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sen mahdollistaman kehityksen sekä tietojohtamisen tarjoamien työkalujen ym-

pärille pitäen mielessä tiedon merkitys yhtenä yrityksen tärkeimmistä resursseista 

kilpailuedun kannalta. Tutkimuksen empiirisen osan primäärinen aineisto kerät-
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Korjausprosessin tiedonhallinnan nykytila kyettiin tunnistamaan tutkimalla ja 

analysoimalla kerättyä aineistoa, jonka perusteella saatiin selville tietoon liittyvät 

ongelmakohdat. Havaittiin, että ongelmia tuottaa pääasiassa väärästä tiedosta 

syntyneet virheet, tiedon hidas liikkuminen, tiedon kumuloitumattomuus, rajalli-

set käyttöoikeudet ja toiminnanohjausjärjestelmän kankeus. Havaittujen ongel-

makohtien eliminoimiseksi luotiin suunnitelmat korjaaville toimenpiteille. Myös 

joitain yksinkertaisempia toimenpiteitä kyettiin jo tekemään tutkimuksen aikana.        

 

Tutkimuksesta saadut tulokset olivat hyviä, sillä suunnitelmat korjaavista toi-

menpiteistä tulevat lisäämään korjausprosessin tehokkuutta sekä tuottavuutta 

vähentämällä turhan työn tekemistä sekä parantamalla sen tiedonhallintaa. Tule-

vaisuudessa prosessiin sisältyvä tieto liikkuu nopeammin, virheet vähentyvät, 
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The goal of this master’s thesis was to enhance and develop information man-

agement of repair process of pumps and agitators so that the problems, errors and 

rework related to information could be reduced. At the same time the goal was to 

examine what kind of information is moving in the process, how it is moving, 

where it is stored, who has access to information and thereby identify the prob-

lem areas which are lowering productivity and create developing operations im-

plemented in future. 

 

The framework and basis of this research was built around development enabled 

by business process management and tools offered by knowledge management 

keeping in mind the importance of information as one of the most important re-

sources of the firm in point of view of competitive advantage. The primary mate-

rial for the empirical part of this research was collected by participating in the 

process and by observing its progress and functions. Different kind of process 

modeling was exploited as a secondary material. 

 

The current state of information management of developed process was possible 

to identify by examining and analyzing the collected material leading to the point 

where problem areas were able to find. The problems and errors caused by false 

information, slow movement of information, a poor accumulation of information, 

limited authorizations and inflexible IT system. To eliminate the identified prob-

lems developing operations were created. Also some operations were able to im-

plement during the research. 

 

The results were good because of the developing operations implemented in fu-

ture will increase the efficiency and productivity of the process by lowering the 

rework and improving its information management. In future, information will be 

moving faster, errors related to information will be decreased, the recoverable of 

correct information will be improved and IT system will be supporting and ena-

bling more effectively the operations related to information management improv-

ing the competitive advantage of the firm to other competitors. 
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1. JOHDANTO 

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa kerrotaan taustoista ja osoitetaan, miksi tämä 

tutkimus on tällä hetkellä erittäin ajankohtainen. Seuraavaksi selvennetään mitkä 

ovat tutkimuksen tavoitteet eli mitä tällä oikein pyritään saavuttamaan. Ongelmaa 

pyritään jäsentämään muodostetuilla pää- ja alatutkimuskysymyksillä. Samassa 

osiossa tarkennetaan myös tutkimuksen rajausta, jotta se keskittyisi olennaisiin 

asioihin. Lopuksi esitellään tutkimuksen toteutus ja raportin rakenne.  

1.1 Työn tausta 

Jotta yrityksen kilpailuetu pysyisi vahvana tämän päivän markkinoilla, yritysten 

on pystyttävä vastaamaan nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin, asiakkaiden 

aina vain kriittisimpiin, vaativimpiin sekä tiedostetuimpiin tarpeisiin, lyhentynei-

siin komponenttien ja tuotteiden elinkaariin sekä maailmanlaajuisesti kasvavaan 

kilpailuun. Yritysten tulisi myös saada parempia tuotteitaan ja palveluitaan pie-

nemmillä kustannuksilla markkinoille yhä nopeammin ja joustavammin. (Sääks-

vuori & Immonen, 2002, 5.)  

