta 

 

 

Prosessiin tulevat keskeisimmät syötteet ovat Puolustusvoimien palvelustrategia, Puolustus-

voimien ydinprosessien asettamat tukitarpeet ja vaatimukset, lain velvoitteet, valtionhallinnon 

tukitoimintaa koskevat linjaukset sekä Puolustusvoimien määrärahat. Prosessin keskeisimmät 

tuotteet ovat toimintoja, palveluita ja suoritteita, jotka mahdollistavat Puolustusvoimien ydin-

toiminnan (pääprosessit 1-3) ja tuottavat tiedon prosessin tuloksista suunnittelujärjestelmälle 

(pääprosessi 1) 
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Tässä liitteessä kuvataan tarkemmin Puolustusvoimien prosessihiearkia ja prosessien kuvaa-

misen periaatteet. Liite on koostettu Puolustusvoimien toiminta normin liitteestä 2 ja Julkisen 

hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan suosituksesta JHS 152 (Pääesikunta 2017a, liite 2; 

JUHTA 2012, 6-9). 

 

Prosessirakenne muodostuu erillisten prosesseiden kokonaisuuden kuvauksesta, jossa esite-

tään prosessien hierarkia ja rajapinnat. Kahden prosessin välisessä rajapinnassa tapahtuu nii-

den vuorovaikutus tuotteiden ja syötteiden kautta. Puolustusvoimien prosessihierarkia jaetaan 

viiteen prosessitasoon ja täydentävään käyttöohjetasoon. Ylempi hierarkiataso muodostuu 

alemman tason prosesseista. (Pääesikunta 2017a, liite 2; JUHTA 2012, 6-9.) 

Tason 1 muodostavat puolustusvoimien pääprosessit. 

 

Tason 2 muodostavat pääprosessien toimintamallit. 

 

Tason 3 muodostavat toimintamallien yleiset osaprosessit. 

 

Tason 4 muodostavat yleisten osaprosessien yksityiskohtaiset osaprosessit. 

 

Tason 5 muodostavat yksityiskohtaisten osaprosessien työkulut. 

 

Käyttöohjetasolla kuvataan yksityiskohtaisesti työvaiheen toteutus. 

 

 
Kuva 1. Prosessien tasot (Pääesikunta 2017a, liite 2; JUHTA 2012, 6-9) 
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Kuva 2. Prosessikuvaukset (Pääesikunta 2017a, liite 2; JUHTA 2012, 6-9.) 

 

Prosessikartta on organisaation ylimmälle tasolle tehty yleinen, usein graafinen kuvaus orga-

nisaation tärkeimmistä prosesseista ja niiden välisistä yhteyksistä (JUHTA 2012, 6-9) Puolus-

tusvoimien prosessien kuvauksissa prosessikarttaa käytetään yleensä tasoilla 1 ja 2. 

 

”Prosessikaavio on tapa kuvata prosessin toiminnot graafisesti. Prosessin toiminnot, tietovir-

rat ja tuotteet kuvataan sovituilla symboleilla. Prosessikaavio auttaa ymmärtämään toiminto-

jen järjestystä ja niiden välisiä riippuvuuksia” (JUHTA 2012, 6-9) Prosessikaaviot voivat olla 

esimerkiksi yleisiä toimintamalleja tai toteuttamisvastuut kuvaavia työnkulkuja. Puolustus-

voimien prosessien kuvauksissa prosessikaavioita käytetään yleensä tasoilla 3-5. 

 

Puolustusvoimien prosessien kaaviot ja kuvaukset tasoilla 1-3 on esitetty tämän asiakirjan 

liitteessä. Tasoille 4-5 tarvittaessa laadittavat prosessikuvaukset sisällytetään prosessikohtai-

siin normeihin. 
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Tässä liitteessä kuvataan tarkemmin Puolustusvoimien henkilöstöryhmien tehtävä- ja 

seuraajasuunitelman tehtävät sekä tehtäväkierto. Liite on koostettu Puolustusvoimien 

henkilöstöstrategiasta. (Pääesikunta 2014b, 29-34). 

 

Upseerien tehtäväkierto.  Upseerit palvelevat määräaikaisina nuorempina upseereina (sota-

tieteiden kandidaatit) joukko-osastoissa asevelvollisten kouluttajina tai puolustushaarojen 

alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaamisen tehtävissä. Neljän palvelusvuoden 

aikana hankitaan perusosaaminen upseerin ammattiin ja mahdollisuuksien mukaan osallistu-

taan kriisinhallintaoperaatioon tai harjoitukseen. Tavoitteena sotatieteiden kandidaatilla on 

suorittaa sotatieteiden maisterin tutkinto. 

 

 

Kuva 1. Esimerkki upseerien tehtävistä. 

 

Sotatieteiden maisterin tutkinnon jälkeen upseerit pääsääntöisesti palaavat joukko-osastoihin, 

jossa lähtökohtaisesti palvelevat 6-8 vuotta kuvan 1 mukaisissa tehtävissä ennen seuraavan 

virkaurakurssin suorittamista. 
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Esiupseerikurssin jälkeen upseeri sijoitetaan lähtökohtaisesti perusyksikön päälliköksi tai 

joukko-osaston esikuntaan osastoesiupseeriksi. Palveluskokemuksen ja täydennyskoulutuksen 

myötä esiupseereiden tehtäviä ovat eri esikuntatasojen asiantuntija- ja johtotehtävät. 

 

Yleisesikuntaupseeritutkinnon suorittaneet palvelevat eri toimialojen suunnittelutehtävissä 

joukko-osastojen ja puolustushaarojen esikunnissa. Myöhemmin yleisesikuntaupseerit palve-

levat puolustushaarojen ja pääesikunnan asiantuntija- ja johtotehtävissä. Osa yleisesikuntaup-

seereista palvelee joukko-yksikön tai joukko-osaston komentajatehtävissä sekä kansainväli-

sissä tehtävissä. 

 

Erikoisupseerien tehtäväkierto.  Erikoisupseereita työskentelee kaikissa Puolustusvoimien 

organisaatioissa eri hallintotasoilla. Useimmat ovat koulutukseltaan insinöörejä tai diplomi-

insinöörejä, joiden lisäksi tehtävistä löytyy muun muassa lääkäri, pappi, kapellimestari ja tek-

nikot. 

