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TIIVISTELMÄ 

 

Organisaation toimintaa tarkastellaan nykyään yhä useammin prosessinäkökulmasta. Toimintaa kehitetään 

prosesseja uudistamalla ja automatisoimalla eli tukemalla prosessin koordinointia tietokoneohjelmistolla. Pro-

sessien automatisointi työnkulun hallintajärjestelmillä on vähitellen edennyt kaikentyyppisiin, myös hallinnol-

lisiin prosesseihin. Kuitenkaan yleisiä ja kattavia menetelmiä työnkulun hallintajärjestelmien kehittämistyö-

hön ei ole esitetty. Olemassa olevissa menetelmissä on puutteita erityisesti liiketoiminta-analyysissä: kehitet-

tävän järjestelmän liiketoiminnallista ja sosiaalista ympäristöä ei oteta riittävästi huomioon. Aina ei myöskään 

ole tiedostettu liiketoiminta- ja järjestelmämallinnuksen keskinäistä sopivuutta. Tässä kirjallisuustutkielmassa 

esitetään työnkulun hallinnan kehittämiseen K-PEST -menetelmä. K-PEST:in yleisenä viitekehyksenä käyte-

tään pehmeää järjestelmämenetelmää (soft systems methodology) täydennettynä näkemyksellä, että organisaa-

tio on olemukseltaan sosiotekninen järjestelmä. Tämän näkemyksen mukaan vain ympäristöönsä sopivat tek-

nologiamuutokset onnistuvat ja toteutettavat teknologiamuutokset aiheuttavat muutospaineita organisaation 

strategiaan, kulttuuriin, rakenteeseen, toimintaan ja henkilöstön hallintaan. Kehitystyön lähtökohtana ei K-

PEST:issä nähdä ratkaistavaa ongelmaa, vaan ongelmatilanne, joka tulee ymmärtää riittävän kattavasti ongel-

man määrittämiseksi. Sekä liiketoiminnan että tietojärjestelmien mallintamiseen suositellaan menetelmässä 

UML:ää (Unified Modelling Language). K-PEST -menetelmää soveltavan organisaation on suosittava henki-

löstön aktiivista osallistumista ja sen on omattava riittävät teknologiset ja taloudelliset edellytykset kehitys-

työn onnistumiseksi. Menetelmän voidaan arvioida täyttävän sille asetetut vaatimukset, mutta useiden osame-

netelmien olemassaolo tekee kehitystyöstä käytännössä haastavan ja menetelmän käytettävyyttä tulisi paran-

taa. 
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  1. Tutkimusongelma 

 

 

Vaikka työnkulun hallintajärjestelmät jatkuvasti yleistyvät organisaatioissa, ei kattavaa menetelmää järjestel-

män kehitystyölle ole esitetty. Joitakin tiettyyn työnkulun hallintaohjelmistoon liittyviä menetelmiä on kehitet-

ty, esimerkkinä AdminFlow ([Adm98]). WIDE-projektissa ([Dat99]) on laadittu järjestelmäspesifinen mene-

telmä työnkulun hallintajärjestelmien tekniseen suunnitteluun: teknistä suunnittelua edeltäviä liiketoimintatar-

kasteluja käsitellään esityksessä kuitenkin vain lyhyesti. Koska organisaation nykytoiminnasta ja strategioista 

ei kerätä riittävästi tietoa, menetelmä ei tarjoa hyvää pohjaa liiketoiminnan uudistamiselle.  

 

Työnkulun hallintajärjestelmien kehittämistyölle soveltuvan yleisen menetelmän puuttuminen on merkittävä 

ongelma. Tietojärjestelmien suunnittelussa ylipäänsä metodologisten seikkojen tarkastelun merkitys on kovien 

käytännön opetusten jälkeen tiedostettu, kuten esimerkiksi Avisonin ja Fitzgeraldin esityksestä [AvF95] s. 8-

12) ilmenee. Vaikka nykyään käytetään laajasti kurinalaisia menetelmiä laajojen viitekehyksien ohjaamina, 

koetaan organisaatioissa huomattava osa toteutuneista tietojärjestelmistä yhä epäonnistuneiksi. Menetelmissä 

ei ole huomioitu käyttäjien eikä organisaation liiketoiminnan tarpeita riittävästi. Työnkulun hallintajärjestel-

män kehittäminen on yleisesti ottaen vielä huomattavasti haasteellisempi tehtävä kuin tavallisen tietokoneso-

velluksen: toteutettu järjestelmä ei ole pelkästään tietokoneella suoritettavissa oleva vaan tietokoneiden lisäksi 

ihmisten itsenäiseen toimintaan pohjautuva järjestelmä. Voidaan sanoa, että juuri ne seikat (järjestelmän toi-

mintaympäristön tuntemus), joiden vuoksi ATK-järjestelmät yleensä epäonnistuvat, vaatisivat erikoisesti 

huomiota työnkulun hallintajärjestelmien kehittämisessä. 

 

Työnkulun hallintajärjestelmät voivat muuttaa työntekijöiden työnkuvaa ja työtapoja merkittävästi. Radikaalit 

omaan työhön kohdistuvat muutokset aiheuttavat aina muutosvastarintaa ja tätä voi lisätä pelko oman työpai-

kan menetyksestäkin: työnkulun hallintajärjestelmiä voidaan joissakin organisaatioissa käyttää toiminnan sel-

laiseen suoraviivaistamiseen, joka poistaa joitakin työvaiheita kokonaan. Missä tarkoituksessa työnkulun hal-

lintajärjestelmää organisaatiossa sitten käytetäänkin, liiketoimintaprosessien automatisointi on luonnollisesti 

hyvin merkittävä muutos organisaation kannalta. Usein tällaiset prosessit ovat organisaation merkittäviä pro-

sesseja, joihin kytkeytyy yhä useammin myös sidosryhmien prosesseja. Työnkulun hallintajärjestelmät ovat 

organisaation toimintaan syvästi vaikuttavia järjestelmiä, joiden toteutuksen epäonnistuminen on organisaati-

olle suuri menetys. Tällaisen järjestelmän sekä tekninen että sosiaalinen toimivuus organisaatiossa tulisi kehi-

tystyössä varmistaa. Yleiset tietojärjestelmien kehittämisessä käytettävät menetelmät eivät tähän haasteeseen 

kykene tyydyttävästi vastaamaan. 

 

Työnkulun hallintajärjestelmien tutkimus ei ole vielä täysin itsenäistynyt omaksi tutkimusalueekseen. Lisäksi 

erilaiset kaupalliset intressit ja teknologian nopea kehittyminen tällä alueella ovat vaikeuttaneet yhtenäisten 

näkemysten syntymistä. Työnkulun hallintajärjestelmien kehittäminen vaatii osaamista monelta alueelta: liike-

toiminnan strategioiden suunnittelu, organisaation tarkasteleminen sosiaalisena järjestelmänä, liiketoiminnan 

mallintaminen ja monimutkaisen teknisen järjestelmän suunnittelu ja toteutus. Monella tapaa pirstoutuneella 

tutkimusalalla on vaikea laatia yhtenäistä, kattavaa kehittämismenetelmää. 
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Edellä hahmotellut ongelmat voidaan tiivistää seuraavaksi tutkimuskysymykseksi: miten työnkulun hallinta-

järjestelmän kehittämistyö olisi läpivietävä, jotta toteutetut järjestelmät olisivat niille asetettujen, organisaation 

liiketoiminnalle hyödyllisten, tavoitteiden mukaisia? Jotta tähän kysymykseen osattaisiin vastata, on tarkastel-

tava, miten työnkulun hallintajärjestelmän kehitystyössä huomioidaan järjestelmän toimintaympäristö riittävän 

kattavasti? Tällöin täytyy tarkastella organisaation strategiatietoja, tietoa nykytoiminnasta ja järjestelmän pii-

rissä olevien ihmisten mielipiteitä. Tarkastelussa on kirjattava järjestelmälle asetettavia tavoitteita, mutta on 

myös huomioitava mihin näkemyksiin tavoitteet perustuvat ja miten tavoitteiden mukainen järjestelmä vaikut-

taa henkilöstön toimintaan jatkossa. Myös seuraavia menetelmällisiä kysymyksiä on myös tarkasteltava. 

Kuinka liiketoimintaprosessit mallinnetaan niin, että ne voivat olla yleisen keskustelun pohjana ja niitä voi-

daan käyttää myöhemmin järjestelmän teknisessä suunnitteluvaiheessa? Miten järjestelmän suunnittelussa 

voidaan minimoida sekä riskejä että suunnittelutyöhön kuluvaa aikaa ja kustannuksia? 

 

Tutkielman tavoitteena on laatia tutkimusalan kirjallisuuden pohjalta viitekehys, joka huomioi edellä esitetyn 

tutkimuskysymyksen sisältämän problematiikan. Menetelmän analyysivaiheessa muodostetaan organisaatio-

ympäristöstä näkemys, jonka pohjalta toiminnan kehittämisratkaisuja tarkastellaan. Kun organisaation nyky-

toiminta ja eri tavoitteet on hyvin selvitetty, hahmotellaan uusia, ongelmat ratkaisevia ja tavoitteita toteuttavia 

järjestelmiä. Näitä järjestelmäehdokkaita arvioidaan sekä organisaation strategioiden että toiminnasta eri orga-

nisaation tasolla vastaavien henkilöiden mielipiteiden kannalta. Järjestelmän kehitystyön suunnitteluvaiheessa 

tarkennetaan ja laajennetaan edellisessä vaiheessa luotua liiketoiminnan kuvausta. Menetelmä on käyttökel-

poinen myös siinä tapauksessa, että työnkulun hallintajärjestelmää ei rakenneta kokonaan itse, vaan hankitaan 

jokin valmisohjelmisto. Myös valmisohjelmistoa käytettäessä järjestelmän vaatimukset ja sopivuus organisaa-

tioon täytyy kartoittaa: varsinaisen toteutuksen korvaa valmisohjelmiston parametrisointi. On mahdollista, 

ettei tarkasteltavaa järjestelmää toteuteta työnkulun hallinnalla ollenkaan. Tällöin tuloksena on vaatimusmää-

rittely, joka on pohjana muille järjestelmänkehitysprojekteille. Menetelmää ei ole tarkoitettu käytettäväksi 

yleisiin organisaation kehittämishankkeisiin, sillä siinä on huomioitu työnkulun hallinnan kehittämisen eri-

tyispiirteet. 

 

Menetelmä sisältää eri vaiheissaan erilaisia osamenetelmiä. Checklandin esittämä [Che81] pehmeä järjestel-

mämenetelmä muodostaa yleisen viitekehyksen, joka jäsentää kehittämistyön seitsemään päävaiheeseen. En-

simmäisen vaiheen sisällä, missä on kyse liiketoiminta-analyysistä, käytetään sosioteknistä viitekehystä. Lii-

ketoiminnan mallintamiseen käytetään kolmannessa ja neljännessä vaiheessa UML-laajennusta. Järjestelmän 

teknisessä suunnittelussa käytetään oliopohjaisia menetelmiä. Kehittämismenetelmässä kiinnitetään erityistä 

huomiota siihen, etteivät analyysi- ja suunnitteluvaihe jäisi toisistaan erillisiksi kehitystyön vaiheiksi. Työssä 

pyritään myös perustelemaan käytettyjen viitekehysten ja osamenetelmien valinta. Myös esitetyn menetelmän 

taustaoletuksia arvioidaan ja ns. kriittisen järjestelmäajattelun tuloksia on menetelmässä huomioitu. Menetel-

män suhdetta muihin kirjallisuudessa esitettyihin menetelmiin tarkastellaan. 

 

Tutkielman aihepiiri kuuluu informaatiotutkimuksen tietohallinnon tutkimusalaan. Työnkulun hallinta on digi-

taalisen asianhallinnan osa-alue; digitaalista asianhallintaa on opetettu Tampereen yliopiston informaatiotut-
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kimuksen laitoksella vuodesta 1999 alkaen. Tietohallinto ylipäänsä on melko uusi informaatiotutkimuksen 

ala. Huotarin mukaan ([Huo99], s. 145) tietohallinnon perustehtäviin kuuluu erityisesti  

 

'...organisaatioiden ja niiden piirissä toimivien yksilöiden tiedontarpeiden ja -hankinnan, sisäi-

sen ja ulkoisen toimintaympäristön ja -mallien sekä sähköisten ja muiden tietojärjestelmien 

ymmärtäminen tuloksellisen toiminnan aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi.' 

 

Tietohallinto tukee organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa. Tietojärjestelmät ovat sidoksissa liiketoimintaan 

monella tasolla. Työnkulun hallintajärjestelmien tapaiset laajat, ydinprosesseja automatisoivat järjestelmät, 

ovat osa organisaation strategista tietohallintoa. Kyse on organisaation kilpailukyvyn kannalta oleellisesta 

asiasta. Ajatellaan vaikka sidosryhmäverkostoa, joka muodostaa laajoja yrityksestä toiseen ulottuvia prosesse-

ja: organisaation mukana oleminen voi olla välttämättömyys. Näin ollen on selvää, että alan tutkimus koetaan 

tällä hetkellä tärkeäksi. Huotari ennustaakin tietohallinnon alan perustutkimuksen tarpeen kasvavan, ja lisäksi 

([Huo99], s. 172) ' tutkimus tulee edelleen kohdistumaan sähköisen informaatio- ja viestintäteknologian hyö-

dyntämiseen organisaatioiden tietoresurssien hallitsemiseksi ja käytön maksimoimiseksi liiketoiminnan tulok-

sellisuuden parantamiseksi. ... keskeistä on tietoteknologian ja ihmisten muodostaman kokonaisuuden tarkas-

telu organisatorisen tiedon tarjoaman potentiaalin ymmärtämiseksi ja sen hyödyntämisen maksimoimiseksi.' 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan juuri näitä asioita: analysoidaan teknologian ja ihmisten muodostamaa koko-

naisuutta sopivia viitekehyksiä käyttämällä, tarkastellaan teknologiana työnkulun hallintajärjestelmiä, tieto-

resursseja tarkastellaan toimintaprosessien tarvitseman tiedon näkökulmasta, käyttöä maksimoidaan toiminta-

prosesseja tehostamalla ja tuloksellisuuden parantaminen varmistetaan huomioimalla riittävästi organisaation 

strategioita. 

 

Tutkielmassa esitetyn kehittämismenetelmän sisältämiä osamenetelmiä on informaatiotutkimuksessa, tietohal-

linnon ja organisaatiotutkimuksen alalla käytetty jonkin verran. Jotkin osamenetelmät, kuten tietokartoitus, 

ovat alalla yleisiä analyysimenetelmiä, joita tosin ei usein yhdistetä uusien järjestelmien suunnittelumenetel-

miin. Liiketoimintaprosessien uudistamista on tutkittu paljon ja viime aikoina myös sosioteknisellä lähesty-

mistavalla ([FaV00], [KFJ01], [CCB01] [Bia02]). Pehmeätä järjestelmämenetelmää käytetään informaatiotut-

kimuksessa ja yhteiskuntatieteissä yleensäkin jonkin verran: yhtenä esimerkkinä Chilversin tutkimus [Chi00], 

jossa tutkittiin digitaalisen tiedon pitkäaikaiseen hallintaan liittyviä ongelmia. Järjestelmänkehittämiseen peh-

meätä järjestelmämenetelmää on käytetty myös useilla eri sovellusaloilla, esimerkiksi Atkinsonin kattava me-

netelmä ([Atk00]) sairaalan tietojärjestelmän kehittämiseksi. Käytetty menetelmä ei kuitenkaan sovellu suo-

raan työnkulun hallintajärjestelmien kehittämiseen muun muassa siitä syystä, että järjestelmän analyysi- ja 

suunnitteluvaiheita ei integroida tarpeeksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Menetelmän analyysivaihe ei myös-

kään ole tarpeeksi kattava työnkulun hallinnan alueen tarpeisiin. Booth ja Hainesin tutkimuksessa [BoH93] 

tulkittiin tietokartoituksen tuloksia pehmeällä järjestelmämenetelmällä. Tätä lähestymistapaa suosittelevat niin 

Orna ([Orn00], s. 95) kuin Buchanan ja Gibb ([BuG98], s. 45). Tutkimuksessa ei kuitenkaan yhdistetä tieto-

kartoituksen tuloksia uuden järjestelmän kehitysmenetelmiin. Kriittistä järjestelmäajattelua en tiedä informaa-

tiotutkimuksessa käytetyn. 
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Tutkielman rakenne on seuraava. Luvussa 2 tarkastellaan sekä yleisempiä menetelmiin liittyviä käsitteitä että 

spesifisempiä työnkulun hallinnan käsitteitä. Luvussa 3 tarkastelun kohteena ovat työnkulun hallintajärjestel-

mät: mitä ne ovat ja mihin niillä pyritään. Luvussa on suhteellisen paljon tarkasteltu myös liiketoiminnan mal-

lintamista, koska tähän tietoon työnkulun hallintajärjestelmän rakentaminen perustuu. Luvussa 4 tarkastellaan 

erilaisia lähestymistapoja järjestelmien kehittämistyöhön. Luvussa tulee esitellyksi myös ne viitekehykset, 

jotka ovat seuraavassa luvussa esitetyn työnkulun hallintajärjestelmien kehittämismenetelmän taustalla. Lukua 

5 voidaan pitää tutkielman olennaisimpana osana: esitetty, alan teoreettisiin viitekehyksiin pohjaava menetel-

mä kattaa kaikki järjestelmän kehitysvaiheet. Luvussa 6 arvioidaan esitettyä menetelmää joidenkin kriteerien 

nojalla ja tutkielman päättää yhteenveto (luku7). 



 9
   

  2. Käsitteitä 

 

 

 

2.1. Menetelmiin liittyvää käsitteistöä 

 

 

 

Englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään ’methodology’-termiä eräänlaisena menetelmien viitekehys-

käsitteenä, joka eroaa menetelmä-käsitteestä muun muassa siten, että metodologiassa eksplisiittisesti ilmais-

taan koko menetelmän ja osamenetelmien taustaoletuksia ja filosofioita. Suomen kielessä metodologia-termi 

on varattu oppiaineelle, joka tutkii menetelmiä. Tässä työssä ’methodologyn’ suomenkielisenä vastineena 

käytetään yleensä menetelmää: joissakin yhteyksissä käytetään viitekehys-termiä korostamaan menetelmän 

viitekehysaspektia. 

 

Avison ja Fitzgerald määrittelevät [AvF95] tietojärjestelmien suunnittelumenetelmän (methodology) seuraa-

vasti: 

 

'Menetelmä on toimintatapojen, tekniikoiden, työkalujen ja dokumentaation apuvälineiden ko-

koelma, joka auttaa järjestelmien kehittäjiä heidän pyrkimyksissään toteuttaa uusi tietojärjes-

telmä. Menetelmä sisältää vaiheita, jotka voidaan jakaa alivaiheisiin, ja jotka opastavat järjes-

telmän kehittäjää projektin jokaisessa vaiheessa sopivien tekniikoiden valinnassa ja auttavat 

kehittäjiä suunnittelemaan, johtamaan, hallitsemaan ja arvioimaan järjestelmäprojekteja.' 

 

 

Kuten kirjoittajat huomauttavat ([AvF95], s. 10) menetelmä sisältää yllämainitun kokoelmajoukon lisäksi 

jonkin 'filosofisen' näkemyksen tietojärjestelmien kehitystyöstä. Jotkin menetelmät kiinnittävät enemmän 

huomiota inhimillisiin näkökohtiin, toiset ovat formaalimpia. Niiden päämääränä saattaa olla järjestelmän 

kehitystyön mahdollisimman suuri automatisointi. Tällaiset taustaoletukset on menetelmissä usein eksplisiitti-

sesti ilmaistu, mutta menetelmä saattaa osamenetelmiensä kautta sisältää implisiittisiä oletuksia, jotka voivat 

jopa olla vastakkaisia menetelmän ilmaistuille tavoitteille. 

 

Menetelmän filosofinen näkemys sisältää mm. paradigmaan, ontologiaan ja epistemologiaan liittyviä käsityk-

siä. Paradigmalla tarkoitetaan tapaa lähestyä tutkittavaa ongelmaa. Yleisellä tasolla voidaan erottaa tieteelli-

nen ja järjestelmäajattelullinen paradigma. Käyn seuraavassa vähän tarkemmin läpi järjestelmäajattelun syntyä 

Cheklandin mukaisesti [Che81], koska asia on jatkon ymmärtämiseksi tärkeä. Sen jälkeen esitän Avisonin ja 

Fitzgeraldin näkemyksen ([AvF95], s. 448) ontologiasta ja epistemologiasta. 
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Järjestelmäajattelu syntyi täydentämään perinteistä tieteellistä tapaa tutkia ongelmia. Perinteisinä tieteen 

menetelminä ovat olleet pelkistäminen, toistettavuus ja kumoaminen: "todellisen maailman monimutkaisuus 

pelkistetään koeolosuhteisiin, joissa tehdyt tulokset ovat toistettavuuden vuoksi valideja ja tietämystä kartute-

taan kumoamalla hypoteesejä" (Checkland 1981, [Che81] s. 51). Kun tieteet kehittyivät, yhä tärkeämmäksi 

kysymykseksi nousi, kuinka tiede käsittelee tutkimiensa asioiden lisääntyvää monimutkaisuutta. Tämä ongel-

ma oli konkreettisin erikoisesti luonnontieteissä. Yhteiskunnallisilla tieteenaloilla oli lisäksi omat ongelmansa, 

jotka tulivat ilmeisimmiksi tieteiden laajentuessa käsittelemään sosiaalisia ilmiöitä. Ihmisten itsetietoisuuden 

synnyttämä sosiaalisten ilmiöiden vaikea ennustettavuus vaikeutti tieteellisen tiedon kehittämistä: yhteiskunta-

tieteissä ei ole lakeja siinä mielessä kuin luonnontieteissä ([Che81] s. 70). Kolmas 1900-luvun puolessavälissä 

korostunut tieteen ongelma syntyi, kun johtamistieteissä yritettiin soveltaa tieteellistä lähestymistapaa todelli-

sen maailman ongelmiin. Ns. operaatiotutkimuksessa tavoitteena oli laatia yhteiskunnan eri alueille tieteellisiä 

kvantitatiivisia  malleja, joiden mukaan todellisuuden toimintaa ennustettaisiin ja ohjattaisiin ([Emt.] s. 73). 

 

Tieteen tapa selvitä tutkittavien ilmiöiden monimutkaisuudesta pelkistämisen kautta merkitsee oleellisesti 

tutkittavien ilmiöiden pilkkomista yhä pienempiin osiin olettaen, että järjestelmän ominaisuudet säilyvät osis-

sa ja järjestelmän kokonaisuudessa samanlaisina. Checklandin mukaan tämä ei  pidä paikkaansa järjestelmis-

sä, jotka sisältävät ihmisiä. Järjestelmäajattelussa (systems thinking) oletetaan, että järjestelmällä kokonaisuu-

tena on eri ominaisuuksia kuin järjestelmän osilla yhteensä. Tällöin kiinnostuksen kohteena on holistisesti 

järjestelmä kokonaisuudessaan ja järjestelmän eri osien suhteet. Checkland tiivistääkin järjestelmän sisältävän 

seuraavat piirteet: järjestelmän kokonaisuudesta esiinnousevat (emergence) piirteet, osien hierarkkia, osien 

välinen kommunikointi ja kontrolli ([Emt.], s. 75).  

 

Checklandin kiinnostuksen kohteena ovat nimenomaan ihmistoimintajärjestelmät (human activity systems), 

jotka ovat [Emt.] tavoitteellista ihmistoimintaa ilmaisevia järjestelmiä. Checkland kehitti [Emt] todellisen 

maailman ongelmatilanteiden tarkasteluun ns. pehmeän järjestelmämenetelmän (soft systems methodology, 

SSM), jossa ei itse ongelmaa eikä ratkaisun päämäärää pidetä ennakolta annettuna. Menetelmä voidaan nähdä 

vastareaktiona aikaisemmin kehitettyihin koviin järjestelmämenetelmiin (hard systems methodology), joissa 

ratkaisun tavoitteet on ennakolta kiinnitetty. 

 

Ontologiassa (ontology) ilmaistaan käsitys maailman luonteesta: käsityksien ääripäinä pidetään realismia ja 

nominalismia. Realismissa oletetaan maailmankaikkeuden sisältävän objektiivisesti annettuja muuttumattomia 

olioita ja rakenteita. Oliot ovat olemassa  havainnoijistaan riippumattomina. Nominalismissa todellisuus ei ole 

havainnoitsijasta ulkopuolinen annettu ilmiö vaan sosiaalisesti rakennettu. Todellisuus nominalismissa on 

ihmismielen tuote. ([AvF95]) 

 

Epistemologiassa (epistemology) tarkastellaan tietämyksen kartuttamista. Mitkä ovat luvalliset tavat tutkia 

maailmaa ja mitä pidetään tietämyksenä ja edistyksenä jollakin tutkimusalalla. Kaksi äärisuuntausta ovat posi-

tivismi ja tulkinnallisuus (interpretivism). Edellisessä oletetaan olemassa olevaksi kausaalisuhteita, joita voi-

daan tutkia tieteellisin menetelmin. Jälkimmäisessä ei uskota yhteen todistettavaan totuuteen, vaan oletetaan 

olevan erilaisia näkemyksiä ja tulkintoja todellisuudesta. Päämääränä ei tällöin ole löytää oikeata näkökulmaa 
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vaan hyväksyä erilaiset näkökulmat ja yrittää näiden kautta hankkia mahdollisimman syvä ymmärrys tutkit-

tavasta ilmiöstä. Avison ja Fitzgerald esittävät ([AvF95], s. 449) Lewisin viitekehyksen, jossa epistemologia-

ontologia-koordinaatistossa voidaan tarkastella menetelmässä käytettyä filosofiaa. Realismi-positivismi-

tarkastelutavat yhdessä muodostavat objektiivisen lähestymistavan, kun taas nominalismia ja tulkinnallisuutta 

sisältävät tarkastelutavat muodostavat subjektiivisen lähestymistavan. 

 

Menetelmät sisältävät malleja, jotka kuvaavat todellisuuden ilmiöitä abstraktilla tasolla. Malli toimii usealla 

tasolla, se on: keino kommunikoida, tapa esittää ongelman tai suunnittelukohteen olennaiset asiat sekä esitys, 

joka tukee ongelma-alueen ymmärtämistä ([AvF95], s. 452). Mallit voidaan luokitella Avisonin ja Fitzgeraldin 

([AvF95]) mukaan neljään ryhmään: sanalliset, matemaattiset, ikoniset ja simulaatiomallit. Tietojärjestelmä-

suunnitellussa käytetään matemaattisia ja ikonisia malleja ([AvF95]). Matemaattisten, formaalien mallien 

etuna on, että niillä voidaan todistaa mallien joidenkin ominaisuuksien toteutuminen. Toisaalta ne ovat vaike-

asti ymmärrettäviä. Ikoniset mallit ovat yleistyneet havainnollisuutensa vuoksi. 

 

Malleilla todellisuuden ilmiöitä voidaan esittää hierarkkisesti, useilla eri tasoilla. Kunkin tason mallissa 

alemman hierarkkiatason yksityiskohtaiset piirteet on häivytetty. Yleisimmän tason mallia kutsutaan käsite-

malliksi (conceptual model). ([AvF95]) 

 

Menetelmät sisältävät useita tekniikoita ja mahdollisesti työkaluja. Tekniikka voidaan määritellä tavaksi tehdä 

jokin tietojärjestelmän kehitystyön toiminto. Tekniikka voi sisältää yhden tai useamman työkalun, joilla voi-

daan käsitellä kehitystyön tuloksia. Tällaisia työkaluja ovat mm. piirrosohjelmat, projektinhallintaohjelmat ja 

CASE-työkalut (CASE, Computer Aided  Systems Engineering). ([AvF95], s. 14) 

 

 

 

2.2. Työnkulun hallinta-käsitteistöä 

 

 

Näkemykset organisaatioiden työnjaosta ovat 1980-luvulta lähtien muuttuneet hierarkkisesta toimintayksikkö-

ajattelusta työryhmiä korostavaan prosessiajatteluun. Uudessa ajattelutavassa on Schaelin mukaan ([Sch98], s. 

10) oleellista erillisten työtehtävien kokoaminen liiketoimintaprosesseiksi, joilla on asiakas (ulkoinen tai yri-

tyksen sisäinen) ja jotka ylittävät yrityksen toiminnallisten yksikköjen rajoja. Prosessilla on myös resursseja, 

vastuuhenkilö ja prosessin toimintaa voidaan monitoroida. 

 

Prosessi voidaan Manganellin ja Klein mukaan määritellä keskenään suhteessa olevien toimenpiteiden sarjak-

si, mikä muuntaa liiketoiminnan syötteen liiketoiminnan tulosteeksi [MaK94]. Usein käytetään ydinprosessin 

ja operationaalisen prosessin käsitteitä [Sch98, s. 19]. Ydinprosessit toteuttavat organisaation toiminta-ajatusta 

ja tavoitteita ja ne ovat liiketoimintaprosesseja, koordinointi- ja kontrolliprosesseja ja tärkeimpiä tukiprosesse-

ja. Ydinprosessit sisältävät yhden tai useamman operationaalisen prosessin, jossa varsinainen prosessityö teh-
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dään ([Sch98], s. 19). Jatkossa termeillä liiketoimintaprosessi ja ydinprosessi tarkoitetaan usein samaa: 

yrityksen tärkeimpiä yleisen tason prosesseja. 

 

Hammer lanseerasi ([Ham90]) 1990-luvun alussa vuosikymmenen trendikäsitteen: liiketoimintaprosessien 

uudistamisen (business process reengineering). Hammerin tarkoittamassa mielessä kyseessä on radikaali liike-

toimintaprosessien uudistaminen dramaattisen suorituskyvyn parantumisen mahdollistamiseksi. Prosessien 

uudistaminen on ainakin jollakin tasolla lähes välttämättömyys vähänkään isommassa yrityksessä. Yritysten 

toimintaympäristöt ovat muuttuneet ja muuttuvat niin nopeasti, että yrityksen aikaisemmin suunniteltua toi-

mintaa ja järjestelmiä täytyy ennen pitkää muuttaa. Uusi teknologia mahdollistaa uusia toimintatapoja ja yri-

tysten sisäiset prosessit laajenevat yritysten välisiksi. Prosessien uudistaminen voidaan määritellä seuraavasti 

[Doc97]: 

 
"Liiketoimintaprosessien uudistaminen  on tietoista organisaation uudistamista yritysvisio, 
markkinat ja asiakkaat huomioiden. Prosessien uudistamisessa tarkastellaan kaikkia liiketoi-
minnan toimenpiteitä alusta loppuun holistisesti, tuoreella tavalla. Tämän seurauksena voidaan 
prosesseja, organisaatiorakennetta ja teknologiaa joutua määrittelemään uudelleen, jotta yritys 
voi virtaviivaistaa, poistaa tai muuttaa työtapojaan. Uudistamisen varsinainen tavoite on paran-
taa kannattavuutta, tuottavuutta, palvelua ja laatua maksimoimalla yksilöiden ja ryhmien voi-
mavarat." 
 