Näiden yllä mainittujen asioiden lisäksi yrityksen kilpailuetuun tänä päivänä vai-

kuttaa vahvasti sen kyky käsitellä tietoa. Kun tietoa luodaan, siirretään ja varas-

toidaan tehokkaasti, niin yritykset ovat saaneet uudenlaisen voimavaran markki-

noille. (Kremic et al, 2006.) Tiedosta ja tietämyksestä on tullut yrityksille strate-

ginen resurssi perinteisten resurssien, kuten raaka-aineiden ja energian rinnalle 

johtaen siihen tilanteeseen, että siitä on alettu puhumaan jopa yritysten yhtenä 

tärkeimmistä pääomista (Kalpic & Bernus, 2002). Alavin & Leidnerin (2001) mu-

kaan eräs tärkeimmistä tiedon ominaisuuksista on se, että sitä on vaikea jäljittää. 

Tästä syystä yritykset ovat alkaneet myös kehittämään omia tietojohtamisen jär-

jestelmiään, jotta tiedon hyödyntäminen voitaisiin maksimoida. 

Kilpailuedun kasvattaminen on isossa roolissa myös Sulzer Pumps Finland Oy:n 

toiminnassa. Karhulan huolto- ja varaosakeskuksen halu kehittää omia toiminto-

jaan sekä prosessejaan kilpailuedun näkökulmasta on tuottanut aiemmin monia 

kehitystoimenpiteitä. Esimerkiksi tehtaan layout uudistettiin, jonka seurauksena 

komponenttien ja laitteiden virtaus muuttui sujuvammaksi. Tämä mahdollisti 
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omalta osaltaan tehokkaamman toiminnan. Yritys on myös omaksunut päivittäi-

seen toimintaansa Lean - filosofian, jota noudattamalla muun muassa huolto- ja 

varaosakeskuksen siisteyttä ja visuaalisuutta on parannettu. Tämän ansiosta esi-

merkiksi asentajien työpisteitä on yhdenmukaistettu ja asennuspisteissä tarvittavi-

en työkalujen sijoittelua on uudistettu. Näiden lisäksi yritys työskentelee kovasti, 

jotta jokaisen työntekijän työskentely olisi turvallisempaa ja tämä onkin johtanut 

pidentyneisiin työtapaturmattomien päivien jaksoihin. Tällä hetkellä huoltokeskus 

keskittyy tehostamaan omia liiketoimintaprosessejaan, jotta niistä tulisi mahdolli-

simman tuottavia ja tehokkaita ja joista pyritään eliminoimaan kaikki turha pois. 

Laamasen & Tinnilän (1998, 23) mukaan asiakkaat ovat yrityksen liiketoiminnan 

lähtökohta, joten yritysten on pyrittävä jatkuvasti kehittää omia toimintojaan tyy-

dyttääkseen asiakkaidensa tarpeet. Eräs keino tähän on omien sisäisten prosessien 

tunnistaminen ja analysointi kehitystoiminnan näkökulmasta. Morrisin & Brando-

nin mukaan (1994, 18.) liiketoimintaprosessien kehittämisestä puhutaan useilla eri 

nimillä, esimerkiksi toiminnan virtaviivaistaminen, rakennemuutos tai liiketoimin-

taketjujen uudistaminen, mutta sen päämäärä on aina sama: toiminnan kehittämi-

nen sekä tuottavuuden parantaminen, jotta yritykset kykenisivät palvelemaan 

asiakasta paremmin ja sitä kautta oman kilpailuedun vahvistaminen markkinoilla. 

Sulzer Pumps Finland Oy:n huolto- ja varaosakeskuksessa on erityisesti kiinnitet-

ty huomiota prosesseissa liikkuvaan tietoon. Yrityksessä on huomattu, että toimin-

taan liittyvät ongelmat johtuvat hyvin usein virheellisestä tai liian tahmeasti liik-

kuvasta tiedosta, mikä aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia tai epäselvyyttä pro-

sesseihin liittyvien toimijoiden välillä. Tämä tekee omalta osaltaan tämän tutki-

muksen hyvinkin ajankohtaiseksi tällä hetkellä, koska informaatioteknologia on 

kehittynyt huimaa vauhtia ja selvitäkseen kilpailussa tiedonhallintaan ja sen hyö-

dyntämiseen on kiinnitettävä huomiota. 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 

Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on kehittää sekä tehostaa huolto- ja 

varaosakeskuksen yhtä kriittisintä prosessia eli pumppujen ja sekoittimien korja-

usprosessia sekä luoda suunnat lähitulevaisuudessa tehtäville kehitystoimenpiteil-

le, jotta huoltoon saapuvien laitteiden korjaaminen tapahtuisi mahdollisimman 
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nopeasti ja kerralla oikein ilman turhia toimintoja. Tutkimuksen tavoitteena on 

varsinkin tunnistaa minkälaista tietoa prosessi pitää sisällään, miten se siellä liik-

kuu, mihin sitä varastoidaan, kenellä on tietoon pääsy sekä minkälaisia ongelmia 

tietoon ja sen kulkuun liittyy. Tutkimuksen lopussa tavoitteena on saada tuloksia, 

jossa laitteiden korjaamisessa tapahtuu vähemmän virheitä eli itse ydinosaaminen 

on laadukkaampaa, toiminnassa ei ole epäselviä tilanteita liittyen tiedon kulkuun 

ja oikeellisuuteen, korjattavien laitteiden määrät kasvavat sekä asiakkaiden tyyty-

väisyys kasvaa ja kaikkien edellä mainittujen asioiden ansiosta huoltojen katteet 

parantuvat. 

Koska huolto- ja varaosakeskuksen sisäisiin prosesseihin liittyy vahvasti alihank-

kijat esimerkiksi koneistusten sekä erilaisten pinnoituksien osalta, on syytä tarkas-

tella heidän vaikutusta laitteiden korjausprosessiin ja siellä liikkuvaan tietoon. 

Lopuksi tavoitteena on vielä luoda kehityspohja muille huolto- ja varaosakeskuk-

sen tärkeille prosesseille, jotta kehittämisen ja jatkuvan parantamisen kulttuuri 

jatkuisi tulevaisuudessa. 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on muodostettu seuraavanlainen päätutki-

muskysymys: 

Miten korjausprosessia kyetään kehittämään tietojohtamisen avulla? 

Päätutkimuskysymykseen haetaan vastausta seuraavien alatutkimuskysymysten 

avulla: 

Minkälaista tietoa prosessissa liikkuu? 

Miten tieto liikkuu prosessissa? 

Miten tieto saadaan siirrettyä kaikille prosessiin kuuluville? 

Mitkä ovat korjausprosessin ongelmakohdat tiedon näkökulmasta? 

Miten alihankkijat vaikuttavat prosessiin tiedonhallinnan kannalta? 

Jotta tutkimus keskittyisi olennaisiin asioihin, niin sitä rajataan siten, että proses-

sin kehittämisessä keskitytään vain tiedonhallinnan parantamiseen ja sitä kautta 
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tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämiseen. Tämän lisäksi tutkimusta rajataan siten, 

että ulkopuolelle jätetään korjausprosessiin liittyvien muiden osastojen ja alihank-

kijoiden tekninen toiminta ja keskitytään teknisesti vain omaan sisäiseen proses-

siin. 

1.3 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen aihe valikoitui tarpeesta kehittää pumppujen ja sekoittimien korja-

usprosessia puutteellisesta tiedonhallinnasta johtuneiden ongelmien vuoksi. Kun 

aihe oli selvillä 4.9.2014, alkoi kirjallisuuteen ja tieteellisiin julkaisuihin tutustu-

minen, jota kautta muodostettiin tutkimuksen teoreettinen viitekehys liittyen pro-

sessien johtamiseen ja kehittämiseen sekä suurempana painotuksena tietojohtami-

seen osana yritysten kilpailuedun luomista. Kun teoriapohja oli rakennettu 

15.10.2014, siirryttiin tarkastelemaan pumppujen ja sekoittimien korjausprosessia 

ja siihen liittyviä eri vaiheita ja toimintoja. Samaan aikaa muodostettiin prosessin 

kehittämisestä vastaava tiimi, jolloin prosessivastaavaksi nimitettiin tämän tutki-

muksen tekijä ja tiimiin jäseniksi muita tuotannon edustajia. 

Tutkimuksen empiirinen osuus alkoi 3.11.2014, jolloin primäärisiksi aineiston 

keruumenetelmiksi valittiin osallistuva havainnointi sekä kysely ja sekundäärisik-

si menetelmiksi jo aiemmin luodut prosessin nykytilaa kuvaavat mallinnukset, 

joita käytettiin tämän tutkimuksen lähtökohtina. Huomattiin, että parhaan mahdol-

lisen aineiston hankkimiseksi liittyen kehitettävän prosessin nykytilan tiedonhal-

lintaan, olisi järkevintä seurata yhden huollon etenemistä läpi koko sen korjaus-

prosessin. Seuranta toteutettiin ajanjaksolla 3.11. - 14.11.2014, jonka aikana pro-

sessivastaava sekä kehitystiimin jäsenet havainnoivat prosessiin liittyvää tietoa ja 

varsinkin sen tiedonhallintaa. 