 

 

Kuva 2. Esimerkki erikoisupseereiden tehtävistä. 
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Erikoisupseereiden osaaminen perustuu korkeakoulututkintoon ja muualta hankittuun työko-

kemukseen sekä varusmiespalveluksessa hankittuun johtajakoulutukseen. Erikoisupseereiden 

eteneminen ylempiin tehtäviin edellyttää osaamisen kehittämistä eri hallintotasoilla ja toimi-

aloilla, valmiutta siirtyä tehtävä- ja seuraajasuunnitelman mukaisiin tehtäviin sekä täydennys-

koulutusta. 

 

Opistoupseerien tehtäväkierto. Opistoupseereiden peruskoulutus on päättynyt ja ikäraken-

teesta johtuen yhä useammat palvelevat asiantuntijoina eri esikuntien toimisto- ja osastoup-

seeritehtävissä. 

 

 

Kuva 3. Esimerkki opistoupseereiden tehtävistä. 

 

Opistoupseereiden vaativimmat tehtävät edellyttää tehtäväkierron tuottamaa laajaa kokemusta 

eri tehtävistä sekä valmiutta siirtyä toiselle paikkakunnalle. 

 

Aliupseerien tehtäväkierto. Aliupseerien osaaminen perustuu toisen asteen koulutukseen ja 

varusmiespalveluksessa hankittuun kokemukseen. Aliupseereiksi on tavoitteena rekrytoida  
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motivoituneita, osaamiseltaan ja toimintakyvyltään sopivia henkilöitä, jotka ovat halukkaita 

sitoutumaan aliupseerin tehtäviin. 

 

 

Kuva 4. Esimerkki aliupseereiden tehtävistä. 

 

Aliupseerit palvelevat mahdollisimman pitkään perusyksikössä kouluttajan tehtävissä ja jär-

jestelmäasiantuntijoina huomioiden tehtävien vaativuuden kehittymisen. Kokeneimmat, mes-

taritason suorittaneet, aliupseerit voivat edetä yksikön vääpelin ja työnjohtotason esimies- ja 

esikuntatehtäviin. 

 

Siviilien tehtäväkierto. Siviilitehtävissä palvelevien osaamien perustuu tehtävässä vaaditta-

vaan tutkintoon sekä muualla hankittuun kokemukseen. Esimiestehtävät ja niissä eteneminen 

edellyttää johtajakoulutuksen ja -kokemuksen hankkimista Puolustusvoimien eri tehtävissä. 

Suunnitelmallinen kokemuksen kartuttaminen toisen työnantajan palveluksessa ja paluu Puo-

lustusvoimiin vaativampaan tehtävään on mahdollista. 
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Kuva 5. Esimerkki siviilien tehtävistä 

 

Siviilitehtävien tehtäväsuunnittelussa ja osaamisen kehittämisessä hyödynnetään tehtävä-

tasokuvaa. Kuvassa 5 on näkyvissä eri tehtävien sijoittuminen puolustusvoimallisessa koko-

naisuudessa, jonka avulla kuvataan etenemismahdollisuuksia Puolustusvoimien siviilitehtä-

vissä. Osaamisen kehittyminen edellyttää kokemusta useista saman (syvä osaaminen) tai eri 

toimialan tehtävistä (laaja osaaminen). Eteneminen ylempiin tehtäviin edellyttää osaamisen 

kehittämistä eri hallintotasoilla ja toimialoilla. 
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Hallintoyksikön henkilöstösuunnitelma on tiedosto, joka on yhdistetty tehtäväkokoonpano-

taulukkoon (TKP) sisältäen kaikki tiedot organisaatiorakenteesta, tehtävistä ja niihin sijoite-

tuista henkilöistä sekä heidän mahdollisista seuraajista. Henkilöstösuunnitelman sisältämiä 

tietoja käytetään apuna hallintoyksikön henkilöstösuunnittelussa sekä henkilöstötilannekuvan 

ylläpitämisessä. Hallintoyksiköissä henkilöstösuunnittelua johtaa esikuntapäällikkö apunaan 

henkilöstöpäällikkö, joukkoyksiköiden komentajat ja osastopäälliköt. Hallintoyksikön henki-

löstösuunnittelussa on huomioitava kehityskeskusteluissa esiin tulleet halukkuudet ja muut 

tehtävä- ja seuraajasuunnitelmat. Hallintoyksikön henkilöstösuunnitelma on keskeisin työkalu 

henkilöstön ja organisaation osaamisen kehittämisessä. Hallintoyksikön henkilöstösuunnitel-

masta vastaa ja vahvistaa vuosittain hallintoyksikön päällikkö. (Pääesikunta 2018a, 10–11.) 

 

Täydentävät henkilöstösuunnitelmat on eri toimialojen ja aselajien sekä sotilasopetuslai-

toksien
15

 toteuttamaa tehtävä- ja seuraajasuunnittelua, joissa huomioidaan kunkin tarpeet ja 

erityispiirteet. Täydentävät henkilöstösuunnitelmat on sovitettava yhteen muiden tehtävä- ja 

seuraajasuunnitelmien kanssa. (Pääesikunta 2018a, 11.) 

 

Kansainväliset tehtävä- ja seuraajasuunnitelmat sisältävät kansainvälisen avun antamisen 

tehtävät, sotilaalliset kriisinhallintatehtävät ja kansainväliset esikunta-, puolustusasiamies- ja 

ylemmät kriisinhallintatehtävät (Pääesikunta 2018a, 11–12).  Kansainvälisen avun antamisen 

tehtävät täytetään henkilöstön halukkuuden ja vapaaehtoisuuden perusteella, jotka ovat sitou-

tuneet kansainvälisiin tehtäviin. Tarvittaessa henkilöt määrätään Puolustusvoimien toimenpi-

tein tehtäviin. Sotilaallisen kriisinhallintatehtävien osalta laaditaan vuosittain henkilötäyden-

nyssuunnitelma palkatun henkilöstön osalta Maavoimien esikunnan ja reserviläisten osalta 

Porin prikaatin toimesta. (Pääesikunta 2018a, 11–12.) Kansainvälisten esikunta-, puolus-

tusasiamies- ja ylempien kriisinhallintatehtävien henkilöstösuunnitelman johtaa pääesikunnan 

komentopäällikkö yhdessä henkilöstöryhmäpäälliköiden kanssa. Kaikki kansainväliset suun-

nitelmat hyväksyy pääesikunnan päällikkö pois lukien kansainväliset opiskelijapaikat, joihin 

puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö nimeää opiskelijoiksi. (Pääesikunta 2018a, 12–13.) 

