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1. PROSESSIEN KUVAAMINEN

1.1 Kokonaisuuden suunnittelu 

 Ydin- ja tukiprosessit tunnistetaan ensiksi, niistä rakennetaan prosessikartta
 Ydin- ja tukiprosessien osaprosesseista rakennetaan prosessipuu
 Alimman tason prosesseista piirretään ensin prosessikaaviot
 Mietittävää:

o Mikä on tarkoituksenmukainen tarkkuustaso?
o Miten toimipisteet ja yksiköt näkyvät prosessikaaviolla?

1.2 Prosessikartta ja prosessipuu 

Prosessikartan ja prosessipuun määrittelee organisaation johto. Prosessikartassa esitetään 
organisaation johdon tunnistamat ydin- ja tukiprosessit. Prosessikartasta aukeavat prosessi-
kaaviot ja niistä edelleen osaprosessikaaviot. Prosesseja avataan niin paljon kuin niillä on 
ohjausvaikutusta. 

Prosessien kuvaamisessa kuvataan toimintoja, toimintaa ja yhteistyötä. Prosessikuvauksissa 
noudatetaan yhdenmukaista kuvaustapaa ja samaa logiikkaa. Kuvaustasoja on useita toi-
minnan laajuudesta riippuen.  

Prosessikuvauksella kerrotaan visuaalisesti kuka tekee ja mitä tekee. Roolissa voi olla teki-
jänä tehtävänimike tai yksikkö (esim. päivähoitaja, palvelutalo, tietohallinto). Prosessin vai-
heilla kuvataan tekeminen ja uimaradalla rooli. Lähtökohtana on, että prosessin vaihe -sym-
bolit piirretään samankokoisiksi ja -muotoisiksi. Prosessikartan symbolit ovat keskenään sa-
mankokoisia (koolla ei viestitä arvolatauksia). Prosessikartta asetetaan aina päällimmäiseksi. 
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1.3 Sanastoa 

YDINTEHTÄVÄ on organisaation keskeisin tehtävä. Kaupungin toimialat, konsernipalvelut 
ja niiden alaisuudessa olevat yksiköt määrittelevät omat ydintehtävänsä kaupungin ydinteh-
tävän huomioiden. 

PROSESSIT ovat joukko toisiinsa liittyviä toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavia re-
sursseja, joiden avulla saadaan aikaan toiminnan tulokset. Prosesseja pyritään mallintamaan 
ja kehittämään, jotta prosessin vaikutusalueen laatua, tehokkuutta ja tuottavuutta voitaisiin 
ohjata ja parantaa. 

YDINPROSESSIT ovat toimialan/yksikön keskeisiä prosesseja, jotka palvelevat asiakasta. 
Asiakas voi olla organisaation ulkoinen tai sisäinen asiakas  

TUKIPROSESSI luo edellytyksen toisen prosessin toteutumiselle 

OSAPROSESSI on ylemmän prosessin osa purettuna auki. 

VAIHE on osaprosessin osa tai toiminto, vaihe sisältää tehtäviä. Yleensä alimman prosessi-
hierarkiatason uimaratatyyliset prosessikaaviot koostuvat vaiheista. 

TEHTÄVÄ on vaiheen osa tai toiminto. Tehtävän suorittaminen voidaan kuvata työohjeena. 

TOIMINTAKÄSIKIRJA kuvaa organisaation toimintajärjestelmän, organisaation keskeiset 
toiminnot ja toimintaperiaatteet. Sen tavoitteena on turvata toiminnan tarkoituksenmukai-
suus sekä toiminnan tulosten korkea laatu. 
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1.4 Prosessien kuvaaminen 

Prosessien kuvaamisessa kuvataan yhteistyötä, toimintaa ja toimintoja. Prosessikuvauksissa 
noudatetaan yhdenmukaista kuvaustapaa ja samaa logiikkaa. Kuvaustasoissa noudatetaan 
suurin piirtein samaa kuvaustarkkuutta. Prosessikuvauksella kerrotaan visuaalisesti kuka te-
kee ja mitä tekee. Roolin suorittajana voi olla tehtävänimike tai toimintayksikkö (esim. päi-
vähoitaja, palvelukoti). Prosessin vaiheilla kuvataan tekeminen ja uimaradalla rooli/tekijä. 
Lähtökohtana on, että prosessin vaihe -symbolit piirretään samankokoisiksi ja -muotoisiksi. 