Seurannan aikana lähetettiin 10.11.2014 kyselylomake (ks. liite 1) korjausproses-

siin vahvasti liittyville henkilöille eli varastohenkilökunnalle, asentajille, tuotan-

non ja lähetyspuolen toimihenkilöille sekä alihankkijoille, joilta kysyttiin, että 

minkälaista tietoa heidän vastuualueeseensa liittyy sekä minkälaisia tietoon liitty-

viä ongelmakohtia he ovat havainneet kehitettävässä prosessissa. Lopuksi heiltä 

kysyttiin vielä, minkälaista tietoa prosessissa pitäisi tulevaisuudessa liikkua, jotta 
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työskentelystä tulisi mahdollisimman tehokasta ja yhteistyö saataisiin optimoitua 

parhaalle mahdolliselle tasolle.   

Kun aineisto oli saatu kasaan 17.11.2014, sen tutkiminen ja analysointi oli mah-

dollista aloittaa. Analysoinnin perusteella saatiin kuva korjausprosessin nykytilas-

ta, joka puolestaan johti työn siihen pisteeseen, jossa prosessin ongelmakohtien 

paikallistaminen oli mahdollista. Tämän jälkeen edettiin kuvaamaan prosessin 

ongelmakohtia varten luotuja korjaavia toimenpiteitä, joilla pyrittiin tehostamaan 

prosessia ja sen tiedonhallintaa. Myös joitain toimenpiteitä oli mahdollista saattaa 

maaliin jo tämän työn aikana. Korjaavien toimenpiteiden kuvaaminen oli valmis 

30.11.2014, jonka jälkeen vuorossa oli tuloksien kirjaaminen ja niiden arviointi. 

Lopuksi tutkimus vedettiin yhteen, jossa tarkasteltiin tutkimuksen aikana tutkittua 

teoreettista viitekehystä, tehtyjä toimenpiteitä sekä näiden kautta saavutettuja tu-

loksia. Tutkimus valmistui 7.12.2014. 

1.4 Raportin rakenne 

Alla olevasta taulukosta 1. on mahdollista tarkastella tämän tutkimuksen etene-

mistä ja rakennetta kohti asetettuja tavoitteita: 

Taulukko 1. Diplomityön rakenteen input- ja output kaavio. 
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Sulzer Pumps 63%

Sulzer Turbo Services
14%

Sulzer Chemtech
23%

2. YRITYSESITTELY 

Tämä diplomityö tehdään Kotkan Karhulan teollisuuspuistossa sijaitsevalle Sulzer 

Pumps Finland Oy:n huolto- ja varaosakeskukselle. Tutkimuksen toisessa osassa 

esitellään yritys ja kerrotaan sen toiminnasta, visioista, arvoista sekä avainluvuis-

ta.  

2.1 Sulzer Pumps Finland Oy 

Sulzer Pumps Finland Oy (SPFIN) kuuluu Sulzerin pumppudivisioonaan, joka on 

isoin kolmesta Sulzerin divisioonasta. Kaksi muuta divisioonaa ovat nimeltään 

Sulzer Turbo Services ja Sulzer Chemtech. Taulukko 2. kuvaa myynnin osuutta 

divisioonittain vuonna 2013. Kyseisestä taulukosta nähdään, että pumppudivisi-

oonan osuus koko Sulzerin liikevaihdosta vuonna 2013 oli lähes kaksi kolmas-

osaa. Alla oleva kuva 1. kertoo, missä Sulzer Pumpsin toimipisteet maailmalla 

sijaitsevat. 