 

 

 

 

 

 

                                                        
15

 Maanpuolustuskorkeakoulu, puolustushaarakoulut ja tutkimuspainotteiset tehtävät 
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Puolustushaarojen ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tehtävä- ja seuraajasuunnit-

telussa huomioidaan kaikkien henkilöstöryhmien osalta oman organisaatioin avaintehtävät, 

Maanpuolustuskorkeakoulun ja puolustushaarakohtaiset tarpeet Pääesikuntaan sekä sen alai-

siin laitoksiin. Suunnitelmat päivitetään kerran vuodessa keskitettyjen tehtävä- ja seuraaja-

suunnitelmien yhteydessä. (Pääesikunta 2018a, 13.) 

 

Keskitettyjen tehtävä- ja seuraajasuunnitelmien osalta Pääesikunnan henkilöstöosasto yl-

läpitää suunnitelmia ja ne hyväksytään vuosittain kesäkuussa (Pääesikunta 2018a, 14–17). 

Keskitettyjen tehtävä- ja seuraajasuunnitelmien tehtävät vaativat laaja-alaista ja syvällistä 

osaamista sekä kokemusta Puolustusvoimien eri tehtävistä henkilöstöryhmästä riippumatta. 

Keskitettyjen tehtävä- ja seuraajasuunnitelmien tehtävät sijoittuvat Pääesikuntaan, puolustus-

haaraesikuntiin, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan ja hallintoyksiköiden esi-

kuntiin tai muihin hallintoyksikön vaativimpiin tehtäviin. (Pääesikunta 2018a, 14–17.) Taulu-

kossa 4 on esitetty keskitettyjen tehtävä- ja seuraajasuunnitelmien tehtävien määrät, tehtäväta-

sot ja suunnitelman hyväksyjä (Pääesikunta 2018a, 14–16). 

 

Kaikkien henkilöstöryhmien keskitettyjä tehtävä- ja seuraajasuunnitelmia ylläpidetään pää-

esikunnan henkilöstöosastolla ja niiden suunnittelusta vastaa joko tulosyksikkö tai henkilöstö-

ryhmäpäälliköt. Pääesikunnan henkilöstöosaston henkilöstösektori antaa suunnittelulle perus-

teet vuoden alussa tulosyksiköiden valmistelijoille. Suunnittelun valmistelukokoukset pää-

esikunnassa toteutetaan toukokuussa ja suunnitelmat hyväksytään kesäkuussa. (Pääesikunta 

2018a, 14–17.) Hyväksytyt suunnitelmat siirretään tulosyksiköiden valmistelijoiden toimenpi-

tein lokakuun loppuun mennessä henkilötietojärjestelmään (PVSAP HCM), jolloin ne ovat 

käytettävissä kehityskeskusteluihin (Pääesikunta 2018a, 14–17). 

 

Ylemmän johdon tehtävä- ja seuraajasuunnitteluun (YJS) kuuluu noin 150 tehtävää, jotka 

ovat puolustusvoimien valtakunnallisia avaintehtäviä. Suunnittelua johtaa komentopäällikkö 

apunaan henkilöstöryhmäpäälliköt. YJS -suunnitelman valmistelu kokouksia on vuosittain 

neljä, joissa analysoidaan henkilöstöstä parhaimmat potentiaalit ylempiin tehtäviin. YJS -

suunnitelmaa ei tallenneta henkilötietojärjestelmään (PVSAP HCM) ja suunnitelman hyväk-

syy puolustusvoimien komentaja puolustusvoimien henkilöstöpäällikön esittelystä. (Pää-

esikunta 2018a, 17.) 
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Kenraalien ja amiraalien ja muu ylimmän johdon tehtävä- ja seuraajasuunnitteluun 

kuuluu noin 30 tehtävää ja niiden suunnittelusta vastaa Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö. 

Suunnitelman hyväksyy Puolustusvoimien komentaja, joka informoi puolustusministeriä ja 

tasavallan presidenttiä. (Pääesikunta 2018a, 18.) 
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Toimivalta upseerien tehtävään määräämisessä 

 

Kuva 1. Toimivalta upseerien tehtävään määräämisessä (Pääesikunta 2018e, 12-13, 

liite 2). 

 

Toimivalta opistoupseereiden ja aliupseereiden tehtävään määräämisessä 

 

Kuva 2. Toimivalta opistoupseereiden ja aliupseereiden tehtävään määräämisessä 

(Mukaillen: Pääesikunta 2018b, 7; 2018c, 11; 2018d, 13). 
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Toimivalta erikoisupseereiden tehtävään määräämisessä 

 

Kuva 3. Toimivalta erikoisupseereiden tehtävään määräämisessä (Pääesikunta 

2018f, 21-22, liite 1). 
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Toimivalta siviilien tehtävään määräämisessä 

 

Kuva 4. Nimittämistoimivalta siviilien tehtävään nimittämiseen ja määräämiseen 

(Pääesikunta 2018g, 13-14, liite 1).
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Arvoisa vastaanottaja,  

 

MERIVOIMIEN HENKILÖSTÖSUUNNITTELU JA TEHTÄVÄÄN MÄÄRÄYSPROSES-

SEJA KOSKEVA KYSELYTUTKIMUS 

 

Opiskelen Yleisesikuntaupseerikurssi 59:llä ja teen tutkintooni liittyvää diplomityötä Meri-

voimien henkilöstötoimialan prosessien kehittämisestä. 