Liiketoimintaprosessien uudistamisen tuloksena syntyneet työnjakomallit vaativat informaatioteknologian 

tukea toimiakseen käytännössä. Teknologia liittyy mm. kommunikointiin, tietämyksen hallintaan, tiedon ja-

koon, tietovarastoihin ja prosessien simulointiin ([Sch98] , s. 37). Tärkeää on ollut ns. CSCW-tutkimus (com-

puter supported cooperative work [Com98]), jossa tarkastellaan ryhmän yhteistoimintaa tukevia järjestelmiä. 

 

De Michelis jakaa yhteistoiminnan (cooperative) yrityksessä  kahteen päätyyppiin: koordinointiin (coordinati-

on) ja yhteistyöhön (collaboration) ([deM90]). Nämä voidaan Schaelin mukaisesti määritellä [Sch98, s. 83] 

seuraavasti: koordinointi on yhteistoimintaprosessi, jossa yksilöiden täytyy koordinoida toimintansa toisten 

yksilöiden kanssa. Yksilöiden toiminnat antavat merkityksen toisten yksilöiden toimintaan ja toisten toiminnat 

myötävaikuttavat yksilön toimintaan. Koordinoinnin ongelma on henkilöiden ja toimintojen synkronointi ja 

yksittäisten toimintojen johdonmukaisuus suhteessa koko prosessiin. Tämän vuoksi koordinoinnissa on oleel-

lista prosessin pilkkominen sopiviin toimintaosiin. Yhteistyö on yhteistoimintaprosessi, jossa yksilöiden täytyy 

työskennellä yhdessä tiettyä toimintoa suorittaen tuottaakseen valmiin tuotteen. Yhteistyöprosessin loputtua 

yksilöiden työpanosta ei voi lopullisesta työstä erottaa, koska valmis työ on kokonaisuus, jossa yhdistyy kaik-

kien yksilöiden työpanos. 

 

Markkinoilla on useita yhteistoimintaa tukevia kaupallisia tuotteita. Tuotteita on kaksi pääryhmää: työryhmien 

tiedon jakamista tukevat työryhmäohjelmistot (groupware) ja työryhmän toiminnan synkronointiin käytettävät 

työnkulun hallintaohjelmistot (workflow management systems). Työryhmäohjelmistojen syntyyn vaikutti yri-

tysten lähiverkkojen ja sähköpostijärjestelmien synty. Työryhmäohjelmistojen tarjoamia tehtäviä ovat Chaf-

feyn mukaan ([Cha98]) mm. sähköposti, ryhmäkeskustelut, dokumenttien jako, videokonferenssit, ryhmäpää-

töksenteon tuki ja erilaiset ajan hallintaan liittyvät työkalut. Työnkulun hallintaohjelmistojen syntyyn vaikutti 

dokumenttien kuvannusjärjestelmien (image processing) synty: etenkin skannauslaitteiden ja merkintunnistus-
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ohjelmistojen kehittyminen. Työnkulun hallintaohjelmiston on mahdollistettava: työnkulun mallintaminen, 

itse työnkulun hallinta ja erilaiset prosessin valvontaan liittyvät toimet [Doc97]. 

 

Kun prosesseja halutaan automatisoida ja toimintaa näin koordinoida, täytyy prosessien toiminta esittää tieto-

koneen ymmärtämässä muodossa. Niinpä yrityksen prosessit kuvataan jollakin prosessinkuvauskielellä: tulok-

sena syntyy prosessimalli, jota kutsutaan usein myös prosessikaavioksi. Prosessimallissa on kartoitettu kaikki 

tärkeimmät mahdolliset tavat, joiden mukaan yksittäiset prosessit voivat käyttäytyä. Prosessin suunnitellusta 

toiminnasta poikkeavia (virhe)tilanteita kutsutaan poikkeuksiksi. Prosessimallin tietokoneella suoritettavat osat 

muodostavat työnkulkumallin (workflow model); työnkulkumallin yksittäistä ilmentymää kutsutaan työnku-

luksi ([LeR00] , s. 7). Työnkulku on siis keskenään suhteessa olevien toimenpiteiden sarja, jonka suoritus 

toteutetaan tietokonetta hyväksi käyttäen. 

 

Työnkulun hallintaohjelmisto on ohjelmisto, joka tukee työnkulkujen suoritusta. Suomessa käytetty käsite 

digitaalinen asianhallinta kuvaa laajempaa kokonaisuutta. Digitaalinen asianhallinta voi käsittää työnkulun 

hallintaohjelmiston lisäksi erilaisia järjestelmiä, jotka välittävät tai joihon välittyy tietoa työnkulun hallintaoh-

jelmistolta. Tällaisia järjestelmiä ovat mm. dokumenttien hallintaohjelmistot, dokumenttien kuvannusohjel-

mistot, yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä tai COLD-järjestelmä (Computer Output to Laser Disk, kirjanpi-

to yms. aineiston vientiin: järjestelmä takaa, että tietoja ei voi tallennuksen jälkeen myöhemmin päivittää).  
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  3. Työnkulun hallinta   

 

 

3.1. Mallinnetut prosessit 

 

 

 

3.1.1. Prosessista työnkuluksi 

 

 

 

Yrityksen prosesseja voidaan tarkastella eri näkökulmista käsin. Yleisellä tasolla voidaan Schaelin mukaan 

erottaa materiaali-, tieto- ja liiketoimintaprosessit [Sch98]. Liiketoimintaprosessien tarkastelussa on oleellista, 

että siinä tarkastellaan työtä, joka vaaditaan prosessin tulosteen tuottamiseksi asiakkaalle. Lisäksi liiketoimin-

taprosessien mallinnuksessa on huomioitava, että mallinnuksen kohteena ovat sekä ihmiset että tietokonejär-

jestelmät. 

 

Automatisoitavissa olevat liiketoimintaprosessit eli työnkulut voidaan jakaa neljään päätyyppiin seuraavan 

kuvan mukaisesti ([LeR00] , s. 10): 

 

Liiketoiminnallinen arvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Työnkulkujen tyypittelyä toistuvuuden ja liiketoiminta-arvon perusteella. 

 
Ad Hoc 

 
Hallinnollinen 

 
Yhteistyö 

 
Tuotannollinen 

Toistuvuus 
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Liiketoiminnallinen arvo kuvaa työnkulun tärkeyttä yrityksen liiketoiminnalle. Työnkulut, joiden liiketoi-

minnallinen arvo on hyvin korkea, liittyvät prosesseihin, joiden suorittamiseksi yritys on aikoinaan perustettu. 

Tällaisia prosesseja ovat esimerkiksi vakuutuskorvauksen käsittelyprosessi vakuutuslaitoksessa tai profiilien 

maalausprosessi pulverimaalaamossa. Toistuvuus ilmaisee prosessin suhteellista muuttumattomuutta: kun arvo 

on korkea, prosessia toistetaan samalla tavoin koko ajan. 

 

Kuvion nelikentän ominaispiirteitä on kuvattu seuraavasti ([Mag99], [LeR00] , s. 11). Tuotannollisella työn-

kululla on korkea liiketoiminnallinen arvo ja se on samanlaisena toistuva (rakenteellinen). Varhaisimmat 

työnkulun hallintaohjelmistot, jotka tulivat markkinoille noin 10 vuotta sitten, tukivat juuri tuotannollista 

työnkulkua. Niiden tarkoitus oli prosessin kustannusten alentaminen ja tuottavuuden korottaminen. Nämä 

tavoitteet ovat edelleen tärkeitä tämän luokan työnkulun toteuttamisessa: kyse on yhdestä yrityksen oleellises-

ta kilpailutekijästä. Tällaisia työnkulkuja ovat mm. edellisten vakuutus- ja maalaamo-esimerkkien lisäksi lai-

nan käsittely pankissa tai tilauksen käsittely suuressa yrityksessä. Hallinnollinen työnkulku on myös samanlai-

sena toistuvaa, mutta sen liiketoiminnallinen arvo ei ole niin suuri. Esimerkkinä voidaan mainita ostolaskujen 

tai matkaraporttien käsittely yrityksessä. Yhteistyöhön liittyvä työnkulku on liiketoiminnallisesti tärkeä, mutta 

se on kertaluontoinen tai toistuu samanlaisena vain muutaman kerran. Esimerkkinä voisi olla teknisen doku-

mentaation laadinta jollekin kertaluontoiselle projektille. Ad hoc työnkulku on edellisen kaltainen, mutta sen 

liiketoiminnallinen arvo ei ole korkea. Johtajan lähettämä dokumentti hyväksyttäväksi tai tarkasteltavaksi 

joillekin alaisilleen voisi olla tästä esimerkkinä. 

 

Edellä kuvattua traditionaalista jaottelua on mm. Palmer ([Pal98]) kritisoinut siitä, että jaottelu ei tue ohjelmis-

ton valintaa käytännössä. Voidaan katsoa, että työnkulun hallintaohjelmistojen ominta alaa ovat tuotanto- ja 

hallinnollistyyppiset työnkulut: työnkulun mallinnus on työlästä, joten on toivottavaa, että prosessi on toistu-

va. Harvoin toistuvien työnkulkujen toteutuksessa voidaan käyttää työryhmäohjelmistoja, joihin sisällytetään 

lisääntyvässä määrin töiden koordinointiin liittyviä ominaisuuksia.  

 

Prosessien uudistaminen ja toteuttaminen työnkulunhallintaohjelmalla on yritykselle kauaskantoinen ratkaisu. 

On yritetty löytää yleisiä, työnkulun hallintajärjestelmästä riippumattomia kriteereitä automatisoitavien pro-

sessien tunnistamiseksi ([BUM99], [Kob97], [Dat99], s. 57). Kriteerit kuuluvat kolmeen ryhmään ([BUM99]). 

Tekniset kriteerit liittyvät prosessien rakenteeseen, resursseihin ja laatuun. Organisatoriset kriteerit liittyvät 

henkilöstöön ja heidän käytössään oleviin resursseihin. Taloudelliset tekijät liittyvät prosessin parantamisella 

pyrittäviin liiketavoitteisiin. Jotta näitä kriteereitä osataan painottaa oikein, täytyy tietää, mitkä ovat ylipäänsä 

liiketoimintaprosessien hallinnan tavoitteet. Lisäksi on tiedettävä, kuinka työnkulkujen hallinta tukee näitä 

tavoitteita. 
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3.1.2. Prosessien kuvaustiedot 

 

Jotta prosessien toimintaa voidaan kehittää ja mahdollisesti automatisoida, täytyy prosessin toiminta kuvata 

prosessimallissa. Ennen prosessien mallinnusta on tehtävä jonkin verran taustatyötä. Liiketoiminnan mallin-

taminen ei ole irrallinen työ, vaan työn tavoitteet juontuvat organisaation yleisten strategioiden tarkastelusta. 

Alkuvaiheessa kannattaa kerätä mahdollisimman paljon taustatietoa organisaatiosta, tarjottavista tuotteista ja 

palveluista sekä nykytoiminnasta ja sen ongelmista. Prosessien kuvaustekniikka, kuvaustarkkuus, käytetyt 

menetelmät ja työkalut täytyy valita. Prosessikuvaus toimii prosessien kehittäjien yhteisenä näkemyksenä 

prosessin toiminnasta, joten kuvauksen tulee olla sekä havainnollinen että yksikäsitteisesti tulkittavissa. Työn-

kulunhallintaohjelmistolle syötteenä annettava työnkulkumalli voi olla kuvattu samalla tai eri kuvauskielellä 

kuin prosessimalli. 

 

Prosessikuvaus on todellisuuden mallintamista eli yksinkertaistettu kuva todellisen prosessin toiminnasta. 

Kuvauksesta on voitava hahmottaa kokonaisuuksia, mutta kuitenkin siihen on sisällytettävä yksityiskohtaista-

kin tietoa prosessin toiminnasta. Tämä tavoite saavutetaan useilla eri tason kuvauksilla, joissa hierarkialtaan 

ylemmän tason kuvaukset kätkevät alemman tason kuvauksien sisältämät yksityiskohdat. Prosessikuvauksen 

tulisi olla ymmärrettävä, selkeä, looginen, yksikäsitteinen ja lyhyt esitys prosessin toiminnasta. Kuvausteknii-

kat organisaation sisällä tulisi mahdollisimman pitkälle standardoida. 

 

Prosessikuvauksille asetettujen vaatimuksien vuoksi kuvauksen tulisi olla graafinen mahdollisimman suuressa 

määrin; koko kuvausdokumentaatio käsittää graafisten prosessikaavioiden lisäksi kuitenkin myös aina selven-

täviä tekstidokumentteja. Eri kuvaustekniikat tuottavat yleisemmällä kuvaustasolla yleensä graafisen esityksen 

(prosessikartan), jossa on kuvattu organisaation keskeiset prosessit ja sidosryhmät keskinäisine vuorovaiku-

tuksineen ([Rau01]). Yksittäisten prosessien toimintaa kuvataan tarkemmin omissa kaavioissaan (prosessikaa-

vio) – mahdollisesti vielä eri hierarkiatasoisilla kuvauksilla. Erilaiset prosessikuvaustekniikat sisältävät eri-

tyyppisiä kaavioita erilaisten näkökulmien mallintamiseen. Lisäksi menetelmät, joilla näitä kaavioita tulisi 

tuottaa, eroavat. Haluttu kuvauksen tarkkuustaso määräytyy prosessien mallintamisen tavoitteista käsin 

([Qua02a]). Seuraavassa tarkastellaan joitakin tietoja, joita prosessista olisi hyvä kuvata olettaen, että proses-

sien mallintamisen tavoitteena on prosessien kehittäminen. 

 

a) Prosessin perustiedot ([Qua02b]): 

 

nimi 

tarkoitus 

omistaja 

asiakkaat ja keskeiset asiakasvaatimukset 

keskeiset syötteet 

keskeiset tulosteet 

resurssit 

alkamisajankohta 
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päättymisajankohta 

käynnistäjä 

mittarit 

prosessin tulosteen ja palautteen käsittelytapa 

prosessin menestystekijät 

 

Tarkempia tietoja esimerkiksi prosessin resursseista tai prosessien tehtävien suorittamisesta, kuten työohjeita, 

ei yleensä suoraan sisällytetä prosessikuvaukseen: nämä tiedot ovat muualla ja prosessin kuvausdokumentaa-

tiossa on viitteet näihin tietoihin.([Qua02a]) 

 

 

 

b) Prosessin kulun kuvaus: 

 

Prosessien mallintamisella pyritään vastaamaan pitkälti kysymykseen: kuka tekee mitä ja mille. Tehty toimin-

ta voidaan mallintaa eri tasoilla. Yksi toiminnan hierarkkinen jaottelu on: pääprosessi, prosessi, osaprosessi, 

aktiviteetti ja tehtävä. Yleensä käytetyissä mallinnusmenetelmissä ensin mallinnetaan toimintaa yleisellä tasol-

la ja siitä kuvausta tarkennetaan halutulle kuvaustasolle asti. Prosessikarttatason kuvauksessa on kuvattu kaik-

ki tarkasteltavan alueen keskeisimmät prosessit ja niiden väliset riippuvuudet. Riippuvuuksina kuvataan kes-

keiset prosessien väliset tieto- ja materiaalivirrat. 

 

Tarkemmalla tasolla yhden prosessin toiminnan kulku täytyy voida kuvata toimintoaskelina (aktiviteetit) ja 

esittämällä aktiviteettien suoritusjärjestys. Tällaista kuvausta kutsutaan toimintokaavioksi. Toimintojen suorit-

taminen voi olla myös ehdollista, jolloin olisi hyvä että käytetty mallinnustekniikka mahdollistaisi suorituseh-

tojen eksplisiittisen kuvaamisen toimintokaavioon. Eri toimintoaskeleita voidaan suorittaa samanaikaisesti 

joko synkronisesti (prosessin toiminta ei etene ennen kuin molemmat rinnakkaiset aktiviteetit on suoritettu) tai 

asynkronisesti (toiminta etenee, kun toinen rinnakkaisista aktiviteeteista on valmistunut). Oma haasteensa on 

vielä poikkeuksien käsittely: miten mallinnetaan tavallisesta poikkeavat toimintoketjut, jotka tapahtuvat hyvin 

harvoin. 

 

Toimintokaaviotason kuvausta tarvitaan prosessin perusdokumentoinnin tuottamiseen, kun tavoitteena on 

prosessien analysoiminen, kehittäminen tai tietojärjestelmien suunnittelu ([Qua02a]). 
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c) Vuorovaikutustiedot: 

 

 

Eri tason prosessikuvauksissa on äärimmäisen tärkeä kuvata mallinnettavien komponenttien välisiä suhteita. 

Usein suhteet eivät muodosta vain ketjuja vaan verkostoja, kuten prosessikartan prosessien tapauksessa. Eri 

kuvaustekniikoissa ja käytetyissä kaavioissa nämä riippuvuussuhteet tarkoittavat eri asioita. Usein toiminto-

kaavioissa kuvataan vain toimintojen etenemislogiikka, kun taas joskus toimintojen välillä kulkeva tieto myös 

mallinnetaan. Toimintojen ympäristötietoa voidaan kaavioissa esittää riippuvuusnuolien lisäksi myös muilla 

tavoin, kuten ns. uimaradoilla (swimlanes). 

 

Tärkeitä prosessin ja prosessin toimintaympäristön välisiä tietoja ovat: toiminnan suorittajan organisaatiotieto, 

toimintojen välisen tiedon kulku sekä toimintojen ja tietojärjestelmien välinen kommunikointi sekä työnteki-

jöiden ja sidosryhmien välinen keskinäinen kommunikointi. On tietenkin eduksi, jos organisaatiotieto (organi-

saatiorakenne ja roolitieto) ja organisaation tietomallit (sisältäen rakenteettoman eli dokumenttitiedon kuvauk-

sen) on kuvattu samalla mallinnusnotaatiolla kuin prosessitkin. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä: oleellis-

ta on, että toimintojen suhteet näihin ympäristötietoihin on mallinnettavissa. Myös prosessin toimintojen suh-

teuttaminen aikaan saattaa olla tarpeellista.  

 

Yllä olevat vaatimukset jo heijastelevatkin sitä, että ideaalinen prosessikuvaus tulisi sisältämään liian paljon 

tietoa ollakseen enää havainnollinen, jolloin se ei enää määritelmänsä mukaan olisikaan ideaali! Prosessia on 

siis voitava tarkastella eri näkökulmista ja näiden eri näkökulmien tarkasteluun saatetaan tarvita oma mallin-

nusesitys. Prosessia voidaan kuvitella haluttavan tarkastella mm. seuraavista näkökulmista: toiminnot ja niiden 

suoritusjärjestys, niiden välillä kulkeva tieto, mitä eri rooleissa olevat työntekijät jollekin asialle tekevät, mitkä 

ovat jonkin asian erilaiset toimintatilat (esimerkiksi: uusi, avoin, torjuttu, käsiteltävänä, hyväksytty, valmis) ja 

miten eri toiminnot etenevät organisaatiossa tai suhteessa aikaan. 

 

3.1.3. Prosessien esityskaaviot 

 

Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti tärkeimpiä prosessien esityskaavioita. 

 

Tietovirtakaavioon kuvataan toiminnot solmuina, joita tietovirtoja kuvaavat nuolet yhdistävät. Tietovirrat il-

mentävät toiminnon tarvitsemaa tietoa (toimintoon tuleva nuoli) ja toiminnon tuottamaa tietoa (lähtevä nuoli).  

 

Tietovirtakaavion käytössä prosessien mallintamisessa on Raussin mukaan ([Rau01]) seuraavia puutteita. 

Koska toimintokokonaisuuksien suhteet perustuvat tietovirtoihin, on ongelmallista kuvata seuraavaksi suori-

tettavaa toimintoa, joka ei käytä edellisen toiminnon tuottamaa tietoa. Toimintojen suorituslogiikka ei ole yksi 

yhteen tietojen kulun kanssa, joten toimintoaskelien eteneminen ei mallinnu kaavioon selkeästi. Myöskään 

organisaatiotietoa ei voida mallintaa havainnollisesti. Sitä voidaan tallentaa jonkun verran solmuihin, mutta 

havainnollisesti ei nähdä mikä taho suorittaa mitkä toiminnot (vrt. toimintokaavioon). Myöskään eri toimijoi-

den rooleja ja vastuualueita toiminnon suorittamisessa ei voi mallintaa. Tästä seuraa myös, että eri toimijoiden 



 19
välistä kommunikointia ei mallinneta. Prosessin toimintahan voi olla prosessin sisältä katsoen täydellistä, 

mutta kommunikointi tavalla tai toisella ongelmallista (vrt. kommunikaatiopohjaisiin kuvaustapoihin). Vaikka 

informaation kulku on sinänsä tietovirtakaaviossa havainnollisesti esitetty, myös toimintojen ja tietovarastojen 

välisen kommunikaation kuvaaminen on tässä kaaviotyypissä puutteellista. Rinnakkaisen toiminnan mallinta-

minen ei onnistu, kuten ei myöskään toimintojen aikakehyksen kuvaaminen. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tietovirtakaavio soveltuu ydinprosessien yleisimmän tason eli prosessikar-

tan kuvaamiseen – varsinkin, kun tietovirtojen lisäksi mallinnetaan materiaalivirrat. Prosessikaavion kuvaami-

seen tämä kuvaustyyppi ei edellä lueteltujen puutteidensa vuoksi sovellu hyvin. 

 

Toimintokaaviossa solmuina on tehtäviä tai toimintokokonaisuuksia, joita tehtävien etenemislogiikkaa (siir-

tymiä) kuvaavat nuolet yhdistävät. Nuolet sisältävät erilaisia symboleita, jotka kuvaavat siirtymän ehdollisuut-

ta tai haarautumista. Salmiakkikuvioon voidaan merkitä ehto, jonka mukaisesti haaraudutaan toiminnan ete-

nemisaskeleessa. Tehtävien rinnakkainen suorittaminen voidaan mallintaa (siirtymä voi haarautua) ja usein 

myös se, onko tällöin kyseessä synkroninen vai asynkroninen rinnakkaisuus. Synkronisessa tapahtumassa 

eteneminen ei jatku ennen kuin kaikki rinnakkaiset vaiheet on suoritettu loppuun, kun taas asynkronisessa 

toiminta etenee odottamatta muiden samanaikaisten toimintojen valmistumista. Organisaatiotieto mallinnetaan 

toimintokaavioihin joko vaaka- tai pystytasoon; niiden kuvaamisessa käytetään usein uimaratoja. 

 

Toimintokaaviotyyppisiä kuvaustekniikoita on paljon, esimerkiksi IDEF3:n prosessivirtakaaviot (process flow 

diagrams; ks. [Ide]) ja UML:n (Unified Modelling Language; ks. [Omg]) toimintokaaviota (activity diagram). 

UML:n toimintokaaviossa voidaan mallintaa myös tehtävien välillä liikkuva tieto.  

 

Toimintokaavio sopii hyvin prosessin työnkulkujen mallintamiseen. Käytetty kuvaustekniikka määrittää sen, 

kuinka ilmaisuvoimainen tämän tyyppinen kaavio on. Puutteina tässä kaaviotyypissä on nähty ([Rau01]) se, 

että osapuolien kommunikointia ja aikakehystä ei voida mallintaa. 

  

Erilaisia prosessin toimijoiden välistä kommunikointia kuvaavia kaaviotyyppejä on useita. Roolikaaviossa 

esitetään solmuina toimijoiden eri roolit ja solmujen väliset nuolet kuvaavat toimijoiden välistä kommunikoin-

tia. UML:n sekvenssikaaviossa pystysuorilla palkeilla kuvataan rooleja, organisaatioyksikköjä, sovelluksia ja 

tietovarastoja. Vaakatason viivoilla kuvataan näiden eri toimijoiden välinen kommunikointi. Dialogin etene-

misjärjestys on ylhäältä alas, joten kommunikaation suhde aikaan on mallinnettu. UML:n yhteistyökaaviolla 

voidaan mallintaa monimutkaisempia vuorovaikutustilanteita, mutta toisaalta se mikä voitetaan ilmaisuvoi-

massa hävitään havainnollisuudessa. Molemmilla kaaviotyypeillä on oma käyttöalueensa. 

 

Roolikaaviossa useiden tehtävien kuvaaminen samaan rooliin ei ole havainnollista. Myös tietorajapintojen ja 

ajan kuvaaminen on vaikeata. Sekvenssikaaviossa nämä seikat ovat paremmin mallinnettavissa, mutta ehdolli-

sen ja rinnakkaisen toiminnan kuvaaminen ei onnistu. Toimintokaavio ja kommunikaatiokaavio täydentävät 

hyvin toisiaan. 
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Tilasiirtymäkaaviossa  solmut kuvaavat jotakin asiaa eri ajanhetkinä. Asialle tehtävät toiminnot, jotka 

muuttavat asian tilaa, mallinnetaan solmujen välisiksi nuoliksi. Kaaviossa siis kuvataan asian erilaisia tiloja 

sekä tilaa muuttavia toimintoja. Tilasiirtymäkaaviotekniikoita on lukuisia ja tämä kaaviotyyppi sisältyy myös 

UML:ään ja IDEF3:een. 

 

Toimintojen välisiä vuorovaikutuksia on vaikeata mallintaa, koska kaaviossa kuvataan asiaa vain ajan suhteen. 

Myös tietorajapinnat on hankala mallintaa ([Rau01]). Kaaviotyyppi täydentää muita kuvauksia, kun tarpeena 

on toiminnan tilojen muutoksien kuvaus. 

 

3.1.4. Prosessien mallintamistekniikoita 

 

Ennen prosessien mallinnusta prosessit on tunnistettava. Prosessien sisältöä voidaan selvittää erilaisilla ideoin-

titekniikoilla ([Qua02a]), jotka auttavat jäsentämään prosessin toimintaa eri tavoin. Toisaalta, ISO 9001:2000 

laatustandardi tuo esiin useille ([Emt.]) prosessityypeille hyödyllisiä laadunvarmistuksellisia vaatimuksia, joita 

prosessikuvauksiin kannattaisi sisällyttää. 

 

Käytetyt prosessin mallinnusmenetelmät voidaan Chaffeyn mukaan ([Cha98], s. 173) jakaa seuraaviin pää-

tyyppeihin: toiminto-, kommunikaatio- ja oliopohjaisiin menetelmiin. Aikaisemmin prosessinkuvaustekniikat 

ja kaupalliset työnkulunhallintaohjelmistot pohjautuivat toimintopohjaisiin menetelmiin, kun taas nyttemmin 

painopiste on siirtynyt oliopohjaisten menetelmien käyttöön. Kommunikaatiopohjaiset menetelmät ovat oma 

ryhmänsä, joiden teoria on mielenkiintoinen, mutta kaupallisia tuotteita on vain muutama. 

 

Toimintopohjaisia menetelmiä on useita, mutta keskeistä mallinnuksessa on prosessin kuvaaminen keskenään 

jossakin suhteessa olevista toimenpiteistä. Mallintamisessa edetään usein hierarkkisesti yleisemmältä toimin-

totasolta kohti yksityiskohtaisempaa kuvausta. Toimintopohjaisten menetelmien katsotaan soveltuvan etenkin 

tuotantoperusteisten työnkulkujen mallintamiseen.  

 

Kommunikaatiopohjainen menetelmä perustuu työnkulkuun osallistuvien toimijoiden keskinäisen dialogin 

mallintamiseen. Menetelmän voidaan katsoa huomioivan liiketoiminnalliset aspektit konkreettisesti: toiminta 

koostuu asiakas-tuottaja – pareista. Menetelmän katsotaan soveltuvan etenkin hallinnollisiin työnkulkuihin. 

Tämä prosessien mallinnustapa eroaa toimintopohjaisesta mallintamisesta selvästi, mutta on teoreettisesti hy-

vin perusteltavissa. Schael esittää kirjassaan esimerkin ([Schael 1998], s. 63), jossa tietovirtakaavion mukaan 

organisaation toiminta näyttää erinomaiselta. Kun sama toiminta mallinnetaan kommunikaatioaktiverkkona, 

nähdään toiminnassa vakavia puutteita. Myös tähän tekniikkaan perustuvia mallintamistyökaluja on kehitetty. 

Tämän kuvaustavan suurin ongelma lienee sen vaikeus, koska se vaatii totutusta poikkeavan ajattelutavan 

organisaation toimintaan. Kommunikaatiopohjaisen kuvauksen voi muuntaa suhteellisen helposti toimintopoh-

jaiseksi kuvaukseksi ([Schael 1998], s. 192); toiminto- ja kommunikaatiopohjaisen menetelmän yhdistämistä 

on myös kirjallisuudessa tarkasteltu. 
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 Oliopohjaiset mallinnusmenetelmät ovat yleistyneet jatkuvasti ja erilaisia kaavion kuvaustapoja on useita. 

UML on näistä tunnetuin. Sitä käytettiin ensin erilaisten sovellusten ja projektien mallintamiseen. Prosessi-

mallinnuksen tarpeisiin on laadittu UML:n laajennus, jonka voidaan olettaa leviävän laajaan käyttöön. UML:n 

käyttöä liiketoiminnan kuvauksessa opetetaan niin yksityisellä puolella kuin korkeakouluopetuksessakin ja se 

on julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan suosittelema ([Jul02], JHS-suositus JHS152) prosessi-

kuvausnotaatio. 

 

3.1.5. UML liiketoimintaprosessien mallintamisessa 

 

UML ([Omg], [Cet], Unified Modeling Language) on oliopohjainen ([Suz02]) kuvaustapa, jota on vuosia käy-

tetty tietojärjestelmien mallintamiseen. Sen käyttö on nyttemmin laajentunut myös liiketoimintaprosessien 

mallintamiseen ja kuvaustapaa on laajennettu vastaamaan näihin haasteisiin. UML käsittää kymmenkunta 

erilaista kuvauskaaviotyyppiä, joista seuraavat ovat relevantteja prosessikuvauksissa: käyttötapauskaavio, 

sekvenssikaavio, yhteistyökaavio, luokkakaavio, tilakaavio ja toimintokaavio. Erilaiset kaaviot mallintavat 

prosessia eri näkökulmista ja kulloinkin tarvittavat kaaviot riippuvat toiminnan mallintamistarpeista. Mene-

telmää, jolla eri UML:n kaavioita käyttäen tuotetaan liiketoiminnan prosessikuvaus, kutsutaan käyttötapaus-

pohjaiseksi (use case) menetelmäksi. 