Kuva 1. Sulzer Pumpsin toimipisteet kartalla. (Sulzer Pumps koulutusmateriaali, 2013) 

Taulukko 2. Sulzerin myynti divisioonittain. (Sulzer vuosijulkaisu, 2013.) 
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Sulzer Pumpsin
muut yhtiöt 97,40 %

Sulzer Pumps
Finland Oy 2,60 %

Sulzer Pumps Finland Oy on kansainvälinen toimija, joka tarjoaa pumppaukseen 

ja sekoitukseen liittyviä tuotteita ja palveluja. Sen asiakkaat sijaitsevat pääosin 

öljy- ja kaasuteollisuudessa, vesien käsittelyssä, energiateollisuudessa sekä pape-

ri- ja selluteollisuudessa. Karhulan teollisuuspuistossa Sulzer Pumps Finland 

Oy:llä on pumpputehtaan lisäksi oma valimo, huolto- ja varaosakeskus sekä tut-

kimuslaitos, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä tyydyttääkseen asiakkaidensa vaati-

vat tarpeet. (Sulzerin verkkosivut, 2014.) 

Karhulan valimo on yksi maailman suurimmista valimoista, jotka keskittyvät 

pumppu- ja sekoitinvaluihin ja se valaa haponkestäviä valuja erityisesti Sulzer 

Pumpsin omille tehtaille Suomeen, USA:han, Englantiin sekä Saksaan. Lisäksi se 

tarjoaa valuja toisinaan myös ulkopuolisille asiakkaille. (Sulzerin verkkosivut, 

2014.) Tutkimuskeskus tukee tuotantoa tekemällä tutkimustyötä liittyen esimer-

kiksi pumppausominaisuuksien kehittämisessä. Taulukko 3. havainnollistaa Suo-

men yhtiön saatuja tilauksia suhteessa koko pumppudivisioonaan. 

Taulukko 3. SPFIN:n saadut tilaukset suhteessa koko Sulzer Pumpsiin. (Sulzer vuosijulkai-

su, 2013.) 

 

 

 

 

 

Sulzer Pumps Finland Oy:n visiona on, että asiakkaat tunnistavat yrityksen sen 

johtavasta teknologiasta ja palveluista, ja joka tarjoaa innovatiivisia ja vakaalla 

pohjalla olevia ratkaisuja. Se pitää omina arvoinaan asiakaslähtöistä toimintaa, 

toiminnan laadukkuutta sekä omistautuneita työntekijöitä. (Sulzer vuosijulkaisu, 

2013.) Suomen yksikön FTE, mikä kertoo kokonaishenkilöresurssien määrän, on 

592 työntekijää. 
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2.2 Huolto- ja varaosakeskus 

Sulzer Pumps Finland Oy:n huolto- ja varaosakeskus toimittaa varaosia ympäri 

maailmaa sijaitsevien asiakkaidensa pumppuihin ja sekoittimiin sekä huoltaa asi-

akkaiden keskipakopumppuja ja sekoittimia lähinnä Suomessa. Sen tehdastiloissa 

on kaksi toiminnallisuutta: varaosakeskus ja huoltokeskus. Huoltokeskuksen puo-

lella on kaksi asennusaluetta, jossa laitteita huolletaan ja valmistetaan sekä alue, 

jossa laitteita puretaan. Varaosakeskus muodostuu pääosin suuresta varaosa- ja 

komponenttivarastosta sekä pakkaamosta. Vaikka koneistustoiminta on pääsään-

töisesti ulkoistettu, niin huoltokeskuksessa on yllä mainittujen alueiden lisäksi 

pienehkö konepaja, jossa koneistetaan muun muassa pienempiä huoltoon liittyviä 

töitä sekä valmistetaan esimerkiksi erilaisia holkkeja ja renkaita. Kuvassa 2. on 

esitelty Karhulan huolto- ja varaosakeskuksen layout, mistä pystytään tarkastele-

maan selvemmin rakennukseen sijoitettuja eri toimintoja. Karhulan lisäksi Sulzer 

Pumps Finland Oy:llä on huoltokeskukset myös Mäntässä sekä Oulussa. Huoltoja 

tehdään näiden paikkakuntien lisäksi myös tarvittaessa asiakkaiden tehtailla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Karhulan ja huolto- varaosakeskuksen layout. 

Yllämainittujen toimintojen lisäksi Karhulan huolto- ja varaosakeskuksessa val-

mistetaan uusia, niin kutsuttuja obsolete- laitteita, jotka on poistettu pumpputeh-
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taan aktiivituotevalikoimasta. Näin ollen pumpputehdas pystyy keskittymään 

omiin tuoteperheisiinsä ja huolto- ja varaosakeskus toimittamaan tuotteita ja muita 

ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin, joita se ei halua tai pysty vaihtamaan tai uudista-

maan uusimpaan laiteteknologiaan.   