 

Pyrin selvittämään työssäni, miten LEAN -ajattelu soveltuu Merivoimien henkilöstösuunnitte-

lu- ja tehtävään määräysprosessien kehittämiseen. Kyselytutkimuksen kysymykset on johdet-

tu tutkimuksen taustateorian (LEAN) tärkeimpien periaatteiden pohjalta. Kyselytutkimuksen 

tärkein osuus on tehtävään määräysprosessiin liittyvän arvoa tuottamattomien toimintojen 

tunnistaminen. Tutkimukseni tulokset julkaistaan diplomityöraportissa syksyllä 2019. 

 

Tutkimuksen kohderyhmänä on Merivoimien eri hallintoyksiköiden henkilöstötoimialan hen-

kilöt, jotka työskentelevät henkilöstösuunnittelu ja tehtävään määräysprosessien parissa. Ky-

selytutkimuksen vastaajat on sovittu yhteistyössä Merivoimien esikunnan henkilöstöosaston 

kanssa. Saat tämän kyselyn ansiokkaasta ja ammattitaitoisesta työskentelystäsi henkilöstö-

suunnittelu- ja tehtävään määräysprosessin kanssa. Sinulla on paljon annettavaa niiden kehit-

tämiseksi! 

 

Kysely toteutetaan täysin nimettömästi ja vastaaminen on täysin luottamuksellista. Tutkimuk-

sen raportointi kirjoitetaan siten, että ketään ei voida tunnistaa jälkikäteen. 

 

Kyselyyn on mahdollista vastata millä tahansa laitteella, jossa on internet -yhteys. Kyselyssä 

on mahdollisuus tallennukseen, jolloin voit jatkaa kyselyn tekemistä sinulle sopivampana 

ajankohtana. 

 

Kyselyyn pääset vastaamaan kopioimalla sähköpostin mukana tulleen tai alla olevan linkin 

internet selaimesi osoitekenttään. 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/51ED665B72B547FB 

 

Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 20–30 minuuttia vastaajasta, vastauksista ja vasta-

usvälineestä riippuen. 

 

Kiitän jo tässä vaiheessa ajastanne, vastauksistanne ja kommenteistanne! 

 

 

Oppilasupseeri  Jari Räisänen 

Kapteeniluutnantti  Jari Räisänen 
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KYSELYTUTKIMUS MERIVOIMIEN TEHTÄVÄ- JA SEURAAJASUUNNITTELU- JA 

TEHTÄVÄÄN MÄÄRÄYSPROSESSEISTA 

23.5.2019 - 14.6.2019 kapteeniluutnantti Jari Räisänen / Yleisesikuntaupseerikurssi 59 

 

Arvostan suuresti osallistumistasi tutkimukseen. Vastauksesi ovat erittäin tärkeitä Merivoimi-

en henkilöstötoimialan prosessien kehittämistarpeiden tunnistamiseen liittyvässä tiedonke-

ruussa. Varmistathan vielä, että sinulla on kiireetön hetki kyselyyn vastaamiseen ja toimiva 

internet -yhteys. 

 

Ole hyvä, voit aloittaa, kysymyksiä on yhteensä 43 kappaletta. 

 

Seuraavassa osiossa kerätään kyselyn taustatiedot. Kysymyksiä osioissa on 8 kappaletta. 

 

1. Valitse hallintoyksikkösi? 

Vastausvaihtoehdot: Merivoimien esikunta, Uudenmaan prikaati, Rannikkolaivasto, Rannik-

koprikaati, Merisotakoulu. 

 

2. Valitse henkilöstöryhmäsi? 

Vastausvaihtoehdot: Aliupseeri, Opistoupseeri (PK), Opistoupseeri (JK), Upseeri (SK/SM), 

Upseeri (EU), Upseeri (YE), Erikoisupseeri, Sivili. 

 

3. Valitse korkein siviilissä suorittamasi tutkinto? 

Vastausvaihtoehdot: Ammatillinen perustutkinto, Ammattitutkinto, Erikoisammattitutkinto, 

Lukio, Ammattikorkeakoulututkinto, Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Alempi korkeakou-

lututkinto, Ylempikorkeakoulututkinto, Lisensiaatintutkinto, Tohtorin tutkinto. 

 

4. Olen palvellut Puolustusvoimissa? 

Vastausvaihtoehdot: Alle vuoden, 1-5 vuotta, 6-10 vuotta, 11-15 vuotta, Yli 15 vuotta. 

 

5. Olen työskennellyt Puolustusvoimissa henkilöstötoimialan eri tehtävissä? 

Vastausvaihtoehdot: Alle vuoden, 1-5 vuotta, 6-10 vuotta, 11-15 vuotta, Yli 15 vuotta. 

 

6. Olen saanut koulutusta seuraaviin henkilöstöjohtamisen osa-alueisiin? Voit valita yhden tai 

useamman vaihtoehdon. 
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Vastausvaihtoehdot: Henkilöstösuunnittelu (sis. tehtävä- ja seuraajasuunnittelun), Rekrytoin-

ti, Perehdyttäminen, Osaamisen kehittäminen, Suorituksen seuranta ja palkitseminen, Työhy-

vinvoinnin edistäminen, Irtisanominen ja uudelleen sijoittaminen (sis. tehtävään määräämi-

sen), Lait asetukset ja sopimukset (VES, työaikalaki, PVTAS yms.), En ole saanut koulutusta 

henkilöstöjohtamisen osa-alueisiin. 

 

7. Henkilöstöjohtamisen osa-alueiden koulutuksen suoritin? Voit valita yhden tai useamman 

vaihtoehdon. 

Vastausvaihtoehdot: Siviilissä, Puolustusvoimissa (oma kouluttaja/koulutus), Puolustusvoi-

missa (ulkopuolinen kouluttaja/koulutus), En ole saanut koulutusta henkilöstöjohtamisen osa-

alueisiin. 

 

8. Suorittamani henkilöstöjohtamisen osa-alueen koulutuksen kesto oli? Voit valita useamman 

kuin yhden vaihtoehdon, kirjoita valintasi jälkeen tarkennus esim. henkilöstösuunnitte-

lu/henkilöstöalan perusopinnot, MPKK. rekrytointi/neuvottelupäivä, PVPALVK. kaikki osa-

alueet/kurssi, OUJK yms. 

