
DIGITALISAATIOKETTERÄ

MIKKO RUOHONEN, 

MARKO MÄKIPÄÄ 

JA TIMO INGALSUO

STRATEGINEN KETTERYYS VERKOSTOISSA JA ICT:N ÄLYKÄS HYVÄKSIKÄYTTÖ





DIGITALISAATIOKETTERÄ

MIKKO RUOHONEN, MARKO MÄKIPÄÄ JA TIMO INGALSUO

STRATEGINEN KETTERYYS VERKOSTOISSA  

JA ICT:N ÄLYKÄS HYVÄKSIKÄYTTÖ



SISÄLLYSLUET T ELO

ALUKSI             7
 
T AUSTAA ELI PERUSTUSTA        9
 1.  KETTERYYS, YRITYSVERKOSTOT JA DIGITALISAATIO      10
  1.1 Miksi tarvitaan ketteryyttä?         10
  1.2 Ketteryyden määritelmiä         10
  1.3 Ketteryyden liiketoiminnalliset haasteet       11
  1.4 Digitalisaatio yhteiskunnallisena kehitysilmiönä      15
  1.5 Tuotannon ja tietojärjestelmien rooli ketteryyden kehittämisessä    18
   1.51 Resursseista strategisiin kyvykkyyksiin     
   1.52 Tuotantostrategia ja sen päätöksentekoalueet
  1.6 Massatuotannosta lean-tuotannon kautta ketterään tuotantoon    25
  1.7 Teollinen internet ja digitaaliset artefaktit       27

 2.YRITYSVERKOSTOILLA MONIPUOLISEMPIA ARVONTUOTANTOMALLEJA    31
  2.1 Verkostojen kehittyminen         31
  2.2 Verkostojen kyvykkyydet ja arvontuotanto       33
   2.21 Erilaiset arvontuotantoverkostot
   2.22 Arvoketjuista arvoverkostoihin
  2.3 Strateginen ketteryys osana strategiaa, tuotantoa ja toimitusketjua   37
  2.4 Strategisen ketteryyden edellyttämät kyvykkyydet      37
  2.5 Palvelukeskeisen liiketoiminnan logiikka       39
  2.6 Arvon yhteisluonti (co-creation)        41
  2.7 Tieto- ja viestintätekniikan ketteryys (ICT Agility)      43
   2.71 Arkkitehtuuri ketteryyden mahdollistajana
   2.72 Sovellusten ja järjestelmien kehitys ketteryyden mahdollistajana
   2.73 ICT-pohjaisten innovaatioiden ja palveluprosessien kehittäminen  
    ketteryyden mahdollistajana 
  2.8 Strateginen ketteryys onkin Lean + Mass Customization 2.0?    48

ISBN 978-952-03-0455-3 (pdf) 
© Ketterä digitalisaatio -tiimi ja StrAgile-projektin tutkijat. Tampere, 2017. 
Taitto: Manu Pärssinen, Alasin Media Oy



PROSESSI ELI HAVAINTOJA         54
 3. HAVAITTUJA SELVIYTYMISKEINOJA  
      JA KETTERYYTTÄ SUURISSA MARKKINAVAIHTELUTILANTEISSA     55
  3.1 Uudet toimialat ja markkinamahdollisuudet      55
  3.2 Operaatioiden tiiviimmän integraation kehittäminen     57
  3.3 Tietojärjestelmien integraatio        58
  3.4 Tuotannon resurssien uudelleenkohdentaminen ja -organisointi    59
  3.5 Kustannustietoisuus; kustannustiedon jakaminen ja johtaminen    60

CASE-ESIMERKIT          62
 4. TIEDONOHJAUS  TYÖKONEIDEN ALIHANKINTAVERKOSTOSSA     63
  4.1 Lähtökohta kehittämiselle         63
  4.2 Kehittämistavoitteiden asettaminen       65
  4.3 Ideaalimalli tulevaa varten         68
  4.4 Johtopäätöksiä          69
   4.41 Tiedonkulun rooli projektin yritysverkoston ketteryydelle  
   4.42 Tietojärjestelmien merkitys ketteryyden kehittämiselle

 5. MITTAUS- JA LASKENTATIEDON ROOLI PORALAITTEIDEN TUOTANTOVERKOSTOSSA  71
  5.1 Laskenta yritysverkostoissa         71
  5.2 Poralaiteverkosto          73
  5.3 Lähtökohdat ketteryyden kehitykselle       74
  5.4 Ymmärryksen rakentaminen verkoston tunnistamista haasteista    76
   5.41 Markkinainformaation paikkansapitävyys
   5.42 Tuotetehtaan nimike-ennusteen sisältö
   5.43 Kokoonpanotoimittajien materiaalipuutteet
   5.44 Tuotetehtaan materiaalipuutteet
  5.5  Mittaus- ja laskentatiedon hyödyntäminen ketteryyden kehityksen tukena  80
 



 6. KYSYNTÄTIEDON HYÖDYNTÄMINEN TILAUSOHJAUTUVASSA TUOTANTOVERKOSTOSSA 81
  6.1 Johdanto ja taustaa          81
  6.2 Kysyntätiedon eri muodot ja roolit        82
  6.3 Tilaustiedon hallinnan nykytila ja kehityshaasteet case-verkostossa   86
  6.4 Ennustetiedon hallinnan nykytila ja kehityshaasteet case-verkostossa   88
  6.5 Keskeiset kehittämisehdotukset case-verkostossa      88
  6.6 Loppupäätelmät          90

 7. TEOLLINEN INTERNET: CASE MECHWISE OY JA CRANELINK     91
  7.1 Johdanto ja taustaa          91
  7.2 Nosturinohjausjärjestelmä IoC        92
  7.3 Tietojärjestelmäintegraation mahdollisuudet ja räätälöitävyys    94
  7.4 Mahdollisuutena uusi arvontuotantomalli       94

 8. LOPUKSI            95



77

Hyvät lukijat, tämä kirja on syntynyt usean 
vuoden tutkimus- ja kehitystyön tulokse-
na ja perustuu vuosien 2008-2016 aikana 
tehtyihin hankkeisiin, joita ovat rahoitta-
neet Tekes ja lukuisat hankkeisiin osal-
listuneet yritykset. Kirjan lopputuloksissa 

nähdään tuloksia ainakin MASSI-, StrAgile-, netPLM-, 
ServRate, CraneTab -hankkeista sekä DIMECC REBUS- 
työskentelystä Tampereen yliopiston informaatiotietei-
den tutkimusryhmässä CIRCMI.

Olemme työskennelleet monissa hankkeissa yhteis-
työssä Tampereen teknillisen yliopiston ja VTT:n tutki-
joiden kanssa. Monialainen, toistensa kyvykkyyksiä täy-
dentävä tutkimusote on samalla lähentänyt tutkijoita ja 
kehittäjiä toinen toisiinsa liiketoiminnan, teknologian ja 
organisaatiomuutoksen haastavassa kentässä.

Tampereen teknillisen yliopiston henkilöistä haluamme 
kiittää erityisesti professoreita Reijo Tuokkoa ja Petri 
Suomalaa, tutkijoista ja projektipäälliköistä Matti Sie-
västä, Matti Majuria, hankkeissa opinnäytteensä teh-
neitä Markus Mertasta, Erno Selosta, Krister Wihistä, 
Toni Perälää ja Julius Pesosta. Tampereen yliopistosta 
tuloksia ovat tehneet ohjelmajohtaja Lea Ahoniemi, eri-
tyisasiantuntijat Mari Ainasoja, Sanna Rytövuori ja Elina 
Vulli sekä opinnäytteensä aihepiiristä tehneet FT Nicho-
las Mavengere ja FM Pasi Paunu. Kirjan kieliasun ja mm. 
taulukoiden tuottamisessa on auttanut maisteriopiske-
lija Irina Aittomäki. Kirjan julkaisemista on koordinoinut 
FM Katriina Vartiainen.

Kirjan tekemistä ovat tukeneet Liikesivistysrahasto 
ja Suomen tietokirjailijat ry, joiden osoittamista tuki-
summista annamme lämpimät kiitokset. Kirjan kirjoit-
taminen - ja varsinkin suomen kielellä - on nykyään 
haastavaa. Kirja soveltuu sekä oppikirjaksi että johdon 

tietokirjaksi, koska havainnot on koottu liike-elämän 
toimijoilta, erityisesti teknologiateollisuuden piiristä.

Kirjan nimi viittaa kahteen tämän hetken kuumaan ja 
tärkeään aiheeseen eli ketteryyteen ja digitalisaatioon. 
Ketteryys on liiketoiminnan ja organisaatioiden johta-
misen kannalta olennainen kyvykkyys. Ketteryys ei ole 
suinkaan kaikesta joustamista ja tarpeen mukaan tem-
poilemista eli ns. ”selkänahasta” repimistä. Ketteryyden 
on oltava strategista perustuen jatkuvaan ja systemaat-
tiseen ulkoisen toimintaympäristön muutosten havain-
nointiin, tunnistamiseen ja niihin valmistautumiseen. 
Toisaalta ketteryys on myös organisaation sisäisen toi-
minnan, prosessien, järjestelmien ja infrastruktuurien 
rakentamista vakaaksi, muttei jäykäksi. Yhdistämäl-
lä nämä kaksi asiaa dynaamisesti saadaan parempia 
lopputuloksia. Digitalisaatio ei ole vain ICT:tä vaan sen 
strategista hyväksikäyttöä liiketoimintamallien, proses-
sien ja arkkitehtuurien vahvistamiseksi. Pelkkä rankka 
investoiminen tekniikkaan ei tuota hyviä lopputuloksia, 
jos organisaation toiminnan suunta ja tavoitteet eivät 
ole selvillä. Tietotekniikan strategisen hyväksikäytön 
historia on osoittanut sen jo yli 30 vuoden ajan.

Kirjan teemat on jaettu loogisesti kolmeen osaan. En-
simmäisessä osassa käsitellään ketterän digitalisaation 
taustaa eli minkälaiseen tutkimukseen ja hankehavain-
toihin kirjoittajat perustavat kehittämisajatuksensa ja 
hanketyönsä. Kyseessä on monipuolinen kattaus mo-
nilta eri tieteenaloilta. Toisessa osassa pureudutaan 
kenttähavaintoihin eli siihen mitä on opittavissa lii-
ke-elämän toimijoilta. Nämä havainnot perustuvat yli 
sataan haastatteluun ja keskusteluun yrityselämän toi-
mijoiden kanssa. Osa haastatteluista poimituista kom-
menteista voikin tuntua tutulta arkipäivän realismilta. 
Kolmannessa osassa kenttätutkijat ovat koonneet ai-
doista kehittämistapauksista case-tiivistelmiä, joiden 

ALUKSI
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avulla valotetaan toiminnan kehittämisen haasteita 
voimakkaasti vaihtelevassa liiketoimintaympäristössä 
(= ketteryys kyvykkyytenä) ja tietotekniikan tarjoamia 
suuntaviivoja hallita ja vakauttaa omaa toimintaansa  
(= digitalisaatio mahdollisuutena).

Toivomme kaikille lukijoille hedelmällisiä oppikoke-
muksia ja oivalluksia kirjaa lukiessa.

Juhannuksena 2016

Mikko Ruohonen  
Marko Mäkipää  
Timo Ingalsuo
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1.1 MIKSI TARVITAAN KET TERYYT TÄ?

K ilpailun muuttuessa yhä tiiviimmäksi ja kan-
sainvälisemmäksi myös alan tutkimus- ja 
kehitystoiminta on tuottanut uusia käsittei-
tä liikkeenjohdon keskusteluun. Yksi näistä 
on ketteryys (agility) eri muodoissaan, jon-
ka katsotaan saaneen alkunsa 1990-luvun 

alun tuotantoajattelusta (agile manufacturing). 

Ketteryydellä pyritään vastaamaan liiketoimintaympä-
ristön yhä suurempiin vaihteluihin ja muutoksiin. En-
sin ketteryys liitettiin tuotantoon eräänlaisena jatku-
mona massa- ja lean-tuotannon ajattelutavoille, mutta 
myöhemmin sitä on sovellettu liiketoimintaproses-
sien, -mallien ja -strategioidenkin yhteydessä. Voidaan 
siis puhua esimerkiksi tuotannon, tuotekehityksen, tai 
koko organisaation ja myös yritysverkon ketteryydes-
tä. Economist Intelligence Unit (EIU) julkaisi vuonna 
2009 raportin organisaation ketteryydestä ja sen ke-
hittämishaasteista, minkä mukaan ketteryys on edel-
leen organisaatioiden kehittämisen pääkohteita. Mc-
Kinseyn artikkelissa Aghina et al. (2015) vahvistavat, 
että ketteryys on sekä nopeutta ja muutosvalmiutta 
että samalla kykyä luoda kestäviä rakenteita ja vakaa-
ta liiketoimintaa.

1.2 KET TERYYDEN MÄÄRITELMIÄ
Ketteryys on ominaisuus, joka voi olla elollisella olen-
nolla kuten ihmisellä tai vaikkapa koiralla. Koiran ket-
teryyttä on helppo mitata mm. agility-kilpailuilla, jotka 
ovat koiraharrastajien suuressa suosiossa. Tässä kir-
jassa ketteryyttä tarkastellaan kuitenkin liiketoiminnan, 
organisaation ja yritysverkoston kyvykkyytenä. Myö-
hemmin 2000-luvulla keskusteluun on otettu käyttöön 
myös strategisen ketteryyden käsite (strategic agility, 
Sambamurthy 2003, Doz ja Kosonen 2008), joka on 
käsitteenä laajempi kuin alkuperäinen ketteryys tuo-

tantoajattelun yhteydessä. Strategisesta ketteryydestä 
kerromme lisää tuonnempana.

Ketteryys on: ”organisaation kyvykkyys olla joustava, 
responsiivinen, mukautuva ja aloitteellinen muutoksen 
ja epävarmuuden aikana” TAI ”kyky hyödyntää ydinky-
vykkyyksiä ja jopa hyötyä toimintaympäristön äkillisessä 
muutoksessa” (EIU 2009)

MUTTA ”aidosti ketterät organisaatiot ovat sekä vakaita 
että dynaamisia. Vakaus on sitkeyttä, luotettavuutta ja te-
hokkuutta. Dynaamisuus on nopeutta, valppautta ja mu-
kautuvuutta” (Aghina et al. 2015, McKinsey Quarterly)

Ketteryys on siis enemmän kuin joustavuutta (flexibi-
lity) tai sitkeyttä (resilience). Joustavuus liitetään usein 
myös yksittäiseen järjestelmään tai toimintoon, kuten 
tuotantoon, ja ketteryys suurempiin kokonaisuuk-
siin, kuten toimitusketjuun tai liiketoimintaverkkoon 
(Whadhwa ja Rao 2003 ja 2004). Pelkän joustavuuden 
ei ole katsottu olevan riittävä ominaisuus nykyisessä 
kilpailuympäristössä, jossa on kyettävä tekemään no-
peita, jopa radikaaleja päätöksiä eikä vain ”venyttävä” 
(Gorason 1999). Swafford et al. (2006) ovat todenneet, 
että ketteryystermiä on käytetty melko vapaasti ilman 
todellisia kehittämismalleja, mikä aiheuttaa riskejä 
yritysten kehittämiselle. Kidd’in (1995) mukaan ket-
teryyden kannalta ratkaisevaa on organisaation kyky 
muokkautua ja uudelleenkonfiguroida toimintaansa 
tarpeen tullen.

Mavengere (2009) on koonnut seuraavan sivun tauluk-
koon eräitä keskeisiä ketteryyden määritelmiä viimei-
simmistä tutkimuksista (Taulukko 1).

1 .  KET T ERYYS, YRIT YSVERKOST OT JA DIGIT ALISAAT IO
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Kirjoittaja(t) Ketteryyden määritelmät

1 Christopher 
(2000)

Ketteryys on organisaation kyky vastata nopeasti kysynnän muutoksiin, sekä määrien 
että vaihtelun osalta.

2 Kidd (2000) Ketterä organisaatio on nopeasti liikkuva, muokkautuva ja vankka liiketoiminnallinen 
yksikkö. Se kykenee nopeaan mukautumiseen vastauksena odottamattomiin ja ennusta-
mattomiin muutoksiin ja tapahtumiin, markkinamahdollisuuksiin ja asiakasvaatimuksiin. 
Ketterä yritys perustuu sellaisiin prosesseihin ja rakenteisiin, jotka vauhdittavat liiketoi-
minnan nopeutta, mukautumista ja vankkuutta. Se on koordinoitunut ja kyvykäs saavut-
tamaan kilpailullisia tuloksia laajasti dynaamisessa ja ennustamattomassa liiketoimin-
taympäristössä, mikä poikkeaa nykyisistä yrityskäytännöistä.

3 McCarthy ja 
Tsinopolous  
(2003)

Ketteryys on rikkaassa osaamisympäristössä tapahtuvaa onnistunutta kilpailullisten 
lähtökohtien — kuten ajan, joustavuuden, innovoinnin, ennakoitavuuden, laadun ja 
kannattavuuden — käyttöä uudelleenmuokattavien resurssien ja parhaiden käytäntöjen 
integroinnissa, mikä tuottaa asiakasohjautuvia tuotteita ja palveluja nopeasti muuttuvas-
sa markkinaympäristössä.

4 Swafford  et al. 
(2006)

Ketteryys on kyky sopeutua ja mukautua oikeaan aikaan, jatkuvasti ja asianmukaises-
ti, ydinliiketoiminnan strategiseen suuntaan suhteessa muuttuviin olosuhteisiin, jotka 
tiedostetaan herkkyydellä ympäristön muutoksiin. Tämä voi edellyttää uusien tuotteiden 
ja palvelujen tai uusien liiketoimintamallien luomista sekä innovatiivisia tapoja luoda 
yritykselle arvoa.

5 Doz ja Kosonen 
(2008, 2009)

Ketteryys edellyttää valppautta ja joustavuutta, avoimuutta uusille havainnoille, valmiutta 
arvioida uudelleen aikaisempia valintoja, suunnan muuttamista uuden kehityksen valos-
sa sekä halua ja kykyä kääntyä pienessä tilassa.

Taulukko 1. Ketteryyden määritelmät (muokattu Mavengere 2013)

1.3 KET TERYYDEN  
LIIKETOIMINNALLISET HAASTEET
Amerikkalaisen huippuyliopiston MIT:in tekemän tut-
kimuksen (Weil, EIU 2009) mukaan ketterät organisaa-
tiot kasvavat 37 % nopeammin ja luovat 30 % parem-
man kannattavuuden kuin ns. ei-ketterät (siis jäykät?) 
organisaatiot. Saman tutkimuksen mukaan 88 % yri-
tysjohtajista pitää ketteryyttä kriittisenä yrityksen me-

nestymiselle. Ketteryys ja sen kehittäminen ovat siis 
luonteeltaan selvästi strategisia. Liikkeenjohtajat pitivät 
tuolloin tärkeimpinä haasteina operatiivisten kustan-
nusten laskemista ja vastaamista hintakilpailuun. Noin 
puolet EIU (2009) tutkimuksen vastanneista listasivat 
nämä kaksi asiaa kyselyn kärkeen.
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Kuva 1. Organisaatioiden liiketoiminnan haasteet (EIU 2009)



13

Bazigos et al. (2015) raportoivat hiljattain, että ketteryys 
on liitoksissa organisaation terveyteen (organisational 

Kuva 2. Ketterän liiketoimintaan liittyvät käytännöt (muokattu McKinsey ja Company 2015, tutkimuksessa 161 
yritystä paremmuusjärjestyksessä organisaation terveysindeksin (OHI) perusteella)

health). Ketterillä organisaatioilla on menestyviä käy-
täntöjä (ks. alla).

KÄYTÄNTÖ KAIKKEIN KETTERIN VÄHITEN KETTERIN EROTUS
KÄYTÄNTÖÖN  
YHDISTETTY  
SEURAUS

Selkeät  
roolit 1 35 34 Tilivastuullisuus

Top down  
-innovaatiot 2 37 35 Innovaatiot  

ja oppiminen

Ulkoisten ideoiden 
kerääminen 3 27 24 Innovaatiot  

ja oppiminen

Prosessiin perustu-
vat kyvykkyydet 4 19 15 Kyvykkyydet

Operatiivinen  
kurinalaisuus 5 33 28 Kulttuuri ja  

toimintaympäristö

Sisäinen  
kilpailuhenki 6 29 23 Kulttuuri ja  

toimintaympäristö

Merkitykselliset 
arvot 7 31 24 Motivaatio

Tiedon  
jakaminen 8 21 13 Innovaatiot  

ja oppiminen

Inspiroivat  
johtajat 9 32 23 Motivaatio

Ihmisten tuotta-
vuuden arviointi 10 20 10 Koordinointi ja kont-

rolli
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Ketteryys on koko organisaation tavoite ja ketteryyden 
kehittämisen on näin oltava ns. organisaatiota lävistä-
vää kehittämistä. Suurimpia esteitä kehittämiselle ovat:

• hidas päätöksentekokyky, 
• osastojen ja/tai yksiköiden keskenään ristiriitaiset 

tavoitteet ja prioriteetit, 
• riskiä välttävä kulttuuri sekä 
• kapea, siiloutunut tietojenkäsittely (EIU 2009).

Tieto- ja viestintätekniikan kehittämisellä (ICT) on kes-
keinen asema toisaalta ketteryyden vakauttavana ja 
samalla dynaamisuutta kiihdyttävänä tekijänä. (Samba-
murthy ja Zmud 2004, Weil 2009). Esimerkiksi noin 50 % 
tietohallintojohtajista (EIU 2009) pitää tiedonjakamista 
olennaisena asiana ketteryyden kehittämiselle, mutta 

myös johdon yhteisen päätöksenteon ja strategioinnin 
merkitys kasvaa koko ajan. EIU:n tutkimuksessa 61 % 
piti nopeaa päätöksentekoa ja toteutusta tärkeinä piir-
teinä.

Taloustaantuman jälkeisenä aikana on prosessien te-
hokkuuden kehittämistä pidetty tärkeänä. Ketterät 
organisaatiot painottavat tässä muutosjohtamista, ul-
koistamista, automatisointia ja standardointia. Samoin 
osaamisen/tiedon jakamisen prosessit korostuvat, sekä 
yhteistyön edistäminen ja laajentaminen yli liiketoimin-
tarajojen. Usein yrityksen asiakashallinnan toiminnot 
nähdään kaikkein ketterimmiksi ja taas rahoituksen, 
tietohallinnon ja henkilöstöhallinnon toiminnot jäykim-
miksi (EIU 2009).

Kuva 3. Ketterän liiketoiminnan tärkeimmät piirteet (EIU 2009)
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Kuva 4. Tärkeimmät asiat ketteryyden kehittämisessä (EIU 2009)

1.4 DIGITALISAATIO YHTEIS- 
KUNNALLISENA KEHITYSILMIÖNÄ
Digitalisaatiolla tarkoitetaan esimerkiksi ”liiketoimin-
nan laajenemista ja siirtymistä kokonaan sähköisiin 
kanaviin, sisältöihin ja transaktioihin” (Korhonen ja Val-
li 2014). Termiä on käytetty myös kuvaamaan tiedon 
ja sen käsittelyn muuttamista digitaaliseen muotoon 
eli digitointia (digitization), jossa tieto kuvataan bittei-
nä analogisen muodon sijaan. (Vuorinen 2014). Myö-

hemmin, ja nyt erityisesti Suomessa, sitä on yleisesti 
alettu käyttää kuvaamaan digitaalisiin tietoverkkoihin 
perustuvaan yhteiskuntaan siirtymistä, missä kasvava 
osa palveluista ja liiketoimintatapahtumista toteute-
taan tietoverkkojen välityksellä eräänlaisessa virtuaa-
lisessa tilassa, jossa normaalin fyysisen ulottuvuuden 
säännöt ja rajoitukset esimerkiksi prosessointiajan ja 
tiedon saavutettavuuden tai käytettävyyden suhteet ei-
vät muodostu toiminnan hidasteeksi. Tässä julkaisussa 
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digitalisaatioon viitataan nimenomaan jälkimmäisessä 
merkityksessä. 

Digitalisaatio voidaan nähdä vaikutuksiltaan ja mer-
kitykseltään samanlaisena ilmiönä kuin aikaisemmat 
teollisten murrosten vaiheet, jotka muuttavat yhteis-
kunnan rakenteita merkittävästi. Sosioteknisen (Herr-
mann 2003) lähestymistavan mukaan digitalisaatiolla 
on sekä teknologisia että yhteiskunnallisia vaikutuksia. 
Digitaalista murrosta kuvataan monissa lähteissä kol-
manneksi teolliseksi vallankumoukseksi. Toffler (1981) 
käsitteli aihetta teoksessaan The Third Wave, jossa 
hän määritteli kolmannen vaiheen informaatioajaksi. 
Ensimmäisenä teollisena vallankumouksena pidetään 
1700-luvun teollistumista, jolloin höyryvoimalla toimi-
vat koneet panivat alulle teollisen maailman. Tämä ko-
neiden yleistyminen vaikutti erityisesti raaka-aineiden 
muokkaamiseen ja maanviljelyksen tehostumiseen. 

Toinen teollinen vallankumous taas liittyi sähkön tuo-
tannon ja käytön yleistymiseen ja koneiden sähköis-
tymiseen 1800-luvun lopulla. Sähköistyminen kehitti 
koneiden tehokkuutta radikaalisti ja mahdollisti suur-
teollisen tuotantojärjestelmän. Sähköistymisen lisäksi 
toisen teollisen vallankumouksen taustavoimia olivat 
muun muassa polttomoottori ja tutkimustiedon hyö-
dyntäminen teollisuudessa. Henry Fordin autonval-
mistuksessa hyödyntämä massatuotanto kuvaa hyvin 
toisen teollisen vallankumouksen tuotantojärjestelmän 
murrosta.

Castells (2004) käsittelee digitaalista murrosta infor-
mationalismin (informationalism) käsitteen kautta 
industrialismin eli teollistumisen jälkeisenä yhteis-
kunta- ja tuotantovaiheena. Castellsin näkökulmassa 
informationalismiin liittyy tietotekniikan kaupallinen lä-
pimurto 1970-luvulla, mistä digitalisaatiokehityksen voi 
ajatella alkavan. Vaikka toisen maailmansodan jälkeen 
teknologisessa kehityksessä tapahtui useita edistysas-
keleita, vasta tietotekniikan kaupallistuminen on tuonut 

merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia (Vuorensyrjä, 
2000). Castellsin ajattelun mukaan informationalismin 
myötä tiedosta on tullut lopulta yksi tuotannon tekijöis-
tä (Huuhtanen, 2001). 

Digitalisaatiokehitys on yksi globaalia yhteiskunnallista 
kehitystä ohjaavista megatrendeistä (Lee, Olson ja Trimi 
2012). PricewaterhouseCoopers (2014) nimeää vuoden 
2014 vuosikertomuksessaan teknologisen kehityksen ja 
digitaalisen murroksen yhdeksi viidestä trendistä. Tek-
nologian kehitysaskeleet ja nopea halpeneminen tuo-
vat uudet palvelut käyttäjien ulottuville nopeasti. Myös 
KPMG esittää samansuuntaisia ajatuksia linjatessaan ar-
viotaan trendeistä, jotka vaikuttavat globaalisti seuraa-
van viidentoista vuoden aikana (KPMG, 2014). 

Teknologia on mahdollistajan roolissa yleiselle globaa-
lille ja yhteiskunnalliselle kehitykselle. Teknologisen ke-
hityksen vaikutusta korostaa se, että raporteissa tun-
nistetuille megatrendeille yhteistä näyttää olevan, että 
digitaalinen murros – teknologia ja teknologinen kehi-
tys – on usein yhtenä trendin osatekijänä mukana. Di-
gitalisaation taustalla vaikuttavista tekijöistä todennä-
köisesti suurin merkitys on teknologisella kehityksellä, 
erityisesti tietoverkkojen infrastruktuurin kehittymisel-
lä ja näiden verkkojen leviämisellä globaalisti. Tämän 
kehityksen näkyvin osa on luonnollisesti internet, jota 
käytti vuonna 2014 arviolta 3 miljardia käyttäjää. In-
ternetissä jaettavien sisältöjen lisäksi se mahdollistaa 
myös lukemattomien moniin eri tarkoituksiin luotujen 
virtuaalisten ja maantieteellisesti erillään olevien tie-
toverkkojen liittymisen toisiinsa.  Tietoverkkojen inf-
rastruktuurin levinneisyys on tekijä, joka mahdollistaa 
digitaalisten palvelujen tuottamisen ja kehittämisen 
kustannustehokkaasti laajalle joukolle käyttäjiä, mikä 
merkittävästi muuttaa myös näiden palveluiden kehit-
tämispäätösten taustalla olevaa logiikkaa. Internetissä 
sijaitsevista digitaalisista palveluista on tullut yleisim-
min käytetty vaihtoehto monien asioiden hoitamisessa, 
kuten useissa pankki- ja viranomaisasioissa.
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Internetissä tarjottavat digitaaliset palvelut tuntuvat 
itsestään selviltä esimerkeiltä digitalisaatiosta. Syväl-
lisempiä yhteiskunnallisia esimerkkejä on tutkittu kui-
tenkin jo tietoteknologian kaupallistumisen aikoihin 
1980-luvulla. Shaiken (1985) analysoi mekaanisen ja 
digitaalisen automaatioteknologian eroavan toisistaan 
siten, että tietokoneet ja digitaalinen teknologia ovat 
käyttötarkoitukseltaan yleistä teknologiaa (general pur-
pose machines), jonka käyttötarkoitusta voidaan muut-
taa ohjelmoinnin mukaan. Digitaalista teknologiaa voi 
sopeuttaa laajaan joukkoon käyttötarkoituksia ilman, 
että yksittäisiä sovelluskohteita on määrällisesti paljon 
(Shaiken 1985). Henry Fordin Highland Parkin tuotan-
tolinja saattoi vaatia sopeutuksiin ja tuotannon uudel-
leen järjestelyihin useita kuukausia (Vuorensyrjä 2000). 
Nykyiset massaräätälöintiä tukevat tuotantolinjat mah-
dollistavat pienten erien kustannustehokkaan toteut-
tamisen yhdellä linjalla digitaalisen automaation avulla 
ja 3D-tulostusteknologioiden periaatteet perustuvat 
täysin digitaaliseen ohjaukseen ja lopputuotteen lähes 
vapaaseen muokattavuuteen (Ahoniemi et al. 2007). 

Tietoteknologian kehitystä ja digitalisaatiota voi käsitel-
lä myös niiden teemojen kautta, jotka nousevat esiin 
yhteiskunnallisessa keskustelussa. 1970- ja 1980-lu-
vuilla yhteiskuntatieteellisen keskustelu käsitteli asioita 
kuten talous, työelämä, yhteiskunnalliset luokkaerot, 
turvallisuus ja tietokonejärjestelmät, demokratia, työl-
lisyys, koulutus, sukupuoli, sotilaallinen turvallisuus, 
terveys ja tietokoneiden lukutaito. 1990-luvulla kes-
kusteluun tuli mukaan tietoverkot (erityisesti internet), 
sähköinen kaupankäynti ja verkko viihteen tarjoajana 
(Aro, 2000). Nyt 2000-luvulla teemoiksi ovat nousseet 
tietoverkkoihin rakennetut sosiaaliset alustat ja vuo-
rovaikutus, sosiaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet, 
semanttiset verkot, mobiilikäyttö ja erilaiset mobiiliso-
vellukset (apps), pelit ja viihde, digitaalinen automaatio 
ja kyberturvallisuus (Turban et al. 2015). Keskustelun 
teemojen muutos kuvaa hyvin digitalisaatioilmiön le-
viämistä uusille alueille.

Myös teollisuuden toimintatapojen kehityksessä merkit-
tävin muutoksen tekijä on digitalisaatio (esim. Barret et 
al. 2012), jonka väitetään mahdollistavan yrityksille uu-
sien toimintatapojen kehittämisen maailmanlaajuises-
ti, mutta osittain myös ”pakottavan” yritykset etsimään 
uusia toimintatapoja. Yksi tällaisista uusista toiminta-
tavoista on em. arvon yhteisluonti (value co-creation), 
jossa yritys toimii osana verkostoa tai ekosysteemiä ja 
käyttää resurssejaan verkoston yhteisten haasteiden 
ratkaisuun tavoitteena maksimoida ratkaisun tuottama 
arvo sen käyttäjälle. Silloin yrityksen noudattama liike-
toimintamalli eroaa perinteisistä liiketoimintamalleista, 
kun liiketoiminnan tuottamia voittoja jaetaan yritysver-
koston kesken.

Digitalisaation merkitys nousee esille uusissa käsitteis-
sä: asioiden internet (Internet of Things, IoT), teollinen 
internet (Industrial Internet) tai yrityksen sosiaalinen 
tietojenkäsittely (enterprise social computing, enterpri-
se 2.0). Näiden käsitteiden kautta kuvataan toiminta-
tapojen muutosta, mutta myös erityisesti teknologista 
kehitystä, joka vaikuttaa näiden käsitteiden mukaisen 
toiminnan taustalla. Teknologinen kehitys tuo yritysten 
käytettäväksi uusia työkaluja, joiden varaan liiketoimin-
tamallien kehittyminen voi pohjautua. Digitalisaatiota 
pidetään yhtenä nykypäivän megatrendeistä, eli erit-
täin moniulotteisesti ja erityisesti yhteiskunnallisesti 
vaikuttavana nousevana ilmiönä, jolla on laajoja vaiku-
tuksia kansallisiin ja globaaleihin talous- ja yhteiskunta-
järjestelmiin (Barrett ja Davidson 2008). 

Vaikka ICT:n kehittyminen ja tietoverkkojen globaa-
li levinneisyys on jo kymmeniä vuosia vanha ilmiö, on 
digitaalinen murros merkittävästi nopeutunut 2010-lu-
vulla. Erityisesti tämän voi nähdä taloudessa ja teolli-
suudessa, joissa toimivat yritykset panostavat voimak-
kaasti uusien älykkäiden ohjelmistojen, sensoreiden ja 
analyysikykyyn perustuvien tuotteiden, ohjausmene-
telmien ja automaation kehittämiseen (esim. Drath ja 
Horch 2014). Samalla uuteen liiketoimintaan on saatu 
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nostatettua jo eräänlainen yli-innostus eli hype. Tähän 
positiiviseen paineeseen liittyy omalta osaltaan myös 
talous- ja yhteiskuntajärjestelmien suunnalta tuleva 
paine. Esimerkiksi Saksa aloitti vuonna 2013 Industrie 
4.0 -hankkeen, missä tavoitellaan uutta kehitysaskelta 
valmistavan teollisuuden toiminnoissa, erityisesti val-
mistusteknologioiden kehityksessä. Suomessakin jul-
kinen tutkimus panostaa vahvasti älykkäiden koneiden 
kehittämiseen mm. TEKESin rahoituksen keinoin.

Digitalisaatiota ja sen eri ulottuvuuksia on käsitelty aka-
teemisessa kirjallisuudessa hajanaisesti. Tämä johtuu 
ehkä käsitteen moniulotteisuudesta ja nopeudesta, joka 
liitetään digitaalisen vallankumouksen eri osa-alueiden 
muutokseen. Esimerkkejä digitalisoiduista palveluista 
ja tuotteista ei ole vaikea löytää: kauppojen asiakase-
tu- ja bonuskorttijärjestelmät, verkko- ja mobiilipankit, 
sosiaalinen media, sähköiset sisällöt tai vaikkapa auto-
maattisesti optimoituvat tuulivoimapuistot tai ruuhka-
tietoja näyttävät navigaattorit. Jokaisen uuden palvelun 
myötä löytyy myös uusia käyttötapoja, joilla asioiden 
tekeminen muuttuu käyttäjälleen helpommaksi, mutta 
usein myös erilaiseksi. 