Alla on listattu avainlukuja liittyen Karhulan huolto- ja varaosakeskukseen:     

 Huoltaa noin 400 laitetta vuodessa 

 Valmistaa noin 50 uutta laitetta vuodessa 

 Toimittaa noin 80 000 kpl varaosia vuodessa 

 Pisin tapaturmaton jakso 1062 päivää 

 Huolto- ja varaosakeskuksessa työskentelee yhteensä 65 henkilöä, josta 51 

kpl Karhulassa, 8 kpl Mäntässä ja 6 kpl Oulussa 
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3. LIIKETOIMINTAPROSESSIT 

Tutkimuksen kolmannessa osassa keskitytään tutkimaan yritysten liiketoiminta-

prosesseja ja niiden johtamista. Osiossa käydään läpi yritysten erilaisia prosesseja 

ja miten niitä voidaan jaotella. Seuraavaksi tarkastellaan liiketoimintaprosessien 

johtamista, minkälaisia eri johtamisoppeja siihen liittyy, minkälaisiin ongelmiin 

liiketoimintaprosessien johtamisella pyritään vaikuttamaan sekä minkälaisia hyö-

tyjä ja ongelmia liiketoimintaprosesseihin ja niiden johtamiseen liittyy. Lopuksi 

luodaan viitekehys prosessien kehittämiselle käyttäen apuna erästä yleistä kehit-

tämisen mallia.  

3.1 Erilaiset prosessit 

Liiketoimintaprosessilla, tai yleisesti kutsuttuna prosessilla, tarkoitetaan peräk-

käistä toimintojen ketjua, jossa prosessiin oleellisesti liittyvät erilaiset resurssit 

suorittavat erilaisia osatehtäviä jonkinlaisen tavoitteen saavuttamiseksi. Prosessi 

on looginen kokonaisuus, jolle voidaan selkeästi määritellä alku sekä loppu, aivan 

kuten yksittäiselle projektillekin. Prosessi eroaa kuitenkin yksittäisestä projektista 

tai tehtävästä siten, että sen toiminnan luonne on jatkuvaa sekä toistuvaa. (Kvist et 

al, 1995, 9.) 

Kun tutkitaan tarkemmin erilaisia prosesseja, niin niiden lähtökohtana ovat resurs-

seista peräisin oleva ydinosaaminen. Ydinosaaminen on sellaista, jolla yritykset 

kykenevät erottumaan esimerkiksi saman toimialan kilpailijoista ja sitä kautta 

vahvistamaan omaa kilpailuetuaan. Tästä ydinosaamisen näkökulmasta prosesseja 

voidaan tarkastella horisontaalisesta sekä vertikaalisesta näkökulmasta. (Kvist et 

al, 1995, 11.) 

Horisontaalisten prosessien asiakkaita ovat pääasiassa yrityksen ulkoiset asiakkaat 

sekä niihin liittyvät sidosryhmät. Tämän tyyppisten prosessien tavoitteena on 

muuttaa yrityksen ydinosaaminen lisäarvoksi asiakkaan näkökulmasta, toisin sa-

noen se pyrkii tuottamaan asiakkaalle mahdollisemman suuren hyödyn. Tämä 

tarkoittaa sitä, että kasvavaan asiakastyytyväisyyteen ei riitä pelkästään ydin-

osaaminen, vaan sen rinnalle on kyettävä rakentamaan mahdollisimman tehokkaat 

prosessit. Lisäarvolla tarkoitetaan sitä erotusta, mikä syntyy, kun asiakkaalle tuo-

tetusta arvosta vähennetään käytetyt resurssit. (Kvist et al, 1995, 11-12.) 
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Vertikaaliset prosessit liittyvät vahvasti yrityksen johtamiseen, joilla pyritään pal-

velemaan pääasiassa yrityksen sisäisiä asiakkaita. Tämä tarkoittaa sitä, että verti-

kaalisilla prosesseilla kehitetään esimerkiksi yrityksen ydinosaamista, koulutetaan 

erilaisia tiimejä, tehdään budjetointia, parannetaan työilmapiiriä tai nostetaan 

työntekijöiden hyvinvointia. (Kvist et al, 1995, 12.) Kuvassa 3. havainnollistetaan 

esimerkin avulla horisontaalisten sekä vertikaalisten prosessien eroa. 