 

Käyttötapauspohjaisessa mallinnustekniikassa pyritään ensiksi tunnistamaan liiketoiminnan ulkopuoliset käyt-

täjäroolit (asiakkaat, sidosryhmien edustajat) ja näiden vaatimukset, liiketoiminnan työntekijät (prosessin suo-

rittajia: henkilö tai ATK-järjestelmä; näitä kutsutaan myös osallistujiksi) ja käyttötapaukset (liiketoimintapro-

sesseja tai osaprosesseja). Käyttötapauskaavioon kuvataan keskeiset käyttäjäroolit, työntekijät, käyttötapauk-

set ja näiden väliset suhteet. Näin rajataan mallinnettava kohdealue ja sen erilaiset toimijat. Käyttötapauksien 

tapahtumien kulku kuvataan erillisellä sivulla vielä tekstimuotoisena. Tekstissä kuvataan käyttötapauksen 

perustiedot, kuten käyttötapauksen asiakas sekä toiminnan alku- ja loppuehdot, ja tapahtumien normaali kul-

ku. Tämän jälkeen tarkastellaan vielä vaihtoehtoisten ja poikkeavien tapahtumaketjujen kulkuja. Tekstikuva-

uksessa käytettävät liiketoiminnan käsitteet saattavat olla kuvattuina erillisessä käsitemallissa. Ohessa on esi-

merkki työaseman hankintaprosessiin liittyvästä käyttötapauskaaviosta: 
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tarpeen kartoitus

verkkotuki (atk)
asiakas

tilaaminen

erikoislait.
til.

toim. valinnat

til. kirjaus

diaari

hallinto

asennus

*

* *

*

«extends»

«uses»

«uses»

*

*

*

*

viimeistelytoimet

loppuasennus

perusasennus

mtuki (asiakasyksikkö)

«extends»

«uses»

«uses»

*

*

*

*

*

*

erikoislaitteen
asennus

«extends»

hallinnointitoimet

«uses»

etäyhteystietojen
hallinta

«extends»

mtuki (atk-yksikkö)
*

*

atk-pääkäyttäjä

*

*

atk-suunnittelija

*

*

 

 

Kuva 2. Esimerkki UML:n käyttötapauskaaviosta (työaseman hankinta). 

 

Koska UML on oliopohjainen kuvaustapa, kaavioissa esitettyjä komponentteja voidaan tarkastella eri hierar-

kiatasoilla. Näin myös käyttötapauskaaviossa. Sekä käyttäjäroolien että työntekijöiden hierarkkisia suhteita 
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voidaan kuvata joko käyttötapauskaaviossa tai laajemmin omassa luokkakaaviossa. Käyttötapauksien mah-

dolliset suhteet kuvataan suoraan käyttötapauskaaviossa. Toimintokokonaisuuksien väliset suhteet voivat olla 

erityyppisiä: pakollisia, ehdollisia tai yleistyssuhteita. Esimerkiksi ’tilauksen käsittely’-toimintoon kuuluu aina 

’asiakkaan valinta’-toiminto, mutta ’kampanjahinnoittelu’-toiminto vain tietynlaisen asiakkaan ollessa kysees-

sä. Tällä tekniikalla usein toistuvat toimintokokonaisuudet voidaan kuvata vain kerran ja toimintojen hierarkia 

näyttäytyy havainnollisesti. 

 

Käyttötapauskaaviossa ei kuvata toimintojen etenemislogiikkaa. Haluttaessa kuvata toimintojen eteneminen, 

kuten haarautumat ja rinnakkaisuudet, täytyy käyttää UML:n toimintokaaviota. UML:n toimintokaavio on 

hyvin ilmaisuvoimainen kuvaus, johon voidaan mallintaa myös tehtävien välillä kulkeva tieto. Kaikista 

käyttötapauksista ei välttämättä kannata tehdä toimintokaaviokuvausta. Toisaalta Raussin mukaan 

toimintokaaviolla voidaan esittää myös käyttötapausten yläpuolella eteneviä liiketoimintaprosesseja ([Rau01], 

s. 47). Tällaisessa liiketoiminnan toimintokaaviossa (tässä prosessitaso) kuvataan eri käyttötapausten (nyt 

osaprosessitason toimintokokonaisuudet) etenemisen logiikka. Näin siis hyvin ilmaisuvoimaisesti voidaan 

kuvata, mitä toimintoja organisaation on tehtävä tuloksen tuottamiseksi käyttäjäroolille. Ohessa on esimerkki 

työaseman hankintaprosessin toimintokaaviosta, jota en tarkemmin sisällöllisesti käy tässä läpi. 

 

HallintoToimittajaATK-yksikköAsiakasyksikkö

tarpeen ilmaisu vaatimusten arv.

tilauksen valmistelu

tarjouttaminen

toim. valintatil. tuottaminentilauksen hyväksyminen Tilaus (ei hyv.)

tilauksen viimeistely

Tilaus (hyv.)

Tilaus

tarj.pyynnön käsittely

tarjouksen teko

Tarjouspyyntö

Tarjous

tilauksen kirjaus

til. käsittely

tuotteen lähetystuotteen tarkastus Tilattu tuote

perusasennus

tietojen hallinnointi

loppuasennus

asennuksen viimeistely

laskutus

laskun käsittely

laskun hyväksyntä

laskun tarkistus

Lasku (ei käs.)

lasku (ei tarkistettu)

lasku (ei hyv.)
laskun maksaminen

Lasku (hyv.)

vakiotoimittaja erikoislaitteen hinta

kyllä

ei

<840

>=840

 
 

Kuva 3. Esimerkki UML:n toimintokaaviosta (työaseman hankinta) 

 

Muilla kaaviotyypeillä voidaan kuvata eri prosessinäkökulmia. Sekvenssi- ja yhteistyökaavioilla esitetään 

prosessin eri osapuolien, kuten organisaatioyksikköjen, roolien ja tietojärjestelmien, välistä kommunikointia ja 
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tilakaaviolla asioiden ja prosessien mahdollisia tiloja. Liiketoiminnan käsitetiedot niin liiketoiminnan tieto-

jen (perustieto, sidosryhmätieto, tuotetieto) kuin organisaatiotietojen (roolit) osalta voidaan mallintaa luokka-

kaavioilla. Luokkakaaviolla voidaan tietojen välisiä suhteita esittää ilmaisuvoimaisesti ja havainnollisesti 

oliotekniikan periaatteiden mukaisesti. 

 

UML on kuvauskieleltään yksi ilmaisuvoimaisimmista liiketoiminnan  kuvaustekniikoista. Se pohjautuu olio-

ajatteluun, joka on kehittynyt monimutkaisten järjestelmien mallinnuksessa useiden vuosien aikana. Kun liike-

toiminta on kuvattu UML:llä, on tästä tarvittaessa helppo edetä tietojärjestelmän kehittämistyöhön, jossa myös 

käytetään UML:ään – nyt oliomallinnuksen kohteena on tietojärjestelmä. Koska UML sisältää monia kaa-

viotyyppejä ja on joustava sekä kuvaustavan että kuvauksen tuottavan menetelmän suhteen, se soveltuu hyvin 

liiketoiminnan eri tarkkuustasoiseen mallintamiseen. 

  

 

 

3.2. Työnkulun hallintajärjestelmät 

 

3.2.1. Työnkulun hallintajärjestelmän toiminnalliset piirteet 

 

 

Työnkulun hallintaohjelmistolta toivottavat toiminnalliset vaatimukset voidaan Schaelin mukaisesti  ([Sch98] , 

s. 125-130) jakaa kahteen ryhmään: työnkulkua tai prosessia tukeviin vaatimuksiin ja vaatimuksiin, jotka kos-

kettelevat työnkulun hallintaohjelmiston integrointia toimintaympäristönsä kanssa. 

 

Työnkulun hallintaohjelmassa tulee voida mallintaa työnkulku graafisella työkalulla. Työnkulun graafisessa 

esityksessä täytyy voida määrittää suoritettavat toimenpiteet, kuvata niiden väliset järjestykset, ilmaista reiti-

tykset (kuka suorittaa jonkin toimenpiteen) ja ilmaista ehtoja, joiden täyttyessä toimenpiteitä suoritetaan ja 

reititetään henkilöille. Edelleen on toivottavaa, että työkalulla voidaan analysoida, suunnitella uudestaan, 

zoomailla ja simuloida työnkulkuja. Työnkulkuja täytyy voida kopioida, muuntaa ja tallettaa mahdollisten 

tulevien työnkulkujen suunnittelun pohjaksi. Osittainen työnkulun suunnittelu on myös hyödyllinen piirre: ad 

hoc -tyyppistä työnkulkua ei voida ennalta täysin suunnitella, joten suunnitellaan se ensin karkealla tasolla ja 

loput prosessin jo käynnistyttyä. Ongelmatilanteissa työnkulun suoritukseen on voitava vaikuttaa työnkulun 

ajoaikana. Lisäksi toimenpiteille on voitava antaa aika-rajoituksia, joiden ylityksestä järjestelmä hälyttää. Jär-

jestelmän on tiedotettava käyttäjille tulossa olevista suoritettavista toimenpiteistä; tästä käytetään usein termiä 

työlista. Työlistat on voitava järjestellä erilaisiin kansioihin ja kansioiden sisällä lajitella erilaisin kriteerein. 

Järjestelmässä tulee olla monipuoliset monitorointimahdollisuudet työnkulun kulloisenkin tilan tarkkailuun ja 

erilaisten historia- ja tilastotietojen generointiin. 

 

Työnkulun hallintaohjelman tulee voida mallintaa erilaisen tiedon, kuvien, dokumenttien ja tiedostojen reititys 

työnkulun osaksi. Järjestelmään voidaan viedä tietoa monesta eri sovelluksesta ja lähteestä (esimerkiksi säh-

köpostijärjestelmästä ja tietokannoista). Sellaisten toimenpiteiden, joita ei tietokoneella suoriteta, tuloksista 
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täytyy voida raportoida järjestelmälle yhdenmukaisesti muiden toimintojen kanssa. Työnkulkuja on voitava 

liittää muihin yrityksen prosesseihin ja kääntäen: työnkulkuun on voitava liittää toisia työnkulkuja ja prosesse-

ja. Tämä on erittäin tärkeä seikka jo yrityksen sisällä. Lisäksi yritysten välisten prosessien yleistyttyä tämän 

tekijän merkitys vain kasvaa jatkossa. 

 

 

 

3.2.2. Työnkulun hallintajärjestelmän rakenteesta 

 

WfMC (Workflow management coalition) [Wfm], joka on teollisuuden yhteenliittymä, on kehittänyt alan 

yleisiä standardeja. Muita alan standardijärjestöjä on toinen teollisuusyhteisö WARIA [War], dokumentinhal-

lintastandardeja kehittävä Association for Information and Image Management [Aii], ja objektinhallintastan-

dardeja laativa Object Management Group [Omg]. WfMC:n kehittämä malli työnkulun hallintajärjestelmille 

on esitetty seuraavassa kuvassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. WfMC:n yleinen malli työnkulunhallintajärjestelmille 

 

Malli kuvaa työnkulun hallintajärjestelmän komponentit ja näiden väliset liittymät. WfMC on määritellyt liit-

tymille myös ohjelmointirajapinnat (workflow application programming interface, WAPI). Työnkulkukone on 

tietokonejärjestelmä, joka toteuttaa työnkulkujen suorituksen. Liittymä 1 (L1) mahdollistaa työnkulkumallin 

(jossa on määritelty työnkulut, niiden toiminnot vastuuhenkilöineen ja tehtävät) viennin työnkulkukoneelle. 

Lisäksi työnkulun määrittelyjä on voitava päivittää reaaliaikaisesti. Liittymässä 2 (L2) määritellään kuinka 
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työnkulkukoneen käyttäjä kommunikoi järjestelmän kanssa. Käyttäjän on voitava luoda uusia työnkulkuja, 

valita työlistalta uusia tehtäviä suoritettavaksi, hänellä on oltava pääsy järjestelmän alaisuudessa oleviin 

tietovarastoihin (esimerkiksi yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän tietokantaan), mahdollisuus tarkastella 

tehtävien suorituksen tilaa ja merkitä ne suoritetuksi. Liittymän 3 (L3) kautta kutsutaan toisia sovelluksia ja 

ohjelmia. Liittymän 4 (L4) kautta työnkulun hallintajärjestelmä voi kommunikoida toisten työnkulun 

hallintajärjestelmien kanssa. Liittymän 5 (L5) kautta järjestelmän pääkäyttäjät voivat hallinnoida järjestelmän 

toimintaa ja suorituskykyä. Järjestelmä voi myös tarjota simulointityökaluja työnkulun sovelluksen 

suunnittelun tueksi. 

 

WfMC:n malli tarkastelee yleisellä tasolla työnkulun hallintajärjestelmiltä toivottavia ominaisuuksia ja pyrkii 

standardoimaan järjestelmän osien välisiä liittymiä. Viitekehyksessä ei oteta kantaa siihen, kuinka yksittäiset 

työnkulun hallintajärjestelmät jossakin ympäristössä toteutetaan. Varsinkin laajojen järjestelmien arkkitehtuuri 

täytyy perinpohjaisesti suunnitella. Työnkulun hallintajärjestelmän, jonka kommunikointi perustuu 

olioympäristöön tai sanomajonoihin, työnkulkukone voidaan hajauttaa minne tahansa tietoverkossa. Lisäksi 

työnkulkukoneesta kutsuttavat sovellukset voidaan hajauttaa. Isoissa organisaatioissa hajautetun työnkulun 

hallintajärjestelmän kontrollointi voi olla vaikeaa. Huomioitavia asioita on ([BEG99]) mm. työnkulkumallin 

päivitys hajautettuun työnkulkukoneeseen ja työnkulun suorituksen hajautuksen hallinta (työnkulun 

käynnistäjä vastaa suorituksesta vs. työnkulun ilmentymä sisältää kaiken tilatietonsa koko ajan [WWW96]). 

Mobile-järjestelmässä on kehitetty ([SJB97]) asynkroninen oliopohjainen kutsuliittymä, joka toimii tavallisten 

kommunikointitoteutusten (etäproseduurikutsut, etämetodikutsut, sanomajonot) päällä. Järjestelmässä on 

myös huomioitu kommunikoinnin toteutusta tapahtumina; tällainen ratkaisu mahdollistaa järjestelmän 

luotettavan toiminnan heterogeenisessä yritysympäristössä. Eri työnkulun hallintajärjestelmien keskinäinen 

kommunikointi on yhä ratkaisematon ongelma: tämä johtuu pitkälle standardien riittämättömyydestä( 

[Bus99]). 

 

 

3.2.3. Integraatioteknologia työnkulun hallinnassa 

 

 

Aluksi sovellukset sisälsivät liiketoimintalogiikan lisäksi tiedon tallennukseen ja hakuun liittyvän 

ohjelmakoodin kokonaan. Tästä aiheutui ongelmia: aina kun tietorakenteita muutetaan, täytyy myös 

sovelluskoodia muuttaa. Niinpä sovelluksien rakennetta kehitettiin tietoriippumattomaan suuntaan: tietoon 

liittyvät alemman tason toiminnot erotetaan omaksi osakseen (tietokannanhallintajärjestelmäksi). Tiedon 

rakenne tietokannassa määräytyy tietokannanhallintajärjestelmään viedystä tietokuvauksesta. Itse 

sovelluksessa ei tätä tietoa ole. Tietoriippumattoman rakenteen omaava sovellus sisältää kuitenkin tiedon mitä 

sovelluksen osia tietyssä vaiheessa suoritetaan, missä järjestyksessä niitä suoritetaan, mitä tietoa tässä 

suorituksessa käytetään ja kuka on suorittaja. Tämä tarvittava vuotieto on sama, minkä prosessimalli sisältää. 

Kun liiketoimintaprosessi muuttuu, täytyy vuoriippuvainen sovellus suunnitella ja ohjelmoida uudestaan. Kun 

liiketoimintalogiikasta irrotetaan vuotieto erikseen työnkulkumalliin ja suoritetaan sitä 

työnkulunhallintaohjelmassa, saavutetaan sovelluksen vuoriippumattomuus. Tällaisen rakenteen omaava 
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sovellus on joustava sekä prosessin että tietokannan muutoksille. Lisäksi sovellus voidaan hajauttaa 

helpommin, se tukee rinnakkaista suoritusta ja virheistä toipumista. ([LeR00], s. 346) 

 

Sovelluksien palvelujen ja vuotiedon irrottaminen mahdollistaa sovelluksien toiminnallisuuden käyttämisen 

joustavasti sovelluksen ulkopuolelta. Sovelluksen palveluille on vain rakennettava muiden sovelluksien 

tuntema palvelurajapinta. Tämä on johtanut Mäkisen mukaan ([Mäk03]) seuraavankaltaiseen 

sovellusarkkitehtuurimuutokseen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Vanha arkkitehtuuri-paradigma   Uusi arkkitehtuuri-paradigma 
 
 
 
Kuva 5. IT-arkkitehtuuriparadigmojen muutos 
 
 
Kuvassa 5 vasemmalla esitetty vanha paradigma käsittää erillisiä sovelluksia ja arkkitehtuuri on kehittynyt 

teknologiaohjautuvasti.  Oikealla esitetyssä uudessa arkkitehtuurissa liiketoimintaprosessien tehtävissä 

tarvittavat palvelut on käyty läpi. Nämä palvelut tarjotaan käytettäviksi yhteisen rajapinnan kautta mistä 

prosessista tahansa. Eri sovelluksista on irrotettu palvelujen joukko niin, että palvelun käyttäjä ei käyttäessään 

jotakin palvelua tiedä mikä sovellus palvelun toteuttaa. Oleellista on, että palvelut ovat pieniä 

toimintokokonaisuuksia, jotka eivät kata koko prosessia. Tästä seuraa se, että jokin toimija voi suorittaa 

osaprosessin tehtävät ja seuraava toimija (samassa tai eri organisaatiossa) voi ’hypätä prosessiin sisään’ 

jatkaen prosessia seuraavan osaprosessin suorittamisella. Luonnollisesti sovelluksien muunnos 

palvelurajapinnaksi edellyttää tiedon integrointia monella tasolla. Sovellusintegraatiossa (EAI, Enterprise 
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Application Integration) jaetaan yhden sovelluksen toiminnallisuus muiden sovelluksien käytettäväksi 

([Nie03]). Prosessi-integraatio, jota voidaan toteuttaa esimerkiksi työnkulun hallintajärjestelmillä, on 

arkkitehtuurihierarkiassa sovellusintegraation yläpuolella. Se mahdollistaa uusien prosessien määrittelyn, niin 

että sovelluspalvelujen kutsuja suorittavat prosessien työnkulut määritellään ja joidenkin osien suoritus myös 

haluttaessa automatisoidaan. Ylimpänä tasona on esitetty portaali-käyttöliittymä, joka tarjoaa prosessin 

tehtävien suorittajalle pääsyn tarvittaviin sovelluksiin ja tietoihin. 

 

 

Aikaisemmin järjestelmäintegrointi toteutettiin ohjelmoimalla jollakin standardiohjelmointikielellä 

järjestelmään palvelurajapinta. Nykyään tilanne on nopeasti muuttumassa. Keltikankaan ([Kel03]) mukaan 

integroinnin perusvaihtoehtoina ovat erilaiset rakennetut liittymäratkaisut tai järjestelmän tarjoama suora 

XML-pohjainen rajapinta palveluihin. 

 

 

3.2.4. Dynaamiset työnkulunhallintajärjestelmät 

 

Työnkulun hallintateknologian soveltamisen tärkeimpiä tavoitteita on prosessien tehokkuuden ja joustavuuden 

parantaminen. Kuitenkin sen jälkeen kun työnkulkumalli on rakennettu ja näkemys prosessin aiotusta 

suorituksesta tallennettu työnkulkukoneelle, ei prosessia ole helppo mukauttaa todellisuuden tarpeita 

vastaavaksi. Perinteinen työnkulunhallintajärjestelmä ei mahdollista työnkulkumallin vähittäistä, joustavaa 

muuttamista eikä poikkeamista mallin mukaisesta toiminnasta. Ongelma on tiedostettu ja 1990-luvun 

loppupuolen tutkituimpia työnkulun hallinnan alueita on ollutkin ns. mukautettavien (adaptive) työnkulun 

järjestelmien tutkimus. 

 

Mukautettavissa työnkulun hallintajärjestelmissä varaudutaan yritysympäristön liiketoimintaprosessien 

jatkuvaan muutokseen ja yllättävien työnkulkujen hallintaan järjestelmän suoritusaikana ([HSB98]). 

Jälkimmäinen tekijä voi aiheutua käyttäjän tarpeesta hallita työnkulkua edellä suunnitellusta poikkeavasti 

(käyttäjäkohtainen syy tai jonkin odottamattoman tapahtuman johdosta) tai jostakin virhetilanteesta.  

 

Ongelmaa on tarkasteltu yleisesti ([HSB98], [HoJ98]) ja työnkulkumallien eri versioiden hallinnan kannalta 

([KrG99], [JoH98]). Lisäksi on tarkasteltu muutoksien hallintaa hajautetuissa työnkulun hallintajärjestelmissä 

([RBD98], [SMK03]), mukautuvuuden hallintaa lisäämällä järjestelmän 'oppivuutta' ([BEM98], [WWT98]) ja 

dynaamisen organisaatiotiedon hallintaa ([Che98], [KAV02]. Kaikkien resurssien dynaamista mallintamista 

on myös tutkittu [WeM99]). Tärkeä tutkimuskohde on ollut poikkeusten hallinta ([DGJ98], [CKL98], 

[KID00], [CaP99]); nämä tutkimukset koskevat osin myös traditionaalisia työnkulkujärjestelmiä, koska 

poikkeusten hallinnassa on mukautuvuuden lisäksi kyse myös järjestelmän luotettavuudesta. Tässä 

tutkielmassa varsinaisia mukautettavia järjestelmiä ei tarkemmin käydä läpi, mutta poikkeusten hallintaa 

kylläkin. 
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3.3. Poikkeukset ja niiden mallintaminen 

 

 

Tässä luvussa tarkastellaan poikkeuksia Casatin ja Pozzin esityksen [CaP99] pohjalta. He ovat luokitelleet 

poikkeukset omiksi ryhmikseen ja esittävät eri ryhmille sopivan mallintamistekniikan. 

 

 

 

3.3.1. Poikkeusten luokittelu 

 

Poikkeukset tarkoittavat jotakin prosessin normaalitoiminnasta poikkeavaa toimintaa. Usein kyseessä on jokin 

virhetilanne, mutta ei välttämättä: jos esimerkiksi asiakas peruuttaa jonkin tilatun asian, tämä voidaan tulkita 

poikkeukseksi. Joissakin tapauksissa prosessin normaalitoiminnan ja poikkeuksen välinen raja on häilyvä ja 

pitkälle määrittelykysymys. Prosessimallissa on kuvattu, kuinka prosessi yleensä ja useimmiten etenee. 

Kaikkien vaihtoehtoisten mahdollisuuksien kuvaaminen tekisi mallista sekavan. 

 

Poikkeukset voidaan yleisellä tasolla luokitella perustason epäonnistumisiin, sovellustason epäonnistumisiin, 

odotettuihin poikkeuksiin ja odottamattomiin poikkeuksiin. Perustason epäonnistumiset liittyvät 

odottamattomaan toimintaan järjestelmätasolla (tietokanta-, käyttöjärjestelmä- tai verkkotasolla) ja 

sovellustason epäonnistumiset liittyvät siihen, että sovellus ei voi suorittaa jotakin tehtävää odotetusti. 

Jatkossa näitä ei tarkastella, vaan oletetaan, että näihin virhetilanteisiin varaudutaan perusinfra- ja 

sovellustasolla. Odottamattomat poikkeukset puolestaan liittyvät tilanteisiin, joissa työnkulun esityksissä ei 

ole mallinnettu jotakin prosessin toiminnallisuuden piirrettä. Tällainen tilanne ratkaistaan muokkaamalla 

työnkulkukuvausta paremmin todellisuutta vastaavaksi. Jatkossa tarkastellaan vain odotettuja poikkeuksia ja 

pelkästään näitä kutsutaan poikkeuksiksi. Jotta työnkulkujärjestelmissä voidaan käsitellä näitä poikkeuksia, 

tulee ne mallintaa työnkulun esityksissä. 

 

Poikkeusten luokittelussa tarkastellaan kolmea poikkeusten ominaisuutta: synkronisuutta, laajuutta ja 

laukaisevaa tapahtumaa. Synkroninen poikkeus tapahtuu aina jotakin työnkulun tehtävää aloitettaessa tai 

lopetettaessa. Poikkeus on synkronissa työnkulun etenemiseen. Asynkroninen poikkeus voi tapahtua koska 

tahansa. Synkroninen poikkeus voidaan vielä jakaa paikalliseen (aiheutuu yhden tai vain muutaman tehtävän 

suorituksessa) tai yleiseen (saattaa esiintyä monissa prosessin tehtävissä). 

 

Laajuusulottuvuudessa erotetaan prosessikohtaiset (liittyy aina yhteen prosessi-ilmentymään) ja prosessien 

väliset (liittyy tai vaikuttaa useisiin prosessi-ilmentymiin) poikkeukset. Jälkimmäistä tilannetta voidaan 

havainnollistaa Casatin ja Pozzin mukaisesti [Emt.] seuraavalla esimerkillä. Kun organisaation työntekijä on 

yllättäen pitemmän aikaa poissa työpaikalta, kaikki hänen suoritustaan odottavat keskeneräiset prosessit 

joutuvat ennen pitkää poikkeustilaan. Toisena esimerkkinä voidaan ajatella jotakin tilausprosessia A, johon 

liittyy jonkin toisen palvelun tai tuotteen käsittelyprosessi B. Jos asiakas peruuttaa A-prosessiin liittyvän 

tilauksen, voidaan joutua peruuttamaan myös B-prosessi.  
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Poikkeuksen laukaiseva tapahtuma voi olla tietotapahtuma (syntyy työnkulun hallintajärjestelmän prosessi-

ilmentymässä käsitellyn tiedon synnyttämänä), aikatapahtuma, ulkoinen tapahtuma (käyttäjän tai ulkoisen 

järjestelmän työnkulun hallintajärjestelmälle ilmoittama tapahtuma, esimerkiksi asiakkaan soitto tilauksen 

peruutuksesta) ja työnkulkutapahtuma (liittyy tehtävän aloittamiseen tai lopettamiseen, esimerkiksi jotakin 

tehtävää toistetaan liian monta kertaa). Aikatapahtuma jakautuu puolestaan aikaleimaan (jokin asetettu 

määräaika saavutetaan), jaksoittaiseen (esimerkiksi aina keskiyöllä laukaistaan poikkeus) ja aikaväliin (kun 

aikaan ankkuroidun tapahtuman, esimerkiksi tehtävän, suorituksesta on kulunut jokin asetettu aikaväli).  

 

 

 

3.3.2. Poikkeusten mallintaminen 

 

 

Prosessin vaihtoehtoiset toimintaketjut tunnistetaan liiketoimintaprosesseja analysoitaessa. Casati ja Pozzi 

[CaP99] suosittelevat, että varsinaisissa prosessien toimintokaavioissa poikkeuksia ei tarkasti mallinneta. Jotta 

prosessimalli pysyy havainnollisena, merkitään siihen poikkeuskohdat vain jollakin symbolilla. 

Toteutustasolla eli työnkulkumalleissa poikkeukset täytyy kuvata työnkulun hallintajärjestelmän 

syötenotaation mukaisesti. Casati ja Pozzi toteavat, että olemassa olevat järjestelmät kiinnittävät aivan 

riittämättömästi huomiota poikkeusten mallintamiseen. Seuraavassa tarkastellaan, kuinka eri poikkeusryhmiä 

voidaan mallintaa UML:n toimintokaaviota vastaavaan työnkulun esitykseen. 

 

a) synkroninen_paikallinen ja laajuus_prosessikohtainen poikkeus: tämä on helppo mallintaa. Lisätään 

vuohon uusi siirtymä poikkeuksen käsittelytehtävään. Lisäksi poikkeusvuohon liitetään ehto, joka 

tarkistaa toteutuvatko odotetun poikkeuksen tunnusmerkit. Haluttaessa voidaan poikkeusvuo mallintaa 

suoritettavaksi rinnakkain normaalivuon kanssa. 

b) laukaiseva aikatapahtuma_aikaväli, joka on liitetty synkroniseen tapahtumaan: vaikka aikaväli 

aikatapahtuma periaatteessa on asynkroninen, sen kiinnittäminen synkroniseen tapahtumaan 

(esimerkiksi tehtävälle on annettu jokin määräaika) mahdollistaa poikkeuksen käsittelyn synkronisen 

poikkeuksen tavoin. Nimetään synkroninen tapahtuma A:ksi. Luodaan A:n kanssa uusi rinnakkain 

suoritettava odotustila, johon aikaväli aikatapahtuma kiinnitetään. A:sta ja odotustilasta luodaan 

siirtymät toiseen uuteen tehtävään, joka tarkistaa tapahtuiko ajastimen laukeaminen vai ei. 

c) synkroninen_yleinen: periaatteessa tämän tyypin poikkeukset voidaan mallintaa, kuten a-kohdan 

poikkeukset. Koska poikkeus voi tapahtua useaan tehtävään liittyen, tulisi mallista kuitenkin sekava. 

Vaihtoehtoisesti voidaan menetellä seuraavasti. Prosessivuon alkupäähän luodaan rinnakkain 

suoritettavaksi uusi tehtävä, joka tietyin väliajoin tarkistaa onko poikkeuksia tapahtunut. Muulloin 

tämän haaran kontrolli on odotustilassa. Pienenä haittana on, että poikkeusta ei havaita välittömästi, 

vaan asetetun väliajan sisällä. 
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d) laajuus_prosessien välinen: tämä on hankala mallintaa. Yksinkertaisin tapa on toimia kuten edellä: 

eri prosesseihin määritellään väliajoin poikkeuksia hallinnoivat tehtävät. Casati ja Pozzi esittelevät 

myös  vaihtoehtoisen tavan ([CaP99], s. 135). 

e) asynkroninen ja aikatapahtuma_jaksoittainen: c-ryhmän poikkeusten tavoin 

f) asynkroninen ja aikatapahtuma_aikaleima: muuten samoin kuin c, mutta koska aikaleima-poikkeus 

tapahtuu yhden kerran odotustilaan ei uudestaan palata 

g) asynkroninen ja laukaiseva ulkoinen tapahtuma: tätä ei suoraan voi mallintaa, koska työnkulun 

hallintajärjestelmä ei näitä poikkeuksia voi havaita. Työnkulkumalliin voidaan määritellä ’tyhjiä 

tehtäviä’, jotka käyttäjä käy läpi havaitessaan ulkoisen poikkeuksen tapahtuneen. 