1.5 T UOTANNON JA T IETO- 
JÄRJESTELMIEN ROOLI  
KET TERYYDEN KEHIT TÄMISESSÄ

1.51 Resursseista strategisiin kyvykkyyksiin

Organisaatioiden ketteryyskeskustelun alkujuuri on 
tuotannon ja toimitusketjun järjestelyissä. On paikal-
laan käsitellä niitä ensin osana tuotantostrategista ajat-
telua. Tuotantostrategia on osa yrityksen kokonaisstra-
tegiaa, jossa määritellään liiketoiminnan strateginen 
suunta ja siihen liittyvät valinnat. Tuotannon ja toimi-
tusketjun osalta on tehtävä vastaavat yritysstrategian 
viitoittamat valinnat. Yritys voi keskittyä esimerkiksi 
kustannustehokkuuteen, laatuun, toimitusaikaan, luo-
tettavuuteen tai joustavuuteen. Hiljattain julkaistun 

tutkimuksen (Vesalainen 2010) mukaan nämä ovat kui-
tenkin ns. pintakerroksen ilmiöitä, joiden takaa on löy-
dettävä resurssit, kyvykkyydet, ydinkyvykkyydet ja dy-
naamiset kyvykkyydet, joiden varassa yritys menestyy 
(ks. tarkemmin kyvykkyystarkastelun neljä tasoa, Wang 
ja Ahmed 2007). Pelkät tuotantokompetenssit eivät 
kuitenkaan tähän riitä vaan tarvitaan myös asiakkuus-, 
kumppani- ja operaatioketteryyttä (Sambamurthy et 
al. 2003). Kokonaisten toimintamallien tai kyvykkyyk-
sien tunnistaminen jää Vesalaisen (2010) mukaan vielä 
usein organisaatioissa tekemättä, saati sitten strategis-
ten (dynaamisten) kyvykkyyksien tai ydinkyvykkyyksien 
hahmottelu. Tietotekniikan infrastruktuuri ja sen mah-
dollistamat prosessit voivat olla sekä jarruna että kiih-
dyttäjänä ketteryyden muodostumisessa.
 
1.52 Tuotantostrategia ja sen päätöksentekoalueet

Tuotantostrategia

Heikkilä ja Ketokivi (2005) määrittelevät tuotantostrate-
gian sisällön nelitasomallin tekijöiden avulla yrityksen 
strategiaprosessissa. Sisällössä määritellään se, miten 
nämä eri tasot liittyvät toisiinsa ja tukevat toisiaan. Tuo-
tantostrategiaprosessiin sisältyvät vastaavasti kaikki ne 
päätöksentekoprosessit, joilla tuotantostrategiaa halli-
taan päivittäisessä toiminnassa.
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Kuva 5. Tuotantostrategian määritelmä (Heikkilä ja Ketokivi 2005)

Heikkilä ja Ketokivi (2005) esittelevät tuotantostrategian 
sisällön nelitasomallin avulla, jossa eri strategiatasoilla 
on omat sisältönsä ja riippuvuudet toisistaan. Lisäksi 
määritelmässä on esitelty strategisen johtamisen malli. 

Tuotantostrategiaprosessi sisältää kaikki ne päätöksen-
tekoprosessit, joilla tuotantostrategiaa luodaan, muoka-
taan ja toteutetaan. Tällöin tuotanto on osana strategi-
sen suunnittelun prosessia. (Heikkilä ja Ketokivi 2005)

TUOTANTOSTRATEGIA

TUOTANTOSTRATEGIAN
SISÄLTÖ

TUOTANTOSTRATEGIA-
PROSESSI

TUOTANTOSTRATEGIAN
NELITASOMALLI

TUOTANNON STRATEGISEN 
JOHTAMISEN MALLI

TUOTANNON ROOLI 
STRATEGISESSA  

SUUNNITTELUSSA

PÄÄTÖKSENTEKO- 
PROSESSIT
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Kuva 6. Tuotantostrategian nelitasomalli (Heikkilä ja Ketokivi 2005)

Tuotantostrategian nelitasomallin osa-alueet ovat: 

• Ylin strategiataso (yrityksen strategia, corporate 
strategy)

• Liiketoimintataso (liiketoimintastrategia, business 
strategy)

• Toimintotaso (esim. myynti, markkinointi, talous-
hallinto ja T&K)

• Tuotantotaso

Yrityksen strategiatasolla pohditaan tuotannon osalta 
seuraavia kysymyksiä: 

• Kuinka tärkeinä yrityksen ylimmässä strategiassa 
pidetään tuotantoa ja sitä koskevia päätöksiä? 

• Onko tuotanto-osaamisella keskeistä roolia yrityk-
sen liiketoiminta-alueita valittaessa ja liiketoimin-
taa kehitettäessä?

YRITYKSEN YLIN STRATEGIA

LIIKETOIMINTASTRATEGIA

MYYNTI JA  
MARKKINOINTI

TUOTANTO  
(hankinta, valmistus  

ja jakelu)
TALOUSHALLINTO

T&K, TUOTESUUNNITTELU
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Näihin kysymyksiin ottaa kantaa yrityksen ylin johto-
ryhmä, joka yleensä käsittää yrityksen toimitusjohtajan 
ja johtoryhmän jäsenet. Strategisessa päätöksenteossa 
yleisimpiä päätöksiä ovat mm. diversifikaatiopäätökset 
eli päätökset siitä, millä toimialoilla yritys toimii. 
 
Yritykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään, jotka ovat:

1. Yritykset, jotka toimivat yhdellä toimialalla, jolloin 
yrityksen toiminta perustuu pääosin yhden tekno-
logiaosa-alueen hallintaan.

2. Yritykset, jotka toimivat useilla toisiinsa liittyvillä toi-
mialoilla, jolloin yrityksen toiminta perustuu usean 
teknologiaosa-alueen hallintaan, jotka yhdessä tu-
kevat koko yrityksen liiketoimintaa.

3. Yritykset, jotka toimivat useilla verrattain erilaisil-
la toimialoilla, jolloin yrityksen toiminta perustuu 
useiden eri liiketoimintamuotojen hallinnointiin.

Tuotanto-osaamisella on keskeinen osa kahdessa ensim-
mäisessä ryhmässä, mutta luonnollisesti se koskee myös 
kolmatta ryhmää. Yrityksen tulee diversifikaatiopäätök-
sen lisäksi määrittää vertikaalisen integraation aste, eli se, 
kuinka suuri osa koko arvoketjusta on yrityksen hallussa. 
Yrityksen ylimmän strategiatason päätöksenteossa mää-
ritellään tuotannon sijoittamista koskevat tekijät. Yrityk-
sissä, joissa tuotanto on keskeisessä roolissa, tuotannon 
sijaintipäätökset ovat johtoryhmän tärkeimpiä päätöksiä.

Liiketoimintatason strategiassa pohditaan seuraavia 
kysymyksiä:

• Mikä on tuotannon rooli liiketoimintatason ja yksit-
täisen liiketoimintayksikön strategiassa?

• Onko tuotannon rooli ainoastaan strategiaa toteut-
tava vai voiko se jopa muokata liiketoimintatason 
strategiaa?

Nämä kysymykset ovat myös relevantteja ylimmän eli 
strategisen tason keskusteluissa.   Suuret yritykset koos-

tuvat usein monesta liiketoimintayksiköstä, toimialasta 
tai liiketoiminta-aluettain muodostuneista organisaati-
oista. Pienillä ja keskisuurilla teollisuusyrityksillä liike-
toimintatason strategiat ovat vastaavasti osa yrityksen 
ylintä strategiaa, jolloin varsinaisia konsernitason stra-
tegioita ei välttämättä ole olemassa. Tämän tyyppisten 
yritysten keskeisimmät diversifikaatioita ja vertikaalista 
integraatiota koskevat päätökset tehdään liiketoimin-
tatasolla. Kilpailuedun etsiminen liiketoimintayksikön 
tuotteille ja palveluille toteutetaan liiketoimintastrate-
gian kautta, jolloin määritellään liiketoiminnan keskei-
set päämäärät ja se, miten valituilla markkinoilla kil-
paillaan. Tuotannon ollessa kilpailuedun näkökulmasta 
keskeistä, ovat liiketoimintayksikkötasolla tehtävät tuo-
tantopäätökset erittäin merkittävässä roolissa. 

Toimintotasolla eri prosessien välisen koordinoinnin 
osalta vastataan seuraaviin kysymyksiin:

• Miten tuotantoa johdetaan yhdessä teollisuusyri-
tyksen muiden toimintojen eli myynnin, markki-
noinnin, tutkimuksen ja kehityksen sekä taloushal-
linnon kanssa?

• Miten tuotannon ulkoistaneet yritykset hoitavat toi-
mintojen välisen integraation haasteet?

Näitä asioita pohditaan yleensä yhteistyössä liiketoimin-
tayksikön ja sen eri toimintoja edustavan keskijohdon 
kanssa. Jos samoja toimintoja käytetään samanaikaisesti 
useassa liiketoimintayksikössä, niin tulee eri liiketoimin-
tayksikköjen johtojäsenten ja myös yrityksen ylimmän 
johtoryhmän olla mukana näissä keskusteluissa. 

Liiketoiminta voidaan jakaa seuraaviin keskeisiin toi-
mintoihin: tuotanto, markkinointi, myynti, logistiikka, 
toiminnanjohtaminen, T&K ja taloushallinto. Tämä jako 
ei edellytä sitä, että yrityksen rakenne pitäisi organisoi-
da eri toimintojen mukaan, vaan organisaatiomuodos-
tus tulee tehdä enemmän kokonaisuudet huomioon 
ottaen. Eri toiminnot eivät välttämättä ole yrityksen si-
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säisiä vaan ne voivat olla myös ulkoistettuja. Tärkeää 
on kuitenkin, että toiminnot on integroitu ja niiden vä-
linen yhteistyö on saumatonta. Eri toimintoja tulee tar-
kastella ja mitata jatkuvasti, jotta voidaan valvoa niille 
määritettyjä tavoitteita. Lisäksi on tärkeää, että eri ta-
soilla on oikeanlaista ymmärrystä ja asiantuntemusta, 
jotta kokonaisuudet voidaan hahmottaa.

Tuotantotasolla pyritään vastaamaan seuraaviin kysy-
myksiin:

• Miten yksittäiset tuotantolaitokset ja toimitusketjut on 
organisoitu toteuttamaan liiketoimintatason strategiaa?

• Miten tuotantoyksiköt voivat tukea liiketoimintata-
son strategiaa?

Näitä asioita pohditaan tuotantoyksiköiden johtoryh-
missä, joissa on sekä liiketoiminnan että tuotannon 
asiantuntemusta, ja sen lisäksi myös työnjohtajatasol-
la sekä työtä suorittavalla tasolla. Usein yksittäisissä 
tuotantolaitoksissa huomio kohdistuu siihen, miten 
ne vastaavat ylemmän tason strategioiden haastei-
siin. Tuotantotasolla määritellään tuotantoprosessien 
tavoitteet ja se, miten tavoitteet voidaan saavuttaa 
päivittäisessä toiminnassa tuotannon organisoinnin, 
tuotantokäytäntöjen ja operatiivisen suorituskyvyn 

Kuva 7. Tuotannon strategisen johtamisen malli (Heikkilä ja Ketokivi 2005; Perälä, 2010)
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mittareiden avulla. Tuotantotason tarkastelun tulee 
tukea ylempien tasojen tarkastelua, mutta toisaalta 
tällä tasolla keskitytään ymmärtämään ja kehittämään 
nimenomaan tuotantoa.

Nämä neljä eri tasoa käsittelevät tuotantoa eri näkö-
kulmista, joissa eri ihmiset ottavat kantaa erilaisiin, 
tuotantoa koskeviin päätöksiin. Strategia suunnitellaan 
yleisesti ylemmillä tasoilla ja toteutetaan alemmilla ta-
soilla, kuitenkin siten, että kaikki tasot kuuluvat tasapai-
noisen tuotantostrategian hallintaan. Tasojen välisen 
vuorovaikutuksen hallinnan tulee olla ymmärretty sekä 
määritetty, jolloin organisaation strategiamuutokset 
voidaan toteuttaa hallitusti. Tuotantostrategian nelita-
somallin käsittelystä voimme huomata, että nämä neljä 
tasoa liittyvät hyvin vahvasti toisiin, jolloin niiden inte-
grointi muodostuu merkittäväksi tekijäksi. Tästä johtu-
en tasojen välisten vuorovaikutussuhteiden ymmärtä-
minen on tärkeää. 

Heikkilä ja Ketokivi (2005) ovat kehittäneet vuorovai-
kutussuhteiden tarkastelua varten viitekehyksen, joka 
painottaa tuotantostrategian eri osa-alueiden välisiä 
dynaamisia yhteyksiä. Seuraavaksi on esitelty viiteke-
hys, jota kutsutaan tuotannon strategisen johtamisen 
malliksi.

Ensimmäinen yhteys kuvastaa strategian ja tuotantojär-
jestelmän välistä linkkiä, jossa käsitellään strategia- ja 
liiketoimintatasojen yhteyttä toiminto- ja tuotantota-
soihin. Yhteys muodostuu erityisesti tuotantojärjestel-
mään, joka jaetaan käsitteellisesti kolmeen osaan:

1. Rakenteet ja organisaatio, joiden tekijöitä ovat 
tuotannon organisaatio, vertikaalisen integraation 
taso, tuotantovastuiden jakaminen, toimintatapo-
jen määrittely, raportointitavat sekä järjestelmien 
integraatiotaso.

2. Tuotantokäytännöt, jossa määritetään tuotannon 
kannalta keskeiset prosessit ja niiden ohjaus sekä 

tuotesuunnittelun toteuttaminen.
3. Resurssit ja teknologiat, joita yrityksen tulee käyt-

tää toiminnassaan. Yrityksen tulee miettiä myös 
ulkoistamisen taso ja asiantuntijoiden sijoittami-
nen.

Toinen yhteys on tuotantojärjestelmän ja operatiivisen 
suorituskyvyn välillä. Tällä yhteydellä on tarkoitus luo-
da ymmärrystä siitä, miten tuotantotason toiminnot 
tukevat liiketoimintatasoa ja liiketoimintayksikön kilpai-
lukykyä. Kolmas yhteys on operatiivisen suorituskyvyn 
ja kilpailuedun välillä. Tämä yhteys on usein yritysmaa-
ilmassa liian heikko, mutta jos yrityksellä on tuotanto 
ja operaatiot mukana strategiaprosessissa, niin tämä 
linkki voi olla vahva. Tässä yhteydessä tärkeitä tekijöitä 
ovat kilpailuedun muodostaminen ja tuotannon roo-
li.  Neljäs yhteys on tuotantoon perustuva kilpailukyky 
strategiaa muokkaavana tekijänä. Tässä yhteydessä 
tärkeitä tekijöitä ovat kilpailukyvyn kannalta kriittiset 
tekijät, tuotannon rooli kilpailukyvyn muodostumises-
sa, tuotannonkehittämisen suuntaus, kehityspotenti-
aalit sekä tuotanto-osaamisen hyödyntäminen muilla 
toimialoilla.
 
Tuotantostrategiasta on pääosin vastuussa yrityksen 
ylin johtoryhmä, jolloin johdolla on tärkeä rooli yrityk-
sen strategian suunnittelussa ja toteutuksessa. Vaikka 
yritys ei itse harjoittaisi tuotantoa, voi se silti olla hyvin 
riippuvainen tuotantostrategiasta omassa liikeympä-
ristössään, jolloin sen tulee ymmärtää sen strategiset 
vaikutukset toimintaansa.

Tuotantostrategia-ajattelun klassikkokirjoittaja Wheel-
wright (1984) on todennut, että tuotantoa käsittelevät 
päätökset koskevat seuraavia alueita:

• Kapasiteetti
• Työkalut
• Teknologia
• Vertikaalinen integraatio
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• Työvoima
• Laatu
• Tuotannon suunnittelu ja valvonta
• Organisointi

Miltenburg (2005) kuvaa taas tuotantoa erilaisina jär-
jestelminä seuraavasti:

• henkilöresurssit: osaamistaso, palkat, koulutus, 
palkkiopolitiikka ja työturvallisuus

• organisaation rakenne ja valvonta: työyhteisön 
suhteet, päätöksenteko, kulttuuri, toiminnan arvi-
ointi ja kannustejärjestelmät

• hankinta: vertikaalisen integraation määrä, toimit-
tajasuhteet, tuotantoverkon johtaminen ja valvonta

• tuotannon suunnittelu ja valvonta: säännöt ja tuki-
järjestelmät, tuotanto ja tukitoiminnot

• tuotantoteknologia: tuotantoprosessien ja –laitteis-
tojen tyyppi, automaation määrä, tuotantoproses-
sien osien yhteydet

• varustelu: paikka, koko, kohdistaminen ja muutos-
ten tyyppi ja ajoitus

Miltenburg (2005) ja Yusuf et al. (2003) luokittelevat tuo-
tantojärjestelmät tuotteiden (erilaisuus, määrä) ja tuo-
tannon rakenteen (layout, materiaalivirta) mukaisesti:

Kuva 8. Tuotantojärjestelmät tuot-
teiden ja tuotannon rakenteen mu-
kaan (Miltenburg 2005, Yusuf et al. 
2003)
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Tämän perusteella ns. pajatoiminnassa (job shop) 
tehdään useita erilaisia tuotteita muutamia jatkuvasti 
vaihtuvassa materiaalivirrassa ja toimintokohtaisella 
tuotantorakenteella. Eräajotyyppisessä (batch-flow) 
toiminnassa ohjataan erilaisilla pohjarakenteilla mate-
riaalivirtaa. 

Joustavien valmistusjärjestelmien (FMS, JVJ) ja juuri oi-
keaan tarpeeseen (JOT) -toiminnan parasta aluetta ovat 
joko operaattorihenkilöiden tai laitteiden ohjaamat 
linjatuotannot ja niiden materiaalivirrat (ks. Pesonen 
2010).

Jatkuvassa virrassa valmistetaan yhtä tuotetta suuret 
määrät hyvin tarkkaan suunnitellussa ja usein jäykässä 

tuotantorakenteessa. Tämä vastaa mielikuvaltaan lä-
hinnä klassista massatuotantoa.
 
1.6 MASSATUOTANNOSTA LEAN- 
TUOTANNON KAUT TA KET TERÄÄN  
T UOTANTOON
Asiakaskeskeisyyden ja nopeamman vasteajan kehit-
täminen ovat luoneet kehitysuran myös tuotantoajat-
telulle. Massatuotannon perustalta on liikuttu kohti 
jatkuvaa parantamista, lean-tuotantoa ja massaräätä-
löintiä. Ketterä (agile) tuotanto on näiden kehitysvaihei-
den tuottama uusi ajattelutapa. Alla Sharp et al. (1999) 
arvioivat massatuotannon, lean-tuotannon ja ketterän 
tuotannon eroja.

Taulukko 2. Massatuotannon, lean-tuotannon ja ketterän tuotannon erot (Sharp et al. 1999)

MASSA LEAN AGILE

Ajurit
□ Mittakaavaekonomia 
□ Vakaat markkinat 
□ Kysyntäpohjainen valmistus

□ Markkinat 
□ Hävikin ekonomia 
□ Ennustettavat markkinat 
□ Ennustepohjainen valmistus

□ Asiakas 
□ Erilaisuuden ekonomia 
□ Ei-ennustettavat markkinat 
□ Tilauspohjainen valmistus

Focus □ Laitteistot ja työkalut □ Teknologia ja järjestelmät □ Ihmiset ja tieto

Toimittajat

□ Monia 
□ Alhainen luottamus 
□ Ristiriitainen 
□ Liikesuhde

□ Muutamia
□ Korkea luottamus 
□ (Pitkäaikainen) 
□ Yhteistoiminnallinen

□ Valinta monista 
□ Korkea luottamus 
□ (Lyhytaikainen) 
□ Jaettu riski/voitto

Organisaatio □ Selvä työnjako 
□ Hierarkkinen

□ Tiimityö 
□ Matalampi organisaatio

□ Monitaitoinen työ 
□ Voimaistaminen

Tuote □ Muutama optio 
□ Vaihteleva laatu

□ Monta optiota 
□ Korkea laatu

□ Räätälöity 
□ Sopivuus käyttöön

Prosessi □ Kankea 
□ Työvoimavaltainen

□ Joustava 
□ Automatisoitu

□ Muokkautuva 
□ Tietopohjainen

Toimintatapa □ Autoritaarinen □ Hallinnoitu □ Johtajuus
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Ketterän tuotannon käsite esiintyi ensimmäisen ker-
ran 1990-luvun alussa Iacocca-instituutin ”21st Century 
Manufacturing Enterprise Strategy” -raportissa. Raportin 

mukaan kriittisiä valmistuksen haasteita olivat jatkuva 
muutos, nopea reagointi, laadun parannus ja sosiaali-
nen vastuu.

Kuva 9.  Ketterän tuotannon malli (Sharp et al. 1999)

IHMISET
• tietotyöläiset
• johdon tuki ja 

työntekijöiden 
valtuuttaminen

• valmennus / kou-
lutus

KETTERÄ TUOTANTO
Nopean reaktion tuotanto

Globaali tuotanto
Massaräätälöinti

Edistynyt tuottavuus ja laatu

MAHDOLLISTAJAT / PILARIT

KILPAILULLINEN PERUSTA

PERUSTA

STRATEGIAT
• virtuaalinen yritys
• toimitusketju
• rinnakkainen 

toiminta

TEKNOLOGIAT
• laitteistot ja työ-

kalut
• informaatiotek-

nologia

JÄRJESTELMÄT
• suunnittelu- ja 

tuotannonhallin-
tajärjestelmät

• integraatio ja tie-
tokannan hallinta

Jatkuva muutos, nopea reagointi, laadun kehittäminen,  
sosiaalinen vastuu, asiakaskeskeisyys

KANSAINVÄLINEN / KILPAILUKYKYINEN TUOTANTO
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Yleisesti hyväksyttyä määritelmää ei – edes noin 20 
vuoden tutkimuksen jälkeenkään – ole pystytty luo-
maan ketterän tuotannon (agile manufacturing) käsit-
teelle, mutta sen peruselementit ovat seuraavat (Yu-
suf et al. 2004, Jin-Hai et al. 2003)

• korkea laatu ja räätälöintiaste
• tuotteet ja palvelut ovat tietointensiivisiä ja tuotta-

vat lisäarvoa
• ydinkyvykkyyksien hyväksikäyttö
• sosiaalisten ja ympäristöasioiden huomiointi
• erilaisten teknologioiden yhdistävä hyväksikäyttö
• kyky vastata muutokseen ja epävarmuuteen
• yrityksen sisäinen ja yritysten välinen integraatio

Laadun ja räätälöitävyyden haasteet tulevat asiakas-
markkinoiden vaatimusten kasvusta. Tilauksen pohjal-
ta (Make-to-Order) käynnistyvät tuotantomallit lisään-
tyvät. Samalla myös pelkkä tuotteen valmistaminen 
laadukkaasti ei riitä, vaan tarvitaan tuotteen määritte-
lyyn ja ominaisuuksien kartoittamiseen liittyviä tukijär-
jestelmiä. Myös huollon, ylläpidon ja tuotteiden ominai-
suuksien lisääminen tuovat haasteita tietoprosessien 
hallinnalle. Mies ja CNC-kone eivät enää riitä nykyisessä 
kilpailussa, vaan pitää pystyä rakentamaan järjestelmi-
en, ihmisten ja prosessien ainutlaatuisia yhdistelmiä, 
osaamista ja ydinkyvykkyyksiä. ”Green Manufacturing” 
tai ”Competitive Sustainable Manufacturing” –opit oh-
jaavat yrityksiä mm. energiatehokkuuden, turvallisten 
materiaalien ja ympäristövaikutusten jatkuvaan huomi-
ointiin. Kilpailukyky muodostuu jatkossa sekä inhimillis-
ten järjestelmien että teknisten järjestelmien (tuotanto, 
logistiikka, IT) yhdistämisestä. Globaali ja sähköistyvä 
liiketoiminta edellyttää herkempää markkinoiden tun-
nistamista ja asiakaskohtaisten palvelumallien luontia. 
Samalla yritykset verkottuvat yhä kiivaammin ja kan-
sainvälisemmin, toimitusketjuista muodostuu toimitus-
ketjuyhteisöjä.

1.7 T EOLLINEN INTERNET  
JA DIGITAALISET ARTEFAKTIT
Teollinen internet (industrial internet) on teollisuudes-
sa yksi tämän hetken puhutuimmista digitalisaatioon 
liittyvistä murroksista niin Suomessa kuin globaalisti-
kin. Julkinen keskustelu teollisen internetin teknolo-
gisista ratkaisuista ja sen liike-elämälle aiheuttamis-
ta kehittymisen paineista sai vauhtia, kun General 
Electric (GE) julkaisi 2012 raportin Industrial Internet: 
Pushing the Boundaries of Minds and Machines (Evans 
ja Annunziata, 2012). GE otti jo vuosikymmenen alus-
sa suunnan näyttäjän roolin investoimalla miljardeja 
dollareita teollisen internetin teknologioiden tutki-
mukseen (Leber, 2012), jonka tuloksena saavutettu 
tuotto ylitti miljardin dollarin rajan 2014 (Trefis Team, 
2014). Teollisuusmaissa teollisen internetin tutkimus-
ta on vauhditettu monenlaisilla ohjelmilla, joista tun-
netuimpia lienee Saksan Industrie 4.0 -ohjelma, jos-
sa pyritään ratkaisemaan tulevaisuuden digitaalisen 
automaation ja ns. tulevaisuuden tehtaan haasteita. 
Suomessa mm. strategisen huippuosaamisen keskit-
tymä DIMECC koordinoi ohjelmissaan teolliseen inter-
netiin keskittyvää tutkimusta.

Käsite Internet of Things (esim. Yoo, 2010), joka on suo-
meksi käännetty asioiden internetiksi, on teolliseen 
internetiin verrattuna yleisemmän tason käsite. Ero-
tuksena teollisesta internetistä se sisältää myös kulut-
tajille suunnatut tuotteet ja palvelut, joita anturoimalla 
tuotetaan oheispalveluita ja uusia tuoteominaisuuksia. 
Teollisen internetin ja Internet of Things -käsitteiden li-
säksi käyttöön on noussut käsite Internet of Everything, 
kaiken netti (Vuorinen, 2014), jossa pyritään yhdiste-
lemään kuluttajien, yhteiskunnan ja teollisuuden in-
formaatio yhdeksi kokonaisuudeksi, eli näkökulma on 
vieläkin laajempi.

Teollinen internet edustaa digitalisaation eri osa-aluei-
den yhden tyyppistä konvergenssia (esim. Seppä et al. 
2005), jossa yhdistyy teknologinen kehitys erityisesti 
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verkkoinfrastruktuurin, sensorien, datan tallennustilan 
ja analytiikan osalta siihen, että ratkaisulla vaikutetaan 
teollisen valmistuksen tehokkuuteen ja ohjattavuuteen. 
Teollisen internetin pääpaino on teollisessa toiminnas-
sa syntyvällä informaatiolla ja sen avulla saavutetta-
valla ymmärryksellä. Sensoreiden, tiedonsiirtoväylän 
ja datan tallennustilan avulla käytettävästä koneesta 
tai valmistuksen prosessista kerätään informaatiota, 
jonka avulla voidaan ymmärtää, miten yksittäiset ko-
neet tai kokonaiset järjestelmät toimivat. Kehittynyt 
analytiikka, kuten tiedon louhinta tai koneoppiminen, 
tukee tämän ymmärryksen saavuttamista. Teollisen 
internetin ratkaisuihin kuuluu myös laitteistojen ohja-
us syntyneen ymmärryksen perusteella. Ymmärryksen 
tavoittelemisen taustalla on pyrkimys tehostaa järjes-
telmien toimintaa. Tämä tehostamisen tavoite voi olla 
luonnollisesti strategisen tai operatiivisen tason toimin-
taan vaikuttamista. Fyysisen prosessin ja tietojenkäsit-
telyn yhdistämisen ajatus ei luonnollisestikaan ole uusi. 
Sulautettuja järjestelmiä, joissa fyysisiä prosesseja ja 
tietojenkäsittelyä on yhdistetty yhdeksi järjestelmäksi, 
on hyödynnetty jo pitkään. Kuitenkin suuri osa tällaisis-
ta järjestelmistä on suljettuja siten, ettei niissä tapah-
tuva tietojenkäsittelyn kyvykkyys ole hyödynnettävissä 
järjestelmän ulkopuolella. Järjestelmien verkottuminen 
on se tekijä, joka aiheuttaa suuren muutoksen tällais-
ten järjestelmien kyvykkyyteen ja siihen logiikkaan, jolla 
näitä järjestelmiä tarkastellaan (Lee E., 2008).

Porter ja Heppelmann (2014) julkaisivat artikkelin, 
joka käsitteli asioiden internetin vaikutusta kilpailuun. 
Siinä he esittävät oletuksia sekä teollisen internetin 
luonteesta että siitä, miten se vaikuttaa arvoketjujen 
rakentumiseen. He esittävät, että teollisen internetin 
älykkäät, verkottuneet tuotteet tarjoavat eksponen-
tiaalisesti laajenevia mahdollisuuksia toteuttaa uutta 
toiminnallisuutta, parempaa luotettavuutta, huomat-
tavasti korkeampaa käyttöastetta ja kyvykkyyksiä, jotka 
ylittävät perinteisen tuotteen rajat (Porter ja Heppel-
mannn 2014). 

Tuotteiden muuttuminen informaatiointensiivisiksi 
muuttaa myös arvoketjuja ja pakottaa yritykset ajatte-
lemaan uudelleen sisäisen toimintansa. Yhtenä mer-
kittävänä vaikutuksena he esittävät, että yritykset jou-
tuvat pohtimaan uudelleen sen, mitä liiketoimintaa ne 
ylipäätään harjoittavat. Porter ja Heppelmann pohjus-
tavat ajatustaan sillä, että asioiden internet ei ole ko-
vin helposti ymmärrettävä termi eikä varsinkaan auta 
ymmärtämään ilmiötä ja sen vaikutuksia. Heidän mu-
kaansa kyse ei ole internetistä, vaan ”asioiden” muut-
tuvasta luonteesta. Tämä muuttuva luonne on ”asioi-
hin” yhdistetty informaation ulottuvuus eli digitaalinen 
artefakti, joka kuvaa tuotteen sen hetkistä tilaa ja sen 
muuttuvuutta, vaikka he eivät sitä mainitsekaan (In-
galsuo 2015). Porterin mukaan älykkäät verkottuneet 
tuotteet koostuvat kolmesta ydinelementistä: fyysises-
tä komponentista, älykkäästä komponentista ja verk-
kokomponentista. Älykkäät komponentit vahvistavat 
fyysisten komponenttien suorituskykyä ja arvoa samal-
la tavalla kuin verkkokomponentti vahvistaa älykkään 
komponentin suorituskykyä ja arvoa. Fyysisellä kompo-
nentilla Porter tarkoittaa perinteistä fyysistä tuotetta, 
kuten autoa tai vaikka autonrengasta. Älykomponentti 
koostuu sensoreista, mikroprosessorista, tiedon varas-
tointitilasta, laitteen ohjausyksiköstä, ohjelmistosta ja 
tyypillisesti sulautetusta käyttöjärjestelmästä ja käyttö-
liittymästä. Verkkokomponentti sisältää langattomaan 
tai langalliseen tiedonsiirtoon tarvittavat osat, esimer-
kiksi antennin ja protokollat.

GE:n raportissa (Evans ja Annunziata, 2012) esitetään 
yleisempi näkemys teollisen internetin ratkaisuihin 
vaadittavista elementeistä. Siinä esitetään pääelemen-
teiksi älykkäät koneet, kehittynyt analytiikka ja ihmiset 
työssä. Älykkäät koneet koostuvat kehittyneistä sen-
soreista, ohjausyksiköistä sekä ohjelmistoista. Kehit-
tynyt analytiikka taas tuottaa ymmärrystä siitä, miten 
laite toimii ja mahdollistaa laitteiden vuorovaikutuksen 
muiden järjestelmien kanssa. Työssä olevia ihmisiä 
taas tuetaan älykkäämmällä suunnittelulla, operoinnil-
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Kuva 10. Teollisen internetin teknologiat (muokattu Porter ja Heppelmann 2014)

Älykkäät tuotesovellukset
Ulkoisilla palvelimilla toimivat ohjelmistosovellukset, joilla 
ohjataan tuotetoimintojen valvontaa, kontrollointia, opti-

mointia ja autonomista toimintaa.

Säännöt / Analytiikka
Säännöt, liiketoimintalogiikka ja tietomassojen (big data) 

analysoinnin ominaisuudet, jotka sisältyvät tuotetoimintojen 
algoritmeihin ja paljastavat uusia havaintoja tuotteesta.

Sovellusalusta
Sovellusten kehitys- ja toteutusympäristö, jonka avulla luodaan 

nopeasti älykkäitä ja yhteen liittyviä liiketoimintasovelluksia, 
jotka hyödyntävät dataa, visualisointia ja ajonaikaisia työkaluja.

Tuotetietojen tietokanta
Big data -tietokantaohjelma, joka mahdollistaa tuotteen 

sekä reaaliaikaisten että historiatietojen yhteen liittämisen, 
normalisoinnin ja hallinnan.

Verkoston tiedonsiirrot
Protokollat, jotka mahdollistavat tuotteen ja pilven välisen 

tiedonsiirron.

Tuoteohjelmisto
Sulautettu käyttöjärjestelmä, sisäinen ohjelmistosovellus, paran-
nettu käyttöliittymä ja tuotteenhallintaan liittyvät komponentit.

YHTEYDET

TUOTE

Identiteet-
ti ja turval-
lisuus
 
Työkalut,  
joilla 
hallitaan 
käyttäjän 
tunnistusta 
ja järjestel-
mään  
pääsyä 
sekä turva-
taan tuote, 
yhteydet ja 
tuotepilven 
eri kerrok-
set.

Ulkoiset 
tietoläh-
teet
 
Portti ulkoi-
sille tieto-
lähteille 
kuten sää- 
ja liikenne-
tiedoille, 
kulutus- ja 
energiapro-
sessin  
tiedoille  
sekä  
sosiaalisen 
median ja 
geokartoi-
tustiedoille, 
jotka kerto-
vat tuotteen 
potentiaa-
lista toimia.

Integrointi 
liiketoi-
minnan 
järjestel-
miin
 
Työkalut, 
joilla inte-
groidaan 
tietoja 
älykkäistä, 
yhteen 
liitetyistä 
tuotteista 
liiketoimin-
nan järjes-
telmiin  
kuten ERP, 
CRM ja 
PLM.

Fyysinen tuote
Sulautetut sensorit, prosessorit ja yhteysportti / antenni, jotka täy-
dentävät perinteistä mekaniikkaa ja elektronisia komponentteja.

TUOTEPILVI
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la ja huollettavuudella, jolloin saavutetaan palveluille 
parempi laatu ja käytön turvallisuus. Teknisesti rat-
kaisujen voi siis nähdä perusmuodossaan koostuvan 
laitteisiin liittyvistä antureista ja paikallisen tiedon kä-
sittelyyn soveltuvasta päätelaitteesta, ohjausyksiköstä, 
tiedonsiirtoväylästä, datavarastosta sekä kehittyneestä 
analyysikyvykkyydestä. Yksittäisestä laitteesta voidaan 
kerätä laitteen toimintaan liittyvää dataa, hyödyntää 
sitä päätöksenteossa ja ohjata laitteen toimintaa. Ana-
lytiikka koostuu esim. tiedon louhinnasta, koneoppi-
misesta, ohjaukseen liittyvistä algoritmeista ja tiedon 
visualisoinnista. Kuvassa 10. alla esitetään Porterin ja 
Heppelmann’in mukaan teollisen internetin teknisen 
infrastruktuurin elementtejä. Mallissa on myös tekno-
logisen perusratkaisun lisäksi integraatiot muihin liike-
toiminnan tietojärjestelmiin, kuten toiminnanohjaus-
järjestelmään, tuotetiedon hallintaan ja asiakkuuksien 
hallintajärjestelmiin. Tätä näkemystä voi täydentää 
ottamalla mukaan yritysverkoston tietojärjestelmäin-
tegraatiot, jotka ovat teollisen internetin toteutuksissa 
tyypillisiä.

Kehittynyt analytiikka on teollisen internetin ratkaisuis-
sa merkittävässä roolissa. Porter ja Heppelmann jaka-
vatkin analytiikan tuotteeseen liittyvään valvontaan ja 
ohjaukseen liittyviin toimintoihin (jotka voivat olla au-
tomaattisia), tuotedatan analytiikkaan sekä sovellus-
alustaan, jonka avulla datan muokkaus ja visualisointi 
tapahtuu. Tiedon louhinta suurista datamassoista voi 
tuoda esille laitteen tai kokonaisen järjestelmän toi-
minnasta riippuvuuksia, jotka muutoin jäisivät huomi-
oimatta. Koneoppiminen laajentaa tiedonlouhinnan 
tehokkuutta ja siirtää riippuvuuksien tunnistamiseen 
liittyviä tehtäviä tietokoneen hoidettavaksi. Teollisen 
internetin ratkaisut eivät rajaudu pelkästään digitaali-
seen automaatioon, joka voidaan saavuttaa sensoreilla 
ja älykkäillä ohjausjärjestelmillä, vaan tietojärjestelmillä 
ja niiden välisellä integraatiolla sekä organisaatioiden 
rajat ylittävillä järjestelmillä on merkittävä rooli. Tie-
tojärjestelmien näkökulmasta katsottuna teollinen 

internet lisää koneiden tuottamaa informaatiota liike-
toiminnan prosesseihin ja näin lisää ja muokkaa liike-
toiminnan automaatiota. 