Vastausvaihtoehdot: Alle vuorokauden, 1-2 vrk, 3-5 vrk, 6-10 vrk, 11-15 vrk, Yli 15 vrk, En 

ole saanut koulutusta henkilöstöjohtamisen osa-alueisiin. 

 

Seuraavassa osioissa käsitellään Merivoimien henkilöstösuunnittelun prosessia. Tässä kyse-

lyssä henkilöstösuunnittelulla tarkoitetaan Puolustustoimien henkilöstöstrategiassa ja nor-

meissa määritettyä henkilöstösuunnittelua, joka toteutetaan tehtävä- ja seuraajasuunnittelun 

periaattein. Kysymyksiä osioissa on 10 kappaletta. 

 

9. Kuinka usein työskentelet Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessin kanssa? 

Vastausvaihtoehdot: Päivittäin, Useita kertoja viikossa, Kerran viikossa, 1-2 kertaa kuukau-

dessa, Muutamia kertoja vuodessa, Harvemmin. 

 

10. Vastaa seuraaviin väittämiin koskien Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluproses-

sia. 

Vastausvaihtoehdot: Täysin eri mieltä, Jokseenkin eri mieltä, Ei samaa eikä eri mieltä, Jok-

seenkin samaa mieltä, Täysin samaa mieltä. 

Väittämät: Prosessi on yksinkertainen ja selkeä, Prosessille on määritetty tärkein asiakas, 

Prosessille on asetettu selkeä tavoite, Prosessille on laadittu mittarit joilla voidaan arvioida  
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sen tehokkuutta taloudellisuutta ja laatua, Prosessin nykyinen prosessikuvaus vastaa siinä 

tosiasiallisesti tehtävää työtä tai työvaiheita, Prosessin kehittämiselle on asetettu selkeä ta-

voite, Prosessia kehitetään aktiivisesti poistamalla siitä tuottamattomia työvaiheita tai työtä, 

Prosessin tuote siirtyy prosessin sisällä eri vaiheiden välillä ilman merkittäviä viiveitä, Pro-

sessissa tehtävään työhön kuluu aina sama aika, Prosessissa tehtävät työ tehdään aina samal-

la tavalla, Henkilöstön osaamista kehitetään säännöllisesti prosessin osalta. 

 

11. Nousiko jotain erityistä mieleen edellisiin väittämiin liittyen tai haluat tarkentaa jotain 

kohtaa? 

 

12. Mielestäni alin prosessikuvaus Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessista 

on? 

Vastausvaihtoehdot: Taso 1 (prosessikartta, ydin- ja tukiprosessi, PV:n pääprosessit, 1.), Ta-

so 2 (toimintamalli, ydin- ja tukiprosessin osaprosessit, 1.1.), Taso 3 (prosessin kulku, toimin-

tamallin tarkennus, 1.1.1.), Taso 4 (työn kulku, prosessin kulun tarkennus, 1.1.1.1.), Merivoi-

mien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessia ei ole kuvattu. 

 

13. Mielestäni Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessissa käsitellään? 

Vastausvaihtoehdot: Ihmisiä, Materiaali, Tietoa, Jotain muuta mikä? 

 

14. Perustele valintasi kysymyksessä 13.? Kuvaile vähintään mikä prosessissa oleva 

asia/tuote/kohde on. 

 

15. Mielestäni Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessin tärkein asiakas on? 

Vastausvaihtoehdot: Yksilö, Joukko-osasto, Puolustushaara, Pääesikunta ja alaiset laitokset, 

joku muu mikä?. 

 

16. Mielestäni Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessin tärkein tavoite on? 

(valitse enintään kaksi tärkeintä tavoitetta) 

Vastausvaihtoehdot: Yksilön urasuunnittelu, Joukko-osaston tehtävien täyttäminen, Puolus-

tushaaran tehtävien täyttäminen, Keskitettyjen henkilöstösuunnitelmien tehtävien täyttäminen, 

Henkilöstön määrän arviointi (poistuma ja rekrytointi), Henkilöstön laadun arviointi (osaa-

misen kohdentuminen), Joku muu mikä?. 
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17. Millaisia viiveitä tunnistat Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessissa? 

Viiveellä tarkoitetaan aikaa, jolloin prosessin tuotteelle ei tapahdu mitään. 

 

18. Miten sinä kehittäisit Merivoimien tehtävä- ja seuraajasuunnitteluprosessia? 

 

Seuraavassa osiossa käsitellään Merivoimien tehtävään määräysprosessia. Tässä kyselyssä 

tehtävään määräysprosessilla tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat irrotettavuuslausun-

to, yhteistoimintamenettely, lausunto, esitys, määräys ja tehtävään määräys. Kysymyksiä osi-

ossa on 11 kappaletta. 

 

19. Kuinka usein työskentelet Merivoimien tehtävään määräysprosessin kanssa? 

Vastausvaihtoehdot: Päivittäin, Useita kertoja viikossa, Kerran viikossa, 1-2 kertaa kuukau-

dessa, Muutamia kertoja vuodessa, Harvemmin. 

 

20. Vastaa seuraaviin väittämiin koskien Merivoimien tehtävään määräysprosessia? 

Vastausvaihtoehdot: Täysin eri mieltä, Jokseenkin eri mieltä, Ei samaa eikä eri mieltä, Jok-

seenkin samaa mieltä, Täysin samaa mieltä. 

Väittämät: Prosessi on yksinkertainen ja selkeä, Prosessille on määritetty tärkein asiakas, 

Prosessille on asetettu selkeä tavoite, Prosessille on laadittu mittarit joilla voidaan arvioida 

sen tehokkuutta taloudellisuutta ja laatua, Prosessin nykyinen prosessikuvaus vastaa siinä 

tosiasiallisesti tehtävää työtä tai työvaiheita, Prosessin kehittämiselle on asetettu selkeä ta-

voite, Prosessia kehitetään aktiivisesti poistamalla siitä tuottamattomia työvaiheita tai työtä, 

Prosessin tuote siirtyy prosessin sisällä eri vaiheiden välillä ilman merkittäviä viiveitä, Pro-

sessissa tehtävään työhön kuluu aina sama aika, Prosessissa tehtävät työ tehdään aina samal-

la tavalla, Henkilöstön osaamista kehitetään säännöllisesti prosessin osalta. 