 

 

 

 

 3.4. Organisaatioiden väliset prosessit 

 

 

Organisaatioiden välinen digitaalinen tiedonsiirto on lisääntynyt jatkuvasti. Kun organisaation sisällä 

liiketoimintaprosessien koordinointia automatisoidaan ja toisaalta organisaatioiden välinen tietoverkko 

noudattaa yleisiä standardeja, myös organisaatioiden välisten liiketoimintaprosessien koordinointi nousee 

kiinnostuksen kohteeksi. Globalisoituminen, logistiikan ja informaatioteknologian kehittyminen ja kiristynyt 

kilpailutilanne ovat yhdessä vaikuttaneet siihen, että on syntynyt erilaisia sähköisen kaupankäynnin 

verkostoja. Sähköisen kaupankäynnin avulla pyritään automatisoimaan kaupalliset liiketoimet tietokoneiden ja 

muiden viestintäteknologioiden avulla ([Kol01]).  Verkostoihin kuuluvat organisaatiot voivat suorittaa 

liiketoimintaprosessejaan yhteistyössä verkoston muiden organisaatioiden kanssa. Verkoston jäsenet voivat 

sidosryhmiensä kanssa integroida toimintaansa kahden- tai monenkeskisillä IT-ratkaisuilla tai liittymällä 

johonkin internetin e-kauppapaikkaan (e-marketplace). 

 

Organisaatioiden verkostoituminen on hyvin syvällinen, organisaatioon monelle tasolle vaikuttava 

muutostekijä. Verkostot itsessäänkin alkavat elää omaa elämäänsä. Verkostojen jäsenien 

liiketoimintastrategiat eivät laajene pelkästään organisaatiotason verkostostrategioiksi: verkostoille kehitetään 

Kolehmaisen mukaan ([Kol01], s 36) myös omia verkostostrategioita, jotka vaikuttavat siihen osallistuvien 

organisaatioiden toimintaan. Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti miten työnkulunhallintajärjestelmät kykenevät 

käsittelemään organisaatioiden välisiä prosesseja. 

 

Web Services –tekniikalla voidaan rakentaa sovelluksia, jotka  tarjoavat muille sovelluksille dynaamisia 

XML-pohjaisia palvelurajapintoja. Yhdessä integraatiopalvelimen kanssa käytettynä tällä teknologialla 

voidaan toteuttaa helpohkosti organisaatioiden välisiä liiketoimintatapahtumia. Web Services –teknologialta  

odotetaan paljon ja teknologian takana on kaikki tärkeimmät ohjelmistovalmistajat. Tarkoituksena on 

pikemminkin yksittäisten liiketoimintatapahtumien toteuttaminen kuin ulkoisten ja sisäisten 

toimintaprosessien integrointi. Koska Web Services –tekniikassa ei prosessinäkökulma korostu, ei tämä 
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tekniikka ole niin mielenkiintoinen työnkulunhallinnan näkökulmasta. Ambitioiden vaatimattomuus voi 

myös olla etu: pienille yrityksille tämän mukainen ratkaisu saattaa olla sopivan kevyt. Yleisesti arvellaan 

(esimerkiksi [Nie03], [Hie03]), että Web Services ei kuitenkaan ole vielä aivan kypsä tuote: transaktion 

eheyteen ja turvallisuuteen liittyvät standardit ovat vielä keskeneräisiä. Näistä syistä Web Services –ratkaisut 

eivät vielä hyvin sovellu organisaation ulkopuolisten tahojen kanssa toteutettaviin integrointihankkeisiin.  

 

EbXML (Electronic Business XML, [Ebx]) on YK:n CEFACT-järjestön (UN/CEFACT, United Nations 

Centre for Trade Facilitation and Electronic Business, ja erikoisesti sen TMG-työryhmä kehittää standardeja 

organisaatioiden välisten prosessien toteuttamiseksi; kaikki standardiehdotukset löytyvät CEFACTin kotisivun 

[Unc] alta) ja OASIKSEN (Organization for the Advancement of Structured Information Standars) perustama 

aloite, jonka tarkoituksena on kehittää seuraaja vuonna 1987 standardoidulle EDI:lle. EbXML-

arkkitehtuurissa siirrettävä liiketoimintadokumentti perustuu XML:ään ja lisäksi poiketen monista muista 

ratkaisuista, kuten EDI tai RosettaNet, ebXML:ssä tarkastellaan siirrettävän tiedon lisäksi myös 

yhteistoimintaprosessin mallinnusta. Patil ja Newcomer ovat vertailleet [PaN03] ebXML ja Web Services –

ratkaisuja toisiinsa. 

 

ebXML-arkkitehtuurin tavoitteena on luoda globaali sähköinen markkinapaikka, jossa eri organisaatiot 

löytävät toisensa ja voivat sopia kauppakumppanuussopimuksia. Organisaation täytyy ensin rakentaa omat 

kaupankäyntijärjestelmänsä ebXML:n standardien mukaisesti. Tämän jälkeen sähköistä kauppaa haluava vie 

ebXML:n rekisteriin tiedot sekä vaihdettavista liiketoimintadokumenteista että kaupankäyntiprosessista. 

Prosessikuvauksen vienti rekisteriin ei ole pakollista, mutta mikäli prosessitieto sinne viedään, on prosessi 

mallinnettava ebXML-arkkitehtuurin sisältämällä UMM-menetelmällä ([HHK02]). Kun tiedot ovat 

rekisterissä, suora sähköinen kaupankäynti kauppakumppanien kanssa on mahdollista. Kaikki määritys- ja 

liiketoimintatiedot siirretään XML-muotoisena ([HHK02]).  

 

UMM-menetelmässä kerätään prosessitiedot sekä lomakepohjaisesti että UML:ää käyttäen. UMM on melko 

raskas menetelmä, jota on kritisoitu liian monimutkaiseksi (ks. esimerkiksi Rawlinsin terävää kritiikkiä 

[Raw02]). Toisaalta, koko UMM-prosessimallia ei välttämättä tarvitse luoda: UMM:n prosessimallin 

osajoukko BPSS (Business Process Specification Schema) sisältää jo tarvittavat tiedot ebXML-soveltuvan 

ohjelmistokomponentin toteuttamiseksi ([HHK02]). Kaupankäyntiprosessin mallinnus mahdollistaa koko 

prosessin koordinoinnin, sen toiminnan tarkan etenemisen seurannan ja hallitun keskeytyksen virhetilanteissa. 

 

Työnkulunhallintajärjestelmää ei tavallisesti voida suoraan käyttää sähköisten kaupankäyntiprosessien 

toteuttamiseen, vaikka poikkeuksiakin on (esimerkiksi WISE-järjestelmä, [AFH99]). Jos halutaan käyttää 

standardiratkaisua, kuten ebXML, olemassa olevia työnkulunhallintajärjestelmiä täytyy jonkin verran 

laajentaa. Työnkulunhallintajärjestelmät eivät ainakaan vielä hyväksy BPSS-pohjaista prosessikuvausta, joten 

BPSS-kuvaus täytyy konvertoida työnkulunhallintajärjestelmän omalle prosessien kuvauskielelle. 

Jonkinlainen lisäkomponentti, joka hallitsee suorituksessa olevia organisaatioiden välisiä prosesseja ja generoi 

näistä sisäisiä, normaalisti työnkulun hallintajärjestelmillä ajettavia, täytyy rakentaa (esimerkiksi Yanon, 

Haran ja Ueharan esittämällä [YHU02] tavalla). On myös esitetty ([KHS02]) viitekehys dynaamisten 
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ulkoisten kaupankäyntiprosessien hallintaan. Dynaamisuus tässä yhteydessä viittaa tilanteeseen, jossa 

jonkin kaupankäyntiprosessin jossakin suoritusvaiheessa ei etukäteen tiedetä kuinka moni kauppakumppani tai 

sisäinen osasto prosessin osavaiheen suoritukseen osallistuu. 

 

ebXML on kunnianhimoinen hanke, jonka tavoitteena on kehittää teknologiariippumaton prosessit huomioiva 

viitekehys sekä julkisen että yksityisen tahon digitaaliseen yhteistoimintaan. Standardointi  on edennyt jo 

melko pitkälle, mutta ei ole vielä valmis. 
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 4. Tietojärjestelmien suunnittelumenetelmät 

 

 

 

 

4.1. Menetelmä-ajattelun synty tietojärjestelmätyössä 

 

 

 

Avison ja Fitzgerald esittävät kolme syytä menetelmien käytölle tietojärjestelmien suunnittelussa: kehitystyön 

tuloksena syntyneen tuotteen laatu, itse kehitystyön laatu ja menetelmän käyttö tekee kehitystyöstä 

standardoidun prosessin. Lopputuotteen laatuun vaikuttavat lukuisat kriteerit, mm. kuinka hyvin järjestelmä 

vastaa organisaation ja käyttäjien tarpeisiin, järjestelmän joustavuus, ylläpidettävyys, taloudellisuus ja 

luotettavuus. Kehitysprosessin laatuun menetelmä vaikuttaa jäsentämällä ja kontrolloimalla kehitystyötä ja 

määrittelemällä sen eri vaiheissa syntyviä tuloksia. Menetelmän käyttö tuo yhteneväiset tekniikat eri 

kehitysprojekteille, joten eri projektien työmenetelmät ja myös jotkin tuotettujen järjestelmien piirteet 

standardoituvat. ([AvF95], s. 421) 

 

Menetelmiä on käytetty tietojärjestelmien suunnittelussa 1970-luvun alusta lähtien. Aluksi 1950-luvulta 

lähtien järjestelmän suunnittelu organisaatiossa oli lähinnä ohjelmointitehtävä. Jatkossa järjestelmien analyysi- 

ja suunnitteluvaiheisiin oli pakko kiinnittää enemmän huomiota, koska toteutetut järjestelmät toimivat kyllä 

teknisesti, mutta eivät vastanneet riittävästi organisaatioiden tarpeita. 

 

Englannissa NCC (National Computing Centre) julkaisi vuonna 1971 SDLC-menetelmän (Systems 

Development Life Cycle), joka sisältää Avisonin ja Fitzgeraldin mukaan ([AvF95], s. 20) seuraavat vaiheet: 

 

 - toteuttamiskelpoisuuden tarkastelu (organisaation vaatimukset järjestelmältä) 

 - järjestelmän tutkiminen (järjestelmän toiminnalliset vaatimukset) 

 - järjestelmän analysointi (nykytoiminnan arviointia) 

 - järjestelmän suunnittelu (uuden järjestelmän tekninen suunnittelu) 

 - toteutus 

 - ylläpito 

 

Menetelmällä on hyvät puolensa, mutta myös puutteensa. Seuraavassa on listattu joitakin Avisonin ja 

Fitzgeraldin esittämiä SDLC:n puutteita ([Emt. 95]). Menetelmä ei tarkastele yrityksen tavoitteita eikä 

strategioita: menetelmä soveltuu vain irrallisten, operationaalisten sovellusten rakentamiseen. Menetelmän 

mukainen järjestelmätyö johtaa uusiin tietokoneella suoritettaviin järjestelmiin, jotka korvaavat 

manuaalijärjestelmiä, mutta uudella teknologialla toteutetaan edelleen samoja vanhoja liiketoimintaprosesseja. 

Menetelmä on myös joustamaton, koska uuden järjestelmän tuottamat tulostiedot kiinnitetään kehitystyön 
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varhaisessa vaiheessa ja ne ohjaavat järjestelmän suunnittelun myöhempiä vaiheita. Viimeisenä voidaan 

todeta käyttäjien (yhä jatkuva) tyytymättömyys tuotettuihin järjestelmiin. Järjestelmän suunnittelijoilla ja 

käyttäjillä ei ole yhteistä kieltä käyttäjien tarpeiden ja toisaalta teknologian mahdollisuuksien määrittelyyn. 

Lisäksi ATK-järjestelmät on suunniteltu kerran määriteltyjen tarpeiden pohjalta, kun taas järjestelmän 

ympäristö on jatkuvassa muutoksen tilassa. 

 

 

 

4.2. Rakenteiset menetelmät 

 

 

Koska organisaatioiden tarpeet eivät tietojärjestelmätyössä tulleet riittävästi huomioiduiksi, panostettiin 

myöhemmin 1970-luvulla kehitetyissä metodologioissa enemmän järjestelmien analyysi- ja 

suunnitteluvaiheisiin. Tietokantojen yleistyttyä järjestelmien tiedot mallinnettiin tietomalleilla ja 

liiketoimintaprosessit mallinnettiin hierarkkisilla prosessimalleilla. Näissä metodologioissa järjestelmän 

tekninen suunnittelu ja toteutus perustuu ns. ohjelmistosuunnittelu-ajatteluun (software engineering, [AvF95], 

s. 81). Siinä ohjelman rakenne kuvataan toiminnallisina hierarkkioina ja järjestelmän ohjelmointi etenee 

kurinalaisesti tiettyjen toimintaohjeiden mukaisesti. Tällainen menetelmä tuottaa hyvän graafisen 

dokumentoinnin sekä analyysi- että suunnitteluvaiheessa, mikä helpottaa suunnittelijoiden ja käyttäjien välistä 

kommunikointia. Rakenteellisia metodologioita ovat mm. STRADIS, YSM ja SSADM. Eri metodologioissa 

korostuu joko prosessien tai datan rakenteellinen mallintaminen [AvF95]. Menetelmissä oletetaan 

kehitystyöllä ratkaistavan ongelman olevan ennalta määrätty. 

 

Rakenteisten menetelmien jälkeen metodologiatarkasteluissa on huomioitu mm. seuraavia näkökohtia: 

tietojärjestelmien tarkasteleminen strategisesta näkökulmasta, liiketoimintaprosessien uudistaminen, 

oliopohjaisuus ja järjestelmänäkökulma. Tietojärjestelmien käyttöä kilpailuedun saavuttamiseen tarkasteltiin 

enenevästi 1980-luvulla; alkusysäyksenä voidaan pitää Porterin klassista tutkimusta ([Por80]). 

Tietojärjestelmästrategioita laadittiin ja analyysin kohteeksi tulivat nykyjärjestelmien lisäksi 

informaatioteknologian mahdollisuudet ja organisaation liiketoiminnalliset tavoitteet. Tavoitteiden 

tarkasteluun kehitettiin useita tekniikoita, mm. CSF (Critical Success Factors; ks. esim. [Huo97]: siinä myös 

CSF:in luokittelusta), SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats; [JSS89]) ja Porterin viisi 

kilpailutekijää. Liiketoimintaprosessien uudistamisessa otetaan strategiset näkökohdat huomioon järjestelmää 

kehitettäessä: tavoitteena on uudistaa toimintaprosesseja radikaalisti kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. 

Oliopohjaisissa metodologioissa mallinnetaan kaikki organisaation ja tietojärjestelmien ilmiöt olioiksi. 

Ratkaisun etuna on liiketoiminnan ja järjestelmien mallinnus samoilla, melko havainnollisilla käsitteillä. 

([AvF95]) 
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4.3. Oliopohjaiset suunnittelumenetelmät 

 

 

Vaikka oliopohjaisia menetelmiä on otettu ennakoitua hitaammin käyttöön, tätä nykyä niiden voidaan katsoa 

olevan jo merkittävin paradigma ohjelmistojen kehittämisessä. Yksi merkittävimmistä 1990-luvun alkupuolen 

metodologioista oli OOA (Object Oriented Analysis), joka sisältää Avisonin ja Fitzgeraldin mukaan [AvF95] 

seuraavat vaiheet. Ensin etsitään järjestelmän aihealueen tärkeimmät käsitteet, jotka määritellään luokiksi 

(esimerkiksi oppilas, kurssi). Tämän jälkeen tarkastellaan luokkien välisiä hierarkkisia suhteita ja 

muodostetaan luokkarakenteita. Tämän jälkeen ainakin laajoissa järjestelmissä luokat ryhmitellään 

laajemmiksi tietokokonaisuuksiksi, joita kutsutaan aiheiksi. Seuraavaksi määritellään luokkien ominaisuuksia 

(esimerkiksi oppilaan nimi, osoite ym.). Lopuksi määritellään järjestelmän toiminnallinen puoli liittämällä 

luokkiin funktiot, joita kutsutaan olio-ohjelmoinnissa metodeiksi (esimerkiksi oppilaaseen: päivitä osoite). 

Menetelmä sisältää kussakin vaiheessa monia menetelmiä, jotka opastavat tietyn osavaiheen suorituksessa. 

Voidaan sanoa, että menetelmän osavaiheiden tehtävät ovat sellaisia perustehtäviä, jotka sisältyvät tavalla tai 

toisella moniin oliopohjaisiin metodologioihin. 

 

Viime vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla komponenttien (ovat oliokirjastoja, jotka sisältävät 

suoritettavaa, käännettyä, ohjelmakoodia) laajentuva käyttö vaikutti myös oliopohjaiseen suunnitteluun. 

Järjestelmäsuunnittelun tulisi olla arkkitehtuurikeskeistä, kerran rakennetun uudelleenkäyttöä suosivaa, 

toistuvaa ja tarkentuvaa (mm. [ScK98], [Rau01]). Arkkitehtuurin täytyy olla hyvin suunniteltu, jotta 

oliokomponentteja voidaan siihen dynaamisesti lisätä ja vanhoja uudelleenkäyttää toisissa yhteyksissä. 

Toistuva, tarkentuva suunnittelu tarkoittaa sitä, että ohjelmakomponentit toteutetaan yksi kerrallaan kokonaan 

valmiiksi. Kun komponenttien liittymät on hyvin määritelty, tämä on mahdollista. Ensin toteutetaan kriittiset, 

hankalasti rakennettavat tärkeät komponentit. Tämä vähentää myös kehitystyön riskejä ([Rau01]). 

 

Toinen merkittävä oliopohjaiseen mallintamiseen vaikuttanut asia oli yhteisen kuvaamistavan standardointi: 

standardi UML:lle julkaistiin vuonna 1997. Tällä hetkellä UML on hyvin laajasti käytössä oleva notaatio 

tietojärjestelmien kuvaamisessa. Viime vuosina on kiinnostuttu UML:stä myös liiketoiminnan prosessien 

mallinnuskielenä. Siihen perus-UML ei sellaisenaan täysin tyydyttävästi sovellu ja niinpä UML:ää on kielen 

omien laajennuspiirteiden (stereotypiat, merkityt arvot) avulla laajennettu. Liiketoimintalaajennuksia 

sisältävää UML:ää standardoidaan parhaillaan. Työnkulun mallintamisessa UML:ltä vaadittavat lisäpiirteet 

ovat samanlaisia kuin liiketoimintaprosessien mallinnuksessa vaadittavat. Perus-UML:n puutteita ovat mm. 

rajoitukset kontrollivuon synkronoinnille, kahden rinnakkaisen toiminnan vuorovaikutukselle ja toimintojen 

ihmisroolien määrittämiselle ([ScK98], s. 62). UML-standardointia kehitetään jatkuvasti (ks. [UML03]) ja 

odotettavissa onkin työnkulun hallinnan piirteitä yhä paremmin huomioivia määrityksiä.   
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4.4. Pehmeä järjestelmämenetelmä 

 

 

 

4.4.1. Yleistä pehmeästä järjestelmämenetelmästä 

 

 

Checklandin kehittämä pehmeä järjestelmämenetelmä [Che81] täydensi riittämättömiksi osoittautuneita kovia 

järjestelmämetodologioita. Checkland kehittää eteenpäin 1970-luvun alussa syntynyttä järjestelmäteoriaa, 

erikoisesti Churchmanin töitä [Chu71], missä korostetaan jokaisen yksittäisen näkemyksen järjestelmästä 

olevan rajallinen. Churchmanin mukaan eri näkemyksiä tarvitaan ja näiden näkemysten mukaisesta 

järjestelmästä on laajan piirin keskusteltava. Kun jotakin järjestelmän osaa halutaan kehittää, täytyy koko 

järjestelmästä muodostaa mahdollisimman laaja kuva. Järjestelmä ei ole itsessään olemassa havainnointia 

odottaen ([Mar99]). Pehmeässä järjestelmämenetelmässä tavoitteena ei ole ratkaista jotakin ongelmaa 

mahdollisimman tehokkaasti. Menetelmässä tarkastellaan mahdollisimman kattavasti ongelmatilannetta 

jossakin monimutkaisessa, ihmisiä sisältävässä järjestelmässä. Kun ongelmatilannetta on tarkasteltu ja jotkin 

ongelmat nostettu esiin, esitetään useita ratkaisuvaihtoehtoja. Ratkaisut perustuvat eri näkemyksiin ja niillä on 

erilaisia etuja eri näkökohdista katsottuna. Tärkeätä on, että ratkaisujen taustalla olevat näkemykset tuodaan 

selvästi esiin.  

 

Menetelmä sisältää oheisessa kaaviossa nimetyt seitsemän vaihetta. Menetelmä on yleinen viitekehys, jonka 

sisältämiä menetelmiä ei ole tarkoin määritelty. Seuraavassa menetelmän vaiheet esitellään Checklandin 

klassikon aseman saavuttaneen kirjan ([Che81]) pohjalta. 
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Kuva 6. Yleiskuva Checklandin pehmeästä järjestelmämenetelmästä ([Che81)]. 

 

 

Vaiheet 1, 2, 5, 6, 7 kuvaavat todellisen maailman toimintoja – vastakohtana vaiheille 3 ja 4, joissa operoidaan 

käsitteillä ja niistä muodostetuilla malleilla. 

 

Vaiheissa 1 ja 2 yritetään ongelmatilanteesta muodostaa mahdollisimman kattava kuva. Alussa oletetaan 

olevan vain epämääräinen tunne, että asiat voisivat olla paremmin. Ongelmatilannetta tarkastellaan sekä 

pysyvämpien rakenteellisten seikkojen että dynaamisten prosessien kannalta. Vähitellen tarkentuu käsitys 

tilanteeseen liittyvistä ongelmista. Lopuksi rajataan jatkossa tarkasteltava, ongelman ratkaisun kannalta 

relevantti järjestelmä. Järjestelmälle asetetaan myös joukko tavoitteita. Vaiheen 2 tuloksen voidaan katsoa 

vastaavan kysymykseen: minkä järjestelmän toimintaa täytyy parantaa, jotta tietyt tavoitteet saavutetaan. 
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Vaiheessa 3 määritellään, mitä ongelman ratkaisevan järjestelmän tulee tehdä. Mikä järjestelmä on 

kyseessä? Määrittelyssä ilmaistaan järjestelmässä käytetyt käsitteet ja järjestelmän haluttu toiminta. 

Järjestelmän toiminta määritellään yleisellä tasolla ja 'tyhjältä pöydältä' käyttämättä edellisessä vaiheessa 

saatua tietoa nykyjärjestelmän toiminnasta. Määrittely esitetään usein luonnollisella kielellä ja sitä kutsutaan 

juurimäärittelyksi. Sen on ilmaistava: 

 

- asiakkaat: keitä järjestelmä hyödyttää, ketkä ovat järjestelmän asiakkaita 

- toimijat: ketkä suorittavat järjestelmän toimintoja 

-syötteet/tulosteet: mitkä ovat järjestelmän syötteet ja mitkä tulosteet 

- maailmankuva (Weltanschauung): minkä näkemyksen mukaan järjestelmän merkityksellisyys määräytyy 

- omistaja: kenen järjestelmä on 

- ympäristörajoitukset: mitä ulkoisia rajoituksia järjestelmällä on 

 

Vaiheen 3 juurimäärittely kuvaa tavoitteellisen ihmisjärjestelmän. Vaiheessa 4 mallinnetaan, kuinka 

järjestelmän pitäisi toimia, jotta järjestelmä toimisi halutusti. Tässä vaiheessa luodaan käsitteellinen malli, 

josta ilmenee kuinka järjestelmän syötteet muunnetaan tulosteiksi. Käsitemalli on jokin graafinen esitys 

järjestelmästä ja siinä tulee käyttää juurimäärittelyn käsitteitä. 

 

Vaiheessa 5 arvioidaan käsitemallin soveltuvuutta todellisuudessa esiintyvään, vaiheessa 2 tarkasteltuun 

ongelmatilanteeseen. Käsitemallin soveltuvuuden arvioinnin tulisi tapahtua ongelmaympäristössä olevien 

asianosaisten toimesta. Arvioinnin pohjalta päätetään mitä jatkossa tehdään. Käsitemallia voidaan edelleen 

tarkentaa (vaihe 4) tai siirrytään seuraavaan vaiheeseen (vaihe 6), jossa päätetään millä muutoksilla havaittua 

ongelmaa ratkaistaan. Muutokset voivat olla monentasoisia ja ne voivat liittyä esimerkiksi organisaation 

rakenteisiin, toimintatapoihin tai asenteisiin. Tarkastelemassamme kontekstissa meitä kiinnostaa erityisesti 

yksi muutoksen laji: päätös rakentaa käsitemallin mukainen uusi järjestelmä. Viimeisessä vaiheessa 

toteutetaan päätetyt toimenpiteet. 

 

 

4.4.2. Pehmeä järjestelmämenetelmä ja tietojärjestelmien kehittäminen 

 

 

 

Pehmeää järjestelmämenetelmää on käytetty myös tietojärjestelmien kehittämismenetelmänä ja Stowellin 

mukaan [Inf95, ix] kiinnostus tähän on jatkuvasti kasvanut. Stowell arvioi tämän heijastavan järjestelmien 

suunnittelussa tapahtunutta muutosta: teknologian ja ohjelmistojen sijasta huomio kohdistuu tietoon tärkeänä 

(myös strategisena) resurssina. Tietojärjestelmän suunnittelijan on paremmin ymmärrettävä järjestelmän 

organisaatioympäristöä. Olemassa olevat tietojärjestelmien kehittämismenetelmät eivät kykene tähän 

haasteeseen riittävästi vastaamaan. 
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Pehmeän järjestelmämenetelmän yhdistämistä joihinkin rakenteisiin tietojärjestelmän 

kehittämismenetelmiin on tarkasteltu edellä mainitussa Stowellin toimittamassa kirjassa ([Sto95]). 

Ratkaisuissa pehmeää järjestelmämenetelmää on käytetty menetelmien ensimmäisessä analyysivaiheessa. 

Tämän vaiheen tulos on tietojärjestelmän suunnittelumenetelmän syöte. Tällaista menetelmien linkitystä mm. 

Mingers kritisoi ([Min95]). Hän ehdottaa, että tietojärjestelmän suunnittelumenetelmä tulisi 

kokonaisuudessaan sisällyttää pehmeän järjestelmämenetelmän eri vaiheisiin. Perusteluna tälle on, että 

pehmeän järjestelmämenetelmän käyttö rohkaisee käyttäjien osallistumista myös suunnitteluvaiheeseen ja 

lisäksi kahden eri menetelmän yhdistämisessä menetetään tietoa ([Min95], s. 43). Upotetun menetelmän 

kehittäminen on kuitenkin vaikeata, koska eri menetelmät eroavat filosofialtaan ja tavoitteiltaan toisistaan. 

Jatkossa esittämäni työnkulun hallintajärjestelmien kehittämismenetelmä soveltaa pikemmin ketjutusta kuin 

upotusta, mutta tietojen välittymiseen analyysi- ja suunnitteluvaiheiden välillä on kiinnitetty erityistä 

huomiota. 

 

 

 

4.4.3. Kriittinen järjestelmäajattelu 

 

 

Kuten pehmeä järjestelmämenetelmä syntyi kritiikistä kovia järjestelmämetodologioita kohtaan, syntyi 1980-

luvulla kriittinen järjestelmäajattelu pehmeään järjestelmämenetelmään kohdistuvan kritiikin pohjalta. 

Aikaisemmin pehmeää järjestelmäajattelua pidettiin ideologisesti neutraalina. Kuitenkin ensimmäisessä 

kriittisen järjestelmäajattelun piiriin laskettavassa julkaisussa Thomas ja Lockett näyttävät, että pehmeä 

järjestelmämenetelmä suosii organisaation olemassa olevia valtarakenteita ([ThL79]). Tulos on tyypillinen 

kriittiselle järjestelmäajattelulle. Yleisesti voidaan sanoa, että kriittisen järjestelmäajattelu riisuu 

objektiivisuuden illuusion viimeisetkin rippeet ([Cri91], s.80) ja pyrkii paljastamaan toimijoiden ja 

menetelmien normatiiviset taustaoletukset. 

 

Flood ja Ulrich ([FlU90]) näkevät järjestelmäajattelun epistemologian käyneen läpi seuraavat vaiheet. Kovan 

järjestelmäajattelun positivismista siirryttiin pehmeän järjestelmäajattelun tulkinnallisuuteen ja siitä edelleen 

kriittisen järjestelmäajattelun kriittiseen teoriaan. Kriittinen teoria sisältää Martinezin mukaan ([Mar99]) 

seuraavat kolme piirrettä: kriittinen tietoisuus, emansipaatio ja menetelmien täydennettävyyden ajatus. 

Kriittinen tietoisuus tarkoittaa menetelmien taustaoletusten ja arvojen paljastamista, järjestelmäympäristön 

tarkastelun painottamista ja menetelmän käytön seurauksien arviointia. Emansipatiivinen tarkastelutapa 

ilmenee sen tarkasteluna, kuinka suunniteltu järjestelmä vaikuttaa järjestelmän vaikutuspiirissä oleviin 

ihmisiin. Tällöin tarkastellaan mm. kysymyksiä miksi järjestelmä rakennetaan, ketkä kontrolloivat 

järjestelmää ja mitkä ovat järjestelmän erilaiset vaikutukset järjestelmäympäristöön. Tietojärjestelmä toimii 

aina myös valtamekanismina ([Mar99], s. 224). Lisäksi järjestelmän rajojen määrittely on aina myös 

sosiaalinen päätös ([Ulr87]). Menetelmien täydennettävyyden ajatus tarkoittaa sitä, että ongelmatilanteen 

tarkastelu ja ratkaiseminen sisältävät erilaisia konteksteja, jotka vaativat erilaisen lähestymistavan ([Mar99], s. 

216). Kovan järjestelmäajattelun puutteet on nähty selvästi, mutta useat tutkijat ovat havainneet myös 
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pehmeässä järjestelmäajattelussa olevan puutteen. Vaikka menetelmä käsittelee hyvin ongelmatilanteen 

analyysiä, se ei ohjaa tarpeeksi uuden järjestelmän suunnittelua. On käytettävä erilaisia lähestymistapoja 

kehitystyön eri vaiheissa. 

 

 

4.5. Työnkulun hallintajärjestelmien kehittäminen 

 

 

Työnkulun hallintajärjestelmien kehitystyötä ei ole paljon tutkittu. Jablonski mainitsee [Jab00] kolme syytä 

työnkulun hallinnan tutkimuksen kypsymättömyydelle: tutkimukset ovat liian käytännönläheisiä, ne pyrkivät 

olemaan yleisiä siinä onnistumatta ja tutkimukset ovat saaneet liikaa vaikutteita läheisiltä tutkimusalueilta. 