  

Kuva 3. Esimerkki horisontaalisesta vs. vertikaalisesta prosessista. (Mukaillen Kvist et al, 

1995, 11-12.) 

Yrityksen prosessit voidaan jakaa myös toisella tapaa kahteen ryhmään: ydinpro-

sesseihin sekä tukiprosesseihin. Laamasen & Tinnilän mukaan (1998, 22) ydin-

prosessit ovat yrityksen liiketoiminnan kannalta keskeisessä asemassa, sillä ne 

palvelevat suoraan yrityksen ulkoisia asiakkaita tuottaen asiakkaalle lisäarvoa. 

Sulzer Pumps Finland Oy:n huolto- ja varaosakeskuksen kohdalla ydinprosesseja 

ovat esimerkiksi pumppujen ja sekoittimien korjausprosessi, varaosien toimitus-

prosessi sekä uusien obsolete- laitteiden valmistusprosessi. 

Ydinprosessit eivät yksinään ole toimivia. Laamanen & Tinnilä (1998, 43) kirjoit-

tavat teoksessaan, että tukiprosessit avustavat ydinprosesseja luoden samalla niille 

edellytyksiä, jotta ne voisivat toimia mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Toisin 

sanoen tukiprosessien tehtävänä on mahdollistaa ydinprosessien toiminta. Kun 

ydinprosessit palvelevat yrityksen ulkoisia asiakkaita, esimerkiksi loppukäyttäjiä, 

niin tukiprosessien asiakkaina ovat yrityksen sisäiset asiakkaat, esimerkiksi pro-
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sessin seuraava yksikkö. Sulzer Pumps Finland Oy:n tukiprosesseja ovat muun 

muassa IT- tukeen, henkilöstöhallintoon sekä toiminnan kehittämiseen liittyvät 

prosessit. Seuraavassa on esitelty muutamia esimerkkejä ydin- sekä tukiproses-

seista:  

Ydinprosesseja: 

 Tuotteen kehittäminen 

 Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen 

 Asiakastuki 

 Asiakkaan kiinnostuksen herättäminen 

 Toimituksista sopiminen 

Tukiprosesseja: 

 Strateginen suunnittelu 

 Logistiikkapalvelut 

 Kunnossapitotehtävät 

 IT-tuki 

 Prosessien suunnittelu 

 Osaamisen kehittäminen (Laamanen & Tinnilä, 1998, 22) 

3.2 Liiketoimintaprosessien johtaminen 

Jestonin & Nelisin (2006, 11) mukaan liiketoimintaprosessien johtamisella (BPM) 

tarkoitetaan yrityksen tavoitteiden saavuttamista oleellisilla prosesseilla kehityk-

sen, johtamisen sekä seuraamisen kautta. Jotta prosessien johtaminen olisi teho-

kasta, sitä tulisi myös tarkastella koko organisaation näkökulmasta. Hannuksen 

(1994, 18) mukaan prosessien johtamisella tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään 

tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa ja eliminoimaan prosesseista arvoa tuottamaton 

työ. Laamanen & Tinnilä (1998, 6) mainitsevat, että prosessijohtamisen, kuten 

yleisen johtamisenkin, tavoitteita ovat esimerkiksi hyvä taloudellinen tulos, asia-

kastyytyväisyyden parantaminen, tuottavuuden ja tehokkuuden lisääminen sekä 

työntekijöiden tyytyväisyys. 
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Koska prosessien johtaminen on suhteellisen laaja käsite, niin prosessijohtamista 

voidaan tarkastella eri koulukuntien näkökulmista. Näitä näkökulmia pidetään 

johtamisoppeina, joihin prosessit ja varsinkin niiden johtaminen vahvasti liittyy, 

sillä näissä johtamisopeissa toiminnan kehittäminen tai tehostaminen tapahtuu 

juuri prosessien kautta vaikuttaen yrityksen läpimenoaikoihin, kustannussäästöi-

hin, nopeuteen, virheettömyyteen, lisäarvoon, tehokkuuteen, asiakastyytyväisyy-

teen sekä henkilöstön tyytyväisyyteen. Nämä koulukunnat ovat laatujohtaminen 

(TQM), toimintojohtaminen (ABM), Lean sekä aikaan perustuva johtaminen 

(TBM). (Kvist et al, 1995, 26.) Näiden lisäksi tulisi huomioida myös kaksi muuta 

koulukuntaa, jotka ovat arvoon perustuva johtaminen (VBM) sekä liiketoiminta-

prosessien uudistaminen (BPR). Taulukko 4. tarkentaa prosessijohtamisen eri 

koulukuntiin liittyviä ominaispiirteitä.  