Suomessa teollinen internet on saanut merkittävästi 
julkisuutta muutaman edellisen vuoden aikana, ja teol-
listen yritysten toteuttamista ratkaisuista löytyy hyviä 
esimerkkejä. Esimerkiksi nosturivalmistaja Konecranes 
ja moottorivalmistaja Wärtsilä ovat molemmat kehittä-
neet uusia anturointiin sekä datan käsittelyyn ja analy-
sointiin perustuvia ratkaisuja, jotka tiivistävät laitteiden 
käyttäjän ja valmistajan välistä suhdetta. Tämän kirjan 
case-esimerkeissä on esitelty myös pk-case Mechwi-
se Oy, joka kuvaa uuden liiketoiminnan rakentamista 
start-up-yrityksen näkökulmasta.
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2.1 VERKOSTOJEN KEHIT TYMINEN

V iimeisen kahden vuosikymmenen aikana 
tutkimus ja keskustelu yritysverkostoista 
ja –klustereista sekä myöhemmin ekosys-
teemeistä on lisääntynyt runsaasti. Valko-
kari (2009) on kuvannut hyvin verkosto-
ajattelun erilaisia lähtökohtia. Oheisesta 

taulukosta huomaamme, kuinka monella eri tavalla 
yritysverkostoja voidaan kuvata ja tutkia.

Tässä kirjassa pääpaino on liikkeenjohdon teoreettisis-
sa malleissa ja niihin perustuvassa tarkastelussa.

Yritykset toimivat erityyppisissä verkostoissa yhteis-
työssä. Yhteistyö yritysverkostoissa voidaan jakaa nel-
jään ideaalityyppiin. Esimerkiksi Jarillo (1988, 1993) ku-
vaa näistä tyypeistä kaksi ensimmäistä, joiden lisäksi 
Kestilä et al. (2007) esittivät teorian käsittämään neljä 
erilaista verkostotyyppiä (Kestilä et al. 2007):

2 .  YRIT YSVERKOST OILLA MONIPUOLISEMPIA  
ARVONT UOT ANT OMALLEJA

Taulukko 3. Yritysverkostojen tutkimuksen teoreettiset taustat Valkokari (2009) mukaan

TALOUSTEORIAT
Resurssiriippuvuusteoria 
Transaktiokustannusteoria 
Peliteoria

Pfeffer ja Salancik 1978 
Coase 1937, Williamson 1975 ja 1985 
Treynor 1999

SOSIAALIPSYKOLOGIAN TEORIAT
Sosiaalisen vaihdannan teoria
Sosiaalisten verkostojen teoria
Sosiaalisen pääoman teoria
Verkostojen oppiminen

Emerson 1981
Granowetter 1985, Burt 1992
Nahapiet ja Ghoshal 1998
Lane ja Lubatkin 1998, Knight 2002

LIIKKEENJOHDON TEORIAT
Resurssiperusteinen teoria 
Tietoperusteinen teoria 
Teollisten verkostojen teoria 
Strategisten verkostojen teoria 
Arvoverkostojen teoria  

Penrose 1959, Hamel ja Prahalad 1994
Grant 1996, Grant ja Baden-fuller 1995 ja 2004
Ford 1980, Håkansson ja Johansson 1992
Jarillo 1993, Hyötyläinen 2000
Stabell ja Fjeldstad 1998, Möller ja Svahn 2003
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• Klaani-tyypin yritysverkosto, jossa yhteistyö perus-
tuu sosiaalisiin siteisiin ja henkilökohtaisiin kontak-
teihin. 

• Virkavalta-tyyppinen hierarkkinen yritysverkosto, 
joka on riippuvainen yhdestä vahvasta koordinoi-
vasta verkon jäsenestä. Tällainen jäsen on yleensä 
päähankkija. 

• Markkinatyyppinen ja sopimusluontoinen yritys-
verkko, jossa yhteistyö saavutetaan neuvottelujen 
ja toimeenpantujen sopimusten avulla. 

• Strategiapainotteinen pitkäaikainen yritysverkosto, 
jossa strategiaprosessi pohjautuu organisaatioiden 
väliseen yhteistyöhön ja luottamukseen.

Vuorovaikutus näiden yritysverkostojen johtamismeka-
nismien välillä on saanut aikaan keskustelua aiheesta, 
miten jako tulisi tehdä. Adler (2001) esittää jaon pe-
rusteeksi markkinoiden muutokset, hierarkkisen auk-

toriteetin ja yhteisön luottamuksen. Mikäli yrityksen 
liiketoimintakenttä ei edellytä muutosvalmiutta, niin 
toimintaa voidaan harjoittaa hyvinkin kahden ensim-
mäisen esitetyn tyypin avulla. Toisaalta liiketoiminnan 
prosessien kehittämisen kannalta vahvasta yhteistyö-
pohjasta on yleensä hyötyä. 

Yritysverkoston ketteryyden kannalta parhaat vaih-
toehdot ovat kolmas ja neljäs tyyppi, joiden toiminta-
suunnitelmissa tai strategiassa on määritelty verkoston 
hallintaprosessi. Ensimmäisessä tyypissä yritysverkolla 
ei ole yhteisiä strategiaprosesseja, jolloin ketteryyt-
tä voi esiintyä ainoastaan yritysten ydinkyvykkyyksien 
perusteella. Toisaalta esimerkiksi tietojärjestelmien 
yhteensopivuutta ei todennäköisesti ole, jolloin kette-
ryyden edellyttämä toiminta on varsin vaikea toteuttaa. 
Toisessa tyypissä saattaa olla vahva päähankkija, joka 
määrittää miten prosessit tulee tehdä yritysverkossa. 

Kuva 11. Yritysverkostot ja niiden yhteistyön syvyys (muokattu Kestilä et al. 2007)
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Tämä voi aiheuttaa ongelmia yhteistyössä ja sitoutumi-
sessa, jolloin prosessien yhteensovittaminen voi muo-
dostua haasteelliseksi (Kestilä et al. 2007).

Yritysverkoston yhteistyön lisäämiseksi vaaditaan eri-
tyisesti luottamuksen rakentamista.  Luottamuksen 
luomiseksi verkostossa yritysten tulee siis syventää yh-
teistyötä, jolloin voidaan kehittää toimintamalleja, joi-
den avulla voidaan päästä seuraavan tyypin yritysver-
kostomalliin. Tällöin yritysverkoston strategiaprosessi 
kehittyy ja ketteryys mahdollistuu. 

Yritysverkkoja voidaan tarkastella myös jakamalla 
yritysten väliset suhteet etäiseen ja syvälliseen yh-
teistyöhön. Etäisillä suhteilla tarkoitetaan perinteisiä 
markkinasuhteita, joissa toimittajat valitaan jatkuvan 
hintakilpailuttamisen avulla. Liikesuhteet ovat tällaisis-
sa verkoissa yleensä lyhytkestoisia ja pelkästään hin-
taan perustuvia. Syvälliseen yhteistyöhön perustuvissa 
liikesuhteissa tärkeitä tekijöitä ovat keskinäinen luot-
tamus, pitkäaikaiset liikesuhteet, laaja tiedonvaihto ja 
ongelmien ratkaiseminen yhteistyössä. 

Vasemmanpuoleisella verkolla on vain etäisiä suhteita, 
jolloin yrityksillä ei ole markkinaperusteisten tuottei-
den tai palvelujen vaihtamisen lisäksi minkäänlaista 
yhteistyötä. Tällaista yrityskokonaisuutta voidaan kut-
sua enintään toimitusketjuksi, kun taas syvällisemmän 
yhteistyön tuloksena syntyvää yrityskokonaisuutta voi-
daan kutsua yritysverkostoksi. Keskimmäinen verkosto 
kuvaa sekä etäisiä että syvälliseen yhteistyöhön pe-
rustuvia liikesuhteita. Oikeanpuoleisessa verkostossa 
taas kaikki suhteet perustuvat syvälliseen yhteistyöhön 
(Uzzi 1997). Näiden tyyppien joukosta keskimmäisellä 
on realistisimmat kyvykkyydet toimia ketterästi. Tässä 
tyypissä voidaan keskittyä ydinkyvykkyyksiin yritysver-
kon jäsenten välillä. Vähemmän tärkeät, mutta pakol-
liset kumppanit voidaan pitää mukana, mutta niiden 
kanssa ei tarvitse tehdä syvää yhteistyötä, jolloin ei käy-
tetä turhia resursseja toimintamallien kehittämiseen. 

2.2 VERKOSTOJEN KYVYKKYYDET  
JA ARVONTUOTANTO

2.21 Erilaiset arvontuotantoverkostot

Möller et al. (2005) mukaan yritysverkostot voidaan ja-
kaa arvontuotantotapansa mukaisesti kolmeen erilai-
seen verkostoon

• Vakaat, selkeät arvojärjestelmät (perusliiketoimin-
taverkko), joiden toimijat ja teknologia tunnetaan, 
niiden liiketoimintamallit ovat tunnettuja ja ne ta-
voittelevat tehokkuutta (esim. vakiintunut  valmis-
tava perusteollisuus, kuten IKEA).

• Vakiintuneiden, tunnettujen arvojärjestelmien ke-
hittäminen (liiketoimintaa uudistavat yritysverkot), 
joita kehitetään paikallisesti portaittaisten paran-
nusten avulla. Arvojärjestelmän fokus on tuotan-
nollisen, logistisen tai johtamisjärjestelmän ke-
hittämisessä, tai esimerkiksi loppuhyödykkeisiin 
kohdistuvissa parannuksissa (esim. uudistuva tek-
nologiateollisuus, kuten Nokia).

• Muotoutumassa olevat arvojärjestelmät (uutta lii-
ketoimintaa luovat yritysverkot), joissa fokus on uu-
sien tuotteiden, liiketoimintakonseptien, teknolo-
gioiden kehittämisessä. Arvojärjestelmällä haetaan 
sekä radikaaleja muutoksia olemassa oleviin toi-
mintatapoihin että uusien arvojärjestelmien kehit-
tämistä ja uusia toimintamalleja (kokonaan uudet 
ja muotoutuvat toimialat, kuten media, tele- ja si-
sältöliiketoiminnan konvergenssialat, peliteollisuus 
kuten Supercell).

Arvojärjestelmien jaon mukaan voidaan siis jaotella 
yritysverkostotyypit. Seuraavassa on havainnollistettu 
edellisten arvojärjestelmien arvon tuottoa ja yritysver-
kon kyvykkyyttä. 
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Kuva 12. Arvon tuottaminen ja yritysverkon kyvykkyys (mukailtu Möller et al. 2005)
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Erityyppiset yritysverkostot edellyttävät erilaista liikkeen-
johdollista osaamista ja kyvykkyyttä.  Rivillä 1 kuvataan 
verkostotyyppi ja rivillä 2 verkon arvontuotantotapa. Rivil-
lä 3 kuvataan kunkin verkostotyypin tyypilliset tavoitteet. 
Riveillä 4 ja 5 esitetään johtamiskyvykkyydet, joista rivi 4 
luettelee varsinaisesti yritysverkoston johtamisessa tarvit-
tavia kyvykkyyksiä, kun taas rivi 5 esittelee perinteisempiä 
yritysten ja sen sidosryhmien dynaamisia kyvykkyyksiä. 

Kyvykkyydet ovat sitä kompleksisempia, mitä enem-
män oikealla ne kuvassa ovat. Lisäksi mallissa olete-
taan, että vasemmalla olevien kyvykkyyksien tulee olla 
esivaatimuksina oikealla oleville. Todellisuudessa näin 
ideaalisia yritysverkkoja on vaikea löytää, koska kaikki 
arvojärjestelmät ovat enemmän tai vähemmän edellä 
mainittujen tekijöiden yhdistelmiä. Ei ole siis olemas-
sa täydellisesti määriteltyjä – eikä määrittelemättömiä 
– järjestelmiä, vaan yritysverkostossa voi olla ominai-
suuksia kaikista esitellyistä arvojärjestelmätyypeistä. 
Möller ja Rajala (2007 ja 2009) laajensivat edellistä tyy-
pittelyä mm. arvojärjestelmäjatkumolla ja erilaisten lii-
ketoimintaverkkojen tyypittelyllä.

Yritysverkoston ns. oikea johtamistapa on haaste, kos-
ka erityyppiset verkostot vaativat erilaista johtamista-
paa. Jotta yritysverkko voitaisiin saada strategisesti ket-
teräksi, tulee tunnistaa verkon perustyypit ja määrittää 
arvontuottamisjärjestelmä, jonka avulla voidaan tukea 
liiketoimintaprosesseja. 

2.22 Arvoketjuista arvoverkostoihin

Organisaatioiden lisäarvo ja niiden tavoittelema kil-
pailuetu löytyy jatkossa yhä laajemmin eri organisaa-
tioiden välisestä, rajoja ylittävästä yhteistoiminnasta. 
Tämä asettaa uusia haasteita sekä ICT- infrastruktuurin 
että liiketoiminnan yhteisten ydinprosessien kehityk-
selle. Lisäarvoa asiakkaille voidaan tuottaa erilaisilla 
liiketoimintamalleilla; arvoketjuilla, -pajoilla ja -verkoilla 
(Stabell ja Fjeldstad 1998, Pulkkinen et al. 2005).

Arvoketjuajattelu soveltuu hyvin teolliseen toimin-
taympäristöön, jossa valmistetaan ja kuljetetaan tuot-
teita yritykseltä toiselle. Monilla toimialoilla palvelun 
ja asiakasvuorovaikutuksen merkitys on voimakkaasti 
lisääntynyt, joten tarvitaan uusia liiketoimintamalleja 
ja niiden johtamista, kuten arvopajoja ja arvoverkkoja. 
Tuotteen laadukas valmistus tai sen tehokas logistinen 
siirto eivät yksinään riitä tuottamaan lisäarvoa. Niistä 
on muotoutunut vain välttämättömiä, mutta sinänsä 
kilpailuetua tuottamattomia osatekijöitä. Myös perin-
teinen alihankinta on muuttunut palveluliiketoiminnak-
si ja myös ongelmanratkaisutoiminnaksi, joka edellyt-
tää osaamista, joustavuutta ja erilaisten teknologioiden 
hallintaa. Globaalisti hajautettu tuotanto on monen 
yrityksen avainhaaste tämän hetken taloudellisessa ke-
hityksessä (esim. Tuokko 2006). Eurooppalaisen teolli-
sen yhteistyöryhmän Manufuture’n Visio 2020 mukaan 
”valmistus muuttuu yhä enemmän palvelukeskeisem-
mäksi, jolloin palveluorientaatio ja kasvavat asiakaso-
dotukset vaikuttavat tuotannon kilpailulliseen organi-
sointiin, arvoketjun hallintaan ja asiakassuhteisiin niin 
kuin myös itse palveluihin.” (MANUFUTURE 2004) 

Lisääntynyt asiakasintegraatio ja tiukemmat toimitus-
ajat luovat uudet haasteet toimitusketjuyhteisölle ja 
sen tietoon perustuvalle yhteistoiminnalle (Mäkipää et 
al. 2010). Kun yhteisöllisiä prosesseja ja toimintamalleja 
luodaan asiakasorientoituneesti ja osaamispohjaisesti, 
rakennetaan osaamisverkostoja (knowledge networks, 
Ruohonen et al. 2006). Osaamisverkostossa asiakkaat, 
toimittajat ja päävalmistajat jakavat osaamistaan pa-
remman liiketoiminnan ja toimitusketjuyhteisön erin-
omaisuuden kehittämiseksi. Majurin ja Nisulan (2007) 
avaintoimittajakartoituksen mukaan myös toimitta-
jayritysten kiinnostus vuorovaikutussuhteiden kehittä-
miseen on suuri. Kiinnostukset kohdistuvat mm. stra-
tegian muodostukseen, yhteisten kehitysresurssien 
hankintaan ja kokonaisuuksien hallintaan, kuten kus-
tannusrakenteisiin, logistiikkaan ja tietojärjestelmiin.



36

Kuva 13. Toimitusketjujen ulottuvuuden (reach) ja skaalan (range) analyysi (Yusuf et al. 2004)

Kuva 14. Toimitusketjujen kypsyyden kolme ulottuvuutta ja tasoa (Venktraman ja Henderson 1998)
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Tietojärjestelmien kehityksessä tämä tarkoittaa paino-
pisteen siirtymistä yrityksen sisäisistä kehityshankkeis-
ta kohti asiakas- ja toimittajajärjestelmiä (Venkatraman 
ja Henderson 1998, Yusuf et al. 2003). Asiakashallin-
nan, toimitusketjujärjestelmien ja osaamisen hallinnan 
(knowledge management systems) merkitys korostuu 
tässä muutoksessa. Samalla kuitenkin riski järjestelmi-
en jäykistymisestä aiemmin omaksutun liiketoiminta-
mallin mukaiseksi kasvaa, koska verkostojärjestelmien 
kehittäminen edellyttää kaikkien verkosto-osapuolien 
yhteistä näkemystä ja myös resurssipanostusta. 

Asiakashallinnan painopiste siirtyy yksittäisten asia-
kassuhteiden hallinnasta kohti asiakas- ja asiantun-
tijayhteisöjen hallintaa. Erilaiset verkostojärjestelmät 
ja jopa sosiaalisen tietojenkäsittelyn sovellukset ovat 
teollisuudessa kehittämisen kohteena. Liiketoiminnan 
resursseja pyritään hyödyntämään koalitiossa, esim. 
ulkoistamisen ja prosessiomistajuuksien avulla. Tieto 
ja osaaminen nousevat näin keskiöön. Erityisesti tuo-
tekehityksessä, tuotannon organisoinnissa ja asiakas-
markkinoiden muutoksen seurannassa on pystyttävä 
oppimaan muilta ja samalla jakamaan omaa osaamis-
taan.

2.3 STRATEGINEN KET TERYYS  
OSANA STRATEGIAA, T UOTANTOA  
JA TOIMITUSKETJUA
Ketteryyttä on liikkeenjohdon kirjallisuudessa käsitelty 
monesta eri näkökulmasta. Olemme edellä kuvanneet 
ilmiötä osana tuotantoajattelun kehittymistä, toimitus-
ketjun kehittäjänä ja tietojärjestelmien ominaisuute-
na. Seuraavassa kuvaamme ketteryyttä osana strate-
gia-ajattelua (Doz ja Kosonen 2008).

Kysynnän ja markkinoiden muuttuessa yritysten ver-
koston on kyettävä organisoitumaan ja vastaamaan 
ketterästi muuttuviin olosuhteisiin. Erityisesti tuotan-
toverkostolle tyypilliset kysynnän vaihtelut ja varsin-
kin variaatioiden, eli kysynnän kohteiden muutokset, 

aiheuttavat ongelmia. Tämän huomaamme yleensä 
taantuman merkkien uhatessa.

Asiakaskohtaisessa tuotannossa on haasteellista en-
nustaa etukäteen muuten kuin olemassa olevan tilaus-
kannan perusteella, mihin kysyntä tulee lähiaikoina 
kohdistumaan. Tällöin kyseeseen tulee lähinnä pitkällä 
aikavälillä tapahtuvat tuotantokapasiteetin varaukset. 
Ongelmia syntyy, kun kysyntä painottuu niin, että jokin 
yksittäinen toimittaja ylikuormittuu kysynnän kohdis-
tuessa juuri hänen toimittamiinsa komponentteihin, 
moduuleihin ja/tai toiminnallisuuteen.  Päämiesten nä-
kökulmasta tämä ongelma esiintyy erityisesti toimitta-
jaketjun toisella portaalla (2nd tier), jonne esimerkiksi 
päämiehen toimittamat ennusteet tulevasta kysynnäs-
tä eivät ulotu. Toisaalta kyse on myös vapaaseen kapa-
siteettiin investoimisesta toimitusverkoston eri tasoilla, 
mihin esimerkiksi yksittäisellä komponenttitoimittajal-
la ei ole välttämättä minkäänlaista halukkuutta ilman 
takuita kapasiteetin käytöstä. Lopputuotteen kannalta 
toimitusaika ja kustannukset saattavat karata, kun ke-
nelläkään ei ole kokonaisnäkemystä hajautetun tuotan-
non osien vaikutuksesta lopputuotteeseen. 

Kompleksisessa toimittajaverkostossa toimitusajan ja 
kustannusten optimointi edellyttää verkostotasoista 
tarkastelua ja eri osapuolien yhteisymmärrystä koko 
verkoston toiminnan optimoimisen ehdoista. Verkosto-
tasoisena ilmiönä tämä tarkoittaa kehitystyötä 1) asiakas- 
ohjautuvassa suunnittelussa ja valmistuksessa, kuten  
yhteissuunnittelu ja massaräätälöinti verkostossa, 2) 
joustavassa  tuotannossa, kuten ketterien menetelmien 
käyttö sekä 3) asiakasstrategian ja vaativamman hankin-
tatoimen yhdistämisessä, kuten valikoiva ulkoistaminen.

2.4 STRATEGISEN KET TERYYDEN EDEL-
LYT TÄMÄT KYVYKKYYDET
Seuraava haasteellinen vaihe arvonluomisen kehittämi-
sessä on strategisen ketteryyden kehittäminen verkos-
toissa, ts. strategiset osaamisverkostot. Määritelmän 
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mukaan strategisessa ketteryydessä pyritään yhdistä-
mään pienille yrityksille tyypillinen nopeus ja jousta-
vuus ja suurille yrityksille ominainen vääntövoima, jolla 
sidotaan resursseja tietyn päämäärän saavuttamiseksi 
(Kosonen ja Doz 2006, 2008).

Doz ja Kosonen määrittelevät strategisen ketteryyden 
organisaation kolmeksi ns. ”metakyvykkyydeksi”:
• strategiseksi herkkyydeksi, jossa strategisten näke-

mysten terävyys, läsnäolo ja huomiokyky korostu-
vat,

• resurssien joustavuudeksi, jossa kyky rakentaa uu-
delleen yrityksen liiketoimintaa ja käyttää resursse-
ja nopeasti korostuvat sekä 

• johtotiimin voimakkaaksi sitoutumiseksi, jossa joh-
don kyky nopeisiin, rohkeisiin päätöksiin - jäämättä 
kiinni poliittiseen peliin (win-lose) - korostuu.

Nämä metakyvykkyydet ovat lähellä Vesalaisen (2010) 
mainitsemia dynaamisten kyvykkyyksien kategorioita 
eli kykyä:

• mukautua (adaptation capability)
• hankkia ja sulauttaa tietoa (absorption capability) ja
• luoda innovaatioita (innovation capability)

Hollantilaisen ketteryystutkijan van Oosterhout’in 
(2010, 18-19) mukaan organisaatiot rakentavat organi-
saatioihinsa ketteryyttä tiettyjen tapahtumien varalle, 
jotka voivat muuttaa voimakkaasti organisaation toi-
mintaa. Näitä ovat:

• Katastrofit 
› maanjäristys, tulva yms. luonnonmullistus

• Sosiaaliset ja lainsäädännölliset muutokset 
› lakimuutos, kilpailun vapautus

• Liiketoimintaverkon muutokset 
› fuusiot, yritysostot, partneroituminen

• Kilpailuympäristön muutokset
› kustannuspaine, kilpailijoiden toimet, tuottei-

den muutokset ja elinkaaren lyhentyminen sekä 
uudet sidosryhmät

• Asiakastarpeiden muutokset
› räätälöinti, toimitusaika- ja laatuvaatimukset, 
asiakkaiden muuttuvat tarpeet, äkilliset kysyntä-
muutokset

• Teknologian muutokset
› uudet teknologian mahdollistamat liiketoimin-
tamallit, tietoturvauhat, verkottuvat tietojärjes-
telmät

• Sisäiset muutokset
› prosessi- ja johtamismuutokset, fuusioiden ai-
heuttamat sisäiset muutokset

Doz’in ja Kososen määritelmä strategisesta ketteryy-
destä on laajempi ja strategisempi, koska määrittelys-
sä edetään rakennetekijöihin liittyvien kyvykkyyksien 
yli, joista mainittakoon tuotannon joustava rakenne. 
Lisäksi määritelmässä on mukana haasteita mm. stra-
tegiatyön, johdon päätöksenteon, kulttuurin sekä osaa-
misen johtamisen kehittämiseen. Strategisessa ajat-
telussa em. kyvykkyydet voidaan palauttaa yrityksen 
kyvykkyyksiä hyödyntävän (eksploitatiivisen) ja uusien 
kyvykkyyksien luomisen (eksploratiivisen) tutkimiseen 
(March ja Smith 1995, Vesalainen 2010, Galliers 2010). 
Organisaation on usein tasapainoiltava joko painot-
tuen kyvykkyyksien hyödyntämiseen tai sitten niiden 
luomiseen, jotka edistävät sekä vakautta että dynaa-
misuutta. Vakauden kohdalla pyritään luomaan myös 
kannattavuutta, tehokkuutta ja kassavirtaa, kun taas 
dynaamisuuden eli uusien kyvykkyyksien luominen tar-
koittaa joko panostuksia kehitykseen tai investointia 
tulevaisuuteen.

Sambamurthy ja Zmud (2004) ovat kuvanneet strategi-
sen ketteryyden haastetta hyödyntämisen ja uudista-
misen nelikentässä (kuva 15).

On siis kysymys evoluutiosta, jossa aiempien kehittä-
misoppien (lean-tuotanto, tuotteiden massaräätälöinti 
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ja erilaiset laatuopit) sisäisen kehittämisen painopiste 
siirtyy nyt ulkoisen toimintaympäristön mahdollisuuk-
sien löytämiseen. Näissä yritys voi toimia joko perintei-
sesti i) mukauttaen toimintaansa sisäisesti ja muutosten 
tapahduttua tai ii) luomalla dynaamisesti kyvykkyyksiä 
strategiseen ketteryyteen, erityisesti yrityksen ulkoisen 
toimintaympäristön muutoksia joustavasti hyödyntäen 
ja valppaasti ennakoiden.

2.5 PALVELUKESKEINEN  
LIIKETOIMINNAN LOGIIKKA
Siirtymä palveluliiketoimintaan ja jopa elämys- ja tun-
neliiketoimintamalleihin edellyttää uutta ajattelua täs-
tä muutoksesta. Palvelukeskeinen liiketoimintalogiikka 
(service dominant logic) on Stephen Vargon ja Robert 
Luschin vuonna 2004 yritystoimintaan liittyvään kes-
kusteluun tuoma ajattelutapa. Sen keskeinen sisältö 
esittää palvelun olevan liiketoiminnan keskiössä eli 

 Kuva 15. Strateginen ketteryys hyödyntämisen ja uudistamisen nelikentässä (Sambamurthy ja Zmud 2004)
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kaikki liiketoiminta tämän ajattelun mukaan on pal-
veluliiketoimintaa. Määrittely poikkeaa aikaisemmas-
ta näkemyksestä, jossa toiminnan kohteena ja arvon 
muodostuksen välineenä oli fyysinen tuote. Varhaisem-
paa paradigmaa nimitetään tuotekeskeiseksi logiikaksi 
(goods oriented logic). (ks. Vargo ja Lusch, 2004)

Palvelukeskeinen logiikka liittyy palvelutieteeseen (Ser-
vice Science), joka on alun perin IBM:n luoma palvelu-
tutkimuksen koulukunta (Saarijärvi, Kannan ja Kuuse-
la, 2013). Palvelutiede tutkii palvelujärjestelmiä, joissa 
arvon yhteisluonnin järjestelmät koostuvat ihmisistä, 
teknologiasta ja arvolupauksesta. Vargo ja Lusch laa-
jentavat palvelukeskeistä logiikkaa ja siihen sisältyvän 
arvon yhteisluonnin vaikutusta myös yritysten välillä 
tapahtuvan liiketoiminnan (B2B) ja verkottuneen mark-
kinoinnin alueelle (Galvagno ja Dalli, 2014). Tuotekes-
keinen logiikka määrittelee palvelut erillisinä fyysisistä 
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tuotteista. Näkökulman mukaan palvelu eroaa fyysises-
tä tuotteesta siten, että palvelu on aineeton ja sen tuot-
tamista ja kuluttamista ei voi erottaa toisistaan sekä 
sitä voidaan muokata miltei rajattomasti ja sitä ei voi 
varastoida (IHIP-näkökulma, Zeithaml, Parasuraman ja 
Berry, 1985).

Tuotekeskeisessä logiikassa fyysinen tuote on asia, jo-
hon vaihdannan arvo on sitoutunut. Palveluilla on tuot-
teen hyödyntämisessä täydentävä rooli. Tuoteorientoi-
tunut näkemys tuotteen ja palvelun erosta on sopinut 
hyvin teollisen valmistamisen aikakauteen, jolloin tuo-
tantojärjestelmät ja erityisesti teknologisen kehityksen 
aste on suosinut materiaalisten tuotteiden tekemistä. 
Palvelukeskeinen liiketoimintalogiikka ei siis erottele 
tuotetta ja palvelua toisistaan, vaan lähtee ajatuksesta, 
että tuote on palvelun varastoimisen väline. Tuote han-
kitaan siihen sisältyvän palvelun vuoksi eli vaihdannan 
kohteena on palvelu, joka tuotteen avulla saavutetaan. 
Vargon ja Luschin näkemyksen mukaan kaikki vaih-
danta on palveluiden vaihdantaa, tuote toimii palvelun 
välittämisen mekanismina, asiakas ja toimittaja luovat 
arvoa yhdessä toimiessaan vaihdannan verkostossa, 
ja vaikuttavat resurssit kuten tieto, informaatio, orga-
nisatoriset rutiinit ja kyvykkyydet sekä teknologiat ovat 
innovaation ja kilpailuedun lähde (Barrett et al. 2012). 
Palvelu on yhden toimijan kyvykkyyksien (tietämyk-
sen ja kykyjen) hyödyntämistä toisen hyödyksi (Vargo, 
Maglio ja Akaka 2008). Palvelu nähdään siis sellaises-
ta näkökulmasta, jossa yritysten resursseja käytetään 
ja yhdistellään loppukäyttäjän asettaman tavoitteen 
saavuttamiseksi. Palvelukeskeisessä liiketoimintalogii-
kassa nähdään, että resursseja on kahdentyyppisiä eli 
i) aineettomia resursseja (operant resources) ja ii) väli-
neellisiä resursseja (operand resources). 

Aineettomat resurssit ovat tietämystä ja kykyjä, ja väli-
neelliset resurssit ovat fyysisiä, kuten esimerkiksi raa-
ka-aineita ja koneita (Vargo ja Lusch, 2004). Välineelliset 
resurssit ovat siis sellaisia resursseja, joihin aineettomil-

la resursseilla kohdistetaan toimintaa halutun tuloksen 
saavuttamiseksi. Palvelukeskeisen liiketoimintalogiikan 
kuusi perusnäkemystä ovat:

1. Palvelu on vaihdannan perusyksikkö. Palveluita 
vaihdetaan, jotta saavutetaan hyötyjä kyvykkyyksis-
tä (tietämyksestä ja osaamisesta), joita itsellä ei ole.

2. Tuote on välineellisen resurssin välittäjä (siihen si-
toutuneen osaamisen kautta), jota käytetään arvon 
luomisen prosessin välineenä.

3. Asiakas on palvelun yhteistuottaja (co-producer), eli 
arvonluonnin prosessi jatkuu vielä tuotteen käyttä-
jän hyödyntäessä tuotetta.

4. Arvo määräytyy sen perusteella, kuinka käyttäjä 
sen hyödyllisyyden näkee käyttötilanteessa. Arvo 
syntyy, kun kyvykkyyttä pystytään hyödyntämään 
(operant resource).

5. Yrityksen ja loppukäyttäjän suhde muodostuu suh-
teessa tapahtuvan vaihdannan ja yhteisluonnin va-
raan.

6. Taloudellinen kasvu ja hyvinvointi saavutetaan so-
veltamalla ja vaihtamalla tietämystä ja osaamista.

Tieto- ja viestintäteknologialla eli ICT:llä nähdään ole-
van merkittävä rooli siinä, että sen avulla informaatio 
voidaan irrottaa ihmisistä, materiaalisista tuotteista ja 
aineettomista palveluista erilliseksi osaksi, jolloin sitä 
voidaan vapaammin siirtää ja käsitellä (Barrett et al. 
2012). ICT:n kehitys mahdollistaa siis tietoon perustu-
vien tuotteiden ja/tai palvelujen rakentamisen, jolloin 
informaatio siirtyy tukiroolista päähuomion kohteeksi. 
Samalla tavalla se mahdollistaa verkoston resurssien 
lähes rajattoman yhdistelemisen inhimillisten toiminta-
järjestelmien hyödyksi. Teknologinen kehitys erityises-
ti ICT:n alueella on myös yksi digitalisaatiokehityksen 
ominaisuuksista, mikä selittää osaltaan myös palveluo-
rientoituneen liiketoimintalogiikan kehitystä ja palvelu-
tutkimuksen yleistä suosiota. Rust (2004) jopa esittää, 
että palveluvallankumous ja informaatiovallankumous 
ovat saman ilmiön kaksi puolta. 
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Palveluorientoituneen liiketoimintalogiikan näkökul-
masta informaatiota pidetään vaikuttavana resurssina 
(Vargo ja Lusch, 2004), ja taas taloustieteen näkökul-
masta sitä on nostettu yhdeksi klassisista tuotannon 
tekijöistä raaka-aineiden, koneiden ja ihmisten rinnalle 
(Grant, 1996). Informaatiolla on kuitenkin syvällisem-
pikin merkitys palvelun ja tuotteen konvergenssissa. 
Teollisen ajan tuotteessa (tai palvelussa) on hyvinkin 
voinut olla informaatiota ympättynä tuotteeseen (esim. 
Lee E., 2008, sulautetut järjestelmät), mutta tuotteen 
käyttötarkoituksen on määrittänyt sen kiinteät, muut-
tumattomat ominaisuudet, kuten fyysiset ominaisuu-
det. 

Informaation nostaminen tarkastelun keskipisteeseen 
itse tuotteeksi muuttaa tätä näkökulmaa kuitenkin 
merkittävästi. Informaatioulottuvuus materiaalisessa 
tuotteessa tai palvelussa tuo mukanaan tuotteen elin-
kaaren ja käytön aikaisen dynaamisen muuttuvuuden. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että materiaalisen 
tuotteen (tai immateriaalisen palvelun) lisäksi voidaan 
luoda sitä vastaava digitaalinen artefakti (Yoo, Henf-
ridsson ja Lyytinen, 2010), joka yhdistää sekä tuotteen 
että palvelun ominaisuuksia digitaalisessa kontekstis-
sa. Informaatioulottuvuuden avulla tuotteiden ja pal-
veluiden käyttötarkoituksia voi yhdistää tavalla, joka 
aikaisemmin ei ole ollut mahdollista.

2.6 ARVON YHTEISLUONTI  
(CO-CREATION)
Arvon yhteisluonti on keskeinen palvelutieteen ja pal-
velukeskeisen logiikan käsitteistössä, ja se on nopeasti 
haastanut kapitalististen talousjärjestelmien perusole-
tuksen siitä, missä vaiheessa vaihdannan ketjua arvo 
syntyy. Palveluorientoituneen logiikan näkökulmasta 
toimittajat ja asiakkaat eivät ole enää kysynnän ja tar-
jonnan vastakkaisilla puolilla, vaan kehittävät vuorovai-
kutuksessa toistensa kanssa uusia liiketoiminnan mah-
dollisuuksia. (Galvagno ja Dalli, 2014)

Esimerkiksi Saarijärvi et al. (2013) esittävät, että arvon 
yhteisluonnin käsitettä voidaan tarkastella ainakin pal-
velukeskeisen logiikan (service dominant logic), palve-
lutieteen (service science) ja palvelulogiikan (service 
logic) näkökulmista. Palvelukeskeisen logiikan käsitys 
arvon yhteisluonnista liittyy asiakkaan prosessiin tuot-
teen hankinnan jälkeen. Saavuttaakseen tuotteen tar-
joaman arvon asiakkaan täytyy jatkaa markkinoinnin, 
kulutuksen ja arvon luonnin prosessia (Vargo ja Lusch 
2004). Palvelutieteen näkökulmasta arvon yhteisluontia 
tarkastellaan yleisemmältä tasolta. Arvon yhteisluonti 
ilmenee olemassa olevien resurssien yhdistämisenä 
tavoitteen saavuttamiseksi. Näkökulma pyrkii ymmär-
tämään arvon yhteisluonnin prosessia palvelujärjestel-
män sisällä ja järjestelmien välillä (Saarijärvi, Kannan 
ja Kuusela, 2013). Palvelulogiikan näkökulmasta taas 
arvon luonti on yhteisluontia vain, jos yritys omaksuu 
roolikseen toimittajan palvelulogiikan ja aloittaa vuo-
rovaikutuksen toimittaja-asiakas -suhteessaan. Ilman 
tavoitteellista pyrkimystä toimittajan taholta vain asia-
kas luo arvoa (Grönroos ja Ravald, 2011). Saarijärvi et 
al. (2013) esittävät myös arvon yhteisluontiin liittyvänä 
asiakkaan aktiivisemman roolin suhteessa yritykseen 
ja sen tekemään tuotekehitykseen. Tämä näkökulma 
kuitenkin liittyy enemmän yhteiskehittelyyn (co-inno-
vation) tai yhdessä tekemiseen (co-production). Yhteis-
luonnin ja yhdessä tekemisen välistä eroa ovat käsitel-
leet esimerkiksi Grönroos ja Voima (2013).