Ensimmäisenä mainittu käytännönläheinen asenne näyttäytyy siinä, että työnkulun hallintajärjestelmä nähdään 

kertaluontoisena, tiettyyn ympäristöön, rakennettavana sovelluksena. Tällöin ei pyritä luomaan yleistä teoriaa 

kehitystyölle. Luonnollisesti on selvää, että yrityksessä käytettävissä oleva työnkulun hallintaohjelmisto 

asettaa omia vaatimuksia kehitystyölle ([SPD00]). Nämä vaatimukset ovat kuitenkin vain reunaehtoja, jotka 

täytyy kehitystyössä huomioida, mutta jotka eivät estä yleisen menetelmän hyödyllisyyttä. Toisena mainittu 

tutkimusten liiallinen yleisyys juontuu siitä, että joissakin tutkimuksissa työnkulun hallintaa lähestytään 

formaalein tekniikoin – päämääränä on laatia kaikenkattavia meta-malleja, joiden soveltuvuudessa on 

toivomisen varaa. Lopuksi on huomattava, että työnkulun hallinta on oma tutkimusalansa. Kuitenkin alan 

tutkijat ovat lähtöisin läheisiltä tieteenaloilta, esimerkiksi tietokannan hallintajärjestelmien tai Petri-verkkojen 

tutkimusaloilta. Näiden alojen teoriaa sovelletaan työnkulun hallinnan alueelle usein kritiikittömästi. 

 

Jablonski esittää ([Jab00], 346) kolme työnkulun hallinnan pääaluetta, jolla teoriaa tulisi kehittää: työnkulun 

hallintajärjestelmien kehitystyö, työnkulun mallintaminen ja suoritusympäristön arkkitehtuurin tutkiminen. 

Jablonski on laatinut ([Emt.00], s. 347) seuraavanlaisen kaavion työnkulun hallintajärjestelmän kehitystyön 

elinkaaresta: 
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   -yleinen malli yrityksestä 

    

 

 

 

   -liiketoimintaprosessit 

 

 

 

   -työnkulkukaaviot 

 

 

 

 

   -työnkulkuilmentymät 

 

 

 

 Kuva 7. Jablonskin esitys työnkulun hallintajärjestelmien kehitystyön elinkaaresta 

 

Ensimmäisessä vaiheessa (yrityssuunnittelu) muodostetaan yleinen malli yrityksestä. Seuraavassa vaiheessa 

analyysia tarkennetaan etsimällä yrityksestä ne liiketoimintaprosessit, jotka työnkulun hallintajärjestelmällä 

toteutettaisiin. Toimintaprosessit mallinnetaan työnkulkukaavioiksi ja viimeisessä vaiheessa rakennetaan 

järjestelmä, joka toteuttaa mallinnetut työnkulut. Jablonskin viitekehys on esitetty yleisellä tasolla, eikä hän 

esitä menetelmiä kuinka nämä vaiheet tehtäisiin. Kuitenkin viitekehys tarjoaa pohjan kahdelle Jablonskin 

esittämälle [Jab00] huomautukselle. Ensinnäkin vaiheiden kaksi ja kolme suhde on olennaisen tärkeässä 

asemassa: työnkulun hallinnan mallintamisessa on käytettävä mahdollisimman paljon hyväksi tietoa 

liiketoimintaprosesseista. Näin ollen voidaankin sanoa, että kehitystyömenetelmän on kyettävä säilyttämään 

tämä suhde. Kun yrityksen toimintaprosessit muuttuvat, siitä aiheutuvat muutokset työnkulun 

hallintajärjestelmään olisivat helposti nähtävissä. Toinen toivottava kehitystyön ominaisuus on mahdollisuus 

käyttää työnkulun hallinnan malleja uudestaan toisissa kehitysprojekteissa. 

 

Työnkulun hallinnan tutkimusalan kirjallisuudesta ei löydy monta julkaisua, jossa on tarkasteltu menetelmiä 

työnkulun hallintajärjestelmien kehittämistyöhön. Euroopan yhteisön rahoittama monikansallinen, vuonna 

1995 alkanut ja vuoden 1998 loppupuolella päättynyt WIDE-projekti (WIDE tulee sanoista Workflow on 

Intelligent Distributed database Environment, [Dat99]) on näistä yksi. WIDE-projekti oli laaja hanke, jossa 

tutkittiin useita eri työnkulun hallinnan osa-alueita. Tavoitteena oli tutkimuksen teoreettisen osuuden lisäksi 

rakentaa ohjelmisto, joka tukisi työnkulun hallinnan kehittämistä olemassa olevan tietokannan 

hallintajärjestelmän tarjoamien palveluiden päälle. Erikoisesti kiinnitettiin huomioita poikkeuksien ja 

       Yrityssuunnittelu 

       Liiketoiminta-alueen analyysi 

       Järjestelmän suunnittelu 

      Järjestelmän rakentaminen 
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tapahtumien käsittelyyn. Kehitystyön tuloksena on työnkulun malli, joka voidaan pienin muutoksin antaa 

syötteenä kaupalliselle työnkulun hallintaohjelmistolle – tämä tuottaa sitten varsinaisen lopputuotteen 

ohjelmakoodin. Yksi WIDE-projektin osaprojekteista tutki myös metodologisia kysymyksiä ja tuloksena on 

seuraavanlainen kaavio. 

 

 

 

 

   

    -UML-kuvaukset, org. tavoitteet 

 

 

 

 

   -Työnkulkujen määrittely, roolit 

 

 

 

 

 

   -työnkulkukaavio, poikkeusten mallintaminen 

 

 

 

 

  

 Kuva 9. WIDE-menetelmän yleisesitys 

 

 

Liiketoimintaprosessien esianalyysivaiheessa kuvataan liiketoimintaprosessit, niihin liittyvät tavoitteet ja 

ulkoiset tietojärjestelmät. WIDE- menetelmässä suositellaan UML:n käyttöä prosessien kuvauksessa. Vaiheen 

tuloksena saadaan käyttötapauskaavioita, niiden tapausskenaarioita, UML-luokkakaavioita ja mahdollisesti 

toimintokaavioita. Organisaatiotietojen kuvauksissa käytetään UML:n pakkauksia ja kuvauksien kohteena 

ovat organisaatioyksiköt, toimijat ja roolit. Liiketoiminnalliset tavoitteet esitetään käyttötapaus-

tavoitematriisina.  

 

Työnkulun analyysivaiheessa määritellään liiketoimintaprosesseja toteuttavia työnkulkuja ja määritellään 

työnkulkujen liittymät toisiin työnkulkuihin ja ulkoisiin tietojärjestelmiin. Analyysivaiheen tuloksena saadaan 

valitut yksi tai useampia työnkulkuja, jotka kehitystyön myöhemmissä vaiheissa rakennetaan toteuttamaan 

          Liiketoimintaprosessien esianalyysi 

                    Työnkulkujen analyysi 

                    Työnkulkujen suunnittelu 

      Työnkulkujen konvertointi työnkulkuohjel- 
      miston syötteeksi          
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toimintaprosesseja. Tässä vaiheessa arvioidaan siis sekä teknisin kriteerein että huomioiden prosessien 

tavoitteet, kannattaako jokin prosessi toteuttaa työnkulun hallintajärjestelmällä. 

 

Työnkulun suunnitteluvaiheessa valitut työnkulut mallinnetaan WIDE:n omalla mallinnusnotaatiolla 

työnkulkukaavioiksi. Tässä vaiheessa suunnitellaan myös poikkeustilanteiden hallinta: tähän liittyviin 

menetelmiin WIDE-projektissa on erityisesti panostettu. Lopuksi valmis työnkulkukaavio konvertoidaan 

jonkin kaupallisen työnkulkujärjestelmän omalle työnkulkujen mallinnuskielelle. Konvertointiin ei ole 

käytössä ohjelmistoa; WIDE-raportissa esitetään konvertointiohjeita manuaalisen konvertoinnin avuksi. 

 

WIDE- menetelmässä ei tarpeeksi panosteta liiketoiminnan analyysiin. Liiketoimintaprosesseja, joita 

menetelmässä tarkastellaan, oletetaan voitavan automatisoimalla kehittää. Näin ollen voidaan sanoa 

menetelmän taustalla olevan ajatus, että ongelmat ovat olemassa ja että ne vain odottavat ratkaisijaansa; 

ongelmatilannetta ei tarvitse problematisoida. Työnkulut suunnitellaan lisäksi olemassa olevien vanhojen 

prosessien mukaiseksi. Usein työnkulun hallinnalla pyritään kuitenkin parantamaan ja uudistamaan vanhaa 

toimintaa. Leikillisesti voitaisiinkin sanoa, että menetelmän täytyisikin sisältää esi-esisuunnitteluvaihe, jossa 

uudistetaan ensin liiketoimintaprosessit! Tarkastelussa täytyisi kuitenkin ottaa huomioon työnkulun 

hallintateknologiaan liittyviä mahdollisuuksia, joita WIDE-menetelmässä tarkastellaan työnkulkujen 

analyysivaiheessa. 

 

Liiketoimintaprosessien esianalyysivaiheessa käytetään hyvin perustein UML-notaatiota. Perus-UML:n 

puutteet liiketoimintaprosessien mallinnuksessa ovat kuitenkin yleisesti tunnettuja: onhan OMG:kin (Object 

Management Group) tarkastellut asiaa jo vuonna 1997 ([UML97]; nykyisestä standardoinnin asteesta ks. 

[UML03]). WIDE-menetelmässä ei kuitenkaan esitetä suosituksia tai ohjeita sopivamman UML-laajennuksen 

käytöstä. Lisäksi prosessien esittämiseksi valittua UML-kaaviojoukkoa ei mitenkään perustella. Tämä 

heijastaa mielestäni menetelmässä olevaa 'kuilua' prosessiesityksen ja työnkulkukaavioesityksen välillä. 

Työnkulkujen esittämiseen WIDE-projektissa on valittu oma (sinänsä hyvä) notaatio. Standardinotaation 

valinta olisi kuitenkin perustellumpi ratkaisu. 

 

Kwan ja Balasubramanian esittävät ([KwB98]) oliopohjaisen viitekehyksen työnkulun hallinnan 

kehittämiselle. Esitetyssä menetelmässä työnkulun hallinta ja muu tietojärjestelmäkehitys erotetaan aikaisessa 

vaiheessa. Snoeck, Poelmans ja Dedene esittävät ([SPD00]) myös viitekehyksen, jossa työnkulun hallinnan 

kehittäminen nivotaan yhteen erikseen kehitettävien oliopohjaisten tietopalveluiden kanssa. Molemmat 

julkaisut esittävät mielenkiintoisen metamallin, jossa työnkulkujen mallintaminen on erotettu sekä 

organisaatiotiedon että työnkulkujen käyttämien tieto-olioiden mallintamisesta. Esitykset integroivat 

metamallin komponentteja kuitenkin eri tavoin. 

 

Nämäkin menetelmät olettavat uuden järjestelmän olevan valmiiksi annetun: liiketoiminnan analyysiä ei 

tarpeeksi tarkastella. Olemassa oleva tilanne on valmiiksi havaittu, määritelty ja jo ideaalinen – vain 

ulkopuolista mallintajaa odottava. Järjestelmän teknisen suunnittelun tarkastelussa julkaisut ovat kuitenkin 

hyviä ja tulen soveltamaan näitä esityksiä oman menetelmäesitykseni suunnitteluvaiheessa. 
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 4.6. Kriittisesti pehmeä työnkulun hallinnan kehittämismenetelmä 

 

 

Seuraavassa on lyhyt kuvaus ehdottamastani viitekehyksestä työnkulun hallinnan kehittämistyölle; menetelmä 

esitellään tarkemmin luvussa 5. Menetelmän yleisenä viitekehyksenä käytetään pehmeää 

järjestelmämenetelmää (SSM). Seuraavassa vaihenumerointi 1-7 vastaa SSM:n vastaavaa vaihenumerointia. 

 

 

Kokemus on osoittanut, että useat eri tekijät ovat voimakkaassa vuorovaikutuksessa keskenään vaikuttamassa 

organisaation tulokselliseen toimintaan. Niinpä organisaation muutoksissa on tarkasteltava useaa tekijää ja 

usean riippuvuussuhteessa olevan tekijän on muututtava samaan aikaan. Kun SSM:n vaiheessa 1 halutaan 

muodostaa kattava kuva ongelmatilanteesta eli organisaation kehittämisalueista työnkulun 

hallintateknologialla, meillä on oltava laaja näkemys organisaation vaikutustekijöistä. Käytän tässä 

tutkielmassa sosioteknistä järjestelmänäkökulmaa [TrB51] Cabrera et al esittämässä [CCB01] muodossa, joka 

pohjautuu Pasmoren [Pas88] lähestymistapaan organisaatiossa vaikuttavista voimista.  

 
 

 
 
 
 
Kuva 10. Organisaatio sosioteknisenä järjestelmänä. 
 
 
 
 
Kuvan 10 esittämässä sosioteknisessä viitekehyksessä  pystysuoraan ylhäältä alaspäin vaikuttaa määrittelevä 

ja ohjaileva voima ja alhaalta ylöspäin rajoittava ja  mahdollistava voima. Vaakasuorina voimina kuvataan 

Strategia 

prosessit
kulttuuri

teknologia organisaatio ihmiset 

Tekninen rakenne Sosiaalinen rakenne 
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vasemmalta oikealle suuntautuva ’teknisen järjestelmän vaikutus sosiaaliseen rakenteeseen’ ja oikealta 

vasemmalle ’sosiaalisen järjestelmän vaikutus tekniseen rakenteeseen’. 

 

Sekä tietohallintostrategian kehittämisen että liiketoiminnan vaatimukset huomioivan 

tietojärjestelmäkehityksen osalta organisaation strategisten seikkojen tarkastelu (ylhäältä-alas, ’top-down’ 

analysis) on monella taholla nähty erittäin tärkeäksi (mm. [Ear89], [AvF 95], [BuG98], [Orn00]). Ylhäältä-

alas -lähestyminen on välttämätöntä, koska on tunnettava liiketoiminnan tavoitteet, jotta osataan arvioida 

kuinka informaatioteknologia auttaa näiden tavoitteiden saavuttamista. Alhaalta-ylös –analyysissä (bottom-up) 

sitä vastoin tarkastellaan organisaation nykytoimintaa käytännön tosiasioita kartoittamalla. Alhaalta-ylös -

analyysi on myös välttämätön, koska nykyjärjestelmät ja käytännön kokemuksesta kumpuavat 

järjestelmävaatimukset on ensin tunnettava, ennen kuin voidaan kehittää ja rakentaa uusia järjestelmiä. 

Kaikkea ei voi rakentaa tyhjästä ja uuden järjestelmän on sovittava ympäristöönsä.  

 

Menetelmän  vaiheessa 1 kerätään ensin ylhäältä-alas -analyysissä strategiatietoa, jonka jälkeen suoritetaan 

alhaalta-ylös –analyysi. Tämän jälkeen evaluoidaan kerätty tieto ja valitaan työnkulun hallinnalla kehitettävät 

prosessit. Valinnan tueksi esittelen Becker ym. valintakriteerejä ([BUM99]) automatisoitaville prosesseille. 

Vaikka jäsennänkin vaiheen 1 toimenpiteet Cabreran et. al [CCB01] viitekehyksen mukaan, esitettyyn on 

vaikuttanut myös Buchanan ja Gibbin julkaisu [BuG98] tietokartoituksen viitekehyksestä. Nyt tarkastelu 

laajenee tiedon kulun ja tietovarastojen evaluoinnin lisäksi mm. liiketoimintaprosessien toimintaa korostavaan 

suuntaan. Organisaation toimintaa tarkastellaan prosessinäkökulmasta ja toiminnan kehittämistä prosessien 

uudistamisen näkökulmasta käsin. 

 

Vaiheessa 2 valitaan kehitettävä liiketoiminta-alue ja kuvataan siinä vaikuttavia erilaisia tekijöitä graafisena 

esityksenä. 

 

Strategiatarkastelussa suositaan erilaisten visioiden luontia, jotka vaiheessa 3 eksplisiittisesti ilmaistaan 

erilaisina maailmankuvina. Sain tämän ajatuksen Galliersin esityksestä ([Gal95]), jossa hän tarkastelee 

erilaisten tulevaisuuden skenaarioiden luontia strategiatiedon pohjalta; itse maailmankuvan käsite on peräisin 

SSM:stä. Galliers painottaa ([Emt.], s.65) myös, että strategisessa tarkastelussa ylipäänsä organisaation 

ympäristötekijöitä täytyy tarkastella enemmän kuin ratkaistaessa jotakin organisaation ongelmaa. Tämä on 

erittäin tärkeätä työnkulun hallinnan alueella, jossa tarkasteltavat prosessit voivat laajentua sidosryhmiin.  

 

Vaiheessa 3 luodaan siis mahdollisesti useita järjestelmävaihtoehtoja. Kaikkien näiden pohjalla on tässä 

menetelmässä yksi maailmankuva: ajatus prosessien automatisoinnista, uudistamisesta ja työnkulun hallinnan 

teknologisista mahdollisuuksista. Menetelmän filosofian mukaisesti myös tämä maailmankuva on ilmaistava 

eksplisiittisesti. Juurimäärittelyt esitetään sanallisesti ja yleisen tason käyttötapauskaavioina, joissa perus-

UML:ää on laajennettu liiketoiminnan kuvaamista tukevilla piirteillä. Vaiheessa 4 tarkennetaan 

käyttötapauskaaviota ja muodostetaan toimintokaaviot. Toimintokaavioiden muodostamisessa perus-UML:ää 

myös laajennetaan lähinnä Schaderin ja Korthausin mukaisesti ([ScK98]). Yleisen tason luokkakaavio voidaan 

hahmotella myös tässä vaiheessa. 
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Miksi menetelmässä käytetään järjestelmän kuvaamiseen UML:ää? Tässä vaiheessa perustelen asiaa lyhyesti 

seuraavasti. UML:stä on kehittymässä laajasti käytetty de facto standardikuvaustapa ([UML01], joten useat 

työkaluohjelmistot ja työnkulun hallintaohjelmistot tukevat tai tulevat tukemaan sitä. Lisäksi UML tarjoaa 

yhtenäisen tavan kuvata sekä liiketoimintaa että työnkulun järjestelmää – varsinkin, kun liiketoiminnan 

kuvaamiseen kehitetyt UML:n laajennokset on standardoitu. Lisäksi UML on oliopohjainen kuvaustapa, joten 

se on havainnollinen ja se tukee tuotettujen ohjelmakomponenttien uudelleenkäytettävyyttä. 

 

Vaiheessa 5 hahmoteltuja uusia järjestelmiä arvioidaan vaiheessa 2 määriteltyjä tarpeita vasten. Vertailun 

mukaisesti palataan muokkaamaan käsitekaaviota (vaihe 4) tai jatketaan valitsemalla jokin järjestelmä 

tarkasteltavaksi seuraavassa vaiheessa.  

 

Vaiheessa 6 tarkastellaan kriittisen järjestelmäajattelun hengessä mahdollisimman avoimesti järjestelmän 

sosiaalisia ja poliittisia aspekteja. Mitä vaikutuksia uudella järjestelmällä on kenellekin? Myös järjestelmän 

rajojen määrittelystä keskustellaan. Oleellista on löytää vastaus kysymykseen, onko teknisesti vaatimukset 

täyttävä järjestelmäehdokas sopiva organisaatioon kokonaisuudessaan. Voidaan päättää, ettei järjestelmää 

rakennetakaan, vaan tehdään muita kehittämistoimia. Järjestelmään ei suhtauduta ylhäältä valmiiksi annettuna. 

 

Vaihe 7 käsittää järjestelmän teknisen suunnittelun. Suunnittelun pohjana on vaiheen neljä käyttötapaus- ja 

toimintokaaviot. Suunnittelussa nojaudutaan yleisesti hyväksyttyihin suunnitteluperusteisiin tapauksessa, jossa 

sekä liiketoiminta että tietojärjestelmät kuvataan UML:llä. Tässä vaiheessa huomioidaan Snoeckin ym. esitys 

([SPD00]) prosessi- ja liiketoimintaoliomallit yhdistävästä arkkitehtuurista. Poikkeusten tarkastelussa 

käyttökelpoisin on Casatin ja Pozzin tarkastelu ([CaP99]). Vaiheessa 7 työnkulun hallintajärjestelmä joko 

koodataan kokonaan tai jollekin työnkulun ohjelmistolle annetaan syntyneet prosessikuvaukset syötteenä. 

Toteutusvaiheen asioita ei käydä yksityiskohtaisesti läpi. 

 

Menetelmän taustalla vaikuttavien metodologisten viitekehyksien mukaisesti voidaan sanoa, että esitetyssä 

menetelmässä heijastuu kriittinen pehmeä sosiotekninen järjestelmäajattelu, joten olen nimennyt menetelmän 

K-PEST-menetelmäksi. K:lle löytyy myös muita perusteita kriittisyyden lisäksi: menetelmä on kattava ja siinä 

kontekstiajattelu on tärkeä: menetelmässä painottuu järjestelmän kontekstitarkastelu. 
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5. K-PEST – menetelmä organisaation kehittämiseen työnkulun hallintateknologialla 

 

 

Esitettävä K-PEST - menetelmä käyttää SSM:ää ohjaavana viitekehyksenä. Menetelmän eri vaiheissa tehdään 

seuraavaa: 

 

I: Suoritetaan organisaation liiketoimintaympäristön analyysi mahdollisimman kattavan kokonaiskuvan 

muodostamiseksi ongelmatilanteesta. Kattavaan kokonaiskuvaan kuuluu organisaation strategisten, 

toiminnallisten, kulttuuristen, teknologisten, organisatoristen ja henkilöstöön kuuluvien asioiden tarkastelu. 

Tarkasteluun osallistuvat niin johdon kuin eri sidosryhmien edustajat ja menetelmässä pyritään huomioimaan 

eri ryhmien eturistiriidat. 

 

II: Kehitettävän liiketoiminta-alueen valinta. Tämän lisäksi kirjataan ylös kehittämisessä käytetyt 

taustaoletukset 

 

III: Uusien liiketoimintojen määrittelyt 

 

IV: Uusien liiketoimintojen mallinnukset 

 

V: Uuden liiketoimintaratkaisun valinta 

 

VI: Päätös uuden liiketoimintajärjestelmän ja sen edellyttämien muutosten toteuttamisesta 

 

VII Muutoksien toteuttaminen 

 

Vaiheiden I-II voidaan sanoa olevan liiketoiminnan analyysiä, vaiheiden III-V liiketoiminnan suunnittelua ja 

vaiheiden VI-VII uuden liiketoiminnan toteutusta. Vaiheen I sisään on upotettu toinen viitekehys, jonka 

mukaisesti organisaatio nähdään koostuvan useista, vuorovaikutuksessa olevista, sosiaalisista ja teknisistä 

elementeistä. Viitekehys pakottaa meidät tarkastelemaan teknologisia ratkaisuja riittävän laajassa kontekstissa. 

Vaiheiden III ja IV taustalla on ajatus organisaation toiminnan kehittämisestä prosesseja uudistamalla. 

Vaiheen VII tietojärjestelmän rakentamiseen liittyvät tekniset tehtävät kannattaa jäsentää oman, käytännössä 

koetun, viitekehyksen mukaisesti. 

 

K-PESTin päävaiheet (I-VII) on kuvattu seuraavan rakenteen mukaisesti. Ensin kuvataan osallistujat, sitten 

vaiheen askeleet ja lopulta perusteluja käytetyistä osamenetelmistä tai tekniikoista. Vaiheen nimi kuvastaa 

mitä sillä on tarkoitus tehdä. Vaiheiden esittely heijastelee esimerkiksi Elorannan väitöskirjassaan [Elo79] 

käyttämää menetelmien esitysrakennetta: 1. menetelmän sovellusalue (tässä vaiheen nimi ja oikeastaan myös 

vaiheen sijainti SSM-vaihenumeroinnissa: vaiheen sovellusaluetieto on osaksi menetelmän 

viitekehyskontekstitietoa), 2. menetelmän toiminnot (tässä askeleet) ja 3. menetelmän perustelut (tässä 

perustelut). Vaiheen I osavaiheiden osalta on perustelun sijasta tarkasteltu osavaiheen tavoitteita. Tämä 
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heijastaa vaiheen I luonnetta: tässä on tärkeämpää mitä tehdään ja miksi, kuin se miten jokin tehdään. 

Vaiheessa I käytetyt osamenetelmät ja tekniikat ovat suosituksia ja parhaita kirjoittajan tuntemia 

tarkoituksiinsa. On kuitenkin niin, että järjestelmien kehittämistyön alkuvaiheiden tekniikat ovat 

subjektiivisempia lähestymistavaltaan kuin loppupään vaiheiden objektiivisemmin arvioitavat tekniikat. 

 

Kokonaisuudessaan K-PEST:in toteuttaminen on laaja projekti, joka monessa menetelmän vaiheessa korostaa 

organisaation oman henkilöstön aktiivista osallistumista työskentelyyn. Projektin hallintaan kannattaa käyttää 

hyviksi havaittuja tekniikoita, joiden mukaisesti muodostetaan projektia ohjaava ja koordinoiva ohjausryhmä 

sekä erikseen käytännön projektityötä tekevät suunnitteluryhmät. Ohjausryhmä sisältää ainakin johdon 

edustajia ja liiketoiminnan vastuuhenkilöitä ja se käynnistää menetelmätyöskentelyn määrittelemällä 

suuntaviivat tulevalle työskentelylle. Ohjausryhmä ja suunnitteluryhmät kokoontuvat säännöllisesti, 

esimerkiksi kerran kuukaudessa. Jatkossa en tarkastele projektin hallinnan yleisiä kysymyksiä enkä tarkastele 

erillisinä ohjausryhmässä tai suunnitteluryhmissä tehtävää työtä.  

 

5.1. Ongelmatilanteen hahmotus (I) 
 
 
 
Vaiheen I tavoitteena on analysoida organisaation liiketoiminta sekä riittävän laajasti liiketoimintaan 

vaikuttavat organisaation sisäiset ja ulkoiset seikat. Vaiheessa I tehtävää työtä jäsennetään seuraavasti. 

Menetelmässä organisaatio nähdään koostuvan sosioteknisen viitekehyksen mukaisesti vuorovaikutuksessa 

olevista elementeistä. Tarkastellaan kutakin komponenttia ensin erikseen (IA- ja IB-osavaiheet) sekä sen 

jälkeen oleellisia elementtien välisiä vuorovaikutuksia (IC- ja ID-osavaiheet). Seuraavassa kuvassa on esitetty 

IA- ja IB- osavaiheiden sijoittuminen viitekehykseensä. IA-vaiheet kuvaavat ylhäältä alaspäin suuntautuvaa 

analyysiä ja IB-vaiheet alhaalta ylöspäin suuntautuvaa analyysiä. 
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Kuva 11. I-tason IA- ja IB-vaiheiden sijoittuminen organisaation sosiotekniseen viitekehykseen. 
 
 
Muiden I-tason vaiheiden sijoittuminen sosiotekniseen viitekehykseen on seuraava. Vaiheessa IC tarkastellaan 

prosessien ja teknologian suhdetta. Vaiheessa ID tarkastellaan teknologia-elementin suhdetta kaikkiin muihin 

sosioteknisen viitekehyksen elementteihin. 

 

Vaihe I sisältää monia alavaiheita ja on monessa mielessä heterogeenisempi kuin myöhemmät vaiheet. 

Kokonaisuudessaan vaiheesta voidaan sanoa, että osallistujat vaihtuvat eri osavaiheiden mukaisesti, 

pääaskelina ovat luvussa 5.1. esitetyt osavaiheet ja tavoite on SSM - menetelmän 1. vaiheen mukainen. 

 

 

 

 

5.1.1. Strategiatarkastelut (IA) 

 

 

Strategiatarkastelun vaiheessa IA1 tarkastellaan organisaation strategista asennoitumista, vaiheessa (IA2) 

tarkastellaan organisaatioympäristöä ja vaiheessa IA3 tunnistetaan organisaation keskeiset prosessit. 

Strategiatarkastelun päättää sidosryhmäanalyysi (IA4). 

 

 

Vaiheen IA1 (organisaation strateginen asennoituminen) kuvaus: 

 

Strategia 
IA1, IA2 

prosessit kulttuuri

teknologia 
     IB1 

organisaatio
        IB2 

ihmiset 
     IB3 

Tekninen rakenne Sosiaalinen rakenne 

IA3 

IB4 

IA4

IB5
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Osallistujat: organisaation johto, liiketoiminta-analyysien asiantuntija ja eri liiketoiminta-alueiden 

vastuuhenkilöt. 

 

Askeleet: 

 

Määritellään tai tarkennetaan olemassa olevaa organisaation toiminta-ajatusta. On hyödyllistä pohtia mm. 

seuraavia kysymyksiä. Miksi organisaatio on olemassa? Mitkä ovat asiakkaat ja mitä hyötyä organisaatiosta 

on asiakkaille? Mitkä ovat organisaation keskeiset arvot ja tavoitteet? Entä keskeiset strategiset suuntaviivat ja 

tulevaisuusvisiot? 

 

Tarkastellaan millä tavoin organisaatio pyrkii tavoitteisiinsa. Keskitytäänkö alentamaan kustannuksia vai 

tuottamaan erikoistuneita palveluja? Miten organisaatio suhtautuu innovaatioihin: etsitäänkö aktiivisesti uusia 

markkinamahdollisuuksia vai keskitytäänkö tehostamaan toimintaa. [CCB01] 

 

Tarkastellaan olemassa olevia keskeisiä suunnitelmia [Emt.]. Näiden suunnitelmien suhdetta tulevaan 

kehittämisprojektiin arvioidaan. 

 

Jokaiselle listatulle organisaation tavoitteelle määritellään kriittiset menestystekijät (critical success factors, 

CSF). Kriittiset menestystekijät kytketään yleisellä tasolla (arvoketjun) toimintoihin (ks. esimerkiksi Huotarin 

luokituksia [Huo97] arvoketjun päätoiminnoille ja keskeisille CSF:lle). Myös kaikkia näihin 

menestystekijöihin vaikuttavia ja niitä rajoittavia tekijöitä tarkastellaan [Dob02]; lisäksi tarkastellaan 

menestystekijöiden suorituskykyä kuvaavia mittareita. 

 

Tarkastellaan organisaation vahvuuksia ja heikkouksia ns. SWOT-analyysillä. 