 

21. Nousiko jotain erityistä mieleesi edellisiin kysymyksiin liittyen tai haluat tarkentaa jotain 

kohtaa? 

 

22. Mielestäni alin prosessikuvaus Merivoimien tehtävään määräysprosessista on? 

Vastausvaihtoehdot: Taso 1 (prosessikartta, ydin- ja tukiprosessi, PV:n pääprosessit, 1.), Ta-

so 2 (toimintamalli, ydin- ja tukiprosessin osaprosessit, 1.1.), Taso 3 (prosessin kulku, toimin-

tamallin tarkennus, 1.1.1.), Taso 4 (työn kulku, prosessin kulun tarkennus, 1.1.1.1.), Merivoi-

mien tehtävään määräysprosessia ei ole kuvattu. 
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23. Perustele valintasi kysymyksessä 20.? Kuvaile vähintään mikä prosessissa oleva 

asia/tuote/kohde mielestäsi on. 

 

24. Mielestäni Merivoimien tehtävään määräysprosessin tärkein asiakas on? 

Vastausvaihtoehdot: Yksilö, Joukko-osasto, Puolustushaara, Pääesikunta ja alaiset laitokset, 

joku muu mikä?. 

 

25. Mielestäni Merivoimien tehtävään määräysprosessin tärkein tavoite on? (valitse enintään 

kaksi tärkeintä tavoitetta) 

Vastausvaihtoehdot: Yksilön urasuunnittelu, Joukko-osaston tehtävien täyttäminen, Puolus-

tushaaran tehtävien täyttäminen, Keskitettyjen henkilöstösuunnitelmien tehtävien täyttäminen, 

Henkilöstön määrän arviointi (poistuma ja rekrytointi), Henkilöstön laadun arviointi (osaa-

misen kohdentuminen), Joku muu mikä?. 

 

26. Millaisia viiveitä tai odottamista tunnistat Merivoimien tehtävään määräysprosessin eri 

vaiheissa (irrotettavuuslausunto, YT, lausunto, esitys, määräys ja tehtävään määrääminen)? 

Viiveellä tarkoitetaan aikaa, jolloin prosessin tuotteelle ei tapahdu mitään. Odottamisella 

tarkoitetaan sitä, että tehtäviä joudutaan odottamaan prosessin edelliseltä vaiheelta. 

 

27. Mielestäni eniten kehitettävää Merivoimien tehtävään määräysprosessissa on 

seuraavassa vaiheessa? tarpeettomia tai yhdistettäviä työvaiheita, odottamista, viiveitä yms. 

Vastausvaihtoehdot: Irrotettavuuslausunto, Yhteistoimintamenettely, Lausunto, Esitys, Mää-

räys, Tehtävään määräys. 

 

28. Perustele valintasi ja mitä kehittäisit valitsemastasi vaiheesta? 

 

29. Miten sinä kehittäisit Merivoimien tehtävään määräysprosessia? 

 

Tässä osiossa selvitetään Merivoimien tehtävään määräysprosessissa esiintyvää vaihtelua, 

ylikuormitusta ja hukkaa sekä kokouksiin liittyviä käytäntöjä. kysymyksiä osiossa on 12 kap-

paletta. 

 

30. Vastaa seuraaviin vaihtelua koskeviin väittämiin Merivoimien tehtävään 

määräysprosessissa. 
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Vastausvaihtoehdot: Täysin eri mieltä, Jokseenkin eri mieltä, Ei samaa eikä eri mieltä, Jok-

seenkin samaa mieltä, Täysin samaa mieltä. 

Väittämät: Prosessin sisäisen asiakkaan tarpeet ovat aina samat, Prosessin ulkoisen asiak-

kaan tarpeet ovat aina samat, Prosessi toteutetaan aina samalla tavalla, Prosessin eri vaiheet 

toteutetaan aina samalla tavalla, Prosessin eri vaiheiden sisällä tehtävä työ tehdään aina 

samalla tavalla, Prosessissa on mittareita joilla voidaan arvioida sen suorituskykyä (nopeus, 

tehokkuus, taloudellisuus yms.), Prosessin tehtävien toteuttamiseen liittyvä ohjeistus ei muutu 

prosessin aikana, Prosessissa työskentelevien eri henkilöiden välillä ei ole osaamiseroja, 

Prosessin työkuorma vaihtelee päivittäin, Prosessin työkuorma vaihtelee viikoittain, Proses-

sin työkuorma vaihtelee kuukausittain, Prosessissa on kiireellisiä töitä viikoittain (tulipalojen 

sammuttaminen), Prosessin toimintatavat ovat vakioituja (kokoukset, tehtävät yms.), Proses-

sin tarvitsemat resurssit ovat aina samat (henkilöstö, laitteet, rahat, yms.). 

 

31. Nousiko jotain erityistä mieleesi edellisiin kysymyksiin liittyen tai haluat tarkentaa jotain 

kohtaa? 

 

32. Vastaa seuraaviin ylikuormitusta koskeviin väittämiin Merivoimien tehtävään 

määräysprosessissa. 

Vastausvaihtoehdot: Täysin eri mieltä, Jokseenkin eri mieltä, Ei samaa eikä eri mieltä, Jok-

seenkin samaa mieltä, Täysin samaa mieltä. 

Väittämät: Prosessin työkuorma kuormittaa henkilöstöä paljon, Prosessin työkuorma aiheut-

taa sairauspoissaoloja, Prosessissa käytettävät laitteet ja järjestelmät toimivat hyvin (PVAH, 

SAP, Outlook yms.), Prosessissa tehdään usein virheitä jotka vaikuttavat työn etenemiseen 

prosessissa, Prosessin sisällä kehitetään työn tekemisen tapoja jatkuvasti, Prosessissa on mit-

tareita joilla arvioidaan sen käyttöastetta (saapuva työ ja valmistumisnopeus), Prosessissa on 

usein puutteellisia tietoja jotka vaikuttava työn etenemiseen prosessissa. 

 

33. Nousiko jotain erityistä mieleesi edellisiin kysymyksiin liittyen tai haluat tarkentaa jotain 

kohtaa? 