Galvagno ja Dalli (2014) tutkivat arvon yhteisluonnin 
käsitettä akateemisessa kirjallisuudessa systemaat-
tisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Yhteisluonti näyt-
täytyy kirjallisuudessa erilaisista näkökulmista (vrt. 
Saarijärvi et al. 2013), jotka ovat tiukasti yhteydessä 
toisiinsa. He esittävät, että palvelutieteen näkökulma, 
joka nojaa Vargon ja Luschin (2004) esittämään pal-
velukeskeiseen logiikkaan, on akateemisissa artikke-
leissa dominoiva. Palvelutieteen näkökulma alleviivaa 
yhteisluonnin perustavanlaatuista luonnetta kaiken 
liiketoiminnan, kuten tuotteiden ja palveluiden kehit-
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tämisessä, jossa asiakas luo arvoa niillä resursseilla, 
joita yritys tarjoaa. Arvon yhteisluonnin teoria nojaa 
toimittajan ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen, 
johon liittyy mikrotason rakenteita ja prosesseja, yh-
teisluonnin sosiaalisia ulottuvuuksia ja riskejä siitä, 
että toimittaja käyttää hyväksi asiakastaan. Tekno-
logian ja innovaatioiden johtamisen näkökulmasta 
teknologiset alustat usein mahdollistavat toimittajan 
ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen ja tätä kautta 
innovoinnin, asiakkaan osallistumisen ja paremman 
asiakaspalvelun. 

Teknologian näkökulma on tärkeä elementti arvon yh-
teisluonnin mahdollistajana Galvagno ja Dalli (2014) 
esittävät myös, että akateeminen tutkimus ei ota vie-
lä riittävästi huomioon BtoB-näkökulman suhteita, 
vuorovaikutusta ja verkostonäkökulmia, jotka kuiten-
kin ovat tärkeitä, kun arvon yhteisluonnin rakenteita 
ja prosesseja pyritään selittämään. Saarijärvi et al. 
(2013) ottavat käytännönläheisemmän näkökulman 
arvon yhteisluontiin. He jakavat käsitteen arvoon, 
yhdessä tekemisen käsitteeseen ja luonnin käsittee-
seen. Arvoa tarkastellaan arvon itsensä näkökulmasta 
sekä siitä, kenelle arvoa luodaan. Yhdessä tekemistä  
(co-) taas tarkastellaan puolestaan siitä näkökulmasta, 
millaisia resursseja yhteisluonnissa käytetään ja tätä 
kautta määritellään, ketkä ovat mukana yhdessä teke-
misessä. Luonnin (creation) käsite sisältää mekanis-
min, jonka kautta eri toimijoiden tarjoamia resursseja 
integroidaan arvon luonnin prosessin ja myöhemmin 
käytönaikaiseksi arvoksi. Näiden kolmen näkökulman 
kautta muodostuu liiketoimintaorientoitunut kehys, 
jolla arvon yhteisluontia voidaan tarkastella. (Saarijär-
vi, Kannan ja Kuusela, 2013)

Allee (2009) ehdottaa arvon yhteisluonnin käsitte-
lyn työkaluksi arvoverkkoanalyysiä (Value Network 
Analysis, VNA), joka pohjautuu samaan vaihdan-
nan teoriaan kuin sosiaalisten verkostojen analyy-
simenetelmät (Social Network Analysis, SNA). Ar-

voverkkoanalyysin lähtökohta on ajatuksessa, että 
organisaatioihin kuuluu määriteltyjä rooleja ja arvo-
vuorovaikutusta, joilla tavoitellaan määrättyä tavoi-
tetta tai tulosta. Organisaation jäsenet ovat kuitenkin 
ihmisiä, jotka toimivat näissä rooleissa muuttaak-
seen aineettomia ja aineellisia resursseja tarjoomak-
si tai organisaation arvoehdotukseksi (Vargo ja Lusch 
2004). Siispä Allee’n mukaan organisationaaliset 
(sosiaaliset) verkostot voidaan nähdä arvon konver-
toinnin verkostoina eli arvoverkostoina. Allee (2008) 
myös tarkastelee arvon luonnetta arvoverkostossa ja 
toteaa sen olevan joko

• materiaalista vaihdantaa, jossa tuotteita ja palve-
luita vaihdetaan tuloon, käytännössä mitaten nii-
den rahallista arvoa,

• osaamista (knowledge), joka on yhdentyyppinen 
aineeton arvo, ja

• muita aineettomia hyötyjä, jotka eivät suoraan ole 
liiketoiminnallisessa mielessä hyödynnettäviä.

Reeves ja Bednar (1994) esittävät, että arvo on rahalli-
sen ominaisuuden lisäksi tuotteen tai palvelun laatua, 
ja tämän pohjalta tarkastelevat, miten laatu voidaan 
käsitteenä määritellä. He esittävät, että laatu voi olla 
esimerkiksi erinomaisuutta, yhteensopivuutta spesifi-
kaatioiden kanssa ja asiakkaiden odotusten täyttämis-
tä. Lisäksi he mainitsevat useita muiden tutkijoiden 
ehdottamia laadun määritelmiä, kuten vastaavuus  
vaatimusmäärittelyyn ja sopivuus käyttöön. 

Laadullinen näkökulma sopii hyvin monen arvon ai-
neettoman hyödyn kategoriaksi. Valmistavassa teol-
lisuudessa valmistajan suhde arvoon voi Ng:n ja 
Briscoen mukaan nojautua kolmeen tekijään: arvoon 
(value), käyttökontekstin moninaisuuteen (variety) ja  
liiketoiminnan elinkelpoisuuteen (viability). Valmistajan 
tulee ottaa huomioon, mikä on suunniteltu arvo, jota 
luodaan yhdessä asiakkaan kanssa. Käytönaikaisen ar-
von ymmärtämiseksi valmistajan pitää myös ymmärtää 
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konteksti, jossa arvon syntyminen tapahtuu. Mitä mo-
ninaisempi konteksti tuotteen käytöllä on, sitä suurem-
pia haasteita suunnittelulle aiheutuu. Yrityksen pitää 
huolehtia myös liiketoiminnan kannattavuudesta, kun 
tuotteen käyttökontekstien määrän lisääntyessä myös 
kompleksisuus kasvaa. (Ng ja Briscoe, 2012)

Arvon yhteisluonnissa siis kiinnitetään huomiota siihen, 
millaista arvo on kenellekin, millaisia resursseja on tar-
jolla ja minkälaisella mekanismilla toiminta organisoi-
daan. Teollisen valmistuksen näkökulmasta arvo, jota 
luodaan, on käytönaikaista arvoa, erotuksena tuotteen 
(laitteen) omistamiseen liittyvästä vaihdannan arvosta. 
Arvo, jota tavoitteellisella toiminnalla saavutetaan, on 
esimerkiksi toimintavarmuus, parempi käyttäjäkoke-
mus, huoltovarmuus, kapasiteetti, toimitusketjun läpi-
näkyvyys tai varaosatarpeen ennakointi. Arvon yhteis-
luonnissa syntyvän arvon määrittely riippuu siis siitä, 
kenen näkökulmasta sitä tarkastellaan. Arvo on joko 
helposti vaihdettavissa rahalliseen määrittelyyn tai sen 
hyöty voi olla liiketoiminnallisesti hankalaa määritellä. 

Resurssiriippuvuusteorian (Barney, 1991) näkökulman 
kautta voidaan selittää, ketkä kaikki toimijat arvonluon-
tiin liittyvät eli kenen resursseja tavoitteeseen pääse-
miseksi käytetään. Mekanismilla otetaan kantaa toi-
minnan organisointiin eli esimerkiksi siihen, jaetaanko 
syntyvää hyötyä toimijoiden kesken vaikkapa ennalta 
määrätyn sopimuksen mukaisesti. Palvelukeskeisen lo-
giikan omaksuminen vaikuttaa yrityksen tapaan järjes-
tää liiketoimintansa menestyksekkäästi.

2.7 T IETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN 
KET TERYYS (ICT AGILITY)

Ketteryyden arviointi on laajentunut myös yrityksen 
tieto- ja viestintätekniikan (ICT) arviointiin (Sambamur-
thy et al. 2003, Desouza 2006), koska ICT on merkittä-
vin muutoksen mahdollistaja, mutta myös epäonnis-
tuessaan merkittävä hidaste ketteryydelle. Oosterhout 
(2010) ja Mavengere (2013) ovat koonneet tieto- ja vies-
tintäjärjestelmille asetettavia ketteryysvaatimuksia em. 
määritelmien valossa:

KIRJOITTAJA(T) ICT-KETTERYYDEN MÄÄRITELMÄT
1 Byrd ja Turner (2000)  

Tieto-ja viestintätekniikan (IT) infra-
struktuurin ketteryys

Kyvykkyys helposti ja valmistautuneena levittää ja tukea laajaa va-
likoimaa tietokoneita, ohjelmistoja, tietoliikennetekniikkaa, tietoa, 
avainsovelluksia, taitoja ja osaamista, sitoutumista ja arvoja teknisesti 
ja fyysisesti ja osana ihmisten toimintaa olemassa olevassa ICT infra-
struktuurissa.

2
Ahsan ja Ye-Ngo (2006)  
Tietotekniikan (IT) ketteryys 

Kyvykkyys rakentaa tietojärjestelmä, joka voidaan helposti määritellä 
uudelleen, laajentaa ja supistaa, purkaa ja koota uudelleen tarpeiden 
mukaan ennakoimattomiin muutoksiin varautumiseksi.

3 Lui ja Piccoli  (2006)  
Ketterä tietojärjestelmä (Agile IS)

…mahdollistaa yrityksen tunnistamaan tarvitut muutokset tietojen-
käsittelyn toiminnallisuuksissa, jotta yritys menestyy uudessa ympä-
ristössä ja kykenee nopeaan ja tehokkaaseen muutosten toteuttami-
seen.

4 Sengupta ja Masini (2008) 
Tietotekniikan ketteryys

Määrittelemällä uudelleen tai korvaamalla tietojärjestelmät uuden 
markkinaympäristön edellyttämällä liiketoimintatavalla.

Taulukko 4. Tieto- ja viestintäjärjestelmien ketteryysvaatimuksia (van Oosterhout 2010, Mavengere 2013)
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Tieto-ja viestintätekniikan (ICT) ketteryys on monialai-
nen haaste ja perustuu usein liian paljon pelkästään 
tekniikka-ajatteluun. Tietojärjestelmien kehityksessä 
on kuitenkin huomioitava laitteiden ja ohjelmistojen li-
säksi organisaatioprosessit sekä kehittämiseen ja käyt-
töön osallistuvat ihmiset. ICT-ketteryyden arviointi voi-
daan kohdistaa
• yrityksen tietotekniikka-arkkitehtuuriin (Enterprise 

Architecture Agility)
• sovellus-/järjestelmäkehitykseen (Software/Systems 

Development Agility) ja
• ICT-pohjaisten innovaatioiden ja verkostosuhtei-

den luomiseen (ICT Innovation Diffusion and Ser-
vices Process Agility)

(mukaillen Baskerville et al. 2005)

 
2.71 Arkkitehtuuri ketteryyden mahdollistajana

Hollantilainen tutkija van Oosterhout (2010) on kuvan-
nut arkkitehtuurin kerroksia oheisella kuvalla, jossa 
liitetään organisaation (business) ketteryys ja ICT-ket-
teryys toisiinsa ja tarkastellaan operaatioiden ja sovel-
lusten ketteryyttä sekä taustalla myös asiakkuus- ja ver-
kostoketteryyttä. Aikaisempaan keskusteluun (Sense ja 
Respond IT) on nyt lisätty myös organisaation oppimi-
seen ja osaamisen jakamiseen liittyvät tietojärjestelmät 
(Learn IT). Tämä tukee sekä kollektiivista johdon sitou-
tumista (Doz ja Kosonen 2008) että myös koko organi-
saation sitoutumista.

Kuva 16. Ketteryyden arkkitehtuurin kerrokset (muokattu van Oosterhout 2010) 
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Samankaltaisesti Ross (2006) on esittänyt organisaation arkkitehtuurin ja infrastruktuurin kehittyvän neljässä vaiheessa. 

Taulukko 5. Tietotekniikan arkkitehtuurin ja infrastruktuurin kehittymisen 4 vaihetta (mukailtu Ross 2006)

Liiketoiminnan
siiloutuminen
Business Silos

Standardi tekniikka
Standardized  
Technology

Ydintoiminta
optimoitu
Optimized Core

Liiketoiminnan
modulaarisuus
Business Modularity 

IT-kyvykkyys Paikalliset sovellukset 
(Local IT applications)

Jaetut alustat (Shared 
technical platforms)

Yrityksenlaajuinen pro-
sessien ja ja tiedon stan-
dardointi (Companywide 
standardized processes 
or data)

Modulaariset liiketoimin-
nan prosessit (Plug-and-
play business process 
modules)

Liiketoiminta
tavoitteet

Pääoman tuotto paikalli-
sille aloitteille (ROI of local 
business iniatives)

Alentuneet tietotekniikan 
kustannukset (Reduced 
IT costs)

Liiketoiminnan operaa-
tioiden kustannukset ja 
laatu (Cost and quality of 
business operations)

Nopeus markkinamuu-
toksiin, strateginen ket-
teryys (Speed to market, 
strategic agility)

Investoinnin  
prioriteetit

Yksittäiset sovellukset 
(Individual applications)

Jaetut infrastruktuuripal-
velut (Shared infrastruc-
ture services)

Yritystasoiset sovellukset 
(Enterprise applications)

Liiketoimintaprosessien 
osien uudelleenkäytettä-
vyys (Reusable business 
process components)

Johtamisen
avainkyvykkyys

Teknologian mahdollis-
tama muutosjohtaminen 
(Technology-enabled 
change management)

Standardien suunnitte-
lu ja päivitys, jaettujen 
palvelujen tukeminen 
(Design and update of 
standards; funding sha-
red services)

Liiketoiminnan ydinpro-
sessien määritys ja mit-
taaminen (Core enterpri-
se process definition and 
measurement)

Uudelleenkäytettävien 
liiketoimintaprosessien 
johtaminen (Management 
of reusable business 
processes)

Sovellusten määrittäjät Paikallinen johto (Local 
business leaders)

IT ja yksikköjohto yhdessä 
(IT and business unit 
leaders)

Ylin johto ja prosessien 
omistajat (Senior ma-
nagement and process 
leaders)

IT, liiketoiminta ja toimi-
alan johtavat toimijat (IT, 
business, and industry 
leaders)

IT-hallinnoinnin  
avainasiat

Lisäarvon mittaus ja 
tiedottaminen (Measu-
ring and communicating 
value)

Paikallisten, alueellisten 
ja globaalien vastuiden 
asettaminen (Establishing 
local/regional/global 
responsibilities)

Projektien ja kokonaisark-
kitehtuurin tavoitteiden 
yhteensovittaminen 
(Aligning project prio-
rities with architecture 
objectives)

Ulkoistamisen määrittely 
ja liiketoiminnan modu-
lien tukeminen (Defining, 
sourcing, and funding 
business modules)

Strategiset  
seuraukset

Paikallinen tai funktiokoh-
tainen optimointi (Local/ 
functional optimization)

Tietotekniikan hyväksi-
käytön tehokkuus 
(IT efficiency)

Liiketoiminnan ope-
raatioiden tehokkuus 
(Business operational 
efficiency)

Strateginen ketteryys 
(Strategic agility)
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Monet yritykset pyristelevätkin vaiheissa 1 ja 2, koska 
seuraavat vaiheet edellyttävät jo laajaa sitoutumista ja 
yhteistä, yrityksen kokonaiskehittämistä tai jopa toimi-
alatason yhteistyöhön panostusta.

2.72 Sovellusten ja järjestelmien kehitys ketteryy-
den mahdollistajana

Tietojärjestelmien on oltava muuntumiskykyisiä (versa-
tile), muussa tapauksessa ne joudutaan joko määritte-
lemään uudella tavalla (reconfigure) tai jopa rakenta-
maan uudelleen (reconstruct). Viimeinen vaihtoehto on 

Kuva 17. Tietojärjestelmien ajallinen ketteryys (muokattu van Oosterhout 2010)

 

Muuntumis-
kyky

Vasteaika

Uudelleen
määriteltävyys

Uudelleen
rakennettavuus

TJ TJ*

TJ

TJ

Mukautettu 
TJ*

Uusi 
TJ*

Vasteaika

Vasteaika

* Tietojärjestelmä tukee  
liiketoiminnan uusia tarpeitaUusi tarve liiketoiminnalle

Liiketoimin-
tasääntöjen 
uudelleen 
määrittely

Testaus Toteutus

TestausMäärittely Kehitys Integrointi
ja toteutus
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tietenkin se kankein ja eniten aikaa vievä tapaus.
 
On varsin tyypillistä, että raskaiden toiminnanohjaus-
järjestelmien aikana muutosten tekeminen vie aikaa, 
mikäli muutokseen tarvittavia ominaisuuksia ei ole 
huomioitu jo rakentamis- ja käyttöönottovaiheessa.

Tiedon laatu (data quality) on myös yksi merkittävim-
mistä muutoksen mahdollistajista tai merkittävistä hi-
dasteista. Etenkin toimitusketjuissa ja yritysten verkois-
sa luotettava ja ajantasainen tieto ja sen siirtäminen 
ovat välttämättömiä edellytyksiä ketteryydelle (Christo-
pher 2000). Valitettavasti nämä edellytykset usein puut-
tuvat. Varsinkin jos kyse on epävarmasta tiedosta, ku-
ten ennustetiedosta, osapuolet eivät voi luottaa siihen 
ohjaustietona (ks. luku 6).

2.73 ICT-pohjaisten innovaatioiden ja palvelupro-
sessien kehittäminen ketteryyden mahdollistajana

Suuret mahdollisuudet käyttää ICT:tä ja sen mahdollis-
tamia sovelluksia syntyy asiakas- ja partnerikeskeises-
tä kehittämistyöstä. Tähän ryhmään kuuluvat erilaiset 
ulkoistamisen ratkaisut, yhteistyö kumppanien kanssa 
ja yhteisölliset palvelumallit. Asiakaskeskeisessä ke-
hittämisessä on tärkeää toimitusketjuyhteisön kanssa 
toimiminen, asiantuntijayhteisöjen käyttö esim. tuote-
kehityksessä, markkina- ja asiakastiedon parempi hal-
linta, sosiaalisten verkostojen hyväksikäyttö ja uudiste-
tut organisaatioita lävistävät liiketoiminnan prosessit.

Sambamurthy et al. (2003) mukaan prosesseja ja/tai 
tietoa voidaan jalostaa niin, että niiden kattavuus tai 
rikkaus kasvaa (reach & richness). Salmela et al. ovat 
kirjoittaneet itLEPO-hankkeen pohjalta tietotekniikan 
palvelujen ketteryydestä kirjan, jossa korostetaan sitä, 
että ketteryys IT-palvelujen uudistamisessa edellyttää 
linjajohdon ja IT-palvelujohdon välistä kumppanuutta. 
Kumppanuudella luodaan edellytykset sille, että uudis-
tusten läpivientiin syntyy aidosti vakiintuneita käytän-

töjä ja yhteistä kyvykkyyttä. (Salmela et al. 2010)

Em. kirjoittajat esittelevät ketteryyden katselmoinnille 
viitekehyksen, jonka avulla voidaan kuvata selkeästi, 
miten yrityksen liiketoimintaa aiotaan uudistaa ja kuin-
ka kriittinen rooli tietojärjestelmillä on uudistuksissa. 
Viitekehyksen arvioinnin vaiheet ovat:

1. Liiketoiminnan ja tietojärjestelmien uudistamistarve 
□ Liiketoiminnan muutos 
□ Liiketoiminnan ja tietojärjestelmien sidos

2. Yhteisten kyvykkyyksien tarve 
□ Liiketoiminnan monimuotoisuus 
□ Tietotekniikan monimutkaisuus

3. Liiketoiminnan ja tietohallinnoinnin yhteiset käy-
tännöt 
□ Hyvän Tietohallintatavan käytännöt 
□ Tietojärjestelmien palvelujohtamisen käytännöt 
□ Kehittämis- ja käyttöpalvelujen käytännöt

4. Liiketoiminnan valmiudet 
□ Rakenteet ja prosessit 
□ Osaaminen ja asenteet

5. Tietohallinnon valmiudet 
□ Rakenteet ja prosessit 
□ Osaaminen ja asenteet

6. Liiketoiminnan ja tietohallinnon vuorovaikutusval-
miudet

7. Kyvykkyyksien riittävyyden vertailu 
□ Suositukset yhteisten kyvykkyyksien kehittämi-
seksi 
□ Suositukset liiketoiminnan ja tietohallinnon val-
miuksien kehittämiseksi

Tässä viitekehyksessä analyysin vaiheet 1 ja 2 muo-
dostavat yksinkertaisen kuvan siitä, kuinka paljon lii-
ketoiminnan ja tietojärjestelmien ketteryyttä yrityksen 
toimintaympäristössä tarvitaan. Lisäksi vaiheiden ana-
lyysilla nähdään kuinka korkeatasoisia liiketoiminnan 
ja tietojärjestelmien yhteisten kyvykkyyksien tulisi olla, 
jotta voidaan varmistaa riittävä uudistumiskyky. Ana-
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lyysin vaiheet 3-6 muodostavat kuvan siitä, millaisia 
valmiuksia yrityksen liiketoiminnalla ja tietojärjestel-
millä on kehittää uudistumisprosessissa tarvittavia ky-
vykkyyksiä. Näiden analyysien pohjalta voidaan esittää 
yhteenveto tietojärjestelmien ja liiketoiminnan kyvyk-
kyyksien riittävyydestä sekä suositukset tietojärjestel-
mien kehittämiselle.

2.8 STRATEGINEN KET TERYYS ONKIN 
LEAN + MASS CUSTOMIZATION 2.0?
Sambamurthy et al. (2003) kuvaavat ketteryyttä kolmel-
la kyvykkyydellä, asiakas-, partneri- ja operaatiokette-
ryys (taulukko 5.). Aikaisemmin totesimme, että stra-
teginen ketteryys edellyttää vaiheittaista oppimista ja 

Taulukko 6. Ketteryyden kolme kyvykkyyttä (Sambamurthy et. al. 2003)

Ketteryyden laji Kuvaus IT:n rooli Esimerkki

Asiakas Kyky houkutella asiakkaat 
tutkimaan ja hyödyntämään 
innovaatiomahdollisuuksia
• innovaatioideoiden lähteinä
• innovaatioiden kanssa-

luojina
• käyttäjinä ideoiden testaa-

miseksi tai auttamaan mui-
den informointia ideasta

Teknologiat, joilla rakennetaan ja 
parannetaan tuotesuunnittelua, 
palautetta ja testausta varten 
luotuja virtuaalisia asiakasyh-
teisöjä

Ebayn asiakkaat ovat yrityksen 
tosiasiallinen tuotekehitystiimi, 
koska he lähettävät 10 000 vies-
tiä joka viikko jakaakseen vinkke-
jä, huomauttaakseen ongelmista 
ja lobbaillakseen muutoksia (Hof 
2001)

Partnerointi Kyky hyödyntää hankkijoiden, 
jakelijoiden, sopimusperusteis-
ten tuottajien ja logistiikkapal-
veluiden tarjoajien varoja, tietoa 
ja osaamista innovaatiomah-
dollisuuksien tutkimiseen ja 
hyödyntämiseen

Teknologiat, joilla helpotetaan 
yritysten välistä yhteistyötä ku-
ten yhteistyöalustat ja -portaalit, 
toimitusketjujen järjestelmät jne.

Yahoo! on onnistunut merkit-
tävässä muodonmuutoksessa 
hakukoneesta portaaliksi ryhty-
mällä useisiin kumppanuuksiin 
tarjotakseen sisältöä ja muita 
mediapalveluita sivustollaan 
(Rindova ja Kotha 2001)

Toiminnallinen Kyky saavuttaa nopeus, tark-
kuus ja kulujen taloudellisuus 
innovaatiomahdollisuuksien hyö-
dyntämisellä

Teknologiat liiketoimintaproses-
sien modularisointiin ja inte-
grointiin

Tukkukauppayritys Ingram Micro 
käyttää integroitua kaupan-
käynnin järjestelmää, jonka 
kautta sen asiakkaat ja hankkijat 
voivat olla suorassa yhteydessä 
yrityksen hankinta- ja toimin-
nanohjausjärjestelmiin, mikä on 
johtanut operationaalisten kulu-
jen laskuun ja lisännyt tilausten 
toteutumisen varmuutta
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Taulukko 7. Prosessien reach and richness -ajattelu ja sopivat tietojärjestelmät (Sambamurthy et. al. 2003)

Digitaalisen  
vaihtoehdon tyyppi

Kuvaus Keskeiset informaatio- 
teknologiat

Esimerkki

Digitalisoitu  
prosessin  
ulottuvuus

Missä määrin yritys käyttää yhtei-
siä, integroituja ja yhteen liitettyjä, 
IT:n mahdollistamia prosesseja. 
Korkea tavoitettavuus liitetään 
prosesseihin, jotka yhdistävät toi-
mintaa ja tietovirtoja osastoyksi-
köiden, toiminnallisten yksiköiden 
ja arvoketjukumppaneiden välillä. 
(esim. hankkijat)

Yrityksen toiminnanohjaus, toimi-
tusketjun hallinta, asiakassuhteen 
hallinta, tuotetiedon hallinta 

Kun asiakkaat tekevät ostoksia 
Ebayn verkkohuutokaupasta missä 
päin tahansa maailmassa, yrityk-
sen myyntiprosessiin integroituu 
lukuisia kumppaneiden prosesse-
ja, joihin kuuluvat maksuprosessi 
(esim. Paypal), toimitusprosessi 
(esim. FedEx) ja muiden kumppa-
neiden sisäisiä prosesseja (esim. 
vähittäismyyjät, jotka myyvät 
Ebayn välityksellä). 

Digitalisoitu  
prosessin laatu / rikkaus

Prosessin toiminnoista kerätyn 
tiedon laatu, kerätyn tiedon 
läpinäkyvyys muille prosesseille ja 
siihen liitetyille järjestelmille sekä 
kyky käyttää tätä tietoa prosessin 
uudelleen organisointiin

Päätöksenteon tuki, analysointi- ja 
jäljitysteknologiat 

Neljä yritystä muodosti virtuaali-
sen yhtymän kahden järjestelmän 
tehokkaalla käytöllä koordinoi-
dakseen monimutkaisen lento-
koneen suunnitteluun liittyvää 
työprosessia. (Argyres 1999). 
Tuotteen määrittelyjärjestelmän 
virtuaalisuuden ansiosta kumppa-
niyritykset voivat lähettää, jäljittää, 
päästä käsiksi ja muokata valmis-
tuksen suunnitteluun käytettäviä 
piirustuksia ja koneen koodeja 
virtuaalisesti tarvitsematta muuttaa 
niitä fyysisesti. Prosessin rikkauden 
/ laadun ansiosta tiimi saavutti 90 
% sopivuussuhteen ensi kerralla 
(sopivuus vaatimusmäärittelyyn), 
verrattuna 50 % suhteeseen perin-
teisessä suunnittelussa ja työpro-
sesseissa. 

etenemistä tiettyjen kehitysaskelten avulla, kuten laa-
tujohtaminen, lean ja massaräätälöinti.

Sambamurthy et al. (2003) kuvaavat myös prosesseja 
ja tietoa digitalisaation näkökulmasta (taulukot 6. ja 7.). 

Prosesseissa on olennaista ylittää erilaisia organisaati-
orajoja ja samalla ylläpitää ne yhdenmukaisina.
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Lisäämällä tiedon saavutettavuutta ja ulottumista eri 
puolille yritysverkostoa voidaan parantaa ketteryyttä. 
Myös tiedon monipuolisuuden lisääminen ja ajantasai-
suus parantavat ketteryyttä.

Hollantilainen ketteryystutkija van Oosterhout (2010) 
määritteli edelleen Sambamurthy et al. (2003) mukaan 
kolme erilaista ketteryyden haastetta tietojärjestelmille 
(sense-respond-learn eli tunnustelun, reagoinnin ja op-
pimisen tietojärjestelmät).

Taulukko 8. Tiedon reach and richness-ajattelu ja siihen sopivat tietojärjestelmät (Sambamurthy et al. 2003)

Digitaalisen  
vaihtoehdon tyyppi

Kuvaus Keskeiset informaatio- 
teknologiat

Esimerkki

Digitalisoitu  
tiedon  
ulottuvuus

Yrityksen sisällä tietopohjaan 
koostetun tiedon kokonaisval-
taisuus ja saavutettavuus sekä 
yksilöiden välisen vuorovaikutuk-
sen parantamiseksi yhteen liitetyt 
verkostot ja järjestelmät, joiden 
avulla tietoa välitetään ja jaetaan

Intranetit, tietokannat ja tietova-
rastot 

Accenture käyttää Knowled-
geXchangea (Lotus Notes järjestel-
mää) tiedon keräämiseen ympäri 
maailman – liiketoimintamalleista, 
aiemmista sitoumuksista, teknisis-
tä tiedoista, koulutusmoduuleista 
ja käytäntöyhteisöjen (commu-
nities of practice) hallinnoimista 
tiedoista. 

Digitalisoitu  
tiedon laatu / rikkaus

Organisaation jäsenten väliset, 
interaktiiviset järjestelmät, joilla 
tuetaan ymmärrystä, perspektii-
vin jakamista ja hiljaisen tiedon 
kehittymistä 

Edistyneet tietoteknologiat, 
virtuaaliset videoneuvottelujärjes-
telmät, yhteistyövälineet tiedonja-
kamiseen jne.

BP käyttää 3D kuvantamistiloja, 
jotka on varustettu moderneilla 
videoneuvottelujärjestelmillä. 
Suunnittelijat voivat kokoontua 
mihin tahansa yrityksen 15 kuvan-
tamistilasta, ottaa yhteyttä toisiinsa 
ja jakaa tietoa verkon yli. Järjestel-
män avulla he voivat katsella kuvia 
kaukaa Kaspianmeren pohjasta tai 
Kalliovuorilta ja näin välttää kalliita 
virheitä kuten liian lyhyiden poraus-
reikien poraamista. (Echikson 2001) 
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Taulukko 9. Liiketoiminnan ketteryyden dynaamisten kyvykkyyksien viitekehys (van Oosterhout 2010)

Edelleen yrittäjämäistä toimintaa muistuttava valppaus 
(nimbleness) parantaa yrityksen ja sen tietojärjestelmi-
en ketteryyttä.
 

Toiminnallinen

Asiakas

Partnerointi

TUNNUSTELU REAGOINTI OPPIMINEN

Tiedon hankinta
Tiedon sisäistäminen

Reagointimalli
Reagointipäätökset
Reagoinnin toteutus
Nopea yhteyden luonti
Reagoinnin valvonta

Organisaation muisti
Tiedon levitys
Sisäinen oppiminen

Asiakastietojen hankinta
esim. uusien teknologioi-
den kokeilu asiakkaiden 
kanssa, asiakaspalaute

Malli asiakkaisiin rea-
gointiin
Asiakkaisiin reagoinnin 
toteutus esim. itsepalve-
luympäristöillä

Asiakkaista oppiminen 
(markkinapohjainen) 
esim. asiakaspalauteky-
selyillä

Kumppaneiden tiedon 
hankinta esim. kumppa-
neiden tiedot ostotapah-
tumista

Malli kumppaneihin 
reagointiin
Kumppaneiden rea-
goinnin toteutus esim. 
itsepalveluympäristöillä

Kumppaneista oppimi-
nen (markkinapohjai-
nen) 

RE
SU

RS
SI

T
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Van Oosterhout (2010) on soveltanut Sambamurthy et 
al. (2003) ajatuksia omissa kehityshankkeissaan ja tuot-
tanut lisäksi mm. oheisen kysymyssarjan yrityksen liike-
toiminnan strategisen ketteryyden arviointiin (Business 
Agility Change Factor).

OPERAATIOIDEN KETTERYYS
• Taloudellisen läpinäkyvyyden kasvava tarve (Gro-

wing demand for financial transparency and ac-
countability (Basel-2, IAS etc.))

• Uusia säätelypäätöksiä kansallisella tasolla (New 
regulation at the national level)

• Uusia turvallisuusmääräyksiä/Tietoturvallisuuden 
kasvattaminen (New security measures/IS security)

• Lisääntyvä ei-ydinkyvykkyyksien ulkoistaminen (In-
creased outsourcing of noncore business activities)

• Tietojärjestelmiin ja IT-henkilöstöön kohdistuva li-
sääntyvä ulkoistaminen (Increased outsourcing of 
IT-related systems and personnel)

• Hintakilpailun ja hintaeroosion lisääntyminen 
(Emerging price war (market focused on price)/sh-
rinking margins) 

• Tarve halvemmille palveluille (Need for lower-priced 
services)

• Uusien tarpeiden ja muutoksien hidastuva käyt-
töönotto organisaatiossa ja järjestelmissä (Chan-
ging requirements take too long to implement into 
the organization and systems)

Kuva 18. Kyvykkyyksien luominen ja niiden yrittäjämäinen käyttöönotto (Sambamurthy et. al. 2003)

IT:n kilpailukyky
• investointien  

laajuus
• IT:n kyvykkyydet

Kyvykkyyksien luomisen prosessit Yrittäjämäisen toiminnan prosessit

Kilpailulliset toimet
• Toimintojen  

lukumäärä
• Toimintovalikoiman 

monimutkaisuus

Liiketoimintavalppaus
• Strateginen kaukokatseisuus
• Kokonaisuutta koskeva oivalluskyky

P1 P2 P3Ketteryys
• Asiakkuusketteryys
• Operatiivinen  

ketteryys
• Kumppanuus- 

ketteryys

Digitaaliset  
vaihtoehdot
• Prosessin  

tavoittavuus
• Prosessin rikkaus
• Tietämyksen 

tavoittavuus
• Tietämyksen rikkaus
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• Suuri organisatorinen muutos (fuusio, yritysosto) (Ma-
jor organizational change, e.g., merger, acquisition)

• Dokumenttien laaja digitoiminen ja sähköisten hy-
väksyntöjen käyttöönotto (Digitalization of docu-
ments and e-signatures)

• Olemassa olevan IT-infrastruktuuriin ylläpitoon 
käytetyn rahan ja ajan käytön lisääntyminen (Inc-
reasing time and money spent on maintenance and 
support of existing IT infrastructure)

• Halu lisätä työntekijöiden osaamistasoa (Desire to 
increase the levels of expertise of employees)

• Sisäisten prosessien uudelleenorganisointi (Reor-
ganization of internal processes)

ASIAKKUUSKETTERYYS
• Kilpailijat tuovat markkinoille uusia tuotteita ja 

palveluja yhä lyhyemmässä ajassa (Shortening of 
competitors’ time to market of new products and 
services) 

• Asiakkaiden lojaalisuuden/sitoutumisen vähenty-
minen (Decreasing loyalty of customers)

• Tarve pienentää asiakkaille toimitettavien tuottei-
den ja palvelujen toimitusaikoja (Need to decrease 
delivery time of services toward customers)

• Lisääntyvä tarve asiakkaiden online-palveluille 
(Need for (more) online facilities toward customers)

• Lisääntyvä tarve asiakkaiden tuotteiden ja palvelu-
jen räätälöinnille (Need for more customized/tailo-
red services toward customers)

• Lisääntyvä tarve monikanavaiselle 24/7 –palvelulle 
(Need for multichannel anytime anyplace access to 
information and services by customers)

• Lisääntyvä tarve vastata nopeammin asiakkaiden 
kyselyihin (Need for quicker response to custo-
mer-service requests)

• Lisääntyvä tarve ottaa käyttöön teknologiaa jolla 
kytkeydytään helposti asiakkaiden tietojärjestel-
miin (Emerging technologies to easily connect to 
customers’ information systems) 

LIIKETOIMINTAVERKKOON JA PARTNEROINTIIN  
LIITTYVÄ KETTERYYS 
• Lisääntyvä määrä verkostokumppaneita ja yhteis-

työtahoja (Increasing number of partnerships)
• Lisääntyvä monimutkaisuus johtuen prosessien 

keskinäisistä riippuvuuksista ja organisaatioyksiköi-
den kytkennöistä (Complexity in processes due to 
increasing number of interdependencies with ser-
vices of other organizational units) 

• Tarve tiedon/osaamisen jakamiselle tietoverkossa 
(Information sharing in the network)

• Lisääntyvä tarve rakenteellisen tiedon vaihdolle ja 
järjestelmäintegraation kasvattamiselle muitten 
verkostokumppanien kanssa (Need for structured 
information exchange with other organizations/in-
tegration with systems of partners in network) 

• Tarve vaihtaa helpommin tuotteiden ja palvelu-
jen toimittajia (Need for easier switching between 
suppliers of products and services)

• Kiihtyvä innovaatiovauhti tuoteteknologiassa (Acce-
lerating rate of innovation of product technology)

Ketteryyden luominen, ylläpito ja hallinta edellyttävät 
siis sellaisia kyvykkyyksiä, jotka kohdistuvat sekä jatku-
vaan strategiointiin muuttuvassa liiketoimintaympäris-
tössä, digitalisaaation hyödyntämistä avainalueilla ja 
osana verkostoa sekä organisaation henkilöstön ja pro-
sessien yhteenoppimista.