 

 

Tavoitteita: 

 

Tapa, jolla organisaatio määrittelee liiketoimintansa, on olennainen tavoitteiden asettelulle ja sopivien 

strategioiden formuloinnille [Abe80]. Jos esimerkiksi havaitaan tarve toimia osana yritysverkostoa, täytyy 

tämän heijastua organisaation strategiseen ajatteluun ja konkreettisiin suunnitelmiin. Organisaation yleinen 

asemointi ja suhde innovaatioihin opastaa organisaatiota asettamaan prioriteetteja ja auttaa vastaamaan 

kysymykseen,  mitä organisaatio odottaa saavansa teknologiainvestoinneiltaan ([CCB01], s. 253). 

 

Huomioita IA1-vaiheesta: 

 

Strategiatyöskentely on luovaa työtä, jossa erilaisten ryhmätyöskentelytekniikoiden hallitseminen voi olla 

hyödyksi, Higgins on luonut katsauksen eri tekniikoihin [Hig96]). Strategian evaluoinnissa yksilön tai ryhmän 

käyttäytyminen on erittäin keskeisessä asemassa. Ongelmatilanteissa ryhmä voi kasvattaa itsetietouttaan 
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esimerkiksi Grundyn [Gru01] esittämillä tekniikoilla, jotka auttavat ymmärtämään ihmisten ’strategista 

käyttäytymistä’. 

 

 

Vaiheen IA2 (organisaatioympäristön tarkastelu) kuvaus: 

 

Osallistujat: organisaation johto, liiketoiminta-analyysien asiantuntija ja eri liiketoiminta-alueiden 

vastuuhenkilöt. 

 

Askeleet: 

 

Tehdään PEST-analyysi ([JoS93]), jossa tarkastellaan organisaatioympäristön poliittisia, taloudellisia, 

sosiaalisia ja teknologisia asioita. Teknologian osalta on erikoisesti tarkasteltava työnkulun 

hallintajärjestelmä-, integraatio- ja DAH (digitaalinen asianhallinta)-teknologioita. Erikoisesti kannattaa myös 

kartoittaa toimialueen olemassa olevia ja kehitteillä olevia verkostoja. Integraatiotekniikan ja sähköisen 

kaupankäynnin alan standarditilanne tulee kartoittaa hyvin. 

 

Tarkastellaan Porterin mallia [Por80] käyttäen organisaation kilpailutekijöitä, huomioiden Earlin laajennukset 

[Ear89] malliin. Earl tarkastelee, mikä on informaatioteknologian rooli kussakin kilpailutekijässä. 

 

 

 

Tavoitteita: 

 

Varmistutaan siitä, että kehitettävä järjestelmä sopii sekä strategisesti että teknologisesti tiettyyn 

liiketoimintaympäristöön ([BuG98], s. 43). Koska nimenomaan nyt tarkasteltavana olevan teknologian osalta 

kehitys on nopeata, uusi teknologia saattaa sisältää huomattavan teoreettisen muutospotentiaalin organisaation 

nykytoimintaan verrattuna. 

 

 

Vaiheen IA3 (prosessien tarkastelu) kuvaus: 

 

Osallistujat: organisaation johtoa, liiketoiminta-analyysien asiantuntija ja eri liiketoiminta-alueiden 

vastuuhenkilöt. 

 

Vaiheet: 

 

Tunnistetaan keskeiset liiketoiminta-alueet ja prosessit. Edetään seuraavasti (UMM-menetelmän BDV-

vaiheen mukaisesti). Ensin tarkastellaan toimintaa yleisellä tasolla ja tunnistetaan eri liiketoiminta-alueet 

(esimerkkeinä mm. tilausten hallinta, logistiikka). Liiketoiminta-alueiden rajat tulisi mahdollisuuksien mukaan 
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valita niin, että liiketoimintatapahtumat loogisesti tai organisatorisesti alkavat ja päättyvät siinä (ks. 

tarkemmin [UMM03]: dokumentista ’Simple guide to UMM’). Liiketoiminta-alueiden valintaan ei ole 

tarkkoja ohjeita: UMM-menetelmässä suositellaan prosessien ryhmittelyä niiden ensisijaisten 

liiketoimintafunktioiden mukaisesti. Alueiden määrittelyssä voidaan käyttää apuna myös Porterin arvoketjua. 

 

Liiketoiminta-alueiden määrityksen jälkeen tunnistetaan alueen prosessit (esimerkiksi tilausten käsittely ja 

lähetys). Myös tässä voidaan hyödyntää Porterin arvoketjua. Lopuksi mallinnetaan vielä prosessien 

tärkeimmät toiminnot (esimerkkeinä tallenna tilaus johonkin järjestelmään, tarkista asiakkaan luottokelpoisuus 

ja peruuta tilaus). Tarkastelun pohjalta muodostetaan tunnistetuista liiketoiminta-alueista, prosesseista ja 

prosessien päätoiminnoista hierarkkinen puurakenne. Lisäksi jokaisesta näistä täytetään lomaketiedot (ks. 

täytettävät lomaketiedot [UMM03]:sta). Näihin lomaketietoihin kuuluu mm. prosessien ja liiketoiminta-

alueiden sidosryhmien nimeäminen ja roolin tunnistaminen. 

 

Vaiheen IA3 lopuksi tunnistetaan aikaisemmin kerätyn (IA1) CSF-tiedon pohjalta liiketoiminta-alueiden ja 

tärkeimpien prosessien suorituskykymittareita. Lisätään nämä tiedot lomaketietoihin. 

 

Tavoitteita: 

 

Kun organisaation dynaaminen rakenne on tunnistettu ja eksplisiittisesti kuvattu, kaikki osapuolet (päättäjät, 

kehittäjät ja käyttäjät) ymmärtävät rakenteen yhtenäisellä tavalla. Sidosryhmät on tunnistettu myöhemmän 

sidosryhmäanalyysin (IA4) pohjaksi. 

 

 

Huomioita IA3-vaiheesta: 

 

Tässä käytetty terminologia eroaa UMM-menetelmän käyttämästä. Siinä prosessia vastaa prosessialue ja 

prosessin päätoimintoa prosessi. Talletettu hierarkkiarakenne on suositeltavaa (mutta ei välttämätöntä) tehdä 

UMM:n mukaisesti UML-notaatiolla. 

 

 

 

 

  

Vaiheen IA4 (sidosryhmäanalyysi) kuvaus: 

 

Osallistujat: organisaation johto, liiketoiminta-analyysien asiantuntija sekä eri liiketoiminta-alueiden 

vastuuhenkilöt ja edustajia eri sidosryhmistä. 
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Askeleet: 

 

Tehdään sidosryhmäanalyysi (ks. esimerkiksi  [Hel03]). Tällöin ryhmitellään liiketoiminta-alueiden ja 

valittujen prosessien sidosryhmät seuraaviin tyyppeihin: ensisijaiset (näihin toimialueen muutokset pääasiassa 

vaikuttavat, positiivisesti tai negatiivisesti heidän intresseistään arvioituina), toissijaiset (näihin muutokset 

vaikuttavat välillisesti) ja avainryhmät. Viimeksi mainitut ovat erityisen tärkeitä toimialuemuutoksia 

arvioitaessa. Toisaalta sidosryhmiä tarkastellaan myös nelikentällä, jossa dimensioina on vaikutusvalta ja 

tärkeys ([Hel03], s. 16). Ryhmät jaotellaan sen mukaisesti, kuinka vaikutusvaltaisia ryhmät ylipäänsä ovat ja 

kuinka tärkeitä ryhmien ongelmat ja tarpeet ovat toiminnan kehittämishankkeelle. 

 

Analyysissä tarkastellaan eri ryhmien ilmaistuja tai kätkettyjä intressejä toimialueen toimintaa ja 

tulevaisuuden muutostoimia kohtaan. Yhdellä sidosryhmällä voi olla useitakin intressejä. Intressejä, jotka ovat 

enemmän tai vähemmän erisuuntaisia, on osattava priorisoida organisaation kehityshankkeiden kannalta 

oikein. Sidosryhmille on annettava kriittisen järjestelmäajattelun hengessä aktiivinen rooli omien tarpeidensa 

määrittelyssä. 

 

Ainakin jollakin tasolla olisi tarkasteltava myös sidosryhmäkulttuureita. Sidosryhmien eturistiriidat ovat vain 

yksi este sidosryhmien optimaaliselle osallistumiselle toiminnan kehittämisen arviointiin. Sidosryhmillä on 

omia kulttuureita, he käyttävät erilaisia käsitteitä ja omaavat erilaisia teoreettisia asennoitumisia ([BeC02]). Jo 

näistä syistä eri ryhmät voivat arvioida kustannuksia ja hyötyjä eri tavoin. Haasteellisena tavoitteena on saada 

eri sidosryhmät yhtenäisen päämäärän taakse. Sidosryhmäkulttuurin analyysin kannalta Bergerin taustoitus 

[BeC02] ja erityisesti Grundyn [Gru00] konkreettiset menetelmäehdotukset ovat hyödyksi. 

 

 

Tavoitteita: 

 

Jotta nykytoimintaa voitaisiin onnistuneesti parantaa, täytyy kehitettävän alueen vaikutusympäristö tuntea 

mahdollisimman hyvin. Niinpä sidosryhmien intressit ja vaatimukset on kartoitettava. Heille on myös 

annettava mahdollisuus edistää omia päämääriään kehityshankkeissa. Järjestelmävaatimusten lisäksi on 

tarkasteltava sidosryhmien keskinäisiä suhteita ja arvioitava eri intressejä organisaation omia tavoitteita 

vasten. Sidosryhmäanalyysin onnistumisen varmistamiseksi on myös arvioitava ryhmien ja yksilöiden 

käyttäytymistä strategiatyöskentelyssä. Tällainen sidosryhmäkulttuurianalyysi on tarpeen etenkin silloin, kun 

sidosryhmien kulttuurit eroavat selvästi toisistaan ja eturistiriidat ovat huomattavat. 

 

Huomioita IA4-vaiheesta: 

 

Sidosryhmäanalyysi suoritetaan K-PEST:ssä kaksi kertaa. Tässä (IA4-osavaiheessa) tarkastellaan 

sidosryhmien vaikutusta organisaation strategiaan ja toimintoihin yleisellä tasolla: mitkä ovat eri sidosryhmien 

intressit eri liiketoiminta-alueilla. Vaiheessa II suoritettavassa sidosryhmäanalyysissä (jota en ole erikseen 
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kuvannut) tarkastellaan yhtä liiketoiminta-aluetta (prosessia) ja sidosryhmien konkreettisempia toiminta- ja 

suorituskykyvaatimuksia tältä alueelta. 

 

 

 

5.1.2. Organisaation nykytilanteen kartoitukset (IB) 

 

 

Organisaation nykytilanteen kartoituksena tarkastellaan organisaation nykyistä IT-infrastruktuuria (IB1), työn 

organisointia ja organisaatiomallia (IB2), organisaation henkilöstöä (IB3) ja prosesseja tietovirtoineen (IB4). 

Lopuksi arvioidaan organisaatiokulttuuria (IB5). 

 

  

Vaiheen IB1 (IT-infrastruktuurin tarkastelu) kuvaus: 

 

Osallistujat: kartoitusprojektissa henkilöstöä organisaation eri tasoilta ja tarvittaessa ulkopuolinen 

liiketoiminnan analysoija 

 

Askeleet: 

 

Kartoitetaan yleiskuva IT-arkkitehtuurista: laitteistotaso, tietovarastot, sovellus- ja järjestelmätaso, 

liitäntärajapinnat, verkkoratkaisut ja käyttöliittymätaso. 

 

Kartoitetaan olemassa olevat liiketoimintatietojen tietomallit. 

 

Kartoitetaan tärkeimmät käynnissä olevat teknologia- ja tietojärjestelmähankkeet ja käydään läpi keskeiset 

tietohallinnon alan suunnitelmat. 

 

Tavoitteita: 

 

Muutoksien pohjaksi on tunnettava nykyjärjestelmät ja luotava ajan tasalla oleva dokumentaatio 

informaatioteknologian nykytilanteesta. Työnkulun hallinnan kehittäminen edellyttää sovelluspalvelujen ja 

tietovarastojen kustannustehokasta integrointia työnkulkuihin. Strategiset ja toiminnalliset muutokset asettavat 

muutospaineita teknologiatasolle. 

 

 

Vaiheen IB2 (organisaatiorakenteen tarkastelu) kuvaus: 

 

Osallistujat: kartoitusprojektissa henkilöstöä organisaation eri tasoilta 
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Askeleet: 

 

Kartoitetaan organisaation työroolit, niiden sisältämät työtehtävät ja vastuusuhteet ja sijoittuminen 

organisaatiorakenteeseen. 

 

Tavoitteita: 

 

Muutoksien pohjaksi on luotava ajan tasalla oleva dokumentaatio organisaation tämän hetkisestä työn jaosta. 

Strategiset ja toiminnalliset muutokset asettavat muutospaineita työroolien uudistamiselle. 

 

 

Vaiheen IB3 (henkilöstön  tarkastelu) kuvaus: 

 

Osallistujat: kartoitusprojektissa henkilöstöä organisaation eri tasoilta 

 

Askeleet: 

 

Kartoitetaan henkilöstöpolitiikka Cabreran et al ehdottamalla [CCB01] tavalla. Tällöin tarkastellaan mm. 

henkilöstön rekrytointia,  koulutusta, kontrollointia ja palkitsemista.  

 

Kerätään tietoja henkilöstöstä (ominaisuustietoja, osaamistasotietoja). 

 

Tiedonvälityksen kartoitus. Kuinka hyvin tieto välittyy organisaation eri tasoilla? Tarkastellaan tiedon 

lähetykseen ja vastaanottamiseen liittyviä ongelmia. 

 

Tavoitteita: 

 

Organisaation toiminnan muutokset edellyttävät myös muutoksia ihmisten käyttäytymisessä. Tässä vaiheessa 

kerätään ihmisten käyttäytymiseen vaikuttavia tietoja, jotta käyttäytymiseen osataan oikealla tavalla vaikuttaa 

toiminnan muutoksissa. 

 

 

Vaiheen IB4 (prosessitiedon kartoitus) kuvaus: 

 

Osallistujat: kartoitusprojektissa henkilöstöä organisaation eri tasoilta 
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Askeleet: 

 

Kerätään prosessitietoja Becker et al [BUM99] esittämän mukaisesti. Nämä tiedot ovat pohjana myöhemmin 

suoritettavalle prosessien automatisointikelpoisuuden evaluoinnille. Prosesseista kerätään mm. seuraavia 

tietoja. 

Teknisiä kriteereitä: 

 

prosessin käytössä olevat resurssit: prosessiin liittyvien organisaatioyksiköiden lukumäärä, 

sovellusjärjestelmien lukumäärä ja niiden tiedon muutosfrekvenssi, yksittäisten tieto-olioiden 

lukumäärä ja muutosfrekvenssi, asynkronisen ja synkronisen prosessivuon tarkastelu. 

 

prosessien rakennetietoa: prosessin päätoimintojen lukumäärä (kaikki vaihtoehdot mukaan 

lukien ja todennäköisen prosessivuon tapauksessa), prosessivuon haarautumissuhde (vuon 

vaihtoehtoisten tai-haarautumien suhde toimintojen lukumäärään), toistettavuus (kvalitatiivinen 

arvio, kuinka ennustettavissa oleva prosessi on yksityiskohdissaan), prosessien 

monimutkaisuuden tarkastelua eri kriteereillä, prosessin vertikaalinen itsenäisyys (kuinka usein 

muista prosessikuvauksista viitataan nyt tarkasteltavana olevaan prosessiin), organisatorinen 

kypsyys (prosessivastuiden määritysaste, suorittajien pätevyys työnkulkuun liittyvien tehtävien 

suorituksen suhteen), prosessivuon muutostodennäköisyys ja prosessitoimintojen rakenne 

(noudattavatko toiminnot ennalta määriteltyä algoritmia). 

 

prosessi-ilmentymien lukumäärätietoa: prosessi-ilmentymien läpimenoja kuukaudessa 

keskimäärin ja varianssi. 

 

prosessien hallintaan liittyvää kvalitatiivista evaluointitietoa. 

 

Organisatorisia kriteereitä: 

 

organisaatioyksikön sitoutumiseen liittyviä tietoja (asenne innovaatioihin, käytettävyys, 

kokemus) 

strateginen tärkeys: kvalitatiivinen evaluointi prosessin pitkän tähtäimen tärkeydestä, 

taloudellisen merkityksen arviointia. Esimerkiksi prosessien kiertoaikojen lyhentyminen, 

rutiinityön vähentyminen automatisoinnin seurauksena, prosessin läpinäkyvyyden kasvu ja 

joustavuuden lisäys on otettava huomioon ([BUM99], s. 7) prosessidokumentaation taso. 

 

 

Tehdään prosessien tietokartoitus. Tunnistetaan prosessien toimintojen syöte- ja tulostetiedot esimerkiksi 

Abellin ja Whiten ehdottamalla [AbW99] prosessikeskeisellä (vastakohtana traditionaalinen ihmisten 
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tietotarpeita tarkasteleva tietokartoitus [AbW99], s. 5) tavalla. Alexopouloksen ja Theodoulidiksen [AlT03] 

esittämästä metamallista on hyötyä arvioitaessa mitä ominaisuustietoja kerätään toiminnoista, toimintojen tai 

prosessien käyttämistä tiedoista, tietoresursseista ja toimijoista. Oleellista on myös systemaattisesti mallintaa 

näiden tietokartoituksen tuloksien suhteet sekä lisäksi liittää toimintoihin IA1-vaiheessa kytketyt CSF:t 

tavoitteineen. Tämän kokonaismallin luonnissa kannattaa käyttää edellä mainittua metamallia, mutta tietoja ei 

tässä vaiheessa kannata mallintaa yksityiskohtaisella tasolla. 

 

Tavoitteita: 

 

Prosessitiedon kartoituksen päämääränä on pohjatiedon kerääminen vaiheessa IC tehtävälle evaluoinnille. 

Prosessien tietokartoituksessa kuvataan prosessien tärkeimmät tietovirrat ja tietovarastot. Koska työnkulkujen 

hallinnan kehittämisessä pyritään siirtymään paperitiedosta digitaalisiin tietolähteisiin ja integroituihin 

tietoliitäntöihin, vaiheen tärkeyttä ei voi kyllin korostaa. 

 

 

Vaiheen IB5 (organisaatiokulttuurin arviointi) kuvaus: 

 

Osallistujat: projektissa henkilöstöä organisaation eri tasoilta, liiketoiminta-analyysien asiantuntija 

 

Askeleet: 

 

Analysoidaan organisaatiokulttuurin tämän hetkinen tila. Analysoinnissa sovelletaan Hofsteden menetelmää 

[HNO90]. Hofsteden mallissa kerätty kulttuuritieto arvioidaan seuraavien ulottuvuuksien mukaan (esitetty 

Cabreran [CCB01] mukaisesti). 

 

Prosessi- vastaan tulosasennoituminen: kuvastaa onko organisaatio kiinnostunut enemmän työn 

suorittamiseksi vaadittavista toimenpiteistä vai päämääristä, joita työllä saavutetaan. 

 

Työntekijä- vastaan työasennoituminen: kuvastaa onko organisaatio kiinnostunut enemmän työntekijöiden 

hyvinvoinnista vai siitä, että työt tulevat suoritetuiksi. 

 

Nurkkakuntaisuus vastaan ammattiosaaminen: nurkkakuntaisuudessa työntekijät tunnistetaan etupäässä 

organisaation jäseninä, kun taas ammattiosaamisasennoitumisessa työntekijä identifioituu ammattiryhmänsä 

mukaan. Jälkimmäisessä tapauksessa organisaation sisälle muodostuu usein ammattien mukaisia 

alakulttuureita, jotka Curryn ja Mooren mukaan [CuM03] voivat olla hankalia organisaation 

muutoshankkeissa. 

 

Avoin vastaan suljettu kommunikaatioilmasto. Kuvastaa kuinka avoimesti tieto välittyy organisaatiossa. 
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Tiukasti kontrolloitu vastaan löyhästi kontrolloitu organisaatio. Kuvastaa kuinka tiukasti työntekijöitä 

kontrolloidaan esimerkiksi työaikojen, kustannusten tai mielipiteen ilmaisun osalta. 

 

Pragmaattinen vastaan normatiivinen asennoituminen. Tässä arvioidaan institutionaalisten seikkojen 

painoarvoa: pragmaattisessa kulttuurissa oleellista on asiakkaiden tarpeiden huomiointi, kun taas 

normatiivisessa asennoitumisessa on oleellista asioiden teko oikein, sovittujen sääntöjen mukaan. 

 

 

Tavoitteita: 

 

Ihmisten käyttäytymiseen vaikuttava kulttuuri jaetaan usein Cabreran et al [CCB01] tavoin kolmeen osaan: 

kansallinen, ammatti- ja organisaatiokulttuuri. Ainoastaan viimeksi mainittuun organisaatio voi vaikuttaa 

toiminnallaan. Koska sosioteknisen viitemallin mukaisesti organisaation teknologiset muutokset edellyttävät 

muutoksia muun muassa organisaation kulttuurissa, on kulttuurin nykytilanne voitava määrittää. Lisäksi on 

huomioitava, että organisaation strategian ja kulttuurin välillä on voimakas riippuvuussuhde [McP03]. 

 

Huomioita IB5-vaiheesta: 

 

Organisaatiokulttuuri jaetaan toisinaan Curryn ja Mooren tavoin [CuM03] edelleen organisaatio- ja 

tietokulttuureihin; tässä tutkielmassa katsotaan tietokulttuurin sisältyvän organisaatiokulttuuriin. 

 

 

 

 

5.1.3. Prosessien työnkulkukelpoisuuden evaluointi (IC) 

 

 

 

Vaiheen IC (prosessien työnkulkukelpoisuuden arviointi) kuvaus: 

 

Osallistujat: organisaation johto, liiketoiminta-analyysien asiantuntija ja eri liiketoiminta-alueiden 

vastuuhenkilöt. 

 

 

Askeleet: 

 

Evaluoidaan tarkasteltaviksi valittujen prosessien työnkulkukelpoisuus Becker et al [BUM99] esittämän 

menetelmän mukaisesti. Evaluoinnissa käytetään aikaisemmissa vaiheissa IA3 ja IB4 kerättyä tietoa. 

Evaluoinnista voidaan edellä mainitussa artikkelissa ([Emt.99]) esitetyn tiedon pohjalta esittää 

seuraavankaltainen havainnollistus: 



 60
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kuva 12. Työnkulkukelpoisuuden arvioinnin keskeiset elementit 
 
 
 
Seuraavassa kuvataan yllä olevan kaavion keskeiset elementit Becker et al [Emt.99] mukaisesti . 
 
’prosessin tavoitteet’: tässä tarkastellaan IA3:n pohjalta prosessille asetettuja tavoitteita. Ryhmitellään 

tavoitteet johonkin tai joihinkin seuraavista päätavoitteista: prosessin tehokkuus (prosessin optimointi 

esimerkiksi läpimenoajan suhteen), resurssien käytön tehokkuus (sovellusjärjestelmien tai ihmisten työn), 

markkinatehokkuus (organisaation asemointi muiden liikekumppanien suhteen), delegaatiotehokkuus 

(osaamisen hyödyntäminen prosessiin liittyvissä organisaatioyksiköissä) ja motivaatiotehokkuus (henkilöstön 

motivointi toimia valittujen päämäärien mukaisesti). 

 

’työnkulkujärjestelmän koordinointitoiminnot’: koordinointitoiminnot voidaan ryhmitellä seuraavasti. 

Toimintojen koordinointi (työnkulun hallintajärjestelmät automatisoivat prosessin toimintojen väliset 

siirtymät), toimijoiden koordinointi (työnkulun hallintajärjestelmät tukevat toimijoiden sääntöpohjaista 

liittämistä prosessin toimintoihin), tiedon ja sovelluksien koordinointi (työnkulun hallintajärjestelmät tukevat 

toimintojen tehtävien suorituksessa tarvittavien tietojen ja tietojärjestelmien saavutettavuutta ja koordinointia 

prosessin 
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IA3 

työnkulkutuki 
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män 
koordinointitoimin
not 

prosessin 
työnkulkupote
ntiaalisuus 

kriteerien 
painotus 

kriteerit 

prosessien 
evaluointi 

IB4 
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työnkulkuun) ja prosessi-ilmentymien monitorointi ja kontrolli (työnkulun hallintajärjestelmät keräävät 

tilastotietoa suorituksessa olevista työnkuluista). 

 

’tuki’: kahden edellä mainitun elementin nojalla voidaan esittää seuraava taulukko, jossa on kuvattu kuinka 

työnkulun hallintajärjestelmän eri koordinointifunktiot voivat tukea eri prosessitavoitteita. 
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Taulukko 1. Työnkulun hallintajärjestelmien tuki eri prosessitavoitteille. 
 
 
Edellisen tuki-taulukon pohjalta tulee arvioida, minkälaista tukea työnkulun hallintajärjestelmältä halutaan 

prosessien kehittämiselle. Kun tämä on selvillä, painotetaan evaluoinnissa käytetyt kriteerit sopivilla painoilla. 
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Kriteerien tiedot kerättiin aikaisemmin vaiheessa IB4. Nyt voidaan laskea prosessin 

työnkulkukelpoisuuspisteet (’prosessien evaluointi’-kohta kuvassa 12). Pisteiden tulkinnassa on huomattava, 

että prosessin työnkulkukelpoisuus on kvalitatiivinen suure: esitetty menetelmä tukee tätä arviointityötä. 

 

 

Tavoitteita: 

 

Yllä esitetty menetelmä pakottaa tarkastelemaan oleellisia prosessin työnkulkukelpoisuuteen liittyviä 

prosessin teknisiä, organisatorisia ja taloudellisia tekijöitä. Menetelmä kuvaa kuinka strukturoidusti tämä 

kriteeritieto kerätään ja kuinka tämän tiedon evaluointiin vaikuttaa prosessille asetetut tavoitteet. 

Evaluointituloksena saatu työnkulun kelpoisuustieto kuvaa, tukeeko työnkulun hallintateknologia prosessille 

asetettuja liiketoiminnallisia tavoitteita. Viitekehykselle ei tietääkseni ole vakavasti otettavia kilpailijoita: 

aihetta on vähän tutkittu työnkulun hallinnan teoreettisessa kirjallisuudessa. 

 

 

 

 

 

5.1.4. Työnkulun hallintajärjestelmän sosioteknisten vaikutusten arviointi (ID) 

 

 

 

Vaiheen ID (teknologiamuutosten vaikutusten arviointi) kuvaus: 

 

Osallistujat: organisaation johto, liiketoiminta-analyysien asiantuntija ja eri liiketoiminta-alueiden 

vastuuhenkilöt. 

 

Askeleet: 

 

Tarkastellaan suunniteltujen liiketoimintamuutosten vaikutuksia kaikkien sosioteknisen viitekehyksen 

elementtien osalta. Nämä suhteet voidaan painottaa eri tavoin ja ne ilmaisevat eri maailmankuvia W 

(Weltanschauung-käsite on Checlandin SSM-viitekehyksestä): nämä maailmankuvat (Wi:t) tulee 

eksplisiittisesti kirjata ylös. 

 

 

 

Tavoitteita: 
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Tässä vaiheessa käytetään kaikkea edellä kerättyä tietoa tukemaan päätöstä: mitä liiketoiminta-aluetta 

työnkulun hallintateknologialla tulisi kehittää ottaen huomioon organisaatiossa vaikuttavat tekijät 

mahdollisimman laajasti ja mahdollisimman tietoisesti. 

 

 
 

 

 

5.2. Kehitettävän liiketoiminta-alueen valinta ja vaatimukset (II) 

 

 

 

Vaiheen II (kehitettävien prosessien valinta ja käyttäjävaatimuksien tarkastelu) kuvaus: 

 

Osallistujat: organisaation johto, liiketoiminta-analyysien asiantuntija eri liiketoiminta-alueiden 

vastuuhenkilöt ja sidosryhmien edustajia. 

 

 

Askeleet: 

 

Valitaan työnkulun hallintajärjestelmällä kehitettävä liiketoiminta-alue. 

 

Suoritetaan liiketoiminta-alueen sidosryhmien osalta sidosryhmäanalyysi ja sidosryhmäkulttuurianalyysi, 

jossa tarkennetaan uudelle järjestelmälle asetettavia vaatimuksia. 

 

Tuotetaan rikas kokonaiskuva valitusta liiketoiminta-alueesta. Kuva on graafinen ongelmatilannekuvaus, jossa 

voidaan ([AvF95], s. 110) muun muassa tarkastella liittymiä, 

järjestelmien rajoja, alijärjestelmiä, resurssien kontrollointia, organisaatiorakenteita, henkilöstön rooleja, 

organisaation tavoitteita sekä työntekijöiden tarpeita ja ongelmia. Avison ja Fitzgerald tarkastelevat kirjassaan 

([Emt.95]) kuvan mahdollisia symboleja. On kuitenkin huomattava, että rikkaan kokonaiskuvan 

muodostaminen on luonteeltaan luovaa työtä, jota ei kannata liiaksi kahlita kaavamaiseen notaatioon. 

 

Tietokartoituksen tuloksena saatua yleistä tiedon liiketoimintamallia, joka perustui Alexopouloksen ja 

Theodoulidiksen viitekehykseen ([AlT03]), voidaan liiketoiminta-alueen osalta tarkentaa halutulle 

tarkkuustasolle. 

 

Tarkennetaan Wi- tietoja sidosryhmäkulttuuritiedoilla tarvittaessa. Luodaan tarkempi suunnitelma jatkon 

työskentelylle ja tuotetaan kehityssuunnitelma. 
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Jos kehitettäväksi liiketoiminta-alueeksi osoittautui organisaatioiden välinen liiketoimintaprosessi, 

toimitaan seuraavasti. Hankitaan jokin työkalu, jossa syötettävien prosessitietojen pohjalta saadaan tuotetuksi 

EbXML:n BPSS-standardin mukainen prosessikuvaus. Hyödynnetään olemassa olevaa työnkulun 

hallintajärjestelmää (tai hankitaan uusi työnkulun hallinnan mahdollistava ohjelmisto) siten, että laajennetaan 

järjestelmää tunnistamaan Yanon, Hanan ja Ueharan ehdottamalla [YHU02] tavalla suorituksessa olevat, yli 

organisaation jatkuvat prosessit. Näistä organisaatioiden välisistä prosesseista järjestelmä generoi 

organisaation sisäisiä osaprosesseja, mutta järjestelmällä on oltava tieto kulloistenkin suorituksessa olevien 

osaprosessi-ilmentymien kuulumisesta laajempiin ulkoisiin prosesseihin. BPSS-prosessikuvaus on 

käännettävä työnkulun hallintajärjestelmän omalle prosessisyötekielelle ellei järjestelmä BPSS:ää suoraan 

tunne. 