Prosessit 
 Prosessin vaiheet väritetään vaaleilla sävyillä
 asiakas pyritään asettamaan aina päällimmäiseksi
 samankokoisia (koolla ei viestitä arvolatauksia)
 fontti: arial 18

Prosessin vaiheet 
 Prosessin vaiheet jätetään ilman väritystä tai väritetään vaaleilla sävyillä
 asetetaan aina päällimmäiseksi
 samankokoisia (koolla ei viestitä arvolatauksia)
 fontti: arial 14

Uimaradat 
 uimaradat väritetään vaaleilla sävyillä
 samankorkuisia (pääsääntöisesti)
 fontti: arial 14
 tehdään tekstityökalulla
 uimaradat erotetaan toisistaan vaakaviivalla
 uimaratojen nimet erotetaan pystyviivalla

Prosessin alku ja loppu 
 Prosessin alku ja loppu väritetään vaaleilla sävyillä
 asetetaan aina päällimmäiseksi
 suorakulmio, jossa on pyöristetyt kulmat
 jokaiselle prosessille piirretään alku ja loppu

Prosessit kuvataan vaakasuunnassa. Samaan aikaan tapahtuvat toiminnot laitetaan allek-
kain. Kuvauksesta nähdään jo visuaalisesti toimintojen yhtäaikaisuus tai peräkkäisyys. Pro-
sessikuvaus tulisi saada riittävän lyhyeksi, jotta se näkyy selkeästi kokonaisuutena näytöllä 
ja tulosteessa. Visuaalisen kuvauksen jälkeen laaditaan yhteenveto ja vaiheiden kuvaukset! 
Tarvittaessa visuaalista kuvausta tarkennetaan alemman tason osaprosessi-kuvauksella. 



PROSESSIEN KUVAUSOHJE 5 (8) 

W W W . A R T E R . F I  

1.5 Prosessikaavion symbolit 

SYMBOLI NIMI HUOMIOITA 

Ydinprosessi 
Avainprosessi 
Pääprosessi 

Käytetään prosessikartassa tai 
osaprosesseissa 
Vasemmassa alareunassa linkit 

Tukiprosessi 
Käytetään erityisesti prosessi-
kartassa kuvamaan tukiproses-
seja 
Vasemmassa alareunassa linkit 

Prosessin alku 
Prosessin loppu 

Prosessikuvaus alkaa aina jos-
takin ja päättyy aina johonkin. 

Prosessivaihe eli toiminto 

Kuvaa tekemistä 
(esim. vastaanottaa tilauksen) 
Vasemmassa alareunassa linkit 

Valinta 
Pitää sisällään kysymyksen 
(esim. Tarvitaanko varaosia?) 
Vasemmassa alareunassa linkit 

Asiakirja 

Prosessilinkki Linkki viittaa toiseen jo ole-
massa olevaan prosessiin 

Virta 
 Yhdensuuntainen
 vuorovaikutteinen

Kuvaa suoritusjärjestystä 
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2. PROSESSIEN KUVAAMINEN KOLMISIVUTEKNIIKALLA

2.1 Prosessin yhteenveto 

Prosessin tarkoitus: 

Miksi prosessi on olemassa? Mikä on sen perustehtävä? Mitä prosessilla tuote-
taan ja keille? Kannattaa katsoa niin asiakkaan kuin organisaation kannalta. 

Prosessin omistaja: 

Vakanssi, joka vastaa prosessin kehittämisestä yleensä yhdessä prosessista ni-
metyn kehitystiimin kanssa (2..5 jäsentä). Jos omistajalle on annettu voimak-
kaampia valtuuksia, ne voi tuoda tekstissä esille esim. vastaa kehittämisestä ja 
voi puuttua tavoitteista poikkeamiseen ja vaatia korjaavia toimenpiteitä  

Prosessin asiakkaat: 

Asiakaskäsitteen kanssa on syytä olla tarkkana.  Kuka tai ketkä saavat proses-
sissa tehdyn tuotteen tai palvelun käyttöönsä ja hyötyvät siitä? Kunnallisella 
puolella asiakaskäsitteeseen kuuluu rahoittaja tai tilaaja kuten esim. sairaanhoi-
topiiri tai kuntayhtymä, joka saa prosessista kuntalaisilleen tilaamia palveluja. 

Prosessin sidosryhmät: 

Prosessiin osallistuvia vaikuttajia, jotka tekevät osan työstä, mutta eivät suin-
kaan saa lopputulosta hyödykseen.  

Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset: 

Tässä tulee pohtia, mitkä ovat eri asiakasryhmien kaikkein kriittisimmät tarpeet 
ja vaatimukset prosessia ja sen tuotteita kohtaan. Jos asiakastahoja on useita, 
niiden erilaiset tarpeet tulee eritellä. 

Prosessin lähtötilanne: 

Lähtötilanne on alku, joka ei ole tekemistä vaan impulssi tai heräte(t), joka 
käynnistää prosessin. Heräte voi olla vaikka ostotilaus, tarjouskysely, koulutus-
tarve jne.  

Prosessin lopputilanne: 

Lopputilanne ei ole myöskään tekemistä vaan prosessin päätöspiste kuten puut 
asiakkaan varastoon toimitettuna.  
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Prosessin keskeiset resurssit: 

Tässä pohditaan koko prosessin kannalta, mitkä osaamiset, tilat, laitteet, IT-jär-
jestelmät, erityisosaamiset tai toimintaympäristön tekijät ovat lopputuloksen 
kannalta olennaisimpia. Pelkistetään kaikkein olennaisimpiin.  