Seuraavassa osassa keskitymme kuvaamaan havainto-
ja ja tutkimustuloksia suomalaisesta yritysmaailmasta 
ja siitä miten organisaatioiden liiketoimintaa, ICT-tek-
nologiaa ja oppimista pyritään edistämään ja kehittä-
mään turbulentissa toimintaympäristössä.

Yrittäjämäisen toiminnan prosessit
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PROSESSI ELI HAVAINT OJA

PROSESSI ELI HAVAINT OJA
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V uosina 2008-2009 alkoi yksi taloushis-
torian suurimmista kysyntävaihteluista, 
ensin  taantuma ja sitten lama, varsinkin 
länsimaissa. Myöhemmin epäusko levi-
si Aasiaan, Venäjälle ja myös latinalaisen 
Amerikan maihin, kuten Brasiliaan. Tämä 

epävarmuuden aika on jatkunut noin 8-9 vuoden ajan, 
ja tällaiset vaihtelut mitä ilmeisemmin myös jatkuvat. 
Viimeisimpinä olemme kokeneet Venäjän talouden 
taantuman ja epävarmuuden lisääntymisen Iso-Britan-
nian euroeron tuottamana kriisinä.

Viime vuosina jopa maailmantalouden kasvu on pysähty-
nyt hetkeksi. Ainoastaan Aasian maiden kasvu on hieman 
lieventänyt taloustaantumaa. Erilaiset toisiaan seuraavat 
kriisit ovat vuosi toisensa jälkeen häirinneet maailmanta-
loutta, eikä tälläkään hetkellä ole varmuutta sen elpymi-
sestä. Teknologiateollisuudessa – ja muillakin toimialoilla 
Suomessa – tämä on aiheuttanut jopa 40 – 60 prosentin 
kysynnän laskua, koska Suomen talous on vahvasti vienti-
vetoinen ja perustuu investointihyödykkeiden kauppaan. 
Aikaisemmin Suomen suurimman yrityksen, Nokian ja 
sen matkapuhelinteollisuuden myynti, alasajo ja irtisano-
miset toivat esille monia teollisuuden kilpailukyky- ja tuot-
tavuushaasteita kansantalouden tasolla.

”Suomen suhteellinen kilpailukyky naapurimaihin 
heikentyy, on heikentynyt valtavasti kaikkien ympä-
rillä olevien valtioiden valuuttojen devalvoitumisen 
myötä (Ruotsi, Baltia, Venäjä…) Suomalaisen kone-
pajateollisuuden, erityisesti alihankinta, toiminta-
mahdollisuudet voivat tulevaisuudessa painottua 
vahvasti pieniin ja ketteriin yrityksiin. (TW)”

Tämän kirjan kirjoittajat Mikko Ruohonen, Marko Mä-
kipää ja Timo Ingalsuo ovat keränneet seuraavat haas-

3 .  HAVAIT T UJA SELVIYT YMISKEINOJA JA KET T ERYYT TÄ 
SUURISSA MARKKINAVAIHT ELUT ILANT EISSA

tatteluhavainnot, tutkijoiden tekemät johtopäätökset 
ja esitetyt kehitysehdotukset yli sadasta kenttähaastat-
telusta ja johdon keskusteluista suomalaisesta tekno-
logiateollisuudesta Tekesin StrAgile-, NetPLM, ServRate 
ja CraneTab -projekteista sekä tuoreimpana Dimecc’in 
SHOK-ohjelman REBUS P4:lle tehdystä kenttätyöstä pää-
osin vuosien 2008-2016 aikana. Näihin hankkeisiin on 
osallistunut kymmeniä suomalaisia teollisuusyrityksiä.

Näiden haastattelukommenttien, yhteenvetojen ja eh-
dotusten avulla voidaan hahmottaa ja rakentaa tulevai-
suutta ketterän digitalisaation avulla sekä oppia aikai-
semmista kokemuksista. 

3.1 UUDET TOIMIALAT JA  
MARKKINAMAHDOLLISUUDET
Vastatakseen toimintaympäristön muutoksiin yrityksis-
sä on pyritty ylittämään perinteisiä toimialarajoja, esi-
merkiksi autoteollisuuden kysynnän laskiessa on etsitty 
vakiintuneempaa toimialaa ja/tai markkina-aluetta tilal-
le. Tämä edellyttää kuitenkin paljon yrityksen asiakas-
ketteryydeltä, ainakin se on lisännyt joustavuutta (FT). 

”Ongelmat kohdentuvat nimenomaan myyntiosaa-
miseen, (asiakastarpeiden huomioiminen ja asiak-
kaan kuunteleminen). (P)”

Tuotetarjontaa on myös laajennettu, esimerkiksi val-
mistamalla lisäosia perustuotteeseen (FT). Arvoket-
juissa, joissa yritys on aina ns. arvoketjun vahvin ja 
vaikutusvaltaisin peluri, tilanne on ollut helpompi. Seu-
rannaisvaikutuksena ongelmat siirretään tai siirtyvät 
heikompien arvoketjun pelaajien murheeksi (Ms). Yl-
läpidon prosesseja kehittämällä voidaan kestää uusin-
vestoinnin viivästyminen ja silti pitää kiinni asiakkaasta.
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”Käytetään pääosin valmiita ratkaisuja ja näitä val-
miita ratkaisuja yhdistelemällä, eli integraattorina 
toimiminen. Tuottavuutta on uhrattu joustavuuden 
ehdoilla. (Pm)”

”Liiketoimintamahdollisuus on niche-tuotteissa, 
joissa on meille tarpeeksi suuri volyymi, mutta ei 
suurille kansainvälisille toimijoille. (R)”

”Huoltoliiketoimintaa (MRO) on kehitetty järjestel-
mällisesti jo yli kymmenen vuoden ajan ja nykyään 
sen tuoma osuus kehittyneissä maissa on jo noin  
20 % liikevaihdosta. (Ms)”

”Pienten toimittajien määrän supistaminen. (K)”

Valikoivalla ulkoistamisella voidaan saavuttaa onnis-
tuessaan kustannustehokkuutta ja myöhemmin mah-
dollisesti luoda lisäarvoa yhteistyön kehittämisellä. 
Ulkoistamisessa punnitaan yrityksen kyky johtaa esim. 
Aasian maihin suuntautuvaa hankintaa. Toisaalta varo-
vaisempana selviytymiskeinona on käytetty myös aikai-
semmin ulkoistetun prosessin ”kotiinvetoa” (reshoring) 
tai uudelleenkilpailutusta.

”Suunnitteluyhteistyön/tilaamisen avauksia lähi-
maihin, ehkä myös Intiaan. (E)”

”Yritys luopui omasta valmistuksesta, mutta on otta-
nut sitä takaisin. (Pt)”

”Osavalmistus, kapasiteetti ei riitä kaikkeen, teh-
dään yksittäiset haastavat asiat itse, loput mitä ei 
ehditä, laitetaan alihankkijoille. (Pm)”

”Aikaisemmin kun kehitettiin tuotteita niin asiakas 
on tilannut pitkään. Nyt saatetaan heti proton jäl-
keen lähteä kilpailuttamaan, jolloin ei saada tuote-
kehityskustannuksia katettua. (Hm)”

”Johdon on vaikea tajuta sitä, että toimintatavan 
muutos tutuista toimittajista uusiin toimittajiin 
(esim. Kiina) vaatii resursseja, edellytyksiä ja sitten 
vasta toimintaa. Low-cost sourcing esillä virallisesti 
– onko low-price sourcing? (MP)”

”Kaukana markkinoista toimiminen aiheuttaa pal-
jon kustannuksia, joita ei ehkä tulevaisuudessa 
enää pystytä siirtämään tuotteiden hintoihin. (TW)”

Voimakkaat vaihtelut toimitusketjussa aiheuttavat tutki-
muksesta tuttua ns. bullwhip- eli kysynnän ja tarjonnan 
ruoskailmiötä, jota ei pystyä voimakkaassa vaihtelutilan-
teessa hallitsemaan, ei lasku- eikä nousutilanteessa. Täs-
tä esimerkkinä on monet haastatteluissa kirjatut arviot:

”Kaikki tilaukset tulee kerralla, kun nousukausi läh-
tee liikkeelle. Kapasiteetin kasvattaminen olisi nyt 
paikallaan, jotta voidaan purkaa tilauspiikki no-
peammin. (Hm)”

”Tilauskannat koostuivat viime vuonna jakeluver-
kostojen ennakointeihin ja ylimitoitettuihin varauk-
siin, joiden purkauduttua kysyntä romahti. Nyt 
jaetaan tehtäviä uudelleen ja on hyvin epävarmaa 
mihin tasolle volyymit tulevat pitkällä tähtäimellä 
Suomessa asettumaan. (TW)”

”Tällä hetkellä markkinamiehet pitää kaikkia lupaa-
vina, mutta 500Me:n tuleva tilauskirja ei oikein ole 
uskottava (Pm)”

”Laadun vaihto nopeaa, vanhoja koneita, ei tehok-
kaita pitkissä sarjoissa, mutta räätälöity monen 
tyyppisten tuotteiden valmistukseen, ollaan ketteriä, 
pystytään nopeasti toimittamaan lyhyitä erikoisia 
sarjoja. (R)”

”Tilanne on hyvä vakaiden ja pitkäjänteisesti kehi-
tettyjen toimittajasuhteiden myötä. (MG)”
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3.2 OPERAATIOIDEN T IIVIIMMÄN  
INTEGRAATION KEHIT TÄMINEN
Yritykset ovat pyrkineet kiinnittämään huomiota kus-
tannusjahtiin sekä kurinalaisiin ja suoraviivaisiin tuo-
tantoprosesseihin, erityisesti lean-ajatteluun.

”Kustannusedullisten hankintojen lisääminen (ma-
teriaalikustannusten laskeminen).  Lean-projektilla 
yhtenäisyyttä ja joustavuutta tuotantoon. (A)”

”Joskus on myös näytetty, että Siperia opettaa, jos ei 
ole kuunneltu kehittämiskehotuksia. (Pm)”

”Hankintakustannukset (palvelut + raaka-aineet ja 
komponentit) muodostavat noin 50-65% liikevaih-
dosta yksiköstä riippuen. (JG)”

”60 % toimitusten sisällöstä voidaan hankkia ”omil-
ta” tehtailta ja vastaavasti noin 40 % tulee yhtymän 
ulkopuolelta. (Ms)”

Toimittajasuhteissa on kustannusten lisäksi pyritty et-
simään oikeiden toimittajien kanssa partneroitumista, 
pitkäaikaista yhteistyötä ja tiedonvaihdon kehittämistä 
(eli partneriketteryyttä). Sitoutumista on kuitenkin pi-
detty myös riskinä ja luottamusta koko ketjun kehitty-
miseen ei välttämättä ole ollut.

Partneroitumiselle myönteistä

”Toimittajien arvioiminen. (A)”

”Tavoitteena olisi, että määrätyt osat voitaisiin jat-
kossa hankkia vakiintuneilta toimittajilta, mutta 
tämä edellyttää myös sitoutumista toimittajien ta-
holta. (Pt)”

”Omat alihankkijat on jaettu kehittäjä-hankkijoihin 
ja muihin, ja nämä muut taas moneen osaan. (Mn)”

”Partneroituminen toimittajiin päin, esim. yhteistyö 
t&k:ssa päätoimittajien kanssa. (A)”

”Alihankkijoille sellaista mistä voi tehdä 30v toimit-
tajakumppanuuksia, joihin on voitu luottaa ja an-
taa heille osia teknologioista, ovat sen alan asian-
tuntijayrityksiä, itselle sivuhommia. (Pm)”

”Markkinatiedon jakamisessa käytössä toimittajata-
paamiset (muita vaihtoehtoja?). (A)”

”Kynnys vaihtaa toimittajaa suuri. Kuitenkin jos on 
tarve, niin se on toki mahdollista, mutta se ei ole ol-
lenkaan yhden yön yli toteutettava juttu. Jos on on-
gelmia, niin ne pyritään mieluummin selvittämään 
nykyisen toimittajan kanssa kuin että vaihdettaisiin 
uuteen (koskien niin kustannuksia, laatua kuin toi-
mituskykyäkin). (MG)”

Partneroitumisen onnistumiselle kriittistä ovat luotta-
mus, oikea hallinnointi ja pakkositoutumisen välttämi-
nen:

””Pakkokumppanuuksia” toimittajien koon vuoksi. 
(JG)”

”Strateginen kumppanuus = pakkoavioliitto? (Hm)”

”Hankinnan keskittämisestä muiden pienten toimi-
joiden kanssa on puhuttu, mutta se on aina kariutu-
nut erimielisyyksiin. (JG)”

””Yhdistystoiminta” toimijoiden kesken elää ehkä 
vain hetken? (E)”

”Yhteistyö ”pelkkää” kaupankäyntiä. Verkostoissa 
on luottamuksen puutetta ja avoimuudessa kehitet-
tävää. (E)”

Toimittajasuhteiden hallinnassa ei ole kuitenkaan yhtä 
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reseptiä, kuten kustannusjahti tai partneroituminen. 
Kunkin yrityksen ja yritysverkon tilanne on ainutlaatui-
nen ja tarvitaan laaja-alaista – ehkä työlästäkin - han-
kinnan osaamisen kehittämistä. Haasteet voivat liittyä 
esimerkiksi hankittavien tuotteiden kokoon, ostohintoi-
hin, hankintamallien ”elämiseen”, varastojenhallintaan 
ja toimitusaikaan.

”Toimittajien läheisyys korostuu kappaleiden ison 
koon ja painon määrätessä.”

”Kaikkia asiakas-toimittaja –suhteiden piirteitä voi 
esiintyä - yhdessäkin yrityksessä – puhtaasta kilpailut-
tamisesta aina pitkäaikaiseen strategiseen kumppa-
nuuteen (evoluution hallinta ja tunnistaminen). (Mc)”

”Globaalisti erittäin pirstoutunut ja koostuu suures-
ta määrästä pieniä toimijoita. (Ms)”

”Ajankäyttö/deadline: ”se vie sen aikaa minkä vie”. (Pt)”

”Jos tuotteissa olisi paljon vakio-tavaraa, niin ehkä 
sitten voitaisiin ajatella partneruuksia, mutta nyt ei 
malli oikein sovellu. (Pt)”

”Varastot eivät välttämättä niinkään asu asiakkaal-
la tai ensimmäisen tason toimittajalla, vaan pidem-
mällä ylävirrassa. (G+P)”

”Osto-organisaatiota mitataan ostohintojen kehit-
tymisellä eikä niinkään saavutetuilla kokonaissääs-
töillä. (G+P)”

”Materiaalihankinnoissa syntyy suurin ongelma, esim. 
terästoimittaja ei taivu nopeisiin toimituksiin. (Mn)”

”Ensin komponenttitoimituksia, myöhemmin laajen-
tunut myös kokoonpanoon. Lisäksi tulee lisäarvo-
palvelut, esim. simulointi ja suunnittelu. (Mn)”

”Osa tykkää, osa haluaa niin pienen hiekkalaatikon, 
ettei poikkeamaa tule, mutta suurin osa suhtautuu 
myönteisesti moniosaamiseen. (R)”

Yrityksissä haluttiin ostotoiminnan keskittämistä tai 
ammattimaistamista. Tämä tarkoittaa hankintatoimen 
merkityksen nostamista ja uudelleenorganisoimista. 
Ostopäällikkötyyppisistä työnkuvauksista siirrytään ns. 
sourcing-organisaatioon, jopa globaalisti. Kritiikkiäkin 
tätä kehitystä kohtaan kuultiin.

”Ostaminen keskitetysti, vältetään ilmiö: samat naa-
mat ovat olleet ostamassa ”kavereiltaan”, ja työn-
kierto on ollut olematonta. (K)”

”Strategisen hankinnan (keskitetyn yksikön) tehtäviä 
ovat toistaiseksi olleet erityisesti:
• Supplier development, toimittajien sparraaminen
• Uusien toimittajien ja kaikkien kiinalaisten 

toimittajien pre-assessment  
→ ”aiemmin tullut paljon tyhjiä arpoja käsiin”, 
kun toimittaja-arviointia on harrastettu kevy-
emmin

• Olemassa oleville toimittajille toteutetaan toi-
mittaja-arviointeja

• Ostojen (nimikkeiden) kategorisointi (7-8 ryh-
mää) on ollut työn alla
• vienyt aika paljon aikaa
• nimikkeiden hintojen seuranta haastavaa il-

man toimivia kategorioita
• Osa  prosessien yhtenäistämistä. (K)”

“Mitä lisäarvoa tuo keskitetysti johdettu hankinta 
sellaisissa komponenteissa, joita osaa esim. vain 
yksi verkoston yritys. (MP)”

3.3 T IETOJÄRJESTELMIEN  
INTEGRAATIO
Tieto- ja viestintätekniikan hyväksikäyttö ja siihen liitty-
vä tietohallinto on koettu useimmiten kaikkein jäykim-
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mäksi ja vaikeimmaksi muuttaa ketterään suuntaan. 
Kenttähaastattelujen aikana havaittiin kuitenkin useita 
esimerkkejä jäykkyyden lieventämiseksi.

”Yhteinen projektitietopankki asiakkaan kanssa, 
jonne pääsy on vain salasanojen haltijoilla. (A)”

”Pääsy avainasiakkaidensa tietojärjestelmiin, josta voi-
daan mm. hakea piirustuksia, hoitaa laskutusta, hakea 
ennusteita, tilauksia sekä vahvistaa tilauksia. (HW)”

”Tuotannon tietojärjestelmät kirjavia. (JG)”

”Koettiin, että usein valloillaan on vääränlainen 
ajattelutapa, jossa ohjelmistoilla (CAD, 3D) ”pelas-
tetaan maailma”. Ensisijaisena haasteena tulisi olla 
prosessien kuntoon saattaminen. (M)”

”Prosessien modulaarisuus/standardointi nähdään 
tärkeänä tekijänä resurssien joustavuuden kehittä-
misessä ja siihen on pureuduttu. (TKT)”

”Perusedellytys on se, että käytettävissä oleva tilaus- 
ja kysyntätieto jaetaan nopeasti koko ketjuun ”Pelk-
kä lean ei riitä”. (G+P)”

”Parsitaan parhaansa mukaan yhtenäinen doku-
mentaatio asiakkaalle. (ET)”

”Verkoston toiminnan konsultointi tullut mukaan 
palvelutarjontaan. (ET)”

”Myyjät ei pysty antamaan hyvää tietoa markkinois-
ta, valitetaan koko ajan, että ollaan liian kalliita ja 
liian hitaita. (R)”

Esimerkki 

• Supply-chain (SC) master: nettipohjainen sovellus, 
jossa toimittajat saavat  tarjouskyselyn, tilausvah-

vistukset ja tilaukset (lähinnä käytetään tilaustoi-
minnassa, ei niinkään tarjouspyynnöissä)

• Kiinan ostaminen pyörii Accessin, Excelin ja sähkö-
postien kautta ”polven päällä”

3.4 T UOTANNON RESURSSIEN  
UUDELLEENKOHDENTAMINEN  
JA -ORGANISOINTI (ESIM. PÄÄMIES, 
HENKILÖSTÖ, ALA, PAIKKAKUNTA, MAA)
Monet konepajateollisuuden yritykset ja yritysverkot 
ovat kehittyneet joko evoluution myötä tai usein yritys-
ostojen kautta. Tämä ”perinne” on ehkä pitänyt toimin-
nan hajallaan ja ns. lähellä vanhoja asiakkaita. Osaa-
misen kerääminen eri yksiköistä ja sen organisointi 
ydinkyvykkyyksiksi on tämän vuoksi hyvin haasteellista.

”Yleensä erilaistuneiden pajojen työnjako asiakkait-
tain (esim. yritysostoista jäänyt rakenne). (HW)”

”Tuotantoverkostosta: verstas tekee 1-2 asiakkaan 
töitä ja ne on kehitetty nimenomaan näiden asiak-
kaiden ja tuotteiden ehdoilla mahdollisimman te-
hokkaiksi. (TW)”

”Suuretkaan panostukset investointeihin ei välttä-
mättä lisää tuottavuutta, ellei investointia saada so-
vitettua prosesseihin ja toimintaan tai päinvastoin. 
Investoinnit ovat melko asiakasspesifejä. (HW)”

”Työstökoneiden monikäyttöisyys ja joustavuus on 
aina yksi koneiden valintakriteereistä. (Mc)”

”Konsernin sisältä löytyy niin huonosti kuin kohta-
laisen hyvin kannattavia yksiköitä. (JG)”

Ketteryydestä haastatelluilla oli yleisesti hyvin kirjavat 
käsitykset. Toisaalta mielikuvallisesti halutaan olla ket-
teriä, mutta pettymyksiä matkan varrella on ollut riit-
tävästi. Esimerkiksi henkilöstön ketteryyden puute voi 
johtaa vuokratyövoiman käyttöön. Organisaation ket-
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teryys riippuu myös muista arvoketjun toimijoista. Ns. 
suuret asiakkuudet nostavat kynnystä muuttaa yritystä 
ketterämmäksi, toivotaan vanhan jatkumista. Liiketoi-
mintaverkoston ketteryys ns. verkostokyvykkyys mah-
dollisuutena ketterään toimintaan punnitaan jatkossa 
yhä tarkemmin, mutta sitä ei varsinaisesti johda ku-
kaan.

”Ketteriä kuin rautakanki.” 

”Resurssien joustavuus… Ei ne mihinkään jousta. (JG)”

”Ketteryys tarkoittaa: toimituskyvykkyyttä ja oikeaa 
ennustamista. (K)”

”Suomalainen on tietyllä tapaa ketterä, mutta sitten 
ei kuitenkaan… (G+P)”

”Muutama avainasiakas, jotka vastaavat suuresta 
liikevaihdosta. (JG)”

”Verkoston tasolla esiin nousee ennen kaikkea ”ver-
kostokyvykkyyden” kehittäminen. Verkostoissa on 
kyettävä luottamaan yhteistyökumppaniin ja oltava 
itse luottamuksen arvoisia. (Mco)”

”Pyritään monitaitoisiin työntekijöihin, mutta pää-
suuntaisesti työntekijöiden ajatukset ovat sellaiset, et-
tei haluta tai uskalleta vaihtaa koneelta toiselle. (Mn)”

”Tiimit aiheuttavat kuitenkin myös jäykkyyttä, sillä 
resurssien siirtäminen tiimien kesken ei ole aina 
helppoa. Kaikki henkilöt eivät ole halukkaita siirty-
mään tiimistä toiseen, eikä työnkiertoa ole toistai-
seksi nähty tarpeelliseksi, tarve sille kuitenkin tun-
nistettu. (TKT)”

”Vuokratyövoima on ensisijainen joustoelementti 
sekä liikkuvuuden että henkilöstötarpeen osalta. 
(TW)”

3.5 KUSTANNUSTIETOISUUS;  
KUSTANNUSTIEDON JAKAMINEN  
JA JOHTAMINEN
Kustannustietoisuus antoi haastatteluissa monia erilai-
sia näkymiä. Toisille kustannukset ovat ostohintoja, toi-
sille taas koko ketjun kustannusjohtajuus on tavoittee-
na, jopa suunnittelusta alkaen. Kustannukset ovat myös 
liitoksissa toimintamalleihin ja prosesseihin, jolloin niitä 
kehittämällä päästään myös kustannustasojen osalta 
parempaan lopputulokseen. Myös avoimia kustannus-
rakenteita oli käytössä joko open book -menetelmällä tai 
osittaisella kustannusajurien avaamisella.

”Yritys jakaa harvoin kustannusrakennetta asiak-
kaan kanssa, sillä siitä ei koeta saatavan hyötyä 
suhteessa mahdollisiin riskeihin. (JG)”

”Avoimen kustannusrakenteen avulla päämiehet 
voivat varmistua suhteen ”toimivuudesta”, eikä jo-
kavuotisiin sopimusneuvotteluihin ja kilpailutuk-
seen ajauduta yhtä helposti. (TW)”

”Standardihintoihin perustuvaa laskentamallia on 
yritetty viedä läpi, mutta keskeiset asiakkaat eivät 
tunnu olevan siitä kiinnostuneita (kustannukset ja 
avoimet kustannusrakenteet eivät kiinnosta, hinta 
ratkaisee). (TW)”

”Tarpeeksi hintaa, niin ei tartte laskea niin tarkkaan” 
eli laskenta perustuu volyymiin. (JG)”

”Elinkaaret kuitenkin tyypillisesti noin 10–15 vuoden 
luokkaa. (JG)”

”Suurimmat hyödyt saavutettu toimintamallien ke-
hittämisestä ja yhtenäistämisestä, ei niinkään pel-
kästä kustannusten jahtaamisesta. (Mc)”

”Tietoa jaetaan asiakkaiden suuntaan myös laajem-
massa mittakaavassa ja esimerkiksi uusi kustan-
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nuslaskentajärjestelmä mahdollistaa kustannusra-
kenteen purkamisen osiin ja tilanteen tarkastelun 
yhdessä asiakkaan kanssa. (Mc)”

”Osittaista avoimuutta kustannusten suhteen tuk-
kureiden suhteen, ollaan kerrottu paljonko tuote 
maksaa milläkin metallinhinnoilla, siitä voi laskea 
kustannusrakenteen. (R)”

”Ostohintatasolla paljon kehitettävää, kun kustan-
nustenhallinnasta puhutaan: Ostajat ostavat sa-
maa kamaa hyvin eri hinnoilla. (K)”

”Ostaja ei hiffaa käyttöpääoman merkitystä” → 
maksuehtojen merkitys. (K)”

”Todettiin, että oston, tuotekehityksen ja talouden 
yhteistyössä ollaan vasta aivan alussa. (K)”

”Asiakkaat kaikki Aasiassa ja myös toimittajat pal-
jolti siellä (MG)
• Komponentit ostetaan paljon Aasiasta
• Mutta myös Euroopasta ja muista maista
• ”ei niinkään kiinnosta onko voitto 5 % vai 10 %, 

vaan kustannusrakenne on vain tiedettävä tark-
kaan. (MG)”

”Suunnittelusta puuttuu kustannustaju, taloudelliset 
näkökulmat eivät riittävästi näy suunnitteluratkai-
suissa erilaisissa konstruktioissa. Tämän pohjalta 
hankinnan on melko vaikea päästä äärimmäiseen 
kustannustehokkuuteen. (MP)”

”Volyymilla nähdään merkittävä vaikutus tuotteen 
kustannuksiin. On havaittu, että paras tilanne on 
lievä ylikuormitus, jolloin kustannustaso asettuu en-
nakoidulle tasolle tai jopa alle. Volyymien noustessa 
kustannukset laskevat oppimiskäyrän vaikutuksena 
(mm. asetusajat). (TW)” 
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CASE-ESIMERKIT

CASE-ESIMERKIT
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4.1 LÄHTÖKOHTA KEHIT TÄMISELLE

S tragile-tutkimusprojektiin osallistui yhtenä 
kokonaisuutena konepajateollisuuden yri-
tysverkosto, joka koostuu kolmesta yrityk-
sestä. Nämä yritykset muodostavat toimi-
tusketjun, jossa ovat päähankkija, 1. tason 
toimittaja ja 2. tason toimittaja. Seuraavaksi 

esitellään projektin yritykset sekä toimitusketjun kar-
kea mallikuvaus.

Päähankkijana toimii globaali koneenrakennusteolli-
suuden yritys, joka valmistaa raskaita teollisuuskoneita. 
Ensimmäisen tason toimittaja valmistaa erikoisrenkaita 
erilaisiin teollisuuden laitteisiin. Toisen tason toimittaja 
valmistaa erilaisia asiakasräätälöityjä pyöriä. 

Edellä on esitelty tutkimushankkeen toimitusketjun 
pelkistetty kuvaus. Tutkimusprojektin yritykset valmis-
tavat rengaspaketin raskaaseen teollisuuskoneeseen. 
Tiedonkäsittelyn ja -välittämisen kannalta kriittisiä kehi-
tystarpeita ja haasteita ovat toimittajaverkoston kehit-
täminen, prosessien määrittely ja ongelmanratkaisun 
teknologiakeskeisyys. Näiden tekijöiden kehittämis-
prosessissa tietojärjestelmien hallinnalla on merkittävä 
rooli. Hyväksi havaittujen toimintamallien ja ratkaisujen 
avulla voidaan kehittää tietojärjestelmiä, jotta ne voivat 
tukea toimintaa. Tietojärjestelmien kehittämisessä tar-
vitaan yhteistyötä, muutosmyönteisyyttä, suunnittelu-
tiedon hallintaa/jakamista ja strategian aktiivista moni-
torointia.

4. T IEDONOHJAUS TYÖKONEIDEN ALIHANKINTAVERKOSTOSSA 
Majuri, Pesonen, Perälä et al.

Kuva 19. Tutkimushankkeen toimitusketjun kuvaus 
(Majuri, Pesonen ja Perälä StrAgile-projekti)

2. TASON TOIMITTAJA

1. TASON TOIMITTAJA

PÄÄHANKKIJA

ASIAKAS

PYÖRÄ

RENGASPAKETTI

KONE
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Case-tutkimus aloitettiin kartoittamalla yritysverkos-
ton haasteita ja ongelmia. Prosessin ensimmäisessä 
vaiheessa mallinnettiin materiaalivirta ja sen tekijät. 
Materiaalivirran kuvauksen jälkeen oli johdonmukais-
ta kartoittaa tiedonkäsittely ja sen kulku yritysverkos-

Kuva 20. Tiedonkulun kuvaus yritysverkossa projektin alkuvaiheessa (Majuri, Pesonen ja Perälä StrAgile-projekti)

tossa. Mallintamalla tiedonkulku yritysverkossa voitiin 
muodostaa kokonaiskuva tiedonsiirtoprosessista. Seu-
raavassa on esitelty tiedonkulku verkostossa tutkimus-
projektin alkuvaiheessa.

TIEDONKULUN KUVAUS VÄLILLÄ PÄÄHANKKIJA SEKÄ 1. JA 2. TASON TOIMITTAJA,  
MIN. 1 PÄIVÄ, MAX. 6 PÄIVÄÄ

Line-upin valmistelu 0-1 pv

Tilauksen ja varastotarpeen käsittely 1-5 pv

LINE UP

Tilausvahvistus 6-8 pv

1-(5) PÄIVÄÄ
• Tiedon käsittely  

Anilinkerissä (1 pv)
• Tuotantosuunnitelman 

tekeminen varastotarpeen 
perusteella

• Tilauksen tekeminen 2. 
tason toimittajalle (0-5 pv)

08:00 - 13:00
• Tuotekonfiguraatio, 

tuotantosuunnitelma ja 
tilauksen tekeminen

0-2 PÄIVÄÄ
• Tilauksen  

vastaanottaminen
• Tuotannonsuunnittelu
• Tilauksen vahvistaminen

1. TASON TOIMITTAJA

2. TASON TOIMITTAJA

PÄÄHANKKIJA

email

ANILINKER

TUOTSU
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Tiedonkulku ja -käsittely projektin alkuvaiheessa toteu-
tettiin yritysverkossa seuraavalla tavalla: 
• Päähankkija tekee tilauksista tuotekonfiguraation 

päivittäin (ERP-järjestelmässä) ja tekee ostotilauk-
set sen perusteella. 

• Tilaus syötetään Tuotsu-järjestelmään (Tuotannon-
suunnittelujärjestelmä)

• Tämän jälkeen 1. tason toimittaja noutaa tilauksen 
Tuotsusta ja syöttää sen Anilinkeriin. Anilinker pro-
sessoi dataa noin yhden vuorokauden, jonka jäl-
keen se syötetään ERP-järjestelmään. 

• Tämän jälkeen muodostetaan ostotilaus, joka lä-
hetetään sähköpostilla 2. tason toimittajalle. Tämä 
prosessi kestää yhdestä viiteen päivään, riippuen 
tilauksen kiireellisyydestä. Peruslähtökohta on, että 
tilaukset tehdään maanantaisin, jolloin tiistaisin tu-
levat tilaukset lähtevät viiden arkipäivän kuluttua 2. 
tason toimittajalle. 

• Tilauksen saatuaan 2. tason toimittaja syöttää tila-
ustiedot ERP-järjestelmään, jonka jälkeen tuotan-
nonsuunnittelija muodostaa tilauksen kiireellisyy-
den perusteella tuotantosuunnitelman. 

• Tämän jälkeen lähetetään tilausvahvistus 1. tason 
toimittajalle. Tässä prosessissa kuluu aikaa 0-2 päi-
vään. Kokonaisprosessissa aikaa kuluu päähank-
kijan tilauksesta 2. tason toimittajan tilausvahvis-
tukseen 1-6 päivää. Tilaukseen kuluvaan aikaan 
vaikuttaa erityisesti tilauksen kiireellisyys. 

4.2 KEHIT TÄMISTAVOIT TEIDEN  
ASET TAMINEN
Tiedonkulun kuvauksen avulla pystyttiin havainnol-
listamaan toimenpiteitä, joita yritysverkon tilauspro-
sessissa tehdään. Samalla pystyttiin hahmottamaan 
kokonaiskuva tiedonkulkuprosessista. Tämän avulla 
huomattiin, että toiminnassa on varsin paljon kehitet-
tävää, koska tietoa käsitellään liian monimutkaisesti ja 
välivaiheita tilausprosessissa on liikaa. Lisäksi pystyttiin 
luomaan käsitys muiden toimijoiden toimintamenetel-
mistä, jolloin löydettiin kehittämistarpeita. Tällaisia ke-
hitystarpeita ovat
 
• tiedonkulun tehostaminen, 
• välivaiheiden minimointi, 
• varastojen näkyvyys 1. ja 2. toisen tason toimijoi-

den välillä, 
• ennustetiedon tehokkaampi jakaminen sekä 
• tiedon laadun parantaminen.

Tutkimusprojektin aikana yritysverkon tiedonkulkuun 
liittyvien kehitystarpeiden ratkaiseminen nousi yhdeksi 
tärkeimmistä haasteista. Kaikkien toimijoiden kesken 
ymmärrettiin, että nykyisillä menetelmillä toiminta on 
jäykkää. Vaikka esimerkiksi toimitusketjun toimitusvar-
muus on ollut hyvällä tasolla, niin ymmärrettiin, että 
toiminnassa on selkeitä kehitystarpeita. Kehitystä tarvi-
taan myös, jos läpimenoaikaa aiotaan tulevaisuudessa 
lyhentää. Tämä aiheuttaa paineita erityisesti tiedon te-
hokkaalle ja laadukkaalle välittämiselle. 