 

 

 

Perustelut: 

 

 

Perustelut maailmankuvien ilmaisulle ja rikkaan kokonaiskuvan käytölle löytyvät SSM-kirjallisuudesta (ks. 

esim. [Che81]). Seuraavassa esitetään huomioita vaiheen II tavoitteista. 

 

Sidosryhmien tarkemmat järjestelmävaatimukset kannattaa suorittaa heti, kun järjestelmä on määritelty. Nyt 

ovat määriteltyinä sekä strategiset että operaationaliset suorituskykytavoitteet (niin organisaation sisäiset kuin 

ulkoisten sidosryhmien mukaiset).  Järjestelmän tausta-oletustiedot (Wi) ovat nyt kattavasti määriteltyinä. 

Sekä eri ryhmien intressien ja kulttuurien mukaiset maailmankuvat että sosioteknisen järjestelmän elementtien 

välisten painotuserojen heijastamat maailmankuvat on ilmaistu eri Wi-kuvauksissa. Käytännöllisistä syistä on 

kuitenkin toivottavaa, että Wi:n lukumäärä on pieni, joten tarvittaessa taustaoletuksia täytyy tarkemmin ruotia 

esimerkiksi Grundyn [Gru01] esittämien tekniikoiden avulla. 

 

Rikkaan kokonaiskuvan tulee esittää havainnollisesti oleelliset ongelmatilanteen elementit useista 

näkökulmista. Siinä esitetään tulevan kehitystyön tulosten konteksti. 

 

ebXML:n UMM-menetelmä on kohtalaisen raskas ja monimutkainen menetelmä. BPSS on ebXML:n 

standardien mukaisesti riittävä UMM-kuvauksen osajoukko prosessien mallintamiseen sähköistä 

kaupankäyntiä varten. Lisäksi BPSS:n luontiin on kuvauksen automatisoivia työkaluja (mm. Zenaptixin Xeco 

[Zen03] ja Sybasen PowerDesigner [Syb03]). Arkkitehtuurillisesti ajatellen on toivottavaa, että samaa 

prosessien hallintaa tukevaa järjestelmää voisi käyttää sekä ulkoisten että sisäisten työnkulkujen hallinnassa. 

 

 

Huomioita II-vaiheesta: 
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Organisaatioiden välisiä prosesseja voidaan toteuttaa monella eri tekniikalla ja yllä esitetty on kuitenkin 

vain yksi vaihtoehto, joka on teoreettisesti mielenkiintoinen. Web Services –ratkaisut sopivat pienille 

yrityksille lähinnä transaktioperustaiseen kommunikointiin, joissa prosessinäkökulmaa ei katsota tarvittavan. 

Isoissa organisaatioissa voidaan edetä tulevan UMM-standardin mukaan ja päätös on perusteltu – jos se on 

organisaatiossa perusteltu! Teknologiaratkaisuja ei voi tarkastella pelkästään teknisin kriteerein vaan sekä 

organisaatio- että organisaatioverkostokontekstissa. 

 

 

 

 

5.3. Kehitettävän liiketoiminta-alueen määrittely (III) 

 

 

 

Vaiheen III (uuden järjestelmän määrittely) kuvaus: 

 

Osallistujat: eri liiketoiminta-alueiden vastuuhenkilöt ja liiketoiminnan mallintaja. 

 

Askeleet: 

 

 

Määritetään mitä kehitettävän liiketoiminta-alueen tulee tehdä. Määrittelyssä on kuvattava liiketoiminnan eri 

osien asiakkaat, toimijat, syötteet ja tulosteet, maailmankuvat, omistaja ja tärkeimpien osa-alueiden omistajat 

ja ympäristörajoitukset. Määrittely on sanallinen ja kolmen ensiksi mainitun tekijän osalta myös graafinen. 

Jokaiselle eri maailmankuvakokonaisuudelle Wi, tulee tehdä oma määrittely. 

 

UML:n käyttötapauskaaviossa kuvataan tärkeimmät liiketoimintakokonaisuudet käyttötapauksina, 

käyttötapauksien käyttäjät (ihmisiä, instituutioita tai järjestelmiä) käyttäjärooleina ja liiketoimintojen 

suorittajat toimijoina. Myös kaikkien näiden komponenttien suhteet kuvataan. On huomattava, että perus-

UML:llä tämä ei ole mahdollista: jos käytössä ei ole liiketoimintalaajennuksia tuntevaa piirto-ohjelmistoa, on 

otettava käyttöön omat symbolit eri kaavion osien luontia varten. Käyttötapauskaaviossa kuvataan 

liiketoiminta-alue yleisellä tasolla, eikä käyttötapausten hierarkkiseen kuvaukseen ole juuri tarvetta. 

 

 

Perustelu: 

 

Liiketoiminta-alueen määrittely on välttämätöntä ennen seuraavaa vaihetta, jossa mallinnetaan alueen tuleva 

toiminta. SSM:n mukaisesti ns. juurimäärittelyn on sisällettävä yllä mainitut osat. UML:n käyttötapauskaavio 

on havainnollinen esitys liiketoiminta-alueen tärkeimmistä osakokonaisuuksista ja siitä, kuinka liiketoiminta-

alueen asiakkaat niitä käyttävät. Yksi tärkeimpiä perusteita juuri UML:n käytölle on tämän ja seuraavien 
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menetelmän vaiheiden hyvä niveltyminen toisiinsa. Koska vaiheessa IV kuvataan liiketoimintaprosessien 

toiminta UML:llä, on luontevaa myös määritellä tarkasteltava liiketoiminta-alue UML:llä. 

 

 

 

5.4. Kehittämisalueen mallintaminen (IV) 

 

 

Vaiheen IV  (määritellyn liiketoiminta-alueen prosessimallinnus) kuvaus: 

 

Osallistujat: sidosryhmien edustajat, loppukäyttäjiä, liiketoiminnan mallintaja ja eri liiketoiminta-alueiden 

vastuuhenkilöitä. 

 

 

 

 

Askeleet: 

 

 

Tarkennetaan edellisessä vaiheessa (III) luotua UML-käyttötapauskaaviota esimerkiksi Schaderin ja 

Korhausin esittämiä [ScK98] UML-laajennuksia käyttäen. Luonnollisesti kannattaa tarkistaa OMG:n [OMG] 

sivuilta UML-standardoinnin kunkin hetkinen taso ja valita standardimaisia ratkaisuja. Jos tarkasteltiin eri Wi-

arvojen mukaisia vaihtoehtoisia järjestelmiä, täytyy mallintaa ne kaikki. Kuvataan käyttötapauksia 

yksityiskohtaisemmalla hierarkiatasolla ja määritellään käyttötapausten välisiä suhteita. Tarkastellaan myös 

käyttäjäroolien ja toimijoiden välisiä suhteita. Sekä käyttäjäroolin, että toimijaroolin todellinen suorittaja voi 

ihmisen lisäksi olla tietojärjestelmä.  

 

Uuden toiminnan suunnittelussa voidaan edetä seuraavasti. Toimialueen vastuuhenkilöt ja liiketoiminnan 

mallintajat visioivat tulevaa toimintaa kaiken heillä olevan tiedon nojalla käyttäen ryhmän työskentelyä 

tukevia luovuustekniikoita avukseen. Toisaalta prosessien toimijat ja tunnistettujen osaprosessien 

vastuuhenkilöt tarkastelevat toimintojen työtehtävien optimaalista suoritusta. Vaiheessa I kerättyjä nykyisiä 

toimintatietoja voidaan käyttää hyväksi ja tarvittaessa tarkentaa yksityiskohtaisemmalla tiedolla uusia tehtäviä 

vastaavaksi. Mallintamisen tueksi kerättävät tiedot käsittävät mm. tehtävien syötteitä, tulosteita, 

liiketoimintasääntöjä, resursseja, läpimenoaikoja ja reititystietoja; ks. tarkemmin esim. [BiK97] ja [KwB98]. 

Näiden kahden tason, päättäjien (ylhäältä alas suuntautuva) ja suorittavien työntekijöiden (alhaalta ylöspäin 

suuntautuva), yhteisissä tapaamisissa kehitetään uudistetun prosessin toiminnan suuntaviivat ja aloitetaan 

toiminnan mallinnus. Eri ryhmien näkökulmat ja intressit voivat erota toisistaan ja tarvittaessa työskentelyä 

voidaan arvioida sopivilla ryhmäkulttuurianalyysitekniikoilla (vrt. kohtaa IA4). 
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Mallinnuksessa kuvataan käyttötapausten sisältämien toimintojen sisältämien tehtävien järjestys UML:n 

toimintokaavioilla. Kuvataan tehtävät, niistä vastuullinen organisaatiotaso ja työrooli, tehtävien ominaisuuksia 

(kustannukset, kesto, resurssien kulutus, aikarajoitukset ym.), tehtävien etu- ja jälkiehtoja ja prosessivuota 

tehtävien välillä (esimerkiksi rinnakkaisuutta, asynkronisuutta ja haarautumisia). Tärkeimmät tehtävien väliset 

tieto-oliot tiloineen myös kuvataan. Tarkemmilla toimintokaaviotasoilla kuvataan tehtävät eri symboleilla sen 

mukaan, onko kyseessä manuaalinen, tietokonetuettu vai automaattinen tehtävä. 

 

Poikkeusten mallinnan osalta edetään Casatin ja Pozzin ([Cap99]) ehdottamalla tavalla. Tässä vaiheessa 

poikkeukset mallinnetaan vain lisäämällä oma symboli (tätä kutsutaan tapahtumasolmuksi) toimintokaavioon. 

Tapahtumasolmujen toiminta kuvataan erilliseen toimintokaavioesitykseen. Siinä kontrollivuo päättyy 

kahdella vaihtoehtoisella tavalla: kuvataan joko prosessin lopetus tai että prosessin suoritusta jatketaan 

normaalilla tavalla poikkeuskohdan jälkeen. 

 

Organisaatio- ja liiketoimintaoliotiedot ja niiden väliset suhteet mallinnetaan tarvittaessa, mutta tässä 

vaiheessa vain yleisellä tasolla. Kaavioissa käytettyjen toimiala- ja organisaatiokäsitteiden osalta tulisi 

kuitenkin olla tarkkana: käsitteet täytyisi olla yleisesti hyväksyttyjä ja hyvin määriteltyjä. Tässä vaiheessa 

organisaatioiden tietohallinnollinen kypsyys vaihtelee suuresti. Jos organisaatiossa on olemassa aikaisemmin 

luotu organisaation yleinen tietomalli, käytetään luonnollisesti sitä. Organisoiden verkostoitumiseen liittyen 

on olemassa toimialakohtaisia tietomalleja, joita tulisi käyttää (ebXML-arkkitehtuurissa kootaan keskitetysti 

tietoa toimialakohtaisista liiketoimintaprosesseista, niiden välisistä sanomista ja alan sanastoista, ks 

tarkemmin alan dokumentaatiota [Ebx]). Jos käytössä ei ole valmiita tietomalleja, täytyy liiketoiminta-alueen 

tietomalli luoda järjestelmän kehitystyön aikana. 

 

 

Perustelu: 

 

UML:n käyttö tietojärjestelmien suunnittelussa on hyvin yleistä, mutta on vähitellen yleistymässä myös 

liiketoiminnan kuvauksessa. Kun UML käytetään kaikissa järjestelmän mallinnusvaiheissa (myös 

arkkitehtuurin ja tietomallien kuvauksissa), saavutetaan Schader ja Korthausin mukaan ([ScK98], s. 61) useita 

etuja. Tällöin ei tarvitse opetella useita mallinnusnotaatioita tai –menetelmiä eikä hankkia useita 

mallinnusohjelmistoja. Toisaalta saman mallinnustekniikan käyttö helpottaa siirtymistä 

liiketoimintaprosessien analysoinnista kohti tietojärjestelmän kehitystyötä. Lisäksi UML on ilmaisuvoimainen 

mallinnuskieli, joka sopii hyvin myös liiketoiminnan mallinnukseen – mutta tietyillä laajennuksilla. 

 

Perus-UML:ää täytyy laajentaa kielen omilla laajennusmekanismeilla, jotta UML soveltuisi 

liiketoimintaprosessien mallintamiseen. Schaderin ja Korthausin [ScK98] esittämät laajennukset liittyvät 

seuraaviin mallinnusaspekteihin: 

 

- tehtävien suoritustyypin erottelu (manuaalinen, tietokonetuettu ja automaattinen). Tämä tieto tukee 

myöhempää ohjelmistokehitystyötä. 
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- tehtävien ominaisuuksien lisääminen (esimerkiksi kustannustieto, kesto ja resurssien kulutus). 

Prosessien suorituskykytiedon lisääminen kuvaukseen auttaa arvioimaan saavuttaako prosessi sille 

asetetut liiketoiminnalliset tavoitteensa. 

- työroolitieto täytyy myös lisätä tehtävän ominaisuudeksi, koska UML:n perustapa organisaatiotiedon 

esittämiseen (uimaradat) sallii vain yhden organisaatiotiedon lisäämisen tehtävää kohden. 

- tehtävien etu- ja jälkiehtojen määrittelyt. Näin voidaan esimerkiksi työnkulun virhetilanteessa siirtää 

kontrolli toiselle, virhettä käsittelevälle työnkululle. 

- erillisten odotustilojen lisääminen toimintakaavioon. Kun työnkulussa joudutaan odottamaan ulkoisen 

järjestelmän suorituksen päättymistä, siirrytään odotustilaan, josta aikanaan palataan jatkamaan 

normaalin kontrollivuon suoritusta. 

- kontrollivuohon lisätään oma symboli OR-liitokselle. On tilanteita (ks. tarkemmin [ScK98], s. 64), 

jossa perus-UML:n ilmaisuvoima vuon kuvaamiseen ei riitä. 

 

Poikkeusten hallinnan toteutusteknisiä yksityiskohtia ei tässä vaiheessa mietitä: oleellista on vaihtoehtoisen 

toiminnan tunnistaminen ja poikkeussemantiikan määrittely. Hankalastikin toteutettavat poikkeukset kuvataan 

yhtenäisellä tavalla toimintokaavioesitykseen, mikä tukee prosessimallin havainnollisuutta. 

 

 

 

 

5.5. Mallinnetun järjestelmän soveltuvuuden arviointi (V) 

 

 

Vaiheen V (soveltuvuusarviointi) kuvaus: 

 

Osallistujat: eri liiketoiminta-alueiden vastuuhenkilöitä, liiketoiminta-analyysien asiantuntijoita ja edustajia eri 

sidosryhmistä. 

 

 

 

Askeleet: 

 

Tämän vaiheen askeleita toistetaan tarvittavan monta kertaa. 

 

Analysoidaan prosessimallit ja erityisesti toimintokaavioiden prosessitoimintaa. Tässä voi olla avuksi seuraava 

Bitzerin ja Kappelin keräämä [BiK97] tarkistuslista: 

 

- Poista tai muokkaa sellaisia tehtäviä, jotka eivät tuota lisäarvoa prosessille. 

- Muuta tehtävien peräkkäinen kontrollivuo mahdollisuuksien mukaan rinnakkaiseksi. 

- Sijoita työ työrooleihin ja organisaatioyksiköihin optimaalisesti. 
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- Yhdistä yksittäisiä tehtäviä tehtävien tulosten siirtämisajan minimoimiseksi. 

- Delegoi päätöksenteko tehtävätason toimijalle tarpeiden mukaisesti: turhien olemassaolevien 

päätöksentekorakenteiden ylläpito hidastaa prosessin läpimenoaikaa. 

- Poista turhat tarkistus- ja kontrollivaiheet. Prosessin automatisointi poistaa joidenkin ihmisten oikeata 

toimintaa varmistavien kontrollivaiheiden tarvetta. 

- Läpimenoajan lyhentämiseen liittyvät toimet: jaa tehtäviä rinnakkaisuuden lisäämiseksi, 

suorituskestoltaan lyhyen tehtävän yhdistäminen edeltävään tai seuraavaan tehtävään ja sopivien 

tehtävänosasten automatisointi. 

- Analysoi prosessin läpimenoaikaa hidastavat pullonkaulat, jotka aiheutuvat puutteellisista resursseista. 

Lisää resursseja tarvittaessa. Huomioi, että ihmisten osaaminen on yksi tärkeimmistä organisaatioiden 

resursseista. 

- Toteuta tarvittaessa useita prosessi-ilmentymiä yhdestä prosessista. Eri ilmentymät tasaavat 

kuormitusta ja voivat olla viritettyjä vastaamaan erilaisiin asiakastarpeisiin. 

- Tarkista, ettei samasta tietolähteestä lueta prosessin eri vaiheissa samaa tietoa. Yhdestä tietolähteestä 

tulisi lukea tieto kerran ja tallentaa tämä prosessin myöhempien vaiheiden käyttöön. 

- Tarkista, että prosesseilla on yksi rajapinta (henkilö) asiakkaisiin päin. 

 

 

Korjataan prosessimallia tarpeen mukaan. Prosessimallit tulisi olla tallennettuina kaikkien 

järjestelmävaiheiden käyttöön sekä myös myöhempää käyttöä varten.  

 

Verrataan prosessille kohdassa II annettuja tavoitteita mallinnetun prosessin toimintaan. Mallinnetun prosessin 

toiminnan tehokkuudesta ei tietenkään tarkkoja tietoja ole vielä käytettävissä, mutta sitä tulee arvioida. Jos 

organisaatiolla on jo olemassa työnkulun hallintajärjestelmä, prosessikuvauksen voi konvertoida järjestelmän 

prosessisyötekielelle. Tällöin voidaan simuloida prosessin toimintaa tarkemman suorituskykytiedon 

hankkimiseksi. 

 

Valitaan eri järjestelmävaihtoehdoista yksi jatkotarkastelun pohjaksi. Muiden järjestelmävaihtoehtojen 

dokumentit säilytetään ja erikseen kootaan myös muun kuin valitun järjestelmän maailmankuvat analysoituna 

omaksi dokumentikseen. 

 

Perustelut: 

 

Vaiheen toimintojen perustelut seuraavat SSM:n käytöstä. Tässä vaiheessa tarkastellaan kuinka hyvin 

mallinnetut uudet järjestelmät vastaavat järjestelmälle asetettavia tavoitteita. Järjestelmäkuvausta parannetaan 

liiketoiminnan vaatimuksia mahdollisimman hyvin vastaavaksi. Tässä vaiheessa tarkastellaan lähinnä 

tehokkuus ja liiketoimintavaatimusaspekteja: se, miten sopiva uusi järjestelmä kokonaisvaikutuksineen 

organisaatiossa on, arvioidaan seuraavassa vaiheessa. 
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5.6. Kehittämistoimenpiteistä päättäminen (VI) 

 

 

Vaiheen VI (kehittämistoimenpiteistä päättäminen) kuvaus: 

 

Osallistujat: organisaation johto, eri liiketoiminta-alueiden vastuuhenkilöitä, liiketoiminta-analyysien 

asiantuntija ja ohjelmistosuunnittelijat; mahdollisesti myös käyttäjien edustajia. 

 

Askeleet: 

 

 

Päätetään millä muutoksilla tarkastellun liiketoiminta-alueen toimintaa kehitetään. Tarkastellaan toiminnan 

vaikutuksia muihin organisaation sosioteknisiin järjestelmäelementteihin (luku 5.1) ja arvioidaan niissä 

elementeissä tarvittavat muutokset. Jos päätetään olla rakentamatta uutta työnkulun hallintasovellusta, voidaan 

vielä palata vaiheeseen IV tarkastelemaan muita järjestelmävaihtoehtoja. Toisaalta voidaan edetä seuraavaan 

askeleeseen myös päättäen, ettei uutta järjestelmää rakenneta vaan toteutetaan muita muutoksia 

organisaatiossa. 

 

Käydään läpi prosessimallien toimintokaavioiden tehtäviä. Jaetaan tehtävät Kwanin ja Balasubramanianin 

mukaisesti [KwB98] kahteen osaan: niihin, jotka muokkaavat tehtävän syötteenä olevia lähtötietoja ja niihin, 

jotka vain siirtävät (tai esimerkiksi lajittelevat) tietoa.  

 

Perustelu: 

 

Edellisessä vaiheessa (V) todettiin, että uusi järjestelmä täyttää sille asetetut tavoitteet. Tässä vaiheessa 

arvioidaan järjestelmän sopivuus ylipäänsä organisaatioon. Lisäksi tarkastellaan, mitä muutoksia uusi 

järjestelmä aiheuttaa liiketoiminnalle, liiketoimintastrategioille, organisaatiokulttuurille, 

organisaatiorakenteelle ja henkilöstölle. Perustelut vaiheen toiminnalle seuraavat valittujen viitekehyksien 

(organisaatio nähdään sosioteknisenä järjestelmänä, SSM:n vaiheen 6 toiminta) käytöstä. 

 

Toimintokaavion tehtävien jaon tavoitteena on erottaa työnkulun hallintajärjestelmässä toteutettavat tehtävät 

(tietoa vain siirrettiin) ja tietojärjestelmäpalveluna toteutettavat tehtävät (ne, jossa tietoa muokattiin). 

Tunnistetut tietojärjestelmäpalvelut antavat pohjan tietojärjestelmämäärittelyille, jotka ilmaisevat 

kehitysprojektissa rakennettavien uusien sovelluskomponenttien tai vanhojen sovelluksien rajapintojen 

rakentamisen tarvetta. 
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5.7. Kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen (VII) 

 

 

Vaiheen VII kuvaus: 

 

Osallistujat: liiketoiminta-analyysien asiantuntija, käyttäjien edustajat ja ohjelmistosuunnittelijat. 

 

 

Askeleet: 

 

 

Uuden järjestelmän sekä horisontaalinen että vertikaalinen sopivuus sosioteknisen viitekehysmallin mukaisesti 

tulee varmistaa ([CBB01]). Horisontaalisessa sopivuudessa uuden organisatorisen rakenteen ja 

ihmisresurssien hallintatoimenpiteiden tulee olla sopusoinnussa uuden järjestelmän synnyttämiin 

vaatimuksiin. Tarkastellaan toimintokaaviotietojen pohjalta mitä uusia työrooleja tarvitaan ja määritellään 

vastuujaot. Yksilöiden ja työryhmien tarkoituksenmukainen työn organisointi tulee toteuttaa ja esimerkiksi 

itseorganisoituvien ryhmien käyttökelpoisuutta (ks. Avison ja Fitzgerald s. 362 [AvF95]) tulee arvioida. On 

tutkittava käyttäjiltä vaadittavia uusia taitoja ja järjestettävä tarvittava koulutus. Tarkastelujen pohjalta 

mallinnetaan organisaatiotieto: käyttäjä- ja toimijaroolit ja niiden väliset suhteet UML:n luokkakaavioilla.  

 

Uuden järjestelmän vertikaalisen sopivuuden varmistamiseksi on tarkasteltava olennaisia muutosvaatimuksia 

organisaatiokulttuurille ja strategioille. Vaiheessa I muodostettiin näkemys henkilöstön tehokkaaseen, 

organisaation tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn ja työtyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Nyt 

tarkastellaan näihin tekijöihin tarvittavia muutoksia, jotta muutosprosessi onnistuu. Yhtenäisen 

organisaatiokulttuurin sijasta huomion kohteena on usein oltava organisaation tunnistetut alakulttuurit. 

Vaiheessa I on tehty tarvittavat muutokset liiketoimintastrategiaan, mutta erikoisesti eri osa-alue strategioita 

(kuten tietohallintostrategiaa) on vielä tässä tarkistettava. 

 

Liiketoimintaprosesseille asetetuista vaatimuksista johdetaan rakennettavalle järjestelmälle asetettavat 

vaatimukset. Toteutetaan järjestelmäarkkitehtuurin perusinfrastruktuuri käyttäen pohjana liiketoimintamallien 

sisältämiä tietoja. Kuvataan prosessit liiketoimintamallien mukaisesti työnkulun hallintajärjestelmän 

prosessisyötekielelle. Todennäköisesti järjestelmä tukee UML:ää, joten konvertointitoimenpiteet ovat pieniä. 

Jos organisaatiolla ei ole (eikä se jostakin hyvästä perusteesta halua hankkia) ohjelmistoa, joka sisältää 

työnkulkukoneen, on työnkulun hallintajärjestelmä rakennettava myös perustoiminnallisuuksineen itse. 

Tällaisessa tapauksessa kannattaa UML:n osalta pysytellä mahdollisimman paljon OMG:n standardien ja 

suositusten piirissä niin mallinnus- kuin arkkitehtuurikysymyksissäkin. 

 

Raussi on tarkastellut ([Rau01]) liiketoimintamallin elementtien ja tietojärjestelmämallin elementtien suhdetta. 

Kutakin liiketoiminnan käyttötapausta vastaa jokin osajärjestelmä. Työnkulun hallintajärjestelmien tukemat 
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osallistujat muutetaan järjestelmämallin käyttötapauksiksi. Liiketoiminnan osallistujien suhde järjestelmien 

käyttäjärooleihin tulee käydä läpi ja toimijoiden ja järjestelmien vuorovaikutukset tulee erikseen mallintaa. 

 

Vaiheessa IV määritetyt poikkeukset luokitellaan eri ryhmiin Casatin ja Pozzin ehdottamalla ([CaP99], ks. 

myös luku 3.3) tavalla. Mallinnetaan poikkeukset työnkulun kuvausesityksiin. 

 

 Mallinnetaan liiketoimintaolioiden tiedot ja olioiden väliset suhteet UML:n luokkakaavioilla. Tarkistetaan, 

että kullekin järjestelmän tukemalle käsitteelle löytyy luokka järjestelmän tietomallista. Olioiden 

tallennusarkkitehtuuri määritellään Schaderin ja Korthausin mukaisesti [ScK98] UML:llä ja toteutetaan 

fyysinen tallennus. 

 

Tietojärjestelmän rakentamisessa pyritään oliopohjaisuuteen, arkkitehtuurikeskeisyyteen, iteratiivisuuteen ja 

paloittaisuuteen (ks. esimerkiksi Raussi [Rau01]). Rakentamisessa suositaan prototyyppien rakentelua muun 

muassa siksi, että käyttäjiltä saadaan nopeasti palautetta käyttöliittymän sopivuudesta. Mahdollisuuksien 

mukaan pyritään järjestelmän toimintaan sisällyttämään Mingersin esittämän ([Min95], s. 46) mukaisesti 

muissa maailmankuvissa kuin valitussa Wi:ssä julkituotuja vaatimuksia: järjestelmä sisältäisi eri ryhmille 

niiden intressien mukaisesti personoituja toimintoja ja tietoja. 

 

Liiketoiminnan tehtävät käydään läpi toimintokaaviosta ja tarkastellaan mitä liiketoimintatoimia tehtävien 

suorituksessa käytetään. Taulukoidaan liiketoimintaolioihin liittyvät liiketoimintatoimet sekä 

tietojärjestelmäpalveluiden käyttämät liiketoimintatoimet Snoeckin, Poelmansin ja Dedenen ehdottaman 

mukaisesti [SPD00].  

 

Rakennetaan tietojärjestelmäpalvelujen edellyttämät uudet sovellukset ja rakennetaan liittymät olemassa 

oleviin sovelluksiin. Ohjelmistokuvauksissa UML on luonnollinen valinta: nyt käytetään kaikkia keskeisiä 

perus-UML:n kaavioita. 

 

Testataan rakennettu järjestelmä. 

 

 

Perustelu: 

 

Organisaation sosioteknistä viitekehystä on tarkasteltu jo aikaisemmin. Tietojärjestelmien rakentamiseen 

liittyvät yleiset perustelut löytyvät tämän alan kirjallisuudesta. Käyttäjien edustajien aktiivinen osallistuminen 

(käyttöliittymän evaluointi, personoinnin tarkastelu ja osallistuminen päätöksentekoon) uuden järjestelmän 

suunnitteluun ja rakentamiseen on tärkeätä. Tässä osallistumisella tarkoitetaan edustavaa osallistumista 

Avisonin ja Fitzgeraldin esittämässä ([AvF95], s. 90) mielessä. Perusteluja kaivannee lähinnä 

liiketoimintatoimen (business events) käsite ja siihen liittyvä viitekehys. Seuraavassa tarkastellaan Snoeckin, 

Poelmansin ja Dedenen esittämää [SPD00] arkkitehtuuria, jossa integroidaan prosessi- ja 

liiketoimintaoliomallit toisiinsa. 
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Liiketoimintatoimet edustavat organisaatiossa tapahtuvia pienimpiä jakamattomia liiketoimintatapahtumia. 

Esimerkkeinä Snoeck et al esittävät mm. laskun hyväksymisen, maksukehotuksen luomisen ja noston tililtä. 

Yhtä tosielämässä tapahtuvaa liiketoimintatoimea (esimerkiksi nosto tililtä) vastaa joukko 

tietojärjestelmätapahtumia (lisää kortti, syötä tunnusluku, syötä nostettava euromäärä jne.). Koska 

liiketoimintatoimi on todellisen maailman käsite, se on sekä tehtävä- että käyttäjäorientoitunut vastakohtana 

tietojärjestelmäorientaatiolle ja ATK-operaatiokäsitteille.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Kuva 13. Kaavakuva prosessimallinnuksen ja olioperustaisen järjestelmämallinnuksen 

yhdistävästä arkkitehtuurista. Mukaillen esitetty Snoeckin, Poelmansin ja Dedenen esityksen 

pohjalta [SPD00]. 

 

Oleellista kuvan 13 mukaiselle viitekehykselle on, että liiketoimintatoimi linkittää prosessi- ja 

sovellustoiminto-osat seuraavin eduin ([SPD00]): kun prosessin kontrollivuota muutetaan, tiedetään kuinka 

muutos vaikuttaa sovellustoimintaan ja sovellustietoihin. Lisäksi viitekehys tukee alustariippumatonta 

komponenttikehitystä. 

työnkulku- 
tehtävä 

työnkulku- 
tehtävä 
(manuaaline
n) 

työnkulku- 
tehtävä 
(automatisoi
tu) 
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  6. K-PEST - menetelmän arviointia 

 

 

6.1. Menetelmä Avison-Fitzgerald –viitekehyksessä 

 

 

Avison ja Fitzgerald ovat esittäneet ([AvF95] s. 446) seitsemänosaisen viitekehyksen (kutsun tätä jatkossa A-

F –viitekehykseksi) eri menetelmien vertailuun; viitekehystä voidaan myös käyttää yksittäisen menetelmän 

tarkasteluun. Seuraavassa tarkastellaan tässä K-PEST:iä A-F –viitekehyksen valossa. 