 

34. Vastaa seuraaviin hukkaa koskeviin väittämiin Merivoimien tehtävään 

määräysprosessissa. 
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Vastausvaihtoehdot: Täysin eri mieltä, Jokseenkin eri mieltä, Ei samaa eikä eri mieltä, Jok-

seenkin samaa mieltä, Täysin samaa mieltä. 

Väittämät: Prosessiin liittyy palavereita joihin kutsutaan tarpeettomia henkilöitä, Prosessin 

työtehtäviä ennakoidaan, Prosessissa tehdään työtehtäviä ennakkoon joita ei kuitenkaan tar-

vita ollenkaan, Aloitan usein prosessiin liittyviä työtehtäviä joita en ole saanut valmiiksi (ra-

portteja, sähköposteja, asiakirjoja, projekteja), Prosessiin liittyviä työtehtäviä on usein jonos-

sa odottamassa aloittamista (tehtävät sovellus, sähköposti yms.), Prosessiin liittyviä päätöksiä 

joutuu usein odottamaan, Prosessiin liittyviä esittelyitä joutuu usein odottamaan, Prosessiin 

liittyviin tehtäviin tarvitsee usein tietoja muilta toimijoilta, Prosessissa käytetään useita jär-

jestelmiä/sovelluksia, Prosessissa siirretään usein tietoa käsin järjestelmästä/sovelluksesta 

toiseen, Prosessissa joutuu usein etsimään ja lajittelemaan tietoa eri paikoista, Prosessissa 

liikutaan säännöllisesti eri sovelluksien välillä, Prosessissa siirretään tietoa tai työtehtäviä 

henkilöiden välillä, Prosessissa siirretään tietoa tai työtehtäviä usein osastojen välillä, Pro-

sessin vaiheiden välillä tehdään virheitä jonka takia työtehtäviä joudutaan tekemään uudes-

taan, Prosessin työtehtävien tekeminen keskeytyy usein, Prosessin työtehtävien tekemiseen 

liittyy usein väärinymmärryksiä, Prosessin työtehtävät joutuu usein tekemään uudestaan, 

Prosessin työtehtävistä puuttuu usein tarvittavia tietoja, Prosessin työtehtävien toteutus on 

aina huolellista ja virheetöntä, Prosessissa tehdään usein tarpeettomia raportteja tarkistuksia 

tai työvaiheita joista ei ole kenellekään hyötyä, Prosessiin liittyvä työn laatu on yhteisesti 

sovittu, Prosessissa odotetaan usein oman osuuden tekemistä. 

 

35. Nousiko jotain erityistä mieleesi edellisiin kysymyksiin liittyen tai haluat tarkentaa jotain 

kohtaa? 

 

36. Prosessiin liittyvien tehtävien tekemisen keskeytyksen syy on yleensä? valitse kolme 

tärkeintä. 

Vastausvaihtoehdot: Tärkeämpi tai kiireellisempi tehtävät, Työhön liittyvä keskeytys (puhe-

lin/lync/sähköposti), Esimiehen keskeytys, Kollegan keskeytys, Henkilökohtaisten asioiden 

hoitaminen, Tiedon puute ja sen etsiminen, Järjestelmien tai sovelluksien toimimattomuus, 

Joku muu mikä?. 

 

37. Työskentelyn keskeytyksen keskimääräinen kesto? 

Vastausvaihtoehdot: 0-15 min, 16-30 min, 31-45 min, 46-60 min, Yli 60 min. 

 



8 
LIITE 9 Kyselytutkimuksen kysely 
 

 

38. Pystyn jatkamaan työskentelyä keskeytyksen jälkeen arviolta? 

Vastausvaihtoehdot: 0-15 min, 16-30 min, 31-45 min, 46-60 min, Yli 60 min. 

 

39. Minulla on tällä hetkellä tehtävään määräysprosessiin liittyen keskeneräisiä tehtäviä? 

kuvaile vastauksen jälkeen syitä miksi ne ovat keskeneräisiä esim. tiedon puute, päätöksen 

odottaminen, omat työkiireet yms. 

Vastausvaihtoehdot: 1 tehtävä, 2-4 tehtävää, Yli 5 tehtävää. 

 

40. Merivoimien tehtävään määräysprosessiin liittyen pidetään kokouksia? 

Vastausvaihtoehdot: Päivittäin, Viikoittain, Kuukausittain, Kokouksia ei pidetä. 

 

41. Kuinka kauan kokoukset kestävät keskimäärin? 

Vastausvaihtoehdot: 0-15 min, 16-30 min, 31-45 min, 46-60 min, Yli 60 min. 

 

42. Merivoimien tehtävään määräysprosessin tehtävien tilannekuva ja vastuut on 

visuaalisesti kaikkien nähtävillä? 

Vastausvaihtoehdot: Kyllä missä, Ei, En osaa sanoa. 

 

43. Vapaa sana 

Haluatko kommentoida jotakin aiheista; Merivoimien tehtävä- ja 

seuraajasuunnitteluprosessia, Merivoimien tehtävään määräysprosessia tai itse kyselyä? 

 

Kiitos vaivannäöstäsi ja ajastasi! 

 

Otathan yhteyttä, jos jokin asia jäi askarruttamaan tai haluat keskustella tutkimuksesta 

tarkemmin: jari.raisanen@mil.fi. 

 



1 
LIITE 10 Merivoimien tehtävään määräysprosessin SPC -käyrä 
 

 

Liite perustuu Sari Torkkolan kirjaan Lean Asiantuntijatyön johtamisessa 2015, 158–162. 

 

Kuvassa 1 on esitetty Puolustusvoimien asianhallintajärjestelmästä Merivoimien lähiarkistos-

sa kaikki Merivoimien tehtävään määräysprosessiin liittyvien asiakirjojen SPC -käyrä. Kuvan 

1 perusteella voidaan todeta valmistuneiden asiakirjojen määrästä prosessissa olevan työ-

kuorman vaihtelun sekä erilaisten päätöksien ja esittelyiden odottamisen aiheuttamat viiveet. 