Kokonaiskuvan hahmottamisen avulla pystyttiin luo-
maan keskusteluyhteys, jossa kaikki ymmärsivät tois-
tensa tarpeet. Tämän kautta kehitysprosessiin osallis-
tuvien välille saatiin syntymään luottamus ja sitä kautta 
sitoutuminen. Tämä taas mahdollisti toimivan yhteis-
työn kehittämisprosessin jatkumiselle yritysverkostos-
sa. Seuraavassa on esitelty projektin kehittymistä alku-
vaiheesta nykytilanteeseen.
Tutkimusprojektin nykyvaiheessa keskityttiin etsimään 
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ratkaisuja kehitystarpeisiin ja sitä kautta määrittämään 
toimenpiteitä ongelmien ratkaisemiksi. Toimenpitei-
den toteuttaminen myös aloitettiin. Tärkeää on jatkaa 
myös kehittämispalavereita, jotta kehitysprosessi saa-
daan jatkumaan. Seuraavassa on esitelty yritysverkon 
tiedonkulun nykytila.
 
Kuvasta nähdään, että tiedonkulkuprosessissa on saatu 
selkeä parannus 1. ja 2. tason toimijoiden välille. Yrityk-
set ovat saaneet alkaneen kehitystyön valmiiksi ennen 

Kuva 21. Tutkimusprojektin tiedonkulun kehittämisen vaiheet (Majuri, Pesonen ja Perälä StrAgile-projekti)

tutkimusprojektia. Vanha tilausjärjestelmä on korvattu 
web-pohjaisella tilausjärjestelmällä. Uusi järjestelmä 
tukee yritysten ERP-järjestelmiä, joten manuaalisen 
työn ja välivaiheiden määrä on selvästi vähentynyt. Jär-
jestelmään on myös tarkoitus saada tulevaisuudessa 
varastosaldojen näkyvyys. Toinen muutos on päähank-
kijan toimintatavoissa. Tilauksien tuotekonfiguraatio 
tehdään kahdesti päivässä.

TIEDONKULKUPROSESSIN MALLINNUS
• koko projektin kestävä tarkennus ja päivitys
• kehitystarpeiden kartoitus

KEHITYSTARPEIDEN MÄÄRITTÄMINEN
• luottamuksen ja sitoutumisen syntyminen
• yhteistyöhalukkuus

TIEDONKULUN KEHITTÄMISPALAVERIT
• ratkaisujen etsiminen
• toimenpiteiden määrittäminen
• toimenpiteiden toteuttaminen
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Kuva 22. Tiedonkulun nykytilan kuvaus yritysverkossa (Majuri, Pesonen ja Perälä StrAgile-projekti)

TIEDONKULUN KUVAUS VÄLILLÄ PÄÄHANKKIJA SEKÄ 1. JA 2. TASON TOIMITTAJA,  
MIN. 1 PÄIVÄ, MAX. 6 PÄIVÄÄ

Line-upin valmistelu 0-1 pv

Tilauksen ja varastotarpeen käsittely 1-5 pv

LINE UP

Tilausvahvistus 6-8 pv

1-(5) PÄIVÄÄ
• Tiedon käsittely  

Anilinkerissä (1 pv)
• Tuotantosuunnitelman 

tekeminen varastotarpeen 
perusteella

• Tilauksen tekeminen 2. 
tason toimittajalle (0-5 pv)

12:00 ja 17:00
• Tuotekonfiguraatio, 

tuotantosuunnitelma ja 
tilauksen tekeminen

0-2 PÄIVÄÄ
• Tilauksen  

vastaanottaminen
• Tuotannonsuunnittelu
• Tilauksen vahvistaminen

1. TASON TOIMITTAJA

2. TASON TOIMITTAJA

PÄÄHANKKIJA

Sähköinen
tilausjärjestelmä

ANILINKER

TUOTSU
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4.3 IDEAALIMALLI TULEVAA VARTEN
Tutkimusprojektin aikana laadittiin myös ideaalimalli 
yritysverkoston tiedonkulun toteuttamiselle. Ideaali-
mallissa ei huomioitu yritysten olemassa olevissa jär-
jestelmissä mahdollisesti aiheutuvia rajoitteita. Myös 

Kuva 23. Tiedonkulun ideaalimalli (Majuri, Pesonen ja Perälä StrAgile-projekti)

erilaiset tietojärjestelmät ovat ideaalimallissa integroitu 
yhteensopiviksi. Mallissa on myös 1. tason toimittajan 
pyörävarastot siirretty 2. tason toimijalle. Ideaalitilan-
teessa nämä varastot ovat luonnollisesti mahdollisim-
man pienet. Seuraavassa kuvassa on esitelty tämä malli.

LINE UP

JATKUVA  
TUOTANNONSUUNNITTELU 
JA TILAUSTEN TEKO

1. TASON TOIMITTAJA

PÄÄHANKKIJA

VARASTO

2. TASON TOIMITTAJA VARASTO

Tiedonkulku 0-1 tuntiaTuotanto & kokoonpano

0-1 TUNTIA
• Tilauksen konfigurointi 

ja tuotantosuunnitelman 
tekeminen

• Ostotilaus automaattisesti 
2. tason toimittajalle

• Tilauksen konfigurointi 
ja tuotantosuunnitelman 
tekeminen

• Tilauksen toimittaminen  
1. tason toimittajalle  
määräaikaan mennessä

OSTOTILAUS TIEDONKÄSITTELY 
JA -SIIRTO

TILAUS + ENNUSTE

TIEDONKULUN 
LÄPIMENOKUVAUS 
IDEAALIMALLI



6969

Tiedonkulun ideaalimallissa päähankkijalla on jatkuva 
tuotannonsuunnittelu, jolloin ostotilaukset toimittajil-
le saadaan toimitettua välittömästi asiakastilauksesta. 
Lisäksi päähankkijan jakama ennustetieto kulkee koko 
ketjun läpi. Tilaustieto käsitellään automaattisesti ja no-
peasti erillisessä järjestelmässä, josta se siirtyy 1. tason 
toimittajalle.

Ensimmäisen tason toimittajalla muodostetaan tilauk-
sesta automaattisesti ostotilaus 2. tason toimittajalle ja 
2. tason toimittajalla tilaus muodostuu automaattisesti 
omaan järjestelmään, jossa se hyväksytään ja siirretään 
automaattisesti toiminnanohjausjärjestelmään. Tähän 
prosessiin ideaalimallissa saa kulua maksimissaan yksi 
tunti. Mallin toteuttamisessa on luonnollisesti omat 
haasteensa, mutta jos edes osia sen ideoista saadaan 
toteutettua, niin pystytään tehostamaan tiedonkulkua 
yritysverkossa. 

4.4 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

4.41 Tiedonkulun rooli projektin yritysverkoston 
ketteryydelle

Yritysverkon ketterän toiminnan kannalta tiedonvälitys 
ja -käsittely tulee olla mahdollisimman tehokasta, koska 
tehokkaan tiedonhallinnan avulla pystytään vastaamaan 
markkinakentän muutoksiin. Tämä edellyttää yritysver-
kon toimijoilta strategiaprosessia, jossa määritellään ta-
voitteet ja toimenpiteet niiden toteuttamiseksi.

Tehokkaamman tiedonvälityksen avulla voidaan saa-
da tutkimusprojektin yritysverkostossa joustavuutta 
prosesseihin. Esimerkiksi tuotteiden valmistukselle ja 
tuotannon ohjaukselle saadaan enemmän aikaa, kun 
tilaustieto saadaan välittömästi. Tehokasta tiedonkul-
kua tarvitaan myös, jos yritysverkoston päähankkija 
lyhentää tuotannon läpimenoaikaa, jolloin ylävirran 
toimittajien toimitusaika lyhenee. Erityisesti nopeaa 
tiedonvälittämistä tarvitaan, jos yritysverkon toiminta-

mallit muutetaan tukemaan tilausohjautuvuutta (Ma-
ke-To-Order), jolloin vaaditaan kyvykkyyttä valmistaa 
ja toimittaa tuotteet suoraan tilauksesta. Tällöin ei voi-
taisi turvautua varastoihin, vaan nopeaan tuotanto- ja 
toimitusmalliin. Laadukkaan ennustetiedon avulla voi-
daan varautua paremmin materiaalihankintoihin sekä 
helpottaa tuotannon suunnittelua. Lisäksi luotettavan 
ennustetiedon avulla saadaan enemmän resurssien 
joustavuutta, koska kaikkea ei tarvitse valmistaa viime 
hetkellä. Optimoimalla yritysverkon toiminta mahdol-
lisimman tehokkaaksi sekä tiedonkulun että toimitus-
ketjun osalta, voidaan toiminta perustaa enemmän 
tuotannon ohjauksen varaan. Tällöin ei olla niin riippu-
vaisia ennustetiedosta. Toisaalta esimerkiksi materiaa-
linhankintaan tarvitaan ennustetietoa, koska toimitus-
ajat ovat niin pitkiä.

Toimitusketjun toimintojen integrointi on noussut 
merkittäväksi kehitystarpeeksi. Integroinnin avulla voi-
daan mahdollistaa tiedonkulun tehokkaampi läpikulku. 
Tämä vaatii kuitenkin olemassa olevien järjestelmien 
muuttamista tai jopa uusimista. Tutkimusprojektissa 
huomattiin, että tietojärjestelmien ja niihin liittyvien 
osatekijöiden kehittäminen on haasteellista ja aikaa 
vievää. Yksittäisten yritysten omien järjestelmien inte-
groiminen on haasteellista, joten yritysverkon välisten 
järjestelmien yhdistäminen on vielä haasteellisempaa, 
koska muuttujia on sitäkin enemmän.

On huomattava, että tutkimusprojektin yrityksissä on 
saatu aikaan yhteistyön, luottamuksen ja sitoutumisen 
muodostama tarve kehittää toimintaa. Vaikka kehittä-
mispäätöksiä on tehty ja toimenpiteitä on laadittu ja 
toteutettu, niin varsinaista strategista suunnitelmaa 
ei ole syntynyt. Yksittäisten yritysten välillä tällaisia 
suunnitelmia saattaa olla, mutta tutkimusprojektin 
aikana sellaisia ei ole tehty. Päästäkseen strategisesti 
ketterälle tasolle yritysten tulisi määrittää strategiset 
tavoitteet ja dokumentoida ne. Tämän jälkeen voidaan 
systemaattisesti alkaa etsiä ratkaisuja ja toimenpiteitä 
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tavoitteiden saavuttamiseksi. Tiedonkulun rooli kette-
rälle toiminnalle on merkittävä, mikä on tunnustettu 
kaikissa projektin yrityksissä. Tutkimusprojektin jäl-
keen onkin tärkeää, että ketterän toiminnan edellytyk-
siä kehitettäisiin systemaattisesti kaikkien osapuolten 
yhteistoiminnassa. 

4.42 Tietojärjestelmien merkitys ketteryyden kehit-
tämiselle

Yritysverkon strategista ketteryyttä voidaan mahdol-
listaa tietojärjestelmien avulla. Nykyinen tietojärjestel-
mien kehitys on mahdollistanut tehokkaan tiedonkä-
sittelyn ja -välityksen. Tietojärjestelmien kehittymisen 
myötä on erilaisten ratkaisujen tarjonta myös lisään-
tynyt merkittävästi. Koska tietojärjestelmien kehittä-
miseen liittyviä tekijöitä on todella paljon, vaaditaan 
kehittämisprosessin hallinnalta kaikkien osapuolien 
luottamusta, sitoutumista ja yhteistyöhalukkuutta. 

Yrityksen tietojärjestelmien kehittäminen ketterän yri-
tyksen toimintaa vastaavaksi vaatii sekä liiketoiminnan 
että tietojärjestelmistä vastaavien ammattilaisten val-
miutta toimia yhteistyössä. Pelkästään toisen osapuo-
len ymmärrys kehitysprosessin osa-alueista ei riitä, 
vaan kaikkien osapuolien on ymmärrettävä projektin 
tekijät ja niistä muodostuva kokonaisuus. Tärkeää on 
myös se, että kummatkin osapuolet ovat mukana ke-
hitysprosessissa alusta alkaen. Ongelmia syntyy usein 
silloin, kun linjajohto mieltää tietojärjestelmien kehit-
tämisen yksinkertaiseksi ostopalveluksi, jolloin tieto-
järjestelmistä vastaavia henkilöitä ei oteta mukaan 
kehitysprosessiin. Yrityksen ja yritysverkon on tärkeää 
strategiaprosessia luotaessa määrittää tietojärjestelmi-
en rooli liiketoiminnassa. Vain tällä tavalla voidaan var-
mistaa, että tietojärjestelmät voivat tukea liiketoimintaa 
myös tulevaisuuden haasteissa. Tämä tosin edellyttää, 
että yrityksillä ja sen sidosryhmillä on strategiaprosessi 
ja sitä päivitetään systemaattisesti. 

Valmistavassa teollisuudessa on useita yrityksiä ja yri-
tysverkkoja, jotka ovat onnistuneet rakentamaan liike-
toimintaa hyvin tukevan tietojärjestelmäkokonaisuu-
den. Tämä ei usein kuitenkaan riitä, koska yrityksen tai 
yritysverkon toiminnassa menestys saattaa ensin joh-
taa kangistumiseen ja sen jälkeen ongelmiin, joita py-
ritään ratkaisemaan huonosti suunnitelluilla muutok-
silla. Yrityksen menestyksellä saattaa olla heikentävä 
vaikutus yrityksen strategiseen ketteryyteen. Menestys 
johtaa kasvuun, joka saattaa lamauttaa kehityksen ja 
johtaa puhtaaseen tehokkuuden tavoitteluun, jolloin 
toimintaa alkaa jäykistyä. Tämä tapahtumien ketju voi-
daan välttää rakentamalla yritykselle strategia, joka 
noudattaa strategisen ketteryyden tekijöiden jatkuvaa 
tarkastelua ja niihin puuttumista.

Tietojärjestelmien aiheuttamat riskitekijät monesti jäy-
kistävät liiketoimintaa. Usein juuri käyttöönotettu uusi 
järjestelmä ei toimi siten kuin johto on edellyttänyt, 
jolloin saattaa syntyä konflikteja koko organisaation 
tasolla. Strategisen ketteryyden kyvykkyyden kannalta 
tietojärjestelmien tulee olla mahdollistava tekijä, mutta 
riskien vuoksi kehittämishankkeisiin ei välttämättä läh-
detä, vaikka yrityksen tilanne vaatisi sitä.
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5.1 LASKENTA YRITYSVERKOSTOISSA

K ustannus- ja kannattavuustarkastelujen 
tarkoituksena on tukea päätöksentekoa 
ja päätöksentekijää niin, että käytettävis-
sä on oikea-aikaista ja sopivan muotoista 
informaatiota vaihtoehtojen tarkasteluun, 
priorisointiin ja valintaan. Samassa tarkoi-

tuksessa voidaan päätöksenteon tukena hyödyntää 
myös mittausinformaatiota laajemmin ymmärrettynä. 
Tarkastelun kohteena on silloin sellaisia ilmiötä, joiden 
rahamääräinen mittaamiseen ei ole hyviä mahdollisuuk-
sia. Näin voi olla esimerkiksi toimitusvarmuuden tai tuo-
telaadun kohdalla. 

Pelkästään laskennan harjoittaminen ja mittareiden ole-
massa olo eivät varmista sitä, että tuotettu tieto tulee 
hyödynnetyksi päätöksentekotilanteissa tai että tuote-
tulla tiedolla on todella vaikutusta siihen millaisia pää-
töksiä käytännössä tehdään. Päätöstilanteiden luonne ja 
päätöksentekijän mieltymykset vaikuttavat hyvin merkit-
tävästi siihen, millaisen informaation varassa toimitaan. 
Päätöksenteon kulttuuri muuttuu yleensä hitaasti. Jos 
organisaatiossa ei ole totuttu nojaamaan kustannuskal-
kyyleihin päätöksiä tehtäessä, ei laskennan kehittämi-
nen itsessään kovinkaan nopeasti muuta tätä kulttuuria. 
Laskennan ja mittaamisen kehittäminen tukee kuitenkin 
yleisemmin organisaation kustannus- ja kannattavuus-
tietoisuuden kehittymistä. Näin ainakin yleisesti ajatel-
laan. Kustannustietoisuus on organisaation ominaisuus, 
jota on vaikea objektiivisesti mitata, mutta joka ilmenee 
organisaation kykynä vastata erilaisiin taloutta ja sen ke-
hitystä koskeviin kysymyksiin, kuten:

• Miten raaka-aineen hintakehitys näkyy meidän ko-
konaiskustannuksissa?

• Missä on komponentin laadun optimi lopputuot-
teen kannattavuuden näkökulmasta?

• Mikä merkitys on käyttöomaisuushyödykkeen osto-
hinnalla verrattuna sen pitkän aikavälin käyttökus-
tannuksiin?

• Mikä kannattavuusvaikutus liittyy laajempien osa-
kokoonpanojen hankintaan toimittajayritykseltä?

• Mikä on kokonaiskustannusvaikutus, kun tuotan-
toa siirretään matalamman työn yksikkökustannus-
ten maahaan (low cost sourcing)?

Mittaamisen ja laskennan hyödyntämistä on viety 
eteenpäin yrityksissä ja tarkastelu alan tutkimuksessa 
paljon yksittäisen organisaation sisällä. Harvinaisem-
paa on kuitenkin laskennan hyödyntäminen toimitus-
verkostojen tai asiakas-toimittajasuhteiden kehittä-
misessä yli yritysrajojen. Yritysten erikoistuminen ja 
ulkoistamiskehitys on kuitenkin johtanut siihen, että 
hankintojen osuus yritysten kustannusrakenteissa on 
erittäin merkittävä (ks. kuva 24) erityisesti koneenra-
kennusteollisuudessa. Koko ketjun kilpailukyvyn kan-
nalta on tärkeää, että ketjun tai verkoston muodostavat 
yritykset toimivat tehokkaasti yhdessä ja ymmärtävät 
omien ratkaisujensa vaikutukset myös kokonaisuuden 
kannalta. Tämä asettaa haasteen verkoston talouden 
ohjaukselle. Kustannusten laskennassa ja johtamisessa 
olisi siis katsottava voimakkaasti myös oman yrityksen 
ulkopuolelle, jos tavoitteena on ymmärtää kokonai-
suuksia paikallisen optimoinnin ohella.

Keskeinen kysymys kuuluu: kuka verkoston taloutta 
seuraa ja ohjaa kokonaisuutena? Verkostoilla ei tyypil-
lisesti ole selvää vastuutahoa tai kiistatonta johtajaa, 
vaikka joskus verkoston veturiyritys onkin helppo tun-
nistaa ja joitakin tämän kaltaisia rooleja siihen liittää. 

5 .  MIT T AUS- JA LASKENT AT IEDON ROOLI  
PORALAIT T EIDEN T UOT ANT OVERKOST OSSA 
Suomala, Sievänen, Selos, Wihinen et al.
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Kuitenkin lopulta verkosto koostuu juridisesti itsenäi-
sistä organisaatioista, joiden jo lain nojalla tulee ensi-
sijaisesti kantaa vastuu omasta taloudellisesta menes-
tyksestään ja tuottaa vastiketta omille omistajilleen. 
Kiistattoman johtohahmon tai -tahon puuttuessa ver-
koston talouden ohjaus ei ole tehtävä helpoimmasta 
päästä.

Yritysten välinen laskenta (inter-organizational cost 
management, IOCM) on noussut laskennan kirjallisuu-
dessa keskusteluun melko voimakkaasti 2000-luvun 
alussa, ja esiin on marssitettu joukko tekniikoita ja lä-
hestymistapoja, joilla uskotaan olevan rooli verkosto-
jen kustannusjohtamisessa. Avointen kirjojen periaate 
(open-book accounting, OBA) ja tavoitekustannuslas-
kenta (target costing, TC) lienevät tutuimpia näistä tek-
niikoista.

Yhteistä verkostolaskennan tekniikoille – samoin kuin 
kustannus- ja kannattavuuslaskennalle laajemminkin – 
on se, että laskennan tekninen suorittaminen on melko 

helppoa sen jälkeen, kun ymmärretään kaksi asiakoko-
naisuutta: 

• Mikä on tarkasteltava ilmiö tai asia? Mitä (osa)teki-
jöitä kokonaisuuteen liittyy, mistä se koostuu?

• Missä tilanteessa laskentaa ollaan hyödyntämässä ja 
kenen toimesta? Mikä on laskentatilanne ja päätök-
sentekotilanteen luonne? Mihin päätös vaikuttaa?

Eli rahamääräisen informaation kiinnittäminen tiettyi-
hin reaalimaailman ilmiöihin ei ole erityisen vaikeaa 
(vaikkapa henkilöresurssien kustannusten kohdista-
minen tuotteelle), jos vain ensin nähdään riittävästi 
vaivaa, että ymmärrettäisiin tarkastelun kohde hyvin 
(esimerkiksi millainen tuote on kysymyksessä, ja ketkä 
henkilöt tekevät työtä tuotteeseen liittyen). Kun verkos-
ton laskentaa kehitetään, joudutaan ensin tekemään 
merkittävästi työtä verkoston toiminnan jäsentämisek-
si ja mallintamiseksi, jotta saadaan luotua kestävä pe-
rusta varsinaisille taloudellisille tarkasteluille.

Kuva 24. Koneenrakennusteollisuuden kustannusrakenteiden kehitys (Rinta-Jaskari 2010)
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Seuraavassa case:ssa tuodaan esiin esimerkkejä tilan-
teista ja asioista, joita kohdattiin erään yritysverkoston 
ketteryyden ja kannattavuuden kehittämiseen tähdän-
neessä työssä. Laskennalla ei tässä työskentelyssä ollut 
itseisarvoa, vaan mittaamisella tavoiteltiin laajemmin 
päätöksentekoa ja analyysejä tukevaa roolia. Kuten 
case-kuvaus tarkkaavaiselle osoittaa, tässäkin tapauk-
sessa perustyö painottui hyvin vahvasti verkoston toi-
minnan jäsentämiseen ja mallintamiseen – eli työhön 
jota voidaan pitää varsinaista kustannuslaskentaa edel-
tävänä välttämättömänä ponnistuksena. Projektissa 
rakennettiin kestävää perustaa laskennan systemaatti-
semmalle hyödyntämiselle.

5.2 PORALAITEVERKOSTO
Poralaitteiden tuotantoverkosto koostuu suureesta 
päämiesyrityksestä (OEM) sekä sen jälleenmyyjistä ja 
toimittajista. StrAgile-projektin puitteissa toteutetussa 
tutkimuksessa OEM:n lisäksi mukana oli verkoston nel-
jä järjestelmä- ja komponenttitoimittajaa. Verkosto su-
pistui projektin aikana näennäisesti yhdellä yrityksellä, 

kun eräs toimittajayrityksistä osti toisen toimittajayri-
tyksen toiminnot tutkimushankkeen aikana. 

Verkoston havainnollistamiseksi OEM on jaettu yksik-
körakenteensa mukaisesti edelleen tuotetehtaaseen, 
myyntiyhtiöihin sekä varaosapalveluun. OEM toimii 
markkinoilla suoraan omien markkina-alueittain jaettu-
jen myyntiyhtiöidensä sekä itsenäisten jälleenmyyjien-
sä kautta. Koska itsenäiset jälleenmyyjät muodostavat 
käytännössä vain yhden asiakasryhmistä, jälleenmyyjät 
voidaan nähdä eräänä markkinatiedon lähteenä suo-
rien loppuasiakkaiden tapaan. Myyntiyhtiöt ovat en-
sisijaisessa vastuussa asiakasrajapinnassa tehtävästä 
markkinainformaation muodostamisesta ja välitykses-
tä tuotanto-organisaatioille. Lopputuotteiden kysyn-
nän kasvaessa vuosien saatossa OEM on kasvattanut 
kapasiteettiaan mm. ulkoistamalla osia tuotantopro-
sessistaan tuotetehtaalta.

Nykyisin komponenttivalmistus on suurelta osin toi-
mittajien (Taso 2, Tier 2) vastuulla. Komponenttivalmis-

Kuva 25. Verkoston informaatio- ja materiaalivirrat (Suomala, Sievänen, Selos ja Wihinen StrAgile-projekti)
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tuksen lisäksi ulkoistuskehitys on jatkunut siirtämäl-
lä kokoonpanotoimittajille (Taso 1 eli Tier 1) vastuuta 
moduuli- ja laitekokoonpanosta. Aluksi tuotetehdas 
osti kokoonpanotoimittajilta kapasiteettia vastaten itse 
kokoonpanossa tarvittavien nimikkeiden ohjaamises-
ta. Viime aikoina kokoonpanotoimittajien vastuuta on 
lisätty tuotetehtaan ulkoistaessa enenevissä määrin 
myös muita kokoonpanoihin liittyviä toimintoja, kuten 
hankintaa ja varastointia kokoonpanotoimittajille. Sekä 
tuotetehdas että kokoonpanotoimittajat käyttävät pää-
osin täysin samaa sadoista toimittajista muodostuvaa 
toimittajakantaa (Tier 2). 

Itsenäisenä OEM:n yksikkönä toimivan varaosapal-
velun tehtävänä on eturintamassa ilmenevään va-
raosatarpeeseen vastaaminen. Myyntiyhtiöiden va-
raosamyynnin ja huoltotoiminnan myötä ilmenevät 
varaosatarpeet välitetään asiakasrajapinnasta suoraan 
varaosapalvelulle. Varaosapalvelu hyödyntää edelleen 

samoja toimittajia tuotetehtaan ja kokoonpanotoimit-
tajien kanssa varaosien hankinnassa. 

5.3 LÄHTÖKOHDAT KET TERYYDEN  
KEHIT TÄMISELLE
Tutkimushankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa, 
kehittämisen menetelmiä ja malleja tuotantoverkosto-
jen strategisen ketteryyden parantamiseksi. Projektin 
toisessa vaiheessa tutkimusryhmien tehtävänä oli pyrkiä 
auttamaan kohdeverkostoja ylittämään haasteet, joita 
he kokevat kehittäessä ketteryyttään. Tutkijoiden ja yri-
tyskumppaneiden välinen työ käynnistettiin poralaittei-
den tuotantoverkostossa pohtimalla yhteisiä kehitysta-
voitteita kolmikantakokouksissa. Kolmikantakokouksiin 
osallistui päämiehen eli OEM:n, kunkin toimittajayrityk-
sen ja Tampereen teknillisen yliopiston CMC-tutkimus-
ryhmän edustajia. Kuten seuraavasta taulukosta on 
huomattavissa, yritysosapuolten yhdessä asettamat ylä-
tason tavoitteet olivat hyvin samankaltaisia.

TOIMITTAJAYRITYS D
Informaatiovirran ja tiedon oikeellisuuden ke-
hittäminen toimitusketjussa
Materiaalivirran ja logistiikan hallinta
Kapasiteetin ja kuormituksen hallinta

Taulukko 10. Poralaiteverkoston projektille määritetyt tavoitteet (Suomala, Sievänen, Selos ja Wihinen StrA-
gile-projekti)

TOIMITTAJAYRITYS A
Informaatiovirran ja tiedon oikeellisuuden kehittä-
minen toimitusketjussa
Tilaus-toimitusprosessin hallinta

TOIMITTAJAYRITYS B
Materiaalivirran ja logistiikan hallinta
Kuormituksen ja kapasiteetin hallinta
Muutosten ja tiedon hallinta

TOIMITTAJAYRITYS C
Informaatiovirran ja tiedon oikeellisuuden 
kehittäminen toimitusketjussa
Kuormituksen ja kapasiteetin hallinta
Materiaalivirran ja logistiikan hallinta 
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Verkoston yritykset kokivat kehitystarpeita molemmil-
la verkoston ja sen toimijoiden ketteryyden kannalta 
keskeisillä osa-alueilla, informaatio- ja materiaalivir-
tojen hallinnassa. Näiden laajojen osa-alueiden lisäksi 
erityisesti kokoonpanotoimittajat toivat esille infor-
maatiovirtojen kehittämiseen liittyvän kapasiteetin ja 
kuormituksen hallinnan erityisenä kehitystä kaipaava-
na osa-alueena.

Koska verkoston osapuolten tärkeäksi kokeneet ke-
hitystarpeet olivat hyvin laajoja, ei niiden perusteella 
itsessään voitu vielä muodostaa varsinaisia kehitys-
kohteita. Näin ollen tarpeen olikin muodostaa yksityis-
kohtaisempi ymmärrys seikoista, joiden nähtiin kaipaa-
van kehitystä. Organisaatioiden kohtaamiin ongelmiin 
ja kehitystarpeisiin pureuduttiin tarkemmin tekemällä 
tutkijoiden toimesta nykytilakartoitus. Nykytilakar-
toituksen aineistona käytettiin laaja-alaisia asiantun-
tijahaastatteluita (työntekijät–johtajat) tuettuina or-
ganisaatioista saadulla kirjallisella aineistolla, kuten 
toiminnan ohjeistus ja aikaisemmat opinnäytetyöt. 
Nykytilakartoituksen myötä osapuolet onnistuivat saa-
maan alustavan ymmärryksen verkoston toimijoiden 
kohtaamista keskeisistä haasteista. Haasteiden tunnis-
tamisen jälkeen pidettiin osapuolten kesken kolmikan-

tapalaverit, joissa projektilla tavoiteltavat kehityskoh-
teet määritettiin tarkemmalla tasolla.

Organisaatioiden tärkeiksi kokemat kehityskohteet oli-
vat jaettavissa karkeasti kahteen pääalueeseen. Nämä 
alueet olivat informaation hallinnan (toiminnan herk-
kyys) kehittäminen sekä materiaalivirtojen hallinnan 
(resurssien saatavuus) kehittäminen. Informaation hal-
linnan kehittämisen voidaan nähdä liittyvän kiinteästi 
ketteryyden osa-alueista toiminnan herkkyyden kehittä-
miseen, kun taas materiaalivirtojen hallinnan kehittämi-
sessä on nähtävissä vahva yhteys resurssien saatavuu-
den parantamiseen.  Varsinaisten kehitystoimenpiteiden 
muodostamisen olennaisena haasteena säilyi kuitenkin 
se, että verkoston toimijoilla ei ollut varmuutta ja yhteis-
ymmärrystä siitä, kuinka vakavia ongelmat ovat, mistä 
tai kenestä ne johtuvat ja kuinka nämä ongelmat tulisi 
poistaa. Näin ollen tutkimusprojektin aikana tehtyjen 
tarkasteluiden paino kohdistuikin suurelta osin ymmär-
ryksen lisäämiseen edellä esitetyistä kehityskohteista. 
Erityisen tarkastelun kohteina oli markkinainformaation 
kehittäminen sekä materiaalipuutteiden vähentäminen. 
Seuraava luku esittelee muutaman keskeisen esimerkin 
avulla, millaisilla analyyseillä ongelmiin onnistuttiin pu-
reutumaan syvällisemmin.

Taulukko 11. Poralaiteverkoston projektille määritetyt kehityskohteet (Suomala, Sievänen, Selos ja Wihi-
nen StrAgile-projekti)

Informaation hallinta
Ennusteiden kehittäminen
Kapasiteetin- ja kuormituksenhallinnan kehittäminen
Muutoksenhallinnan kehittäminen

Materiaalivirtojen hallinta
Materiaalipuutteiden vähentäminen
Materiaalilogistiikan vastuunjaon kehittäminen
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5.4 YMMÄRRYKSEN RAKENTAMINEN 
VERKOSTON TUNNISTAMISTA  
HAASTEISTA

5.41 Markkinainformaation paikkansapitävyys

Markkinainformaatiovirtojen kehittäminen nousi jo 
varhaisessa vaiheessa erääksi projektin tärkeimmiksi 
koetuista kehitysalueista. Verkoston nykytilan kartoi-
tuksen yhteydessä ilmeni, että komponenttitoimittajat 
kokivat saamansa ennakoivan informaation niin hei-
koksi, ettei siihen luottaen uskallettu ja haluttu toimia. 
Pääasiallisena markkinainformaation lähteenä verkos-
tossa toimivatkin vasta tilaukset, vaikka jokainen ver-
koston toimija pyrki tavalla tai toisella ennakoimaan 
tulevaa.  Koska ennusteiden (välitetyn markkinainfor-
maation) uskottavuudesta ei ollut komponenttitoimit-
tajilla faktatietoa, ennusteisiin uskominen sekä niiden 
huomioimatta jättäminen tehtiin toimittajien taholla 
täysin ”musta tuntuu” -tuntumaan perustuen. Myös en-
nustamisen kehittämisen kannalta tilanne oli hankala, 

koska mahdolliset olemassa olevat ongelmat eivät ol-
leet tulleet esille mittausten puuttumisen johdosta. 

Mielekkäiden kehitystoimenpiteiden mahdollistami-
seksi prosessien mittaus ja niihin perustuvien kehitys-
toimenpiteiden tunnistus on olennaista. Markkinain-
formaation paikkansapitävyyden mittaus oli siten myös 
tarpeen kehitystoimenpiteiden vaikutusten todentami-
sen ja seuraamisen tueksi. Koska sitovat tilaukset jätet-
tiin verkostossa tyypillisesti viimeisenä mahdollisena 
ajankohtana, jonka hankintasopimukset sallivat, ver-
koston toimijoiden prosessien tuli tukea ennakoivan 
markkinainformaation välitystä ja hyödyntämistä no-
pean markkinoihin reagoinnin saavuttamiseksi. 

Mittauksen kohteen tuntemus on vaatimus onnistuneen 
mittaroinnin mahdollistamiseksi. Kysyntäinformaation 
välitysprosessin mittauksen ensimmäiseksi vaiheeksi 
verkostossa muodostuikin prosessin kartoitus. Kuva alla 
esittää toimitusverkoston markkinainformaation (tilaus 
ja ennustetieto) virtausta kohdeverkostossa.

Kuva 26. Markkinainformaation virtaus verkostossa (Suomala, Sievänen, Selos ja Wihinen StrAgile-projekti)
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Prosessikartoituksen yhteydessä tunnistettuja potentiaa-
lisia kysyntäinformaation oikeellisuuden mittauskohteita 
olivat päämiehen eli OEM:n myyntiyhtiöiden ennusteiden 
toteumat, tuotetehtaan tuotantosuunnitelman toteuma, 
laitteiden ennuste- ja valmistusrakenteiden välinen vas-
taavuus sekä komponenttitoimittajien näkemän ennus-
tetun osuuden kattavuus kokonaiskysynnästä.  Jo pro-
sessikartoituksen yhteydessä ilmeni myös pullonkauloja 
informaatiovirroissa. Merkittävin huomio oli, että kokoon-
panotoimittajat eivät kaikissa tapauksissa välitä tuoteteh-
taan ennustetta eteenpäin omille toimittajilleen. Eräänä 
syynä tähän oli se, ettei kokoonpanotoimittajilla ollut en-
nusteen tekemiseen soveltuvia järjestelmiä ja menettely-
käytäntöjä. Toisaalta toimittajat eivät omasta mielestään 
itsekään tienneet tulevasta kysynnästä tarpeeksi voidak-
seen muodostaa mielekkäitä ennusteita komponenttitoi-
mittajille. 

Tiettyjen toimittajien tapauksessa tuotetehtaan oma ko-
koonpano muodosti päämiesyrityksen nimikekysynnästä 
hieman alle puolet. Näin vaikka tuotetehtaan antama — 
myös ”varmoja” tilauksia sisällään pitävä — nimike-ennus-
te olisi pitänyt täydellisesti paikkaansa, olisi se selittänyt 
toimittajan näkemästä markkinakysynnästä vain pienen 
osan. Ennusteen kattavuuden merkitys onkin erittäin 
suuri nimiketoimittajien näkökulmasta. Toimittajien vas-
taanottamien ennusteiden kattavuuden kannalta olisi 
tärkeää, että verkoston ennustevastuut ovat verkostos-
sa selkeät.  Markkinainformaation paikkansapitävyyden 
mittaus verkoston eri kohdissa auttoi ymmärtämään 
tuotetehtaan tuottaman nimike-ennusteen selittävyyt-
tä komponenttitoimittajien näkökulmasta sekä havain-
nollistamaan ennusteen heikkenemiseen johtavia syitä. 
Tuotantosuunnitelman toteuman ymmärrys oli keskeistä 
suunnitelman toimiessa toimittajille viestittävän ennakoi-
van informaation pohjana. Lisäksi suunnitelman seuran-
ta osoitti, kuinka verkosto on onnistunut mukautumaan 
markkinamuutoksiin. Laitteiden ennuste ja valmistusra-
kenteiden toteuman tarkastelu mahdollistivat puolestaan 
tuoterakenteissa olevien kehityskohteiden löytämisen. 

Markkinainformaation virtausta kehittämällä on mahdol-
lista saavuttaa hyötyjä muun muassa verkostoon sitoutu-
neen pääoman vähenemisen ja/tai toimitusvarmuuden 
paranemisen myötä. Sitoutuneen pääoman vähäisempi 
määrä mahdollistuu, koska entistä paremman markki-
nainformaation myötä varastoinnin tarve vähenee. Toimi-
tusvarmuuden parantuminen mahdollistuu puolestaan 
parantuvan markkinoihin reagoinnin myötä.