 

Filosofia (1) 

a) Paradigma: K-PEST:issä käytetään järjestelmäparadigmaa. Sekä sosiotekninen järjestelmäajattelu että 

SSM noudattavat tätä paradigmaa. Lisäksi epistemologia-ontologia asteikolla K-PEST on pääosin 

tulkintaa (ottaen osin huomioon myös kriittistä teoriaa) ja nominalismia korostava. Tämä kuvastuu 

menetelmän monessa vaiheessa erilaisten näkökantojen tunnistamisena ja käsittelynä (esimerkiksi 

kulttuurianalyysit ja maailmankuvien käsittelyt). Järjestelmien mallinnustekniikat omaavat 

objektiivisemman lähestymistavan, mutta nämä tekniikat ovat laajemman, subjektiivisen 

lähestymistavan osana. 

b) Tavoitteet: K-PEST:in tavoitteena on ohjata organisaatiota kehittämään liiketoimintaansa yleisesti ja 

työnkulun hallintajärjestelmällä erityisesti. Työnkulun hallintajärjestelmän rakentamisen lisäksi 

kehitettävät toimenpiteet voivat olla muutoksia strategiassa, toimintaprosessien uudistamista, 

kulttuurillisia tai organisatorisia muutoksia. Tavoitteena on, että menetelmällä kehitetty työnkulun 

hallintajärjestelmä vastaa liiketoiminnan tarpeita hyvin, sopii organisaatioon sekä teknisessä että 

sosiaalisessa mielessä ja sen kehittämiseen on osallistunut organisaation henkilöstöä laajasti, kaikilta 

organisaation tasoilta. 

c) Soveltamisalue: Voidaan käyttää viitekehyksenä organisaation liiketoiminnallisesta asemoinnista 

tietojärjestelmien rakentamiseen asti. 

d) Kohdeorganisaatiot: Periaatteessa K-PEST –menetelmä soveltuu kaikkiin organisaatioihin. Jotta 

menetelmä olisi täysin käyttökelpoinen, organisaatiolta edellytetään kuitenkin jonkin tasoista 

teknologista infrastruktuuria tai mahdollisuuksia hankkia sellainen. IT-arkkitehtuurin osalta oletetaan, 

että ns. uusi arkkitehtuuriparadigma on suositeltavin (ks. luku 3.2.3.). Tämän mukaisesti työnkulun 

hallintajärjestelmä automatisoi prosesseja ja käyttää sovelluspalvelukerroksen palveluja. 

Käyttöliittymätasolla portaali tarjoaa personoidun näkymän prosesseissa tarvittavaan tietoon. K-

PEST:in soveltaminen on laaja projekti, johon täytyy panostaa niin henkilöstön ajankäytön kuin 

taloudellisten seikkojen osalta. Koska K-PEST painottaa demokraattista osallistumista, se ei sovellu 

mekanistisiin ja hierarkkisuutta korostaviin organisaatioihin (vrt. Oligan luokitteluja menetelmien 

ryhmittelystä suhteessa ongelmakontekstiin ja osallistujien suhteisiin [Oli88]). 
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Malli (2) 

Avison ja Fitzgerald jakavat käytetyt mallit niiden abstarktiotason mukaan seuraavasti ([AvF95], s. 454): 

käsitteellinen malli (jatkossa K), looginen malli (L) ja fyysinen malli (F). Käsitteellisellä mallilla kuvataan 

yleisellä tasolla jokin todellisen maailman osa jostakin näkökulmasta. Loogisella tasolla kuvataan 

tietojärjestelmä teknologiariippumattomasti. Oleellista on, että loogisella mallilla ei kuvata todellisuutta vaan 

tietojärjestelmää. Fyysisen tason mallissa on kuvattu myös tietojärjestelmän toteutusteknologia. 

 

Koko K-PEST-menetelmän yleisenä viitekehyksenä on SSM, joka sisältää seitsemänvaiheisen mallin (K) 

ongelmatilanteen tarkasteluun. K-PEST:in eri vaiheissa käytetyt keskeiset mallit ovat: 

 

I: malli organisaatiosta sosioteknisenä järjestelmänä (K). 

II: Rikas kokonaiskuva ongelmatilanteesta (K). 

III: Käyttötapauskaavio uudesta liiketoiminnasta (K) 

IV: Prosessimallit uudesta liiketoiminnasta (K) 

V: Mahdollisesti simulaatiomalli uudesta järjestelmästä (L) 

VII: Useita UML-kaavioita (työnkulkukaaviot, tietojärjestelmien kuvaukset, liiketoimintaoliomallit) (L, F) 

 

Tekniikat ja työkalut (3) 

 

K-PEST:issä on käytetty useita eri tekniikoita. Yleisellä tasolla voidaan erottaa SSM-peräiset ’rikkaan 

kokonaiskuvan muodostaminen’ ja ’juurimäärittelyn laadinta’. Vaiheissa IV ja V käsitteellisiä malleja luodaan 

UML:n liiketoiminnan mallinnustekniikalla. Vaiheessa VII käytetään UML:n suunnittelutekniikoita, jotka 

johtavat järjestelmän olioperustaisiin toteutustekniikoihin. 

 

K-PEST:in vaiheita I ja II tukevat normaalit toimisto-ohjelmistot. Myöhempien vaiheiden UML-kuvausten 

luontiin voidaan käyttää mitä tahansa UML:n tuntevaa piirto-ohjelmistoa; UML:n liiketoimintalaajennusten 

tuki ei ole tarpeen: standardisymboleita voidaan tulkita tarvittavalla tavalla. Varsinaiseen 

järjestelmätoteutukseen on olemassa sekä työnkulun hallintajärjestelmien omia kehitystyökaluja että 

tietojärjestelmäsovellusten luontiin erilaisia UML:ää ymmärtäviä ohjelmistoja. Mitään kattavaa, useita 

menetelmän eri vaiheita tukevaa työkalua ei ole käytettävissä. Kuitenkin vaiheiden III-VII osalta, kuvaustavan 

yhtenäisyydestä johtuen, on mahdollista samalla työkalulla mallintaa useiden vaiheiden tuotoksia. 

 

Laajuus (4) 

 

Periaatteessa K-PEST kattaa ainakin viitekehysmäisesti kaikki järjestelmän kehitysvaiheet: myös vaihe VII 

voitaisiin kuvata yksityiskohtaisesti ja näin järjestelmän toteutusvaihe, evaluointi ja jopa ylläpitotoimetkin 

olisivat upotettuina menetelmään. K-PEST:issä on myös kiinnitetty erikoista huomiota aikaisempien vaiheiden 

ja vaihe VII linkittymiseen, joten katson menetelmän olevan kattava: standarditekniikoita toteutusvaiheessa ei 
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ole tarkkaan kuvattu, koska ne ovat jo vakiintunutta tekniikkaa. Menetelmän painopiste onkin järjestelmän 

kehityksen alkupään yhä ongelmaisissa vaiheissa, joissa ei standardointia tunneta. 

 

Menetelmän eri vaiheiden tuotokset (5) 

 

Ohessa on lueteltu keskeiset tulosdokumentit eri vaiheissa. 

 

I: Useiden dokumenttien muodostama kokonaisuus, joka antaa mahdollisimman kattavan kuvan 

organisaatiosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 

II: Kehitettävän liiketoiminta-alueen graafinen esitys (rikas kokonaiskuva vapaalla notaatiolla), liiketoiminta-

alueelle asetetut vaatimukset sanallisesti ja eri maailmankuvien esitys sanallisesti. 

III: Liiketoiminta-alueen toiminnallisten kokonaisuuksien määrittelyt; sanallinen ja graafinen esitys (UML-

käyttötapaus liiketoimintalaajennuksin). 

IV: Liiketoiminta-alueen uudistettujen prosessien toimintakuvaukset; graafinen esitys (UML-toimintokaaviot 

liiketoimintalaajennuksin). 

V: Valitun prosessikuvauksen tarkistettu esitys. 

VI: Liiketoiminta-alueen kehittämispäätös: mitkä suunnitellut ratkaisut toteutetaan käytännössä. Työnkulun 

hallintajärjestelmien vaatimien tietojärjestelmäsovellusten arviointia. 

VII: Tuloksena ovat vaatimusten mukaiset ja organisaatioon sopivat työnkulun hallinta- ja tietojärjestelmät 

tai/ja muut tarvittavat organisaatiossa toteutetut muutokset. 

 

Käytäntö (6) 

 

Lähtökohta on teoreettinen: alan tutkimustuloksia on hyödynnetty viitekehyksien ja tekniikoiden valinnassa. 

Kuitenkin vaiheiden sisällä olevien osamenetelmien valintaan on vaikuttanut myös niiden standardoinnin taso 

sekä se, kuinka laajassa käytössä ne ovat nyt tai arvioidussa tulevaisuudessa. Luonnollisesti K-PEST:iä 

kokonaisuudessaan arvioitaessa puutteena voidaan esittää, että kukaan ei ole sitä vielä käytännössä soveltanut! 

 

K-PEST:issä korostetaan osallistuvuutta. Eri vaiheissa on minimimäärä asiantuntijoita, jotka hallitsevat 

liiketoiminnan analyysi-, ryhmätyö- ja mallinnustekniikoita. Loput osallistujat ovat organisaation henkilöstöä, 

joille menetelmään osallistuminen on oppimistapahtuma. Yksi menetelmän funktioista onkin henkilöstön 

osaamistason kohottaminen: onhan se myös osa organisaation kehittämistä. Menetelmän mukainen 

työskentely vaatii henkilöstöltä sitoutumista, mutta eri vaiheissa kuormitetaan eri henkilöstöryhmiä. 

 

K-PEST-menetelmätyöskentelyssä keskeistä on myös itserefleksiivisyys ja iteratiivisuus. Menetelmässä 

pyritään analysoimaan ja ymmärtämään eri ryhmien vaikuttimia ja taustaoletuksia esimerkiksi eri 

kulttuurianalyysien keinoin. Suoritettuihin menetelmän vaiheisiin voidaan tarvittaessa palata uudelleen: 

tärkeintä on päämäärätietoinen toiminta eikä muodollinen jäykkyys. 
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Tuote (7) 

 

K-PEST:in eri vaiheissa pyritään mahdollisimman kattavasti huomioimaan kehitettävän tuotteen konteksti. 

Näin varmistetaan, että kehitettävät ratkaisut toteuttavat monesta näkökulmasta asetettuja vaatimuksia. Lisäksi 

toteutusvaiheessa suositeltu arkkitehtuurikeskeinen, kokonaisuudesta osiin päin paloittain etenevä, 

osallistuvuutta korostava ja oliokeskeinen järjestelmänsuunnittelu auttaa riskienhallinnassa, järjestelmän 

joustavuudessa, kustannustehokkuudessa ja hallittavuudessa. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. 

 

 

6.2. Menetelmän tarkastelua arviointikriteerien pohjalta 

 

 

Avison ja Fitzgerald ovat koonneet [AvF95] alan kirjallisuudesta joukon menetelmien arviointikriteerejä. 

Seuraavassa K-PEST -menetelmää arvioidaan näiden kriteerien mukaisesti. 

 

Säännöt: K-PEST:in esittelyssä ei ole yksityiskohtaisesti listattu kaikkia tehtäviä, jotka menetelmää 

sovellettaessa olisi suoritettava. Tämä ei kuitenkaan ole K-PEST:in ominaisuus: tehtävät voitaisiin 

periaatteessa kuvata. Työn laajuuden vuoksi menetelmä on esitetty tasolla, joka riittää asiantuntijalle 

kertomaan mitä missäkin vaiheessa pitäisi tehdä. 

 

Kattavuus: K-PEST kattaa kaikki järjestelmän kehitysvaiheet, mikä on toivottavaa. 

 

Tietoresurssien huomioiminen: menetelmä mallintaa sekä liiketoiminnassa tarvittavan tiedon että 

tiedonkäsittelyprosessit. 

 

Dokumentaatiostandardit: graafisten kuvausten päämääränä on olla havainnollisia myös loppukäyttäjille. Tätä 

tukee yhtenäisen ja yleisen kuvaustavan valitseminen liiketoiminnan ja järjestelmien mallintaan. 

 

Järjestelmien loogisen ja fyysisen suunnittelun erottaminen. K-PEST:issä nämä on erotettu toisistaan. 

 

Suunnittelun kelpoisuustarkistukset: liiketoiminnan analyysivaiheessa sosioteknisessä mallissa ja sen 

elementteihin liittyvissä menetelmissä on pyritty kattavuuteen, niin että tarkastelu olisi riittävän täydellinen. 

Järjestelmien mallinnuksessa kuvausten automaattinen kelpoisuustarkastelu on riippuvainen käytetyistä 

mallinnustyökaluista. Kuvausten kelpoisuus eri ryhmien kannalta on pyritty varmistamaan muun muassa 

suosimalla henkilöstön osallistuvuutta. 

 

Varhaiset muutokset: K-PEST:issä painotetaan järjestelmän kehityksen alkuvaiheita, joka minimoi 

myöhäisten muutosten tarvetta. 
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Vaiheiden välinen kommunikointi: K-PEST:issä on yleensä kiinnitetty huomiota eri vaiheiden järkevään 

keskinäiseen linkitykseen. Vaiheesta II vaiheeseen III siirtyminen on tosin hyppäyksellinen, mutta tämä on 

tehty tarkoituksella: uuden järjestelmän ideoinnille halutaan tilaa ja siksi se aloitetaan ’tyhjältä pöydältä’. 

 

Tehokas ongelma-analyysi: tähän on K-PEST:issä erityisesti panostettu. 

 

Suunnittelu ja kontrolli: tässä esityksessä ei ole tarkasteltu sen kustannus- tai aikavaativuuksia. Tämä johtuu 

K-PEST:in taustasta: tällä hetkellä mielenkiinto asiaan on ollut enemmän teoreettinen kuin käytännöllinen. On 

selvää, että menetelmää sovellettaessa näihin seikkoihin tulee kiinnittää huomiota. Kuten luvun 5 alussa 

todettiin, tässä tutkielmassa on tietoisesti sivuutettu projektin hallintaan liittyvät seikat. 

 

Suorituskyvyn arviointi: toteutetun järjestelmän suorituskykyä voidaan verrata liiketoiminnan vaatimuksista 

johdettuihin suorituskykymittareihin. 

 

Tuottavuuden lisääntyminen (menetelmätyöskentelyn näkökulmasta): tätä on vaikea arvioida. Voidaan sanoa, 

että K-PEST:issä tehdään relevantteja asioita, mutta tuotetaan monivaiheisesti paljon dokumentteja. Ehkä 

menetelmän painopiste on varmistaa, että toimitaan koko organisaation kannalta järkevästi pikemmin kuin 

siinä, että toimitaan tuottavasti. Tämä on siinä mielessä perusteltua, että K-PEST:in tarkastelukohteena olevat 

asiat ovat organisaatioille niin tärkeitä, että erehtymisen mahdollisuus on minimoitava – jopa tuottavuuden 

kustannuksella. 

 

Laadun parantuminen: koska K-PEST:issä tehdään laadukasta analyysi- ja suunnittelutyötä, voidaan olettaa 

lopputuotteen myös olevan laadukas. 

 

Tuotteen näkyvyys käyttäjille suunnitteluaikana: K-PEST:issä suositaan osallistuvuutta, prototyyppien luontia 

ja käyttöliittymän evaluointia käyttäjäryhmän taholta. 

 

Tietojärjestelmän rajojen määritys: K-PEST:issä järjestelmän rajat määritellään vapaasti 

menetelmätyöskentelyn aikana. 

 

Muutosten suunnittelu: kaikki tuotetut UML-kaaviot (sekä liiketoiminta- että järjestelmämallit) tulee tallentaa. 

Toteutetut liiketoimintaoliot tallennetaan standardiarkkitehtuurien mukaisesti ([Omg]). Järjestelmän 

toteutusvaiheessa luodaan olioperiaatteiden mukaisesti uudelleen käytettäviä komponentteja ja toteutuksen eri 

tasoilla on rajapinnat erotettu toiminnan toteutuksesta. 

 

Tehokas kommunikointi analyytikkojen ja käyttäjien välillä: useassa K-PEST:in vaiheessa loppukäyttäjiä 

kohdellaan tasavertaisina päättäjinä asiantuntijoiden kanssa. Tämä edellyttää käyttäjien riittävää kouluttamista 

ja menetelmän soveltajien on tiedostettava tämä. 
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Relevanttisuus tulevaisuudessa jonkin uuden tekniikan korvatessa vanhan: menetelmä on melko joustava 

muutoksille. Nopeasti kehittyvät tekniikat liittyvät lähes yksinomaan teknologiamuutoksiin, jotka vaikuttavat 

aika vähän järjestelmän kehittämisen alkuvaiheisiin ja ovat pitkälti vaiheen VII sisäisiä asioita. 

 

Automaattiset työkalut: tätä on kosketeltu jo aikaisemmin. Todettakoon, että UML on yleinen standardi, jota 

tuetaan työkaluissa hyvin. 

 

Käyttäjien tavoitteiden huomioiminen: tähän on pyritty. 

 

Osallistuminen: tähän on pyritty. 

 

Relevantti menetelmän toteuttajalle: K-PEST vaatii erilaista osaamista eri vaiheissaan. Kuitenkin kussakin 

vaiheessa saattaa jo yksikin asiantuntija riittää. Jotkin vaiheiden sisältämät osamenetelmät saattavat olla vähän 

vähemmän tunnettuja (kuinka moni on tehnyt kulttuurianalyysejä?), mutta riittävillä taustatiedoilla varmasti 

hallittavissa olevia. 

 

Relevantti sovellukselle: menetelmässä on nimenomaan pyritty ottamaan huomioon työnkulun hallinnan 

kehittämisen erikoispiirteet. 

 

Teknisen ja ei-teknisen järjestelmän integrointi: K-PEST:in keskeisiä ajatuksia on teknisten asioiden tarkastelu 

laajassa kontekstissa. Sosiotekninen käsitys organisaatiosta kuvastaa tätä asennoitumista. 

 

Uusien mahdollisuuksien etsintä: K-PEST tukee liiketoiminnan uudistamista. 

 

Analyysi- ja suunnitteluvaiheiden erottaminen: vaiheessa III aloitetaan uuden liiketoiminnan suunnittelu 

tyhjätä pöydältä. 

 

 

6.3. Menetelmä kriittisen järjestelmäajattelun valossa 

 

 

Seuraavassa K-PEST:iä tarkastellaan kriittisen järjestelmäajattelun kolmen keskeisen piirteen, kriittisyyden, 

emansipaation ja menetelmän täydennettävyyden osalta. 

 

Kriittisyydessä oli kyse siitä, kuinka paljon menetelmässä tarkastellaan käytettyjen osamenetelmien ja 

tekniikoiden taustaoletuksia. K-PEST:issä taustaoletusten tarkastelu on johtanut viitekehyksien, 

osamenetelmien tai tekniikoiden valintaan. Useassa kohdin K-PEST:iä halutaan tukea eri intressien avointa 

tarkastelua. SSM:stä lähtöisin oleva eksplisiittinen eri ryhmien maailmankuvien tarkastelu tukee tätä, samoin 

osallistuvuuden ajatus. Sosiotekninen viitekehys tukee myös eri näkökantojen huomioimista ja 

kulttuuritarkastelut lisäävät menetelmän itserefleksiivisyyttä ja toimijoiden itsetietoisuuden kasvua. Vaiheissa 
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III-IV mallinnetaan eri näkemysten mukaisia järjestelmiä, ja myöhemmissä vaiheissa nämä näkemykset 

pyritään ottamaan huomioon esimerkiksi järjestelmän personoinnin kautta. Järjestelmän rakentamisen 

objektivismia ja asiantuntijuustietoa vasten asetetaan demokraattisen osallistuvuuden ja päätöksenteon ajatus. 

 

Emansipaatio 

 

Käyttäjien osallistuvuuden lisäksi olemassa olevia valtarakenteita pyritään luovassa ryhmätyöskentelyssä 

häivyttämään erilaisilla tietotyön tehostamistekniikoilla. Päätösvaltaa hajautetaan myös loppukäyttäjille sekä 

menetelmän työskentelyvaiheessa että suositellaan vastuiden hajauttamista organisatorisia muutoksia 

toteutettaessa. Myös kulttuuritarkastelut pyrkivät ymmärtävään asennoitumiseen eturistiriitatilanteissa. 

Teknologian ja uudistetun toiminnan vaikutuksia muihin organisaatiotekijöihin tarkastellaan laajasti. 

 

K-PEST:issä käytetään useita viitekehyksiä. Alussa organisaatiota tarkastellaan sosioteknisen 

järjestelmäanalyysin pohjalta. Tämä vaihe on upotettu laajemman SSM-viitekehyksen ensimmäiseen 

vaiheeseen. Vaiheessa III ja V hahmotellaan uutta toimintaa SSM-viitekehyksen hengessä, mutta taustalla on 

spesifisemmin prosessien uudistamisen ajatus. Lisäksi uudistamista tarkastellaan erikoisesti työnkulun 

hallintateknologian mahdollisuudet huomioon ottaen. K-PEST:in VII-vaiheessa käytetään järjestelmän 

rakentamista ohjaavaa oliopohjaista viitekehystä. Kehitystyön eri vaiheissa on käytetty sopivinta 

lähestymistapaa, mutta on pidetty huolta siitä, että eri lähestymistavat täydentävät hyvin toisiaan. Mottona on: 

osamenetelmien kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. 

 

 

 

6.4. Menetelmä vastauksena tutkimusongelman haasteisiin 

 
 
Tutkimusongelmassa nostettiin esiin seuraavat haasteet työnkulun hallinnan kehittämismenetelmälle. Sen tuli 

olla kattava, sen tuli panostaa liiketoiminnan analyysivaiheeseen, liiketoimintaprosessien mallinnuksen tuli 

olla havainnollinen ja käytettävissä myöhemmin järjestelmän suunnitteluvaiheessa ja sekä kehitystyön että 

kehitetyn lopputuotteen tuli olla laadukkaita. Näitä seikkoja on tarkasteltu luvuissa 6.1. ja 6.2. ja tämän 

pohjalta voidaan todeta, että K-PEST vastaa esitettyihin haasteisiin hyvin.  

 

Näistä ehkä kehitystyön laadukkuus jättää eniten parantamisen varaa. K-PESTiä kokonaisuudessaan tulisi 

voida tukea jollakin ohjelmistolla. Tämä parantaisi sekä kehitystyön laatua erilaisten tarkistusten muodossa 

että tuottavuutta: työkalu voisi sisältää erilaisia valmiita pohjia tukemaan menetelmän eri vaiheita. Lisäksi K-

PEST tulisi dokumentoida kokonaisuudessaan tarkemmin eri askeleet yksityiskohtaisesti esitettyinä. 

Luonnollisesti dokumentaatiota tulisi täydentää hyvin esimerkein. Menetelmä sisältää aika erityyppisiä 

osamenetelmiä, jota voi pitää huonona asiana, mutta joka johtuu kehittämisvaiheiden erilaisuudesta. Oleellista 

on eri vaiheiden integrointi ja vaikka siinä yleensä ottaen on onnistuttu, vaiheiden II ja III välistä 

hyppäyksenomaista siirtymää voi kritisoida (vrt. Mingers kritiikki SSM-linkityksiin [Min95] s. 43).  
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  7. Yhteenveto 

 

 

 

Tutkielmassa tarkastellaan organisaatioiden kehittämistä työnkulun hallintateknologialla. Luvussa 3 kuvataan 

yleisesti työnkulun hallintajärjestelmiä ja seuraavassa luvussa tietojärjestelmien kehittämismenetelmiä ja 

niiden taustalla olevia ajatuksia. Tutkielman keskeisessä viidennessä luvussa esitetään kirjallisuuteen 

pohjautuen kattava K-PEST-menetelmä työnkulun hallintajärjestelmien kehitystyöhön. K-PESTin yleisenä 

viitekehyksenä käytetään Checklandin esittämää pehmeää järjestelmäajattelua. Menetelmä jakautuu 

seitsemään vaiheeseen; vaihenumerointi vastaa luvun 5 alalukuja. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on 

ymmärtää riittävän laajasti sekä organisaatioympäristö että organisaatiossa vaikuttavat teknologiset, 

organisatoriset, toiminnalliset, kulttuuriset ja strategiset tekijät. Tämän kokonaisnäkemyksen pohjalta valitaan 

vaiheessa 2 liiketoiminta-alue, jonka toimintaa myöhemmissä vaiheissa tullaan kehittämään. Vaiheissa 3 ja 4 

suunnitellaan uudistettua liiketoimintaa käyttäen hyväksi työnkulun hallintateknologiaa. Vaiheessa 5 valitaan 

yksi ehdotus toteutettavaksi uudeksi liiketoiminnaksi. Seuraavassa vaiheessa päätetään uudistetaanko 

liiketoimintaa näin ja vaiheessa 7 toteutetaan halutut muutokset. K-PESTin kaikkia askelia ei ole tutkielmassa 

yksityiskohtaisesti kuvattu, vaan pikemminkin on annettu sen tasoinen kuvaus, että alan asiantuntija kykenisi 

tarvittavat toiminnot suorittamaan. Luvussa 6 arvioidaan menetelmää joidenkin kriteerien mukaisesti. 

 

K-PEST käsittää eri vaiheissaan useita osamenetelmiä ja tekniikoita. Näiden valinnan taustalla on ollut niiden 

teknisen laadun lisäksi niiden sopivuus menetelmän yleisperiaatteisiin. Näitä periaatteita ovat muiden muassa 

käyttäjien osallistuvuuden korostaminen, eri sidosryhmien eturistiriitojen avoin tarkastelu, demokraattinen 

päätöksenteko, teknisten asioiden arvioiminen teknisten kriteerien lisäksi sosiaalisista näkökulmista, 

organisaation tarkasteleminen sosioteknisenä järjestelmänä, organisaation toiminnan tarkastelu 

prosessinäkökulmasta, menetelmien täydennettävyyden ajatus sekä tehtävien ratkaisujen taustaoletusten 

arviointi. Nämä seikat korostavat subjektiivisuutta ja niinpä K-PESTin voidaan katsoa erityisesti korostavan 

kehitystyön alkupään vaiheita. Tämä on ollutkin tavoitteena. Aikaisemmin esitetyissä työnkulun 

kehittämistyön viitekehyksissä liiketoiminnan analyysi on lyöty laimin. Objektiivisempien teknisten asioiden 

osalta erikoista huomiota on kiinnitetty menetelmän eri vaiheiden integroitumiseen. Näin ollen huomiota on 

kiinnitetty sekä liiketoiminnan että järjestelmien mallintamiseen sekä organisaatiovaatimusten 

huomioonottamiseen teknisiä ratkaisuja arvioitaessa. Yksi tärkeimmistä perusteista UML:n valinnaksi 

mallinnusnotaatioksi on sen soveltuminen sekä liiketoiminnan että järjestelmien mallinnukseen. 

 

K-PESTillä voidaan kehittää useita liiketoiminnan osa-alueita ja keskeisiä prosesseja. Ajatuksena on, että 

vaihe 1 suoritetaan täydellisenä vain yhden kerran ja jokaisen liiketoiminta-alueen kehitys vuorollaan 

vaiheissa 2-7. Vaihe 1 antaa hyvät tiedot toteutettavien osa-alueiden keskinäiseen priorisointiin. Toisaalta 

menetelmän soveltaminen ei ole epäonnistunut, vaikka yhtään liiketoimintaosa-aluetta ei kehitettäisi (ainakaan 

työnkulun hallintajärjestelmällä) eli vaiheessa 6 päätettäisiin olla toteuttamatta ehdotettua järjestelmäratkaisua. 

Päätös tehdään silloin jostakin hyvästä syystä: nämä perusteet löytyivät, kun organisaation toiminta ja 

toimintaympäristö ymmärrettiin aikaisempaa paremmin. Pehmeän järjestelmämenetelmän mukaisesti K-
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PESTin tärkeä tavoite on myös kehittää kehittäjiä: kehittämistyö on nähtävä osallistuvien 

oppimistapahtumana. 

 

Osallistuvuutta, oppimista ja demokraattista päätöksentekoa korostavan luonteensa vuoksi K-PESTiä 

soveltavan organisaation tulee olla avoin ja valmis kyseenalaistamaan olemassa olevia valtarakenteita. Sillä 

tulee olla myös riittävät teknologiset ja taloudelliset edellytykset laajan kehitystyön toteuttamiseksi. 

Henkilöstöresursseja tulee varata kaikilta organisaatiotasoilta: suurin osa kehitysprojektin henkilöstöstä tulee 

organisaation sisältä ja ulkopuolisten asiantuntijoiden osuus rajoittuu välttämättömiin menetelmän sisältämien 

tekniikoiden osaajiin. 

 

K-PEST:issä on haluttu tuoda esiin UML:n kiistattomat edut prosessien mallintamisessa. Toisaalta 

organisaatioissa prosessit saattavat olla jo mallinnettu jollakin muulla notaatiolla, ei haluta UML:ää jostakin 

syystä käyttää tai isoissa organisaatioissa voi olla käytössä useita mallinnusnotaatioita. Saattaisi olla 

hyödyllistä kehittää K-PEST:istä mallinnusnotaatiosta riippumaton versio. Tällöin on käytettävä jotakin 

liiketoimintaa kuvaavaa metamallia. Esimerkiksi Kalninsin ja Vitolinsin [KaV03] kehittämä 

metaprosessimalli sopii tähän tarkoitukseen hyvin. Metamalliin sisältyy myös prosessin kontekstitietoja, kuten 

liiketoiminnan tavoitetietoja ja strategiatietoja. Tämä mahdollistaisi vaiheissa I-II kerätyn tiedon 

mallintamisen osaksi prosessimallia ja parantaisi K-PESTin eri vaiheiden integroituvuutta toisiinsa. Jos K-

PEST -menetelmälle joskus kehitetään menetelmän soveltamista tukeva ohjelmisto, täytyy ohjelmistoon 

määritellä konversiot metamallin mukaisesta prosessikuvauksesta organisaation käyttämälle 

mallinnusnotaatiolle. 

 

K-PESTiä on arvioitu kirjallisuudesta löytyvillä kriteereillä luvussa 6, mutta sen todellinen arviointi vaatisi 

käytännön soveltamista. K-PESTin sekä etuna että ongelmana on sen kattavuus. Periaatteessa on erittäin 

toivottavaa, että menetelmä kattaa kaikki kehittämistyön vaiheet. Toisaalta eri kehittämisvaiheiden integrointi 

on vaikeata, koska kehittämistyön eri vaiheissa käytetään erilaisia lähestymistapoja ja tekniikoita. Menetelmän 

eri vaiheita tulisi yhtenäisellä tavalla tukea menetelmän hallintaohjelmistoilla, mutta näin laajalle 

menetelmälle se on vaikeata vaikkakin mahdollista. K-PEST-menetelmän hallintaan olisikin vielä 

panostettava ennen sen soveltamista käytäntöön. Menetelmän soveltaminen aiheuttaa projektin hallinnallisia 

haasteita, mutta työhön kannattaa panostaa. Voidaan sanoa, että organisaatioiden toiminnan uudistaminen ja 

kehittäminen työnkulun hallintajärjestelmillä on monille organisaatioille elämän ja kuoleman kysymys. 
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