Prosessissa oleva työn määrä ei ole kuvan 1 perusteella ennustettavaa. Havaintojen pysyessä 

ohjausrajojen (UCL ja LCL) sisällä on toiminta ennustettavaa ja ainoastaan on selvitettävä 

ohjausrajojen ylittävien havaintojen juurisyyt. Kuvan 1 perusteella valmiita asiakirjoja pitäisi 

valmistua kolme kappaletta vuorokaudessa. 

 

 

Kuva 1. Merivoimien tehtävään määräysprosessin kaoottinen SPC -käyrä 1.-

30.3.2019 väliseltä ajalta. 

 

Kuvassa 2 on esitetty SPC -käyrän tausta-aineisto ja alla on kuvattu sen laatimisen selitteet. 

Sarake RIVI: Juokseva numerointi riveistä 

Sarake A: Viikon päivä 

Sarake B: Päivämäärä 

Sarake C: Havaintojen määrä per päivä 

Sarake D: Havaintojen keskiarvo, AVERAGE(C$2:C$31) 

Sarake E: Peräkkäisten havaintojen erotus muodostaa liukuvan vaihteluvälin, ABS(C2-C3) 

kaavalla Sarake E loppuun asti. 
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Sarake F: Vaihteluvälin keskiarvo, AVERAGE(E$3:E$31), ei piirry kuvaan ainoastaan las-

kennallinen tarve 

Sarake G: Yläohjausraja (UCL, Upper Control Limit) lasketaan kaavalla: Sarake D keskiarvo 

+ 2,659*Sarake F vaihteluvälin keskiarvo eli D$2+(2,659*F$2). Laskennassa 2,659 on mate-

maattinen vakio. 

Sarake H: Alaohjausraja (LCL, Lower Control Limit) lasketaan kaavalla: Sarake D keskiarvo 

- 2,659*Sarake F vaihteluvälin keskiarvo eli D$2-(2,659*F$2). Laskennassa 2,659 on mate-

maattinen vakio. 

 

RIVI A B C D E F G H

1 PÄIVÄ PVM KPL KESKIARVO LIUKUVA VAIHTELUVÄLI VAIHTELUVÄLIN KESKIARVO UCL LCL

2 MA 1.3.2019 4 3 0,137931034 3,366759 2,633241

3 TI 2.3.2019 1 3 3 3,366759 2,633241

4 KE 3.3.2019 0 3 1 3,366759 2,633241

5 TO 4.3.2019 5 3 -5 3,366759 2,633241

6 PE 5.3.2019 4 3 1 3,366759 2,633241

7 LA 6.3.2019 2 3 2 3,366759 2,633241

8 SU 7.3.2019 1 3 1 3,366759 2,633241

9 MA 8.3.2019 1 3 0 3,366759 2,633241

10 TI 9.3.2019 0 3 1 3,366759 2,633241

11 KE 10.3.2019 0 3 0 3,366759 2,633241

12 TO 11.3.2019 7 3 -7 3,366759 2,633241

13 PE 12.3.2019 5 3 2 3,366759 2,633241

14 LA 13.3.2019 9 3 -4 3,366759 2,633241

15 SU 14.3.2019 9 3 0 3,366759 2,633241

16 MA 15.3.2019 1 3 8 3,366759 2,633241

17 TI 16.3.2019 0 3 1 3,366759 2,633241

18 KE 17.3.2019 0 3 0 3,366759 2,633241

19 TO 18.3.2019 4 3 -4 3,366759 2,633241

20 PE 19.3.2019 9 3 -5 3,366759 2,633241

21 LA 20.3.2019 5 3 4 3,366759 2,633241

22 SU 21.3.2019 2 3 3 3,366759 2,633241

23 MA 22.3.2019 5 3 -3 3,366759 2,633241

24 TI 23.3.2019 0 3 5 3,366759 2,633241

25 KE 24.3.2019 0 3 0 3,366759 2,633241

26 TO 25.3.2019 2 3 -2 3,366759 2,633241

27 PE 26.3.2019 5 3 -3 3,366759 2,633241

28 LA 27.3.2019 7 3 -2 3,366759 2,633241

29 SU 28.3.2019 1 3 6 3,366759 2,633241

30 MA 29.3.2019 1 3 0 3,366759 2,633241

31 TI 30.3.2019 0 3 1 3,366759 2,633241  

Kuva 2. Merivoimien tehtävään määräysprosessin SPC-käyrän tausta-aineisto. 

 

Tämä lean -työkalu soveltuu prosessin eri havaintojen ennustettavuuden arviointiin. Prosessin 

mittaaminen ei tarvitse olla jatkuvaa vaan satunainen näytteiden otto riittää. Normaalisti 16 

havaintoa on riittävä tai tyypillinen suositus näytteeksi, koska 25 havainnon jälkeen ohjausra-

jat eivät muutu juuri ollenkaan. (Torkkola 2015, 159). 
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Kuva 1. Upseerin 1 (liite 11 taulukko1) asioiden käsittely tehtävään määräysprosessissa (mukaillen Torkkola 2015, 132) 

 

Prosessin läpimenoaika on arvoa tuottamatonta toimintaa (hukkaa) ja prosessiaika on lisäarvoa tuottavaa aikaa. Prosessiaika ja henkilöstön käyttö on tutki-

jan tekemiä oletuksia. Kuvasta on huomioitava, että eri vaiheiden välillä asiaa on valmisteltu ja virtausyksikölle on tullut lisäarvoa sitä kautta. Prosessin 

toiminnot on vakioituja, mutta siihen käytettävä aika ei ole, jonka arvoketjun kuvaus tuo hyvin esille. Tässä upseerin siirto toteutui Merivoimien sisällä, kun 

samojen asioiden toteuttaminen prosessissa upseerin 3 siirtyessä Merivoimista pois kesti kokonaisuudessaan 13pv. Upseerin 7 siirtyessä taas takaisin Meri-

voimiin sama prosessi kesti 24pv. 
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Kuva 1. Arvovirtakuvauksen pohja (pyydetty sähköpostitse käyttöön Quality knowhow 

karjalainen oy:ltä) 
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Kuva 1. A3 -ongelmanratkaisumallin pohja (mukaillen Torkkola 2015, 36–37) 