5.42 Tuotetehtaan nimike-ennusteen sisältö

Ennusteinformaatiosta keskustellessa komponenttitoi-
mittajat nostivat esille tuotetehtaan nimike-ennusteiden 
ongelmallisuuden. Listaan liittyvistä ongelmista johtuen 
toimittajat eivät luottaneet eivätkä siten myöskään hyö-
dyntäneet listan informaatiota oman suunnittelunsa tu-
kena. Pääsyyksi ennusteen käyttämättömyyteen toimit-
tajat ilmoittivat ennusteen hankalan luettavuuden sekä 
heikon paikkansapitävyyden. Haastatteluiden perusteel-
la ennusteiden tulkinta verkoston toimittajilla tapahtuu-
kin käytännössä täysin manuaalisesti.

Ideoita tuotetehtaan ennusteen kehittämiseksi kerättiin 
projektissa sekä haastattelemalla toimittajia että pää-
miesyrityksen sisäisen ideoinnin ja ryhmätyöskentelyn 
avulla. Saaduista ideoista koottiin eri mahdollisuudet tii-
vistävä muistio, jota hyödyntäen valittiin lopulta hyödyn-
nettävät ideat nimike-ennusteen kehittämiseksi.  Koska 
erityisesti pienemmät toimittajat tulkitsivat ennustetta 
silmämääräisesti, uuden nimike-ennusteen suunnitte-
lussa kiinnitettiin huomioita visuaalisuuden kehittämi-
seen. Uudessa nimike-ennusteessa oli myös tarkoitus 
esittää havainnollistavan värikoodauksen avulla mihin 
saakka varastosaldo ja tilatut nimikkeet riittävät sekä 
koska nimikesaldo on menossa alle hälytysrajan. Tämä 
auttaa ennusteen tulkitsijaa erottamaan jo silmämääräi-
sesti rivit, joiden osalta tarvittaisiin toimenpiteitä.

Tämän lisäksi uutta nimike-ennustetta ideoitaessa kiin-
nitettiin huomiota myös muuhun nimikekohtaiseen 
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informaatioon kuten toimittajan toimitusvarmuuden, 
nimikkeen ohjaustavan, sovitun toimitusajan ja tilau-
serän, nimikkeen hälytysrajan, saldon, sisällä olevien 
tilausten sekä tilausten jättämän näyttämiseen. Lisäksi 
nimike-ennusteeseen varattiin kentät toimittajan oman 
nimiketunnuksen sekä nimikkeen nimen näyttämiseen. 
Merkittävänä muutoksena aikaisempaan, uudessa en-
nusteessa päädyttiin nimikkeet luokittelemaan tuote-
ryhmittäin. Näin nimikkeet, joiden toteuman todennä-
köisyydet poikkeavat toisistaan runsaasti (standardi ja 
optionimikkeet) erottuvat toisistaan.  Ennusteessa pyrit-
tiin tekemään nimikkeiden erottelua lisäksi osin niiden 
tarpeen lähtökohdan perusteella (tilaus vai suunnitel-
ma). Tämän avulla pyrittiin välttämään tilannetta, jossa 
tietty laite on ollut tilauksessa jo pitkään, mutta toimitta-
jan epävarmuudesta johtuen, tuotanto aloitetaan vasta 
päämiehen tehdessä varsinaisen tilauksen. Yhdistettynä 
lyhyisiin tilausaikoihin tämän kaltainen toiminta johti 
usein myöhästyneisiin nimiketoimituksiin ja siten ongel-
miin tuotantoprosessin myöhemmissä vaiheissa.

Parantunut ennakoivan markkinainformaation läpinäky-
vyys ja helppolukuisuus edesauttavat toimittajia hyödyn-
tämään kysyntätietoa oman tuotannonsuunnittelunsa 
apuna sekä siten saavuttamaan entistä paremman toi-
mitusvarmuuden jopa nykyistä pienemmillä varmuusva-
rastoilla. Tuotetehtaan toteuttaman nimike-ennusteen 
kehittämiseen liittyvien toimenpiteiden lisäksi toimittaji-
en tulisi kehittää kykyään hyödyntää vastaanottamaan-
sa informaatiota ja sen viestintää eteenpäin omalle toi-
mittajakentälleen.

5.43 Kokoonpanotoimittajien materiaalipuutteet

OEM:n tuotetehdas vastaa suurelta osin satelliittimaises-
ti toimivien kokoonpanijoidensa komponenttitoimituk-
sista. Materiaalipuutteiden vaikutus kannattavuuteen 
on ilmentynyt suoranaisesti kuitenkin kokoonpanotoi-
mittajilla, joiden kokoonpanotyön hinnoittelu perustuu 
tyypillisesti urakkahintaan. Toisaalta mitä enemmän on-

gelmia kokoonpanossa on, sitä suurempi urakasta saa-
tavan korvauksen tulee olla, jotta toiminta olisi kannat-
tavaa myös toimittajalle. Materiaalipuutteet aiheuttavat 
lisäksi läpimenoajan pidentymistä ja saattavat lopulta 
johtaa toimituksen myöhästymiseen loppuasiakkaalle. 
Materiaalipuutteet heikentävätkin siten koko tuotanto-
verkoston tehokkuutta ja kannattavuutta.

Materiaalipuutteet ovat synnyttäneet runsaasti keskus-
telua koko verkostossa ja etenkin kokoonpanoalihank-
kijat ovat tuoneet esille turhautumisensa puutteiden 
aiheuttamiin häiriöihin kokoonpanoprosessissa. Puut-
teiden vähentämisen kannalta yksi merkittävimmistä 
ongelmista oli kuitenkin se, että verkostossa vallitsevia 
materiaalipuutteita ei oltu seurattu systemaattisesti. 
Näin ollen verkoston kaikilla osapuolilla oli erilaiset kä-
sitykset niin materiaalipuutteiden määrästä kuin myös 
niiden syistä ja seurauksista.

Verkoston kokoonpanotoimittajien yhteyshenkilöt ra-
portoivat tuotetehtaalle materiaalipuutteista päivittäin. 
Tuotetehtaalla materiaalipuutteita selvitellään puoles-
taan niin organisaation sisällä kuin myös toimittajien 
kanssa. Selvitystyön jälkeen tilanteesta informoidaan 
puutteesta raportoinutta kokoonpanoalihankkijaa. Ma-
teriaalipuutteiden seuranta toteutettiin verkostossa tau-
lukoimalla ilmenneitä materiaalipuutteita tuotetehtaan 
ja kokoonpanotoimittajien välisestä tiedonvaihdosta. 
Manuaalisesti tehtynä tämän kaltainen seuranta vie run-
saasti resursseja ja siten materiaalipuutteiden seuranta 
tulisikin pyrkiä automatisoimaan ja liittämään kiinteäk-
si osaksi tuotannon mittausta. Vaikka monet puutteista 
vaikuttivat sinällään yksittäistapauksilta, joiden perus-
teella ei voi vielä toteuttaa kehitystoimenpiteitä, pystyi jo 
suhteellisen varhaisessa vaiheessa havaitsemaan ongel-
mallisia nimikkeitä ja nimikeryhmiä. Seurannan jatkues-
sa yli vuoden ajan, materiaalipuutteiden ongelmallinen 
kärki erottautui entistä selkeämmin. Puutteiden tunnis-
tamisen jälkeen oli mahdollista tunnistaa toteuttamis-
kelpoisia muutostoimenpiteitä ongelmakomponenttien 
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puutteiden vähentämiseksi esimerkiksi käytettyihin ti-
lausajankohtiin, puskurivarastoihin ja priorisointiin tuo-
tannossa valmistukseen.

Materiaalipuutteet aiheuttavat tarpeen muuttaa työjär-
jestystä, vaihtaa työtehtävää tai pahimmassa tapaukses-
sa jopa keskeyttävät töiden etenemisen tietyllä laitteella 
täysin. Kokonaisuudessaan materiaalipuutteiden selvit-
tely saattaakin työllistää monia henkilöitä täysipäiväises-
ti. Materiaalipuutteiden systemaattinen seuraaminen 
ja mittaaminen ovat edellytyksiä faktoihin perustuvalle 
materiaalipuutteiden tunnistamiselle ja vähentämiselle. 
Vain materiaalipuutteita seuraamalla voidaan saavuttaa 
ymmärrys puutteiden vaikutuksesta verkoston toimin-
nalle sekä kohdistaa kehitystoimenpiteet oikeisiin nimik-
keisiin ja nimikeryhmiin.

5.44 Tuotetehtaan materiaalipuutteet

Vaikka nimiketoimittajien kokonaistoimitusvarmuutta oli 
päämiesorganisaation taholta seurattu jo pidemmän ai-
kaa, oli useiden verkoston toimittajien toimitusvarmuus 
pysynyt alhaisella tasolla. Heikon toimitusvarmuuden joh-
dosta tuotantoverkkoon oli ollut tarpeen rakentaa jousto-
varoja. Joustovaroista huolimatta nimikepuutteet aiheut-
tivat verkostolle merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia. 
Kustannuksia syntyy esimerkiksi puutteiden selvittelystä, 
työtehtävän tai työjärjestyksen vaihtamisesta kokoonpa-
nossa tai pahimmassa tapauksessa kokoonpanon täydel-
lisestä pysähtymisestä.

Projektin puitteissa tarkasteltiin verkoston tuotetehtaan 
komponenttitoimittajien toimitusvarmuutta nimiketa-
solla, kuukausittain sekä toimitusten osumista sovittuun 
toimituspäivään. Tarkastelu toteutettiin käyttämällä ai-
neistona tuotetehtaan toiminnanohjausjärjestelmän tal-
lentamia todellisia tilaus- ja vastaanottotietoja.  Yleisesti 
ottaen on tyypillistä, että pieni osa kaikesta nimikkeistöstä 
muodostaa suuren osan kokonaiskulutuksesta. Vaikut-
taisi luonnolliselta, että mitä suurempi nimikkeen kulu-

tus on, sitä parempi olisi myös toimittajan toimituskyky 
kyseisen nimikkeen osalta. Ensimmäiseksi verkostossa 
tarkasteltiinkin nimikkeiden kysynnän sekä toimittajien 
toimitusvarmuuden välistä suhdetta. Tarkastelu paljasti 
toimitusongelmien jakautumisen laajasti ilman yhteyttä 
nimikkeiden kulutuksen. Tämä löydös terävöittikin ha-
vainnon, että niin massanimikkeet kuin harvinaisetkin 
tuotteet valmistetaan ja ohjataan täysin samoja käytäntö-
jä noudattaen. Vaikuttavia toimenpiteitä olisikin mahdol-
lista saada keskittymällä aluksi volyymiltaan suurempien 
nimikkeiden saatavuuden parantamiseen.

Tarkastelemalla toimittajien toimitusvarmuutta kuukau-
sitasolla voitiin havaita toimittajien ongelmat kysynnän 
muutoksiin reagoimisessa. Verkostossa ilmenneet kysyn-
nän heilahdukset tutkimusprojektin aikana olivat huo-
mattavissa erityisen selkeästi tutkimuksen aloittamisvuo-
den lopulla tapahtuneen äkillisen kysynnän vähenemisen 
jälkeisenä toimitusvarmuuden tippumisena. Kysynnän 
muutos ja toimitusvarmuuden heikkeneminen jatkuivat 
myös toisena tutkimusvuonna ja vuoden lopulla kysyntä 
jälleen normalisoitui. Näin ollen sekä nousevassa että las-
kevassa kysynnässä oli havaittavissa toimittajien toimitus-
varmuuden lasku. Ilmiön syinä ovat verkostossa tapahtu-
va kysyntäinformaation heikkeneminen sekä verkostoon 
rakennettu sisäinen vahvistus, joka syntyy muun muassa 
osapuolten muuttaessa tilauskäytäntöjään ja varastota-
sojaan markkinatilanteiden mukaan.

Tuotetehtaan toiminnanohjausjärjestelmään talletettu-
jen tilaustietojen perusteella oli mahdollista tarkastella 
myös toimittajien ajallista toimitusvarmuutta, kuinka 
tilaukset ovat ajoittuneet suhteessa tilauksen toimitus-
ajankohtaan. Ajallisen toimitusvarmuuden tarkastelu 
auttoi ymmärtämään toimittajien toimitusten myöhäs-
tymisen vakavuuden. Tyypillisesti mitä suurempia myö-
hästymiset ovat, sitä vakavampia ongelmia niistä seuraa. 
Ensivaiheessa panokset tulisikin keskittää vakavimpien 
ongelmatoimittajien toimitusvarmuuden kehittämiseen. 
Toimittajien toimitusvarmuuden tarkastelu auttaa nos-
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tamaan esille haasteellisia toimittajia. Matala toimitusvar-
muus johtuu suoranaisesti toimittajien ongelmista (myös 
liian lyhyt luvattu toimitusaika on ensisijaisesti toimit-
tajien ongelma), mutta myös asiakkaan on mahdollista 
pyrkiä edistämään omilla toimillaan toimitusvarmuuden 
kehitystä. Toimitusvarmuusongelmien ratkaisemista voi 
joissain tapauksissa olla mahdollista edesauttaa raken-
tamalla nykyistä vahvempia kannustimia (porkkanaa / 
keppiä) toimitusvarmuuden kehittämiseksi. Toimitusvar-
muuden kehittäminen nivoutuu vahvasti yhteen myös 
markkinainformaation välittämisen kanssa. Luotettava ja 
helposti hyödynnettävä ennakoiva markkinainformaatio 
mahdollistaa toimittajien entistä paremman tuotannon 
ohjauksen ja siten myös toimitusvarmuuden.
 
Kokonaisuutena projektin aikana tehdyn tarkastelun 
myötä paljastui, että verkoston toimijoilla ei ole kaikis-
sa tapauksissa tietämystä edes omasta toimitusvar-
muudestaan ja siinä olevista mahdollisista ongelmista. 
Merkittävää oli myös se, että tarkemmat tarkastelut 
osoittavat toimitusongelmia niin tärkeimmissä volyy-
minimikkeissä kuin harvemmin kuluvissa erikoisnimik-
keissä. Tämä osaltaan indikoi toimittajien hankaluuksis-
ta organisoida omaa tuotantoaan verkoston kannalta 
mielekkäällä tavalla. Nimikkeiden lukumäärän ollessa 
hyvin suuri, on mahdollista, että yksittäisten nimikkei-
den toimitusongelmat voivat piiloutua nimikemassaan. 
Näin on myös mahdollista, että tietyt nimikkeet pysyvät 
ongelmallisina ilman, että niitä edes tiedostetaan on-
gelmalliseksi. Jotta nimikekohtaisiin toimitusongelmiin 
osattaisiin puuttua, kehittää toimintaa joustavammaksi 
tai sopia pidemmästä toimitusajasta, olisi nimikekohtai-
sen toimitusvarmuuden seuraaminen hyödyllistä.

5.5 MIT TAUS- JA LASKENTAT IEDON 
HYÖDYNTÄMINEN KET TERYYDEN  
KEHITYKSEN TUKENA

Yritysverkoston ketteryyttä on mahdollista kehittää lu-
kuisilla eri tavoilla. Usein vallitsevat haasteet ovat hel-
pohkoja tunnistaa ylätasolla, mutta toisaalta ongelmien 
varsinaisten juuritekijöiden sekä mahdollisten ratkaisu-
vaihtoehtojen arvioiminen on usein haasteellista. Kuten 
edellinen kuvaus osaltaan ilmensi, tunnistettujen ongel-
ma-alueiden syvällisempi tarkastelu on usein tarpeen 
ennen kuin voidaan siirtyä varsinaisten kehitystoimen-
piteiden toteutukseen. Tyypillisesti ongelmien syvällisen 
ymmärtämisen ja yhteisymmärryksen rakentamisen 
tueksi kaivataan faktoihin perustuvaa tietoutta, jonka 
saavuttaminen on mahdollista vain syvällisen analysoin-
nin ja mittaamisen avulla.

Edellä kuvattu projekti keskittyi ongelmien ymmärtämi-
seen suhteellisen varhaisessa vaiheessa, jossa ongelman 
luonne itsessään oli vielä epäselvyyden kohteena. Tämän 
kaltaiselle ongelman ratkaisulle tyypillistä on tarkastelu 
ei-rahamääräisten mittareiden avulla. Ongelman luon-
teen tunnistamisen jälkeen vuorossa on tyypillisesti kehi-
tystoimenpiteistä ja niiden toteutustavasta päättäminen. 
Projektin aikana oli jo huomattavissa ilmenevä tarve ra-
hamääräiselle informaatiolle (mahdollisten investointien 
tuotot ja kustannukset), jotta tehtävistä kehitystoimenpi-
teitä voidaan päättää ja niiden toteuttamista priorisoida.

Vaikka yksittäiset kehitystoimenpiteet on usein mahdol-
lista toteuttaa yksittäisten organisaatioiden tasolla, toi-
mitusketjujen ketteryyden kokonaisvaltaisen kehityksen 
mahdollistamiseksi tarvitaan kaikkien verkoston osapuol-
ten yhteinen panos. Esimerkiksi vaikka ennustetta itses-
sään saadaan kehitettyä päämiesorganisaation taholta, 
vaatii verkostotason ketteryyden parantuminen sitä, että 
myös toimittajaorganisaatioissa kehitetään näiden en-
nusteiden hyödyntämistä sekä eteenpäin viestintää.
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6.1 JOHDANTO JA TAUSTAA
Tämän case:n tavoite on kuvata kysyntätiedon jakami-
sen merkitystä ja hyviä käytäntöjä tilausohjautuvassa 
tuotantoverkostossa. Luvussa kuvataan tilausohjautu-
vaan työkoneeseen kiinnitettävän toimilaitteen tuotan-
toverkoston kehittämisprojekti, jossa mukana olevat 
myös 2. tason toimittajat toimivat tilausohjautuvasti 
loppuasiakkaan tilauksen perusteella. Koska kyseessä 
on konfiguroitava toimilaite, toimitusten variaatioita on 
huomattava määrä. Tietyiltä osin verkostossa voidaan 
toimia varasto-ohjautuvasti tilaten komponentteja en-
nusteiden perusteella varastoon, mutta variaatioiden 
suuresta määrästä johtuen vähintään kokoonpano kul-
lakin verkoston osapuolella toteutetaan vasta tilauksen 
perusteella. 

Tarkastellussa tuotantoverkostossa oli neljä yritystä, 
minkä lisäksi tarkasteltiin verkoston rajapintaa jälleen-
myyntiorganisaatioihin ja kolmannen tason toimittajiin. 
Verkoston toimintaa tarkasteltiin yhden toimilaitteen 
tuotannon osalta, jonka ympärille yritykset muodos-
tavat tilausohjautuvan vertikaalisen toimitusketjun. 
Yrityksillä on kuitenkin muitakin keskinäisiä yhteis-
työsuhteita, joten käytämme myös tässä yhteydessä 
yrityksistä nimitystä tuotantoverkosto. Toimilaitteen 
tuotannon ympärille muodostuva tilausohjautuva yri-
tysverkosto on kuvattu kuvassa oikealla.

Kehittämisprojekti tuotantoverkostossa eteni neljässä 
päävaiheessa:

6 .  KYSYNTÄT IEDON HYÖDYNTÄMINEN  
T ILAUSOHJAUT UVASSA T UOT ANT OVERKOST OSSA 
Mäkipää, Paunu, Ingalsuo et al.

Kuva 27. Tarkasteltavan tuotantoverkoston rakenne 
(Mäkipää, Ingalsuo ja Paunu StrAgile ja NetPLM -pro-
jektit)

PÄÄMIES
Työkoneiden  

valmistus ja myynti

TOIMITTAJA
Toimilaitteen  

osakokoonpano

JÄRJESTELMÄ- 
TOIMITTAJA

Toimilaitteiden 
valmistus

TOIMITTAJA
Toimilaitteen  

osakokoonpano
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• Kartoitusvaihe; keskeiset toiminnan haasteet ja 
projektin rajaus 

• Analysointi; nykyisten kysyntätiedon jakamiskäy-
täntöjen selvittäminen ja kehityskohteiden tunnis-
tus 

• Määrittely; optimaalisen toimintamallin ja tietojär-
jestelmien määrittely 

• Ehdotus; suunnitellut muutosehdotukset ja niiden 
vaikutusten etukäteisarviointi

Projekti aloitettiin muutamalla verkostokohtaisella ta-
paamisella, joilla pyrittiin saamaan jaettu käsitys toi-
minnan keskeisistä haasteista ja yhteisistä tavoitteista. 
Samalla projektia rajattiin valitsemalla tämän kehitys-
projektin tavoitteet ja käytettävä näkökulma. Projek-
tin keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin toimitusnopeu-
den ja –varmuuden parantaminen. Tutkimusprojektin 
alussa tuotantoverkoston keskeisin liiketoiminnallinen 
haaste oli pystyä toimittamaan tarpeeksi nopeasti ja 
paljon työkoneita jatkuvasti kasvaville markkinoille. 
Toimitusnopeus oli keskeinen kilpailutekijä markkinoil-
la ja läpimenoajat olivat olleet keskeisen kehittämisen 
kohteena aikaisemmissa projekteissa. Läpimenoaiko-
jen lyhentämisen seurauksena toimitusvarmuus oli 
heikentynyt materiaalipuutteista johtuen. Keskeiseksi 
syyksi nähtiin ongelmat tiedon saatavuudessa tarpeek-
si varhain, erityisesti ennakkotieto tulevista tilauksista. 
Projektin huomio päätettiin täten keskittää tiedon ja-
kamiseen verkostossa ja toimitusvarmuuden paranta-
miseen, jotta toimitusnopeutta pystyttäisiin edelleen 
kehittämään. 

Tavoitteiden asettamisen jälkeen edettiin tuotan-
toverkoston kysyntätiedon jakamisen käytäntöjen, 
prosessien ja järjestelmien nykytilan kuvaamiseen. 
Kehitysprojektin työmuotona oli vuoroittaiset verkos-
totapaamiset, joissa aihetta ja analyysien tuloksia kä-
siteltiin, sekä yrityskohtaiset haastattelut, joiden avul-
la selvitettiin ja analysoitiin kysyntätiedon jakamiseen 
liittyviä prosesseja, tiedon välitystä ja tiedon hyödyntä-

mistä. Tapaamisten välillä tutkijat analysoivat ja rapor-
toivat tapaamisten tuloksia. 

Seuraavaksi esitellään kehittämisprojektin tuloksia siten, 
että kappaleessa 6.2 esitellään kysyntätiedon eri muo-
toja ja niiden luonnetta, joita tilausohjautuvassa tuotan-
nossa havaittiin tarvittavan. Kappaleessa 6.3 esitellään 
verkoston lähtötilanne tilaustiedon käsittelyssä. Kappa-
leessa 6.4 esitellään verkoston lähtötilanne ennusteen 
käsittelyssä. Kappaleessa 6.5 esitetään keskeiset ke-
hittämisehdotukset sekä tilaustiedon, että ennusteen 
jakamisen osalta. Lopuksi, kappaleessa 6.6, esitetään 
loppupäätelmät kysyntätiedon jakamisesta ja sen merki-
tyksestä tilausohjautuvalle tuotantoverkostolle. 

6.2 KYSYNTÄT IEDON  
ERI MUODOT JA ROOLIT
Tarkasteltu tuotantoverkosto toimii pääasiassa tilaus-
ohjautuvasti tilausten perusteella, mutta kustannus-
tehokas tilausohjautuva tuotanto edellyttää joitakin 
etukäteisvalmisteluja. Yritykset mm. valmistavat puo-
livalmisteita, monikäyttöisiä komponentteja sekä ti-
laavat vakionimikkeitä ja materiaaleja varastoon en-
nakkotiedon ja ennusteiden perusteella. Päämies laatii 
ennusteita tulevasta kysynnästä kuukausittain aina 12 
kuukautta eteenpäin. Tilauksia otetaan vastaan päivit-
täin tilauskantaan ja lopulta lukitaan tilaus kiinteään 
tuotantoputkeen, jolloin tilauksella on oma paikkansa 
tuotannossa. Vasta tilauksen lukitusvaiheessa päämies 
tilaa järjestelmätoimittajalta toimilaitteen noin kolmen 
viikon toimitusajalla ja järjestelmätoimittaja tilaa tä-
män jälkeen osakokoonpanot toimittajilta noin 2 viikon 
toimitusajalla. Vain tilaus on sitova ja kaikki valmiste-
lut mitä kukin osapuoli mahdollisesti tekee etukäteen 
tapahtuvat osapuolen omalla riskillä. Tämä myös siksi, 
että loppuasiakkaalla on oikeus muuttaa tilaustansa 
vielä siihen asti, kunnes se lukitaan tuotantoon. 

Tilaukset tuotantoverkostolle tehdään vasta siinä vai-
heessa, kun päämies lukitsee tilauksen kiinteään tuo-
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tantoputkeen. Tällöin lähtee liikkeelle myös tuotannon 
läpimenoajan laskenta, joka on päämiehellä 4 viikkoa. 
Tuotantoa ohjataan vaiheistetulla linjalla ja suuri osa 
isommista moduuleista ja osa komponenteista han-
kitaan sekvenssiohjauksella, eli tilataan vasta juuri oi-
keaan aikaan tietylle tuotannon vaiheelle. Toimilaite 
kiinnitetään työkoneeseen tuotantoputken 4. viikolla. 
Vaadittu toimitusaika on laskettu siten, että kuljetuksi-
neen toimilaite on tuotantolinjalla vähintään kiinnitystä 
edeltävänä päivänä valmiina. Järjestelmätoimittajal-
la on varattu tuotantoputken kolmas viikko toimilait-
teen loppukokoonpanolle, joten toimittajilla on kaksi 
ensimmäistä viikkoa aikaa toimittaa osakokoonpanot 
järjestelmätoimittajalle. Koska aikajänteet ovat lyhyitä 
vaativan, teknologisen ja konfiguroitavan toimilaitteen 
rakentamiselle, on tilaustiedon nopea välittyminen 
päämieheltä järjestelmätoimittajan kautta toimittajille 
asti äärimmäisen tärkeää. 

Päämies jakaa tuotantoverkostolle tietoa myös sisällä 
olevista tilauksista, joita ei ole vielä lukittu tuotantoon. 
Tilaukset kerääntyvät tilauskantaan, josta tuotannon-
suunnittelija siirtää tilauksia päivittäin kiinteään tuo-
tantoputkeen. Asiakkaalla on toki vielä ennen tuotan-
non lukitusta oikeus muuttaa tilaustaan, ja usein näin 
tapahtuukin joidenkin ominaisuuksien osalta, myös 
toimilaitteen ominaisuuksien osalta. Tieto on kuitenkin 
noin 80 %:sti varmaa tietoa kysynnän kohteen ja toi-
mitusviikon osalta. Päämies ei kuitenkaan sitoudu mil-
lään tavalla tähän tietoon ja tämän tiedon perusteella 
tuotannon ennakointi onkin kunkin osapuolen omalla 
vastuulla. Käytännössä toimittajat pystyvät kuitenkin 
tekemään joitakin tuotannon ennakointeja ja materi-
aalitilauksia tämän tiedon perusteella. Kysyntätieto on 
kohtuullisen varmaa, mutta vielä ikään kuin hieman 
nestemäisen soljuvaa, jossa tilauksen kohde ja järjestys 
tuotantoputkessa voi vielä hieman muuttua. 

Kuva 28. Verkoston suunnitellut läpimenoajat (Mäkipää, Ingalsuo ja Paunu StrAgile ja NetPLM -projektit)
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Päämies laatii myös kerran kuukaudessa seuraavan 12 
kuukauden tuotantosuunnitelman myynti- ja markki-
nointiosaston laatiman myyntiennusteen perusteella. 
Alkuperäinen myyntiennuste kerätään myyntiyhtiöiltä 
ja edustajilta heidän näkemyksistään markkina-alueen 
seuraavan 12 kuukauden myynnistä työkonemallikoh-
taisesti.  Myyntiennustetta verrataan toteutuneeseen 
kysyntään ja toimituksiin, historiatietoon ja tehtaan 
tuotantokapasiteettiin, joiden perusteella luodaan teh-
taan tuotantosuunnitelma seuraavaksi 12 kuukaudeksi 
työkoneista mallitasolla. Puhdas ennuste on nimensä 
mukaisesti pelkkää ennustetta, ikään kuin ilmaan piir-
rettyjä viivoja, kaasumaista, muotoutumatonta ja vain 
potentiaalista kysyntää. 

Kysyntätieto jakaantuu siis varmuusasteensa ja luon-
teensa perusteella kolmeen olomuotoon: 
• Kaasu; arvausta tulevasta kysynnästä
• Neste; sisällä olevia tilauksia, jotka voivat vielä 

muuttua
• Kiinteä; tuotantoon lukittuja tilauksia, jotka valmis-

tetaan lukituksen mukaisella rakenteella

Mitä lähempänä ollaan nykyhetkeä, sitä selkeämmäksi 
kysyntä muuttuu ja arvaus tulevaisuuden kysynnästä 
muuttaa olomuotoaan kaasusta ensin nesteeksi ja sen 
jälkeen kiinteiksi tilauksiksi. Tilausohjautuva tuotanto 
toimii vasta kiinteän, täysin varman tiedon pohjalta, 
mutta valmisteluja tehdään nesteen ja kaasun perus-
teella, epävarmemman tiedon pohjalta. 

Kuva 29. Kysyntätiedon eri muodot (Mäkipää, Ingalsuo ja Paunu StrAgile ja NetPLM -projektit)

KYSYNTÄTIEDON LUOTETTAVUUS
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Tuotannon  
valmistelut,  
nimiketilaukset

Lukittu tuotanto-
putki
”Kiinteä”

Tilausohjautuva  
kokoonpano,  
tilausohjautuvat 
nimikkeet,  
varastosta otot

Toimitus
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Kiinteällä tilauksella on selkeä rooli ja merkitys. Se on 
tilaajaa sitova ja vain kiinteä tilaus käynnistää kunkin 
osapuolen lopputuotteen valmistuksen. Lisäksi kiinteä 
tilaus koskee suoraan aina kultakin osapuolelta tilat-
tavia nimikkeitä. Sisällä olevan tilauskannan, nesteen, 
määrä ennen neljän viikon kiinteätä tuotantoputkea 
vaihtelee kulloisenkin kysynnän ja kapasiteetin mu-
kaan yleensä reilusta viikosta reilun kuukauden kysyn-
tään. Osapuolten arvion mukaan noin 80 % käytetyistä 
nimikkeistä saadaan tilattua verkoston ulkopuolisilta 
toimittajilta kolmen viikon toimitusajalla, mikä on kes-
kimääräinen tilauskannan pituus. Siten tilauskannan 
kommunikointi on tärkeää, jotta tarvittavat nimikkeet 
olisivat valmiina tuotantoa varten ja toisaalta, jotta var-
muusvarastot voitaisiin pitää alhaisina vähentäen va-
rastoihin sitoutunutta pääomaa. 

Osalla nimikkeistä on tätä pidemmät toimitusajat, jopa 
huomattavasti pidemmät, esim. 3-4 kuukautta. Lisäksi 
osa toimittajista edellytti ennakkotilauksia jopa vuo-
deksi eteenpäin. Koska kilpailukyvyn kannalta ei ole 
mahdollista venyttää työkoneiden toimitusaikoja näi-
den kriittisten nimikkeiden toimitusaikojen pituiseksi, 
tulee nimiketilauksia ennakoida ennusteen, kaasun, 
perusteella. Ennusteen luotettavuudesta riippuu pitkäl-
ti miten hyvin onnistutaan tilamaan juuri oikeat nimik-
keet tilauksille, oikeaan aikaan. Mitä huonommin en-
nustamisessa onnistutaan, sitä enemmän tuotannossa 
on nimikepuutoksia ja keskeneräistä tuotantoa, mikä 
aiheuttaa ylimääräisiä tuotantokustannuksia. Kompo-
nentteja saatetaan hankkia moninkertaiseen hintaan 
mistä ikinä saadaankin, esim. varaosaliikkeistä ja kul-
jettaa kalliilla kuljetusmuodolla, kuten lentorahdilla, 
maasta toiseen. Toisaalta taas varastoihin saattaa ker-
tyä ylimääräisiä komponentteja ja varastoihin sitoutua 
turhaa pääomaa, jos on yliennustettu tai arvattu huo-
nosti mihin nimikkeisiin kysyntä kohdentuu. Ennusteis-
ta nimikkeiden hankinnan kannalta tärkeimmät vaikut-
taa olevan lähin kvartaali, seuraavat 3 tai 4 kuukautta. 
Niissä ennustamisen onnistumiseen kannattaa panos-

taa, sillä ennusteen epävarmuuden verran tulee pitää 
yllä varmuusvarastoja, jotta häiriötön kustannusteho-
kas tuotanto pystyttäisiin varmistamaan. 

Nimikehankintojen lisäksi ennustetta käytetään kapa-
siteetin hallintaan. Tehtaan kapasiteetin nostaminen 
tai laskeminen saattaa edellyttää työvuoromuutoksia, 
eli siirtymistä esimerkiksi kolmivuorotyöhön tai jopa 
keskeytyksettömään 5-vuorotyöhön. Toisaalta toisin-
päin joskus saatetaan siirtyä heikomman kysynnän ai-
kana yhteen työvuoroon. Erityisesti kasvavan kysynnän 
aikana pidemmät ennusteet ovat tärkeitä tehtäessä 
mm. rekrytointipäätöksiä, sillä osaavan henkilön kou-
luttaminen tuotantolinjalle saattaa viedä puolikin vuot-
ta. Tuotantolinjoihin tehtävät muutokset ja varsinkin 
laajennusinvestoinnit voivat viedä helposti yli vuoden, 
jolloin pitkän aikavälin ennusteiden merkitys korostuu. 
Kapasiteetin selkeä kasvattaminen onkin tärkeä ennus-
tus- ja suunnittelukysymys, jossa tuotantoverkoston 
kehittämistoimet tulisi tehdä synkronisesti. Lopputuot-
teen tuotantokapasiteetin nosto ei onnistu, jos aiem-
mat työvaiheet eivät pysty toimittamaan tuotoksiaan 
uuteen tahtiin. 

Näiden kolmen tiedon lisäksi tulee päämiehen varaosa-
myyntiorganisaatiolta työkoneiden valmistuksen ulko-
puolelta varaosatilauksia, jotka saattavat kohdistua lä-
hes mihinkä tahansa jonkun osapuolen komponenttiin. 
Mikäli varaosatilaus tulee hätätilauksena, jokin käytös-
sä oleva toimilaite seisoo rikkoontuneena työmaalla, 
ja siihen menevä varaosa ohittaa prioriteetissa kaikki 
muut tilaukset, myös tuotannossa jo olevat. Tällöin tuo-
tantoon varattu kriittisen saatavuuden komponentti 
saattaakin mennä varaosatilaukselle, aiheuttaen mah-
dollisesti ongelmia tuotannolle. Varaosatilauksien ym-
märrettiin häiritsevän tuotantoa ja niihin varautumisen 
nähtiin olevan vaikeaa, koska varaosakysyntä on vielä 
vaihtelevampaa ja heikommin ennustettavissa toimit-
tajan näkökulmasta. Varaosien menekkiin ei kuiten-
kaan keskitytty tässä kehitysprojektissa. 
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6.3 T ILAUSTIEDON HALLINNAN  
NYKYTILA JA KEHITYSHAASTEET  
CASE-VERKOSTOSSA
Tilaustiedolla tarkoitetaan tässä tehtaalle saapunutta 
tilausta riippumatta tilauksen tilasta. Yllä olevista ky-
syntätiedon muodoista tilaustieto käsittää siis nesteen, 
jossa asiakas saa vielä muuttaa tilaustaan, ja kiinteän 
jakson, jossa tilaus ja tuotteen rakenne on lukittu tuo-
tantoon. 

Tuotantoverkoston lähtötilanteessa sisällä olevia tila-
uksia kommunikoitiin vähintäänkin kolmen eri kanavan 
kautta: 

1. Excel-pohjaisesta TuotantoSuunnitelmasta lähete-
tään ote sähköpostitse, 

2. Järjestelmätoimittajan tuottama viikkoraportti ja 
3. Päämiehen ERP:n eli toiminnanohjausjärjestelmän 

tuottama tieto. 