Prosessin menestystekijät tai prosessille asetetut tavoitteet: 

Tässä pohditaan prosessia kokonaisuutena ja tunnistetaan muutama perusedel-
lytys, jossa prosessin pitää onnistua niin asiakkaiden kuin organisaation kan-
nalta.  

Prosessin mittarit: 

Mittarit kuvaavat prosessin suorituskykyä ja edistymistä halutussa suunnassa. 
Mittarit ovat kytkennässä prosessin menestystekijöihin ja prosessille asetettui-
hin tavoitteisiin. Prosessien mittaamiseen kannattaa miettiä myös ns. enna-
koivia mittareita. Ne liittyvät usein prosessien rajapintoihin muiden prosessien 
kanssa, kriittisiin prosessivaiheisiin, syötteisiin jne. 

Prosessin ohjaus- ja kehittämismenettely: 

Prosessia voidaan ohjata ja kehittää reagoivasti ongelmien ja asiakasvalitusten 
kautta, menetelmälähtöisesti kuten prosessiarviointien, riskiarviointien tai pro-
sessikatselmusten kautta, vertailuparantamalla tai mittaustulosten analysoinnin 
ja johtopäätösten kautta. Tässä kannattaa selkeästi määritellä kuka, ketkä ja mi-
ten usein ohjaavat ja katselmoivat kriittisesti prosessin toimivuutta ja tarvitta-
essa käynnistävät muutokset. 

Prosessin rajapinnat: 

Tässä pohditaan mihin muihin prosesseihin ko. prosessi on erityisesti kytkök-
sissä, jotka voivat olla edeltävät prosessit, väliltä kytkeytyvät prosessit ja pro-
sessia seuraava prosessi. Rajapinnat ovat tärkeitä myös prosessin ennakoivien 
mittarien tunnistamisessa. 

2.2 Prosessikuvaus 

Suosituksia: 
 symboliikka kuten edellä kuvattu
 aina yksi selkeä kokonaisuus yhdellä näyttöaukeamalla, josta osaprosesseihin

vertikaalisesti (tarkennukset klikkaamalla osioista alaspäin hierarkkisesti)
 asiakkaan rooli kuvataan useimmiten ylimmälle uimaradalle
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 tarpeen mukaan alareunaan kuvataan toimittaja(t) roolina, tai alin uimarata va-
rataan kytkentöjen esittämiselle muihin prosesseihin ja tai muista prosesseista
tähän prosessiin

 esityksen tulisi olla mahdollisimman looginen ja helposti ymmärrettävä
 uimaradoilla käytettävät symbolien erilaiset väritykset auttavat luettavuutta

2.3 Vaiheiden kuvaukset 

Prosessin vaihe tai tehtävä: 

Ensimmäisessä sarakkeessa tulee esille automaattisesti uimaratakaavion avulla 
prosessin vaiheet (tekeminen ja valinnat) 

Vastuu: 

Toisessa sarakkeessa esitetään prosessivaiheen vastuut/ roolit ja tarvittaessa 
tarkemmin kuin prosessikaaviossa: Vastaa (V), Päättää (P), Avustaa (A) tai Saa 
tiedoksi (T).  

Kriittiset ja tärkeät tekijät: 

Kolmannessa sarakkeessa tuodaan lyhyesti ja jämäkästi esille mihin tässä vai-
heessa pitää kiinnittää erityistä huomiota sekä muistutetaan asiakasvuorovai-
kutuksen kannalta tärkeistä seikoista (liian usein prosessien kuvauksissa asiat 
kerrotaan vain tekijän näkökulmasta). Tarvittaessa tässä sarakkeessa voidaan 
prosessin vaihetta avata tarkemmin, jos uimaratakaaviossa vaiheet on jätetty 
karkeiksi. Esimerkiksi Laadi tarjous - vaihe voidaan avata sarakkeessa auki "Tar-
kista tarjouskysely, selvitä toimitusajat, laadi tarjous, pidä tarjouskatselmus". 
Tekstitaulukko antaa vapauksia kertoa prosessivaiheesta tarkemminkin. 

Menetelmät, ohjeet ja mallit: 

Neljännessä sarakkeessa esitetään vaiheeseen liittyvät ohjeet, mallit, työkalut, 
lomake-pohjat, IT -ohjelmat, erityisosaamisen tarpeita jne. Ohjeet esitetään 
usein toisen ohjelman käynnistävänä linkkinä, jotka voidaan näin avata. Tässä 
sarakkeessa EI KUVATA mitään toimintaa. 

Syntyvä ja jäljitettävä tieto: 

Viimeisessä sarakkeessa kuvataan syntyvä ja jäljitettävä tieto. Sarakkeessa voi-
daan listata myös systemaattisesti kunkin prosessivaiheen lähtötiedot tai tulos-
tiedot. 