Päämies päivittää Exceliä päivittäin, jossa näkyy kiinteä 
eli tuotantoon lukitut tilaukset ja muut sisällä olevat ti-
laukset alustavine tuotantopaikkoineen. Mikäli loppu-
tuotteen toimilaite on jo konfiguroitu ERP:ssä, näkyy 
tässä myös toimilaitteen malli, muussa tapauksessa 
vain työkoneen malli. Järjestelmätoimittaja käyttää 
Päämiehen Excelin tietoja päivittäessään oman Tuotan-
toSuunnitelman Excelin päivittäin Päämiehen tuotan-

Kuva 30. Kiinteän tilauksen kulku toimittajille (Mäkipää, Ingalsuo ja Paunu StrAgile ja NetPLM -projektit)

Myyjä: 
Tilaus sähköpostilla 
tai web-lomakkeelle

Tilaustenkäsittelijä: 
Tilauksen avaus 
ERPissä

Tilaustenkäsittelijä: 
Tilauksen konfigu-
rointi ERPissä

Tilaustenkäsittelijä: 
Taloudellinen yksi-
löinti/avaus

Tilaustenkäsittelijä: 
Automaattitilaukset 
ja varastostaotot, 
varastosaldot

Tilaustenkäsittelijä: 
• Tilauksen syöttö
• konfigurointi, 
• taloudellinen yksi-

löinti
• automaattitilauk-

set, varastostaotot, 
varastosaldot

Tilaustenkäsittelijä: 
• Tilauksen syöttö
• konfigurointi, 
• taloudellinen yksi-
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• tilaukset, varastos-
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tolukituksen jälkeen. Tästä Excel-pohjaisesta suunni-
telmasta Järjestelmätoimittaja lähettää viikoittain joko 
perjantaisin tai seuraavana maanantaina otteen sähkö-
postilla toimittajillensa. Tämä kertoo siis kiinteän lisäk-
si ne neste-tilaukset, joista toimilaitteen konfigurointi 
on jo tehty. Ne sisällä olevat tilaukset, joita ei ole vielä 
konfiguroitu ERP:ssä eivät näy Järjestelmätoimittajan 
TuotantoSuunnitelmassa. 

Järjestelmätoimittaja lähettää Toimittajille myös viik-
koraportin, johon kerää tiedot kaikista viikon aikana 
tulleista toimilaitetilauksista ja niiden mallista. Kaikkia 
tässä raportissa näkyviä tilauksia ei siis välttämättä ole 
vielä syötetty ERP:iin, tai ainakaan tilauksen käsittelylai-
tetta ei ole konfiguroitu. Tämä raportti kertoo Toimit-
tajille määrällisesti kuinka paljon on tilauksia sisällä 
(neste) ja kuinka paljon niistä on jäädytettynä (kiinteä). 
Erikseen kerrotaan myös malli-mix, kuinka monta sisäl-
lä olevista tilauksista on mitäkin mallia. Raportti pitää 
sisällään myös havainnollisia kuvioita siitä, missä men-
nään suhteessa ennustettuun vuosivolyymiin. Useim-
miten viikkoraportti pitää sisällään paljon enemmän 
sisällä olevia tilauksia kuin TuotantoSuunnitelma, mikä 
johtaa Toimittajien epävarmuuteen todellisesta tilaus-
määrästä. 

Lähtötilanteessa tilaustiedon kommunikoinnissa toi-
mittajille nähtiin olevan merkittäviä viiveitä. Kiinteä 
tilaustieto saavutti toisen tason toimittajat tyypillises-
ti 2-4 päivän kuluttua tilauksen lukituksesta, mikä söi 
merkittävissä määrin aikaa Toimittajien tuotantoon va-
ratusta n. kahdesta viikosta. Viiveiden nähtiin johtuvan 
sekä tietojärjestelmien että prosessien määrityksistä. 
Haastattelujen perusteella Päämiehen ja Järjestelmä-
toimittajan toiminnanohjausjärjestelmät oli määritelty 
siten, että lukituksen jälkeen tilaukset toimittajille ajet-
tiin yöajona, jolloin tilaus oli seuraavan tason toimitta-
jan luettavissa vasta seuraavana aamuna. Täten toisen 
tason toimittajilla tilaus oli luettavana aikaisintaan vas-
ta kahden päivän päästä tilauksen tuotantoon lukituk-

sesta. Lisäksi vaihtelu tiedon välittämiseen kuluneessa 
ajassa syntyi verkostoprosessin määrittelyn puuttees-
ta. Eri yrityksissä tilaustietoa käsiteltiin vaihtelevasti 
eri aikoihin, mahdollisesti vain joka toinen päivä ja esi-
merkiksi työvuoroista riippuen muutokset ja niiden tar-
kistukset saattoivat mennä ristiin. Myös toimilaitteen 
konfiguroinnin tarkistamisessa ja/tai korjaamisessa 
saattoi kulua ylimääräinen päivä. Teoreettisesti lasket-
tuna kaikkien mahdollisten viiveiden sattuessa samalla 
kertaa, tiedolla voisi kulua jopa 7 päivää saavuttaa toi-
mittajan huomio. 

Viiveistä johtuen Toimittajat olivat yrittäneet kehit-
tää ennakkotiedon hyödyntämistä syöttämällä omiin 
toiminnanohjausjärjestelmiin tuotannon ennakkoti-
lauksina sisällä olevia tilauksia. Kokeilut olivat epäon-
nistuneet, sillä sisällä olevien tilausten syöttäminen 
ennakkoon oli johtanut tuplatilauksiin tilauskannassa, 
koska jostakin syystä toimittajille saapuvalla tilauksel-
la oli eri tilausnumero kuin ennakkotietona annetulla 
tilauksella. Selvitettäessä syytä tälle havaittiin, että Pää-
mies kommunikoi sisälle tulevat tilaukset omalla tilaus-
numerollaan Järjestelmätoimittajalle ja edelleen Toi-
mittajille. Kun tilaus asetetaan kiinteäksi tuotantoon, 
kullekin tilaukselle määritellään oma kustannusnume-
ro, jolle kerätään kaikki kyseiseen tuotteeseen kohdis-
tuneet kustannukset. Kaikki toimittajille kohdistetut 
tilaukset kerätään tämän kustannusnumeron alle, eli 
kullekin toimittajalle luodaan uusi tilausnumero heille 
kohdistettuun tilaukseen. Järjestelmätoimittaja toimii 
samalla periaatteella, eli saatuaan tilauksen, sille luo-
daan kustannusnumero, jonka alle kerätään kaikki toi-
mittajien kyseiseen laitteeseen kohdistuneet tilaukset, 
jolloin Toimittajat saavat kaikki taas uuden yksilöllisen 
tilausnumeron. Kustannuksien laitekohtaisesta seuran-
nasta johtuen ennakkotietona annettu tilaus ei koskaan 
kohdannut Toimittajille lähtenyttä kiinteätä tilausta ei-
vätkä Toimittajat voineet käyttää ennakkotietoa omissa 
toiminnanohjausjärjestelmissään. 
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6.4 ENNUSTETIEDON HALLINNAN  
NYKYTILA JA KEHITYSHAASTEET  
CASE-VERKOSTOSSA
Vaikka tuotanto käynnistyy vasta lukittujen tilauksien 
perusteella, tehdään materiaali- ja komponenttihan-
kintoja pääasiassa sisällä olevien tilausten ja ennustei-
den perusteella. Joidenkin erittäin pitkän toimitusajan 
omaavien komponenttien hankinta perustuu puhtaasti 
ennusteen, arvausten ja puskurivarastojen käytön yh-
distelmälle. 

Oleellista oli myös havainto, että ennustetieto koettiin 
vaikeaksi ymmärtää ja käyttää. Sen ei nähty vastaa-
van kaikkeen tiedon tarpeeseen. Osasyynä asialle oli 
ennustetiedon luotettavuusongelmat. Toisena syynä 
ymmärrys ennusteen luonteesta eli se on lopultakin 
vain arvaus tulevasta. Myös ennustamisen kohde ai-
heutti ongelmia, lopputuotteen ennustaminen ei vielä 
kerro mitään toimilaitteesta, ellei ole syvällistä markki-
naymmärrystä eri markkinoiden tarpeesta. Myöskään 
toimilaitemallin ennustaminen ei kerro vielä sen omi-
naisuuksista, jotka pitäisi tietää tiettyjä komponentti-
hankintoja varten. Tässä asiassa oli eroja tuotannon 
luonteesta riippuen. Päämiehelle toimilaitteen mallin ja 
optioiden ennustamisella ei itselleen ole väliä tuotan-
non kannalta, sillä toimilaitteen kiinnitysajassa muu-
hun työkoneeseen tai testauksessa ei ole merkittävää 
eroa. Järjestelmätoimittajalla toimilaitteen mallikohtai-
nen ennustaminen koettiin varsin riittäväksi, tuotan-
non kannalta merkittäviä mallien välisiä eroja kokoon-
panoajoissa ei juuri ole. Toisella toimittajalla todettiin, 
että toimilaitteen malli itse asiassa riittää toiminnan-
ohjaukseen, siitä voidaan päätellä suoraan tarvittavien 
pääkomponenttien tyyppi ja siten valmistella tuotantoa 
ja hankintoja. Toisella toimittajalla taas tilanne oli haas-
tavin, sillä mallitieto ei kerro vielä mitään toimilaittee-
seen menevistä osista eikä niiden määristä. Kuitenkin 
joissakin toimilaitteen erillisosissa on 8 viikon kiinteä 
toimitusjakso, jonka aikana ei pystytä muuttamaan si-
sälle tulevaa tavaraa nimikkeestä toiseen. 

Hankintojen kannalta kriittistä on että n. 2-3 kuukau-
den näkymä eteenpäin on mahdollisimman tarkka. 
Mitä epätarkempi näkymä on, sitä suurempia puskuri-
varastoja joudutaan käyttämään, mikä sitoo pääomia ja 
lisää kustannuksia. Kuitenkin, kysynnän painottuessa 
voimakkaasti johonkin malliin tai tiettyihin optioihin, ei 
silti välttämättä pystytä vastaamaan kysyntään. Osien 
ns. hätähankinta esim. varaosamyynnistä saattaa olla 
kolme kertaa kalliimpaa kuin varsinaista hankintakana-
vaa käyttäen eivätkä lentorahti ja pikakuljetuksetkaan 
tule halvaksi. Ennusteen tarkkuuden ja luetettavuuden 
lisääntyessä pystytään paremmin kohdistamaan han-
kintoja, pitämään pienempiä puskurivarastoja ja siten 
parantamaan toimitusvarmuutta sekä vähentämään 
kustannuksia. 

Hankinnat rajoittavat myös tuotantokapasiteetin nos-
tamisen mahdollisuuksia. Kokonaiskapasiteettia pys-
tytään nostamaan hieman kahden kuukauden sisällä 
tyhjentäen puskurivarastoja (jos on olemassa sopiva 
malli-mix), mutta selkeät tason nostot edellyttävät han-
kintojen volyymin nostoa, mikä saattaa viedä jopa yli 
kaksi kuukautta. Kapasiteetin suunnittelun kannalta 
tarvitaankin pidempää näkymää, jos tuotantokykyä täy-
tyy kasvattaa merkittävästi. Lisähenkilöstön palkkaa-
minen linjalle rekrytointeineen ja koulutuksineen voi 
kestää n. puoli vuotta ja investoinnit tehtaaseen vievät 
noin vuoden. Sikäli 12 kuukauden näkymä eteenpäin 
volyymitasolla on myös tarpeellista. Kuitenkin kapasi-
teetin nostaminen olemassa olevan tuotantokyvyn si-
sällä riippuu pääsääntöisesti hankinnoista.

6.5 KESKEISET KEHIT TÄMIS- 
EHDOTUKSET CASE-VERKOSTOSSA
Tuotantoverkoston toiminnassa havaittiin kaksi kes-
keistä ongelmaa: 1) liian lyhyt ja vaihteleva toimitusai-
ka tilaustiedon saamisesta toimitukseen ja 2) materi-
aalipuutteet tuotannossa. Syynä materiaalipuutteisiin 
nähtiin olevan kysynnän kohdistumisen ennakoimat-
tomuus ja joidenkin kriittisten komponenttien pitkät 
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toimitusajat. Koska komponenttien toimitusaikoihin ei 
voitu vaikuttaa, pitkän toimitusajan komponenttien tar-
jonnan vähyydestä ja suurien kansainvälisten toimitta-
jien joustamattomuudesta johtuen, päätettiin keskittää 
huomio siihen, miten komponentteja pystyttäisiin ti-
laamaan aikaisempaa tarkemmin oikeaan tarpeeseen. 
Keskeiseksi kehittämisen kohteeksi havaittiin kysyntä-
tiedon jakaminen tuotantoverkostossa. 

Toimittajille varattu toimitusaika koettiin ongelmalli-
seksi, sillä tilaustiedolla meni päämiehen tuotantoon 
lukituksen jälkeen aikaa keskimäärin 2-4 päivää en-
nen kuin tieto otettiin toimittajalla käsittelyyn. Sinän-
sä varattu teoreettinen läpimenoaika koettiin riittävän 
pitkäksi oman tuotannon kannalta, mutta käytännös-
sä tilaus saatiin aina tätä lyhyemmällä toimitusajalla. 
Kehittämällä tilaustiedon hallintaa voidaan parantaa 
tuotantoverkoston toimitusvarmuutta ja mahdollisesti 
jopa lyhentää kokonaisläpimenoaikaa entisestään. Ti-

laustiedon hallintaa voidaan kehittää lähinnä kahdella 
tavalla: 

1. Tietojärjestelmien toiminnan uudelleenmääritte-
ly siten, että tietojärjestelmät eivät hidasta tiedon 
välitystä verkostossa. Tietojärjestelmistä johtuvat 
viiveet eivät saa olla päiviä, vaan korkeintaan mi-
nuutteja. 

2. Muodostamalla verkoston sisällä prosessi tilaustie-
don hallinnalle. Prosessin puuttuminen on johtanut 
tilaustiedon saamisen vaihteluihin, mikä osaltaan 
heikentää toimitusvarmuutta. Muodostamalla sys-
temaattinen prosessi, jota kukin verkoston jäsen 
noudattaa, voidaan varmistaa viiveetön tilaustie-
don kulku ja hyödyntäminen. 

Kuva 31. Ongelmat tilaustiedon välittämisessä (Mäkipää, Ingalsuo ja Paunu StrAgile ja NetPLM -projektit)
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6.6 LOPPUPÄÄTELMÄT 
Kysyntätiedon nopealla välittämisellä yrityksiä lävistä-
västi tuotantoverkostoon on olennainen merkitys sil-
loin, kun tilaus kytkeytyy tuotantoon verkoston useam-
malla tasolla. Tällöin on tärkeää kehittää tilaustiedon 
hallinnanprosessia verkostotasolla eikä vain yksittäi-
sissä yrityksissä. Toisaalta, tietojärjestelmien ja verkos-
toprosessien kehittäminen mahdollistaa samalla myös 
yhä syvemmälle tuotantoverkostoon menevän yhteis-
työn ja verkostotoimittajuuden. Esimerkkiverkostossa 
oli mukana toisen tason toimittajia, mitä voidaan pi-
tää vielä nykypäivänä edistyksellisenä toimintamallina, 
mutta jatkossa verkostoprosessien kehittyessä ja ver-
kostojen tietojärjestelmiä yhteen sovittaessa voidaan 
ottaa harkintaan myös vielä syvemmälle tuotantover-
kostoon menevät toimittajamallit. 

Tilaustiedon toimiessa tuotannon käynnistäjänä on 
oleellista poistaa tiedonkulun esteitä verkostossa. Edel-
lä kuvatulla tavalla pystytään lyhentämään tiedonväli-
tykseen kuluvaa aikaa oleellisesti, mikä tarjoaa parem-
pia mahdollisuuksia läpimenoaikojen lyhentämiseen 
edelleen. Toimitusvarmuuteen vaikuttaa kuitenkin 
ennen kaikkea ennakointitiedon laatu. Erityisesti han-
kintojen osalta NESTE- ja KIINTEÄ-alueen tarkkuus 
korostuu, lähimmät 2-3 kuukautta eteenpäin ollessa 
erityisen huomion alla. Kokonaisvolyymin muutokset 
koskevat pääsääntöisesti tätä pidempää aikaa, miltä 
osin oleellista on ennakoida volyymien muutos 0,5-1 
vuotta eteenpäin. Yksittäisen kuukauden perusteella ei 
ole järkevää muuttaa ennusteita 12 kuukauden päähän, 
joten pitkän aikavälin ennustaminen voisikin tapahtua 
nykyistä harvemmin, esim. vuosineljänneksittäin.  

Lyhyen läpimenoajan lisäksi tuleekin siis kiinnittää huo-
miota kykyyn reagoida volyymimuutoksiin. Asiakkaan 
kannalta ensiarvoista on lyhyen läpimenoajan sijaan 
kokonaistoimitusaika, joka riippuu paitsi läpimenoajas-
ta myös jonoon kertyneiden tilausten määrästä. Kerty-
vää tilausjonoa pystytään purkamaan vain lisäämällä 
kapasiteettia ja tästä syystä kapasiteetin muutoskykyyn 
tulisi kiinnittää yhtä paljon huomiota kuin lyhyeen läpi-
menoaikaan. 
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7.1 JOHDANTOA JA TAUSTAA

M echwise Oy on vuonna 2014 perustet-
tu teollisen internetin ratkaisuja ke-
hittävä start up -yritys, joka työllistää 
kuusi työntekijää. Yritys on perustettu 
kaupallistamaan Tampereen yliopis-
tossa CraneTab-projektin tuloksia. 

CraneTab oli vuonna 2014 toteutettu TEKESin rahoit-
tama tutkimushanke, jota rahoitettiin Tutkimuksesta 
uutta liiketoimintaa -rahoituksella. Tutkimushankkees-
sa keskityttiin tutkimaan teollisuuden nostureiden oh-
jaukseen ja älykkyyteen liittyviä kysymyksiä. Tutkimus-
projektin tulokset siirrettiin Mechwise Oy:lle tulosten 
tuotteistamista ja kaupallista hyödyntämistä varten.

Keväällä 2015 yrityksen tuotekehityksessä oli neljä tuotetta: 
• IoC (Internet-of-Cranes), teollisuuden siltanosturei-

hin tarkoitettu järjestelmä, jolla nosturin toimintaa 
voidaan seurata ja automatisoida

• VirtualView 3D -mallinnus tuotantojärjestelmästä 
tai tuotantotilasta

• WMS-varastonhallintajärjestelmä, jota voidaan 
hyödyntää CraneLink järjestelmän osana sekä

• StatusWear-älykellosovellus, jolla tilannetietoa voi-
daan visualisoida käyttäjälle hyödyntäen uusia äly-
kelloja kuten Motorola Moto360.

Mechwise pyrkii hyödyntämään tuotekehityksessään 
tavanomaisesta teollisuusautomaatiosta poikkeavia 
tekniikoita ja menetelmiä. Perinteisemmän koneenoh-
jausta ja -käyttöä automatisoivan logiikkaohjelmoinnin 
lisäksi Mechwise tarjoaa ratkaisuja koneiden kytkemi-
seksi tuotantoprosessiin, uusia käyttäjäystävällisempiä 
käyttöliittymiä sekä täysin uusia teknologioita lisäämään 
ratkaisujen arvoa. 3D-pelitekniikoita hyödyntäen voi-
daan simuloida asiakkaan tuotantoa etukäteen, esimer-

kiksi ennen uuden tehtaan rakentamista, tuotantolinjan 
uudistusta tai uuden ratkaisun integroimista olemassa 
olevaan tuotantolinjaan. Turvallisten M2M-yhteyksien 
(machine-to-machine) ja pilvipalveluiden (cloud services) 
tai pikemminkin hajautetun tietojenkäsittelyn ja tallen-
nuksen (smog computing) avulla voidaan yhdistää eri 
tietolähteitä ja lisätä eri osapuolien välistä kommuni-
kointia, kerätyn datan säilömisen ja analysoinnin lisäksi. 
Älypuhelimille (smart phone) ja älykelloille (smart watch) 
kehitettyjen sovellusten avulla nopeutetaan kriittisen tie-
don välittämistä suoraan käyttäjälle ilman, että käyttäjän 
täytyy olla päätteen ääressä seuraamassa tilannetta ja 
odottamassa mahdollisia ilmoituksia.

Keskeistä Mechwisen ratkaisukehitykselle on uudenlaiset 
koneiden ohjaustavat ja koneiden ja ihmisten yhteistyön 
kehittäminen tuotantoprosessissa. Yrityksen näkemyk-
sen mukaan ”lisääntyvä automaatio muuttaa tehdastyö-
läisten roolia yhä enemmän tuotantotyön tekemisestä 
sen valvomiseksi, mutta vielä seuraavien vuosikymmeni-
en aikana ihmisillä on niin keskeinen rooli tuotannossa, 
että kaikki ratkaisut on kehitettävä tukemaan koneiden 
ja ihmisten kitkatonta yhteistyötä tuotannossa”. Siksi yri-
tys on nostanut kehitettävien ratkaisujen keskeisimmäksi 
arvoksi käyttäjäkokemuksen. Käyttämiään uusia teknii-
koita yritys pyrkii tarjoamaan useille eri asiakkaille ja eri 
ympäristöihin, mutta yrityksen alkuvaiheen päätuote on 
CraneTab -projektin tuloksia hyödyntävä nosturinohjaus-
järjestelmä Mechwise IoC -ratkaisu.

Liiketoimintalogiikan näkökulmasta yritys on palveluo-
rientoitunut ja hyödyntää palvelukeskeistä ajattelua 
liiketoiminnassaan. Perinteisemmän konsultointi- ja 
projektiliiketoiminnan lisäksi yritys pyrkii aktiivisesti 
tarjoamaan ratkaisuja palveluna, partneroitumaan ko-
neenrakentajien kanssa ja arvon yhteisluontiin näiden 

7 .  T EOLLINEN INT ERNET : MECHWISE OY CRANELINK
Mäkipää, Ingalsuo, Paunu et al.
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kanssa. Ansaintalogiikan osalta yritys pyrkii jakamaan 
riskiä ja ansaintaa asiakkaiden kanssa sekä soveltamaan 
ICT-alan ansaintamalleja koneenrakennusteollisuudes-
sa (esim. Pay-Per-Use). Yritys näkee omaksi roolikseen 
uusimpien ICT-teknologioiden osaamisen ja koneenra-
kentajien kanssa yhteistyössä tehtävän tarjooman kehit-
tämisen tuotteista kohti digitaalisia palveluja.

7.2 NOSTURINOHJAUSJÄRJESTELMÄ IOC
Nosturinohjausjärjestelmä IoC on Mechwise Oy:n tuote, 
jonka kehityksen ympärille yritys on alun perin perustet-
tu. IoC on teollisen internetin ominaisuuksia tuova tek-
nologinen ratkaisu, joka on tarkoitettu siltanostureiden 
valmistajille integroitavaksi uusiin nostureihin tai ole-
massa olevien nostureiden modernisointiin. Se täyden-
tää nostureiden perinteisempää sulautettua digitaalista 
automaatiota, joka on toteutettu ohjelmoitavan logiikan 
ohjausyksikön (PLC-yksikön) kautta. Teollisen internetin 
ratkaisuille tyypillisesti tekninen ratkaisu sisältää monia 
eri osa-alueita. Ratkaisun perustana on koneen ohjaus- 
ja hallintaratkaisut, sekä nostureiden toiminnan ja tilan 
tarkkailu erilaisilla antureilla. 

Nosturivalmistajat tyypillisesti mittaavat antureilla esi-
merkiksi kuorman painoa, koukun sijaintia ja moottorin 
käynnistysmääriä. Nosturiin liitettyjä antureita ovat esi-
merkiksi painoanturi, kolmiulotteisessa koordinaatis-
tossa koukun sijaintia mittaavat laseranturit (vaunussa 
ja sillassa), tarttujan lukituksen anturi, koukun suuntaan 
kuvaava kamera, moottorin käynnistymisen tunnistava 
anturi ja radiopiirin eheyttä mittaava anturi. Osa antu-
reista kuuluu jokaisen nosturin normaalitoimitukseen, 
osa antureista on vain kehittyneimmissä nostureissa. 
Anturitieto kerätään nosturin PLC-yksikköön, josta sitä 
voidaan hyödyntää nosturinohjauksessa ja koneda-
tan keräämisessä analysointia varten. Nosturissa ole-
vien antureiden lisäksi Mechwise IoC -järjestelmään 
voi liittää myös muualla tehtaassa sijaitsevia itsenäisiä 
antureita, joiden avulla nosturin käyttöä voidaan synk-
ronisoida paremmin muun tuotantoprosessin kanssa. 

PLC-yksiköstä saadaan myös muita hyödynnettäviä tie-
toja, kuten moottorin käynnissäoloaika ja käyttötunnit. 
Antureista kerättävä tieto kootaan PLC:n kautta nostu-
riin kiinnitettävään päätelaitteeseen, joka käyttötarkoi-
tuksesta ja -ympäristöstä riippuen voi olla esimerkiksi 
RaspberryPi-pohjainen minitietokone tai vaativimmissa 
ympäristöissä kestävä korkean IP-luokituksen omaava 
teollisuus-PC. Päätelaite on liitetty kiinteällä yhteydellä 
PLC-yksikköön, jolla ohjataan nosturin liikettä. Pääte-
laitteessa on tiedonsiirtoväylä lähiverkon tai M2M-mo-
biiliverkon kautta pilvipalveluun, jossa kerätyn datan 
analyysi toteutetaan ja joka toimii linkkinä muiden jär-
jestelmien kanssa. Valinnaisesti voidaan käyttää pilvi-
palvelun sijaan lokaalia palvelinta tai private cloud-tek-
niikkaa. Päätelaite on langattoman lähiverkon kautta 
yhteydessä myös tablettitietokoneeseen, joka toimii 
edistyksellisen nosturin ohjauksen käyttöliittymänä. 
Tablettitietokoneen lisäksi nosturia voidaan myös ohja-
ta manuaalisesti alkuperäisellä radiokauko-ohjaimella.

Ensisijainen järjestelmän käyttötarkoitus on avustet-
tu automaatio, jolla tarkoitetaan nosturin toiminnan 
automatisointia. Tavanomaisessa teollisuusnosturis-
sa käytetään usein radio-ohjainta, joko kaksitoimisin 
suuntanapein (vasen, oikea, eteen, taakse, ylös, alas) tai 
ohjainsauvalla varustettuna. Kehittyneimmissä malleis-
sa radiolla voidaan myös valita ennalta PLC-yksikköön 
tallennettu kohde numeroiden avulla ja sitten radion 
sallimisnapin avulla ajaa nosturin koukku kyseiseen 
kohteeseen. Tällaisissa nostureissa nosturin PLC-yksik-
köön ohjelmoidaan tarvittavat pisteet sekä ajomoodi 
kohteeseen, eli esimerkiksi matkakorkeus, kiihdytys- ja 
hidastusalueet sekä ajetaanko pisteeseen suoraan vai 
jompikumpi suunta (silta tai vaunu) ensin. Mechwise IoC 
–järjestelmässä nosturin käytön älykkyyttä lisäävä logiik-
ka on rakennettu päätelaitteessa ajettavaan palvelinoh-
jelmistoon ja sitä ohjataan tabletti-käyttöliittymän avul-
la. Kohteita voidaan valita nappia painamalla tabletilta, 
jossa numeron sijaan kohde ilmaistaan joko tekstinä tai 
kuvakkeena. Kohde välitetään päätelaitteen kautta nos-
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turin PLC-yksikköön ja koukku ajetaan kohteeseen salli-
malla nosturin liike radion sallimisnapin avulla.

Palvelinohjelmiston käyttäminen mahdollistaa huomat-
tavasti joustavamman toimintojen muokattavuuden ja 
erilaisten logiikoiden lisäämisen lennosta sekä logiikan 
perusteena olevan lähtötiedon tuomisen esimerkiksi 
käyttäjäyrityksen ERP-järjestelmästä. Palvelinohjelmiston 
toimintaa muokataan pilvipalvelun kautta lähetetyillä kon-
figuraatiotiedostoilla. Palvelinohjelmiston (päätelaitteen) 

avulla voidaan esimerkiksi yhdistää nosturin toimintoja 
työsekvensseiksi ja luoda vaikkapa automaattisia nostosar-
joja kulloisenkin prosessitarpeen mukaan. Käyttäjä valvoo 
nosturin toimintaa vahvistamalla kulloinkin suoritettavan 
toiminnon painamalla radion ns. sallinta-painiketta.

Mechwise IoC -järjestelmä ja nosturiin liitetyt anturit 
mahdollistavat myös perinteisemmän etävalvonnan 
toteuttamisen tai 3D-tekniikoita hyödyntäen reaaliai-
kaisen 3D-valvonnan. Esimerkiksi PLC-yksikön keräämä 

Kuva 32. Mechwise IoC järjestelmän kuvaus (Ingalsuo 2015)
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painoanturitieto kerätään IoC –pilvipalveluun ja tiedos-
ta lasketaan nosturin painorajan ylittävät tapahtumat 
eli ylikuormat. Painorajan ylitys aiheuttaa etävalvon-
nassa hälytyksen, joka edellyttää nosturin tarkistamis-
ta. Myös esimerkiksi radiopiirin katkeamisesta syntyy 
tarkistettava hälytystapahtuma etävalvontaan. Pilvipal-
velun kautta on mahdollista seurata muuta nosturin 
toimintaan liittyvää tietoa, kuten käyttötunteja ja huol-
tovälien toteutumista. Mechwise IoC:hen voidaan liittää 
myös varastonhallinta-moduuli, jonka avulla voidaan 
automatisoida nosturin hallitsema varasto. Tabletin li-
säksi nosturin ohjaajalla voi olla käytössään viivakoo-
dinlukija, RFID- tai NFC-lukija, jolla tunnistetaan varas-
toon tuleva materiaali. 

7.3 TIETOJÄRJESTELMÄINTEGRAATION  
MAHDOLLISUUDET JA RÄÄTÄLÖITÄVYYS
Varastonhallintajärjestelmä voidaan integroida toi-
minnanohjausjärjestelmään ja näin saavuttaa ajan-
tasainen tieto varaston ja tuotannon tilanteesta. 
Varastologiikka mahdollistaa myös automaattisen 
varastonhallinnan algoritmien hyödyntämisen, eli 
nosturi voi käyttäjän valvonnassa optimoida varaston 
materiaalin sijainnin. Turvallisuusnäkökulma on nos-
turiliiketoiminnassa myös yksi ydinasioista. Nosturin 
turvallinen käyttö edellyttää esimerkiksi kiellettyjen 
alueiden tai sallittujen reittien määrittelyä, jotka Me-
chwise IoC -järjestelmässä voidaan toteuttaa selkeäm-
min ja joustavammin verrattuna kiinteisiin rajoittimiin 
tai pelkkään käyttäjien ohjeistukseen. Vaikka kielletty-
jen alueiden kiertäminen ja reititys sallituille reiteille 
eivät varsinaisesti nopeuta nosturitoimintaa, sen avul-
la voidaan varmentaa nosturin käytön turvallisuus ja 
vakioida nosturin käyttämiseen liittyvät ajoajat. Va-
kioinnilla parannetaan tuotannon ennakoitavuutta ja 
voidaan laskea ja ennakoida tuotannon vaiheaikoja 
entistä tarkemmin.

Mechwise IoC -järjestelmän tuotteistamisen tavoit-
teena on, että asiakkaalle toimitettavat ratkaisut ovat 

parametrisesti räätälöitäviä, eli järjestelmästä toimite-
taan asiakkaalle kulloiseenkin käyttötilanteeseen so-
veltuva ratkaisu. Ratkaisun toiminnallisuutta kyetään 
siis muokkaamaan ja lisäämään myös toimituksen 
jälkeen. Liiketoiminnan näkökulmasta ansaintalogiik-
ka perustuu hybridimalliin, jossa toimitukseen liittyy 
alkuinvestointi, mutta lisätty toiminnallisuus pilvipal-
veluissa ja raportoinnissa perustuu kuukausilaskutuk-
seen ja uusien toiminnallisuuksien kytkemisestä joh-
tuviin lisenssimaksuihin.

7.4 MAHDOLLISUUTENA UUSI  
ARVONTUOTANTOMALLI 
Em. ratkaisu tuo aiemmin lähinnä ICT-alalla nähtyjä las-
kutusmalleja perinteisesti laitemyyntiin perustuneelle ko-
neenrakennusalalle. Arvon yhteisluonnin näkökulmasta 
Mechwise Oy:n tapaukseen liittyy useita kumppanuuden 
muotoja. Nosturivalmistaja, joka tarjoaa Mechwise IoC –
järjestelmää myymänsä nosturin lisäosana, voi tavoitella 
suoran lisäansainnan lisäksi myös huoltoliiketoimintaan-
sa lisämyyntiä ja ennakoitavuutta. Mechwise IoC -järjestel-
män kautta nosturin käyttöön liittyvä tieto saadaan sekä 
nosturin valmistajan hyödynnettäväksi, mutta myös lop-
pukäyttäjälle visuaaliseksi. Huoltotarve näkyy sekä käyttä-
jälle että nosturivalmistajalle. Nosturivalmistaja voi myös 
tulevaisuudessa yhdistää eri nostureista keräämäänsä 
dataa oman tuotekehityksensä tueksi.

Nosturivalmistajan asiakas eli usein tuotteen loppukäyt-
täjä saa lisäarvonsa kustannussäästönä kehittyneemmän 
automaation ansiosta. Varastonhallinnan automaatiolla 
ja työvaiheiden automaattisella raportoinnilla voidaan 
tarvittavan henkilöstön määrää vähentää, kun tarvittava 
työaika pienenee. Nosturin toimintaan liittyvän informaa-
tion raportointi ja visualisointi mahdollistaa myös huol-
totarpeen ennakoimisen, eli asiakas saa hyötyä parantu-
neen käyttövarmuuden kautta. 
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T ällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnas-
sa ja eurooppalaisellakin tasolla puhutaan 
paljon kansakuntien kilpailukyvystä, tuotta-
vuudesta ja muista talouden kannalta olen-
naisista käsitteistä. Tämän kirjan kirjoittajat 
väittävät, että pelkän kustannustietoisuu-

den lisäksi olisi mietittävä ja kehitettävä älykkäämpiä 
prosesseja ja toimintamalleja, sekä julkisella että yksi-
tyisellä sektorilla. Strategiointi ja siihen perustuva orga-
nisaatioiden ketteryyden kehittäminen digitalisaatiolla 
on meidän ehdotuksemme tähän keskusteluun.

Kuten jo aikaisemmin totesimme ketteryys ei ole tem-
poilemista suuntaan tai toiseen reaktiivisesti sen mu-
kaan mitä ”bisnesikkunan” takana tapahtuu. Tämän 
osoitti jo aikanaan verkkokaupan ja sähköisen liike-
toiminnan sisääntulo liiketoimintaympäristöön noin 
20 vuotta sitten. Ketteryyden tulee olla strategista pe-
rustuen jatkuvaan ja systemaattiseen ulkoisen toimin-
taympäristön muutosten havainnointiin, tunnistami-
seen ja niihin valmistautumiseen. Ketteryys ei tarkoita 
myöskään sitä, että kaikki aikaisemmin tehty, kuten 
tietojärjestelmät, laitettaisiin heti tarpeen mukaan uu-
siksi, se ei ole mahdollista. Organisaation sisäisen toi-
minnan, prosessien, järjestelmien ja infrastruktuurien 
rakentaminen on oltava vakaata, muttei jäykkää ja uu-
distumiskyvytöntä. 

Nykyaikana on helppoa heittää keskusteluun, miten 
IoT, big data tai pilvipalvelut muuttavat kaiken. Ilman 
strategioivaa suunnitteluotetta ne eivät saa aikaan hy-
viä lopputuloksia, pikemminkin yli-innostusta, hukkaan 
menneitä investointeja ja lopulta suurta pettymistä. 
Taas se IT petti meidät, sanotaan. Yhdistämällä nämä 
kaksi asiaa dynaamisesti saadaan parempia lopputu-
loksia. Digitalisaatio ei ole siis vain ”ICT:tä joka paik-
kaan” vaan sen strategista hyväksikäyttöä liiketoiminta-
mallien, prosessien ja arkkitehtuurien vahvistamiseksi. 
Pelkkä investoiminen tekniikkaan ei varmista menes-
tystä, jos organisaation toiminnan suunta ja tavoitteet 
eivät ole selvillä. Tämä vaatii organisaation toiminnan 
kehitystuntemusta, tietotekniikan älykästä hyväksikäyt-
töä ja toiminnallisen, organisaation työyhteisöön koh-
distuvan, muutoksen läpivientiä.

Palatkaamme asiaan!

Kirjoittajat

8 .LOPUKSI
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