Taulukko 4. Prosessijohtamisen eri koulukunnat. (Mukaillen, Kvist et al, 1995, 26-29; Mor-

ris & Brandon 1994, 11-12; Ittner & Larcker, 2001.) 

Ongelmat, joita liiketoimintaprosessien johtamisella voidaan selvittää, liittyvät 

useampaan erilaiseen osa-alueeseen, joista jokainen aiheuttaa hieman erilaisen 

suhtautumisen toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Näitä osa-alueita ovat itse 

prosessit, organisaatio, johtaminen, työntekijät, asiakkaat, toimittajat, yhteistyö-
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kumppanit, tuotteet tai palvelut ja informaatioteknologia. (Jeston & Nelis, 2006, 

17-19.) Seuraavissa kappaleissa on selitetty tarkemmin näitä ongelmia, joihin hy-

vällä liiketoimintaprosessien johtamisella pyritään vaikuttamaan. 

Prosesseihin liittyvät ongelmat voivat liittyä esimerkiksi huonoon prosessien nä-

kyvyyteen muita toimijoita kohtaan, epäselviin prosesseihin, rooleihin tai vastuu-

alueisiin, heikkoon laatuun tai suureen uudelleen tekemisen määrään, vaihtuvuu-

teen tai standardoinnin, kommunikaation ja selvien tavoitteiden puutteeseen. Or-

ganisaatioon liittyviä ongelmia ovat muun muassa yrityksen nopea kasvaminen, 

fuusiot tai yritysostot, organisaatio- tai strategia muutokset, tavoitteiden tai pää-

määrien ristiriitaisuudet tai kyky vastata esiin nouseville mahdollisuuksille. (Jes-

ton & Nelis, 2006, 17-19.) 

Yleiseen johtamiseen liittyvä ongelma voi olla epäluotettava tai ristiriitainen in-

formaatio, mikä liikkuu yrityksessä aiheuttaen hämmennystä itse henkilöstössä tai 

esimerkiksi tuotannossa. Voi myös olla, että ongelmia tuottaa johdon tarve suu-

remmalle kontrolloimiselle tai tarve luoda suuri suorituskyvyn kulttuuri tai ympä-

ristö sekä maksimaallinen sijoitetun pääoman tuotto. Työntekijöihin liittyvät on-

gelmat ovat muun muassa uusien työntekijöiden kouluttaminen tai henkilöstön 

suuri vaihtuvuus. On myös mahdollista, että työntekijöillä on vaikeuksia pysyä 

mukana suurten ja monimutkaisten muutosten vauhdissa. (Jeston & Nelis, 2006, 

17-19.) 

Jestonin & Nelisin (2006, 17-19) mukaan ongelmat, jotka liittyvät asiakkaisiin, 

toimittajiin sekä yhteistyökumppaneihin, voivat olla esimerkiksi heidän tyytymät-

tömyys tuotteen tai palvelun laatuun, pitkät läpimenoajat, asiakkaiden vaatimukset 

tai niiden segmentointi sekä vaatimukset uniikeille prosesseille. Tuotteisiin ja pal-

veluihin liittyy samoja ongelmia kuin yllä mainitut. Niiden lisäksi ongelmia tuot-

taa muun muassa tuotteiden suuri monimutkaisuus. Informaatioteknologiaan liit-

tyvät ongelmat ovat esimerkiksi uuden järjestelmän käyttöönotto, päällekkäisyys 

uuden ja vanhan järjestelmän välillä tai järjestelmien korkeat kustannukset. 

Oikeaoppisella prosessijohtamisella yrityksillä on mahdollisuus saavuttaa paljon 

hyötyjä, jotka mahdollistavat osaltaan yrityksen toiminnan kehittymisen. Hyö-
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dyiksi voidaan lukea muun muassa huomion suuntaaminen lisäarvon tuottami-

seen, jolloin on mahdollista karsia tuottamatonta työtä. Huolella toteutettu proses-

sijohtaminen tekee ulkoisten asiakkaiden tarpeet konkreettisiksi kaikille työnteki-

jöille, jolloin esimerkiksi prosessiin kuuluvat tavoitteet vahvistuvat. Virheet voi-

daan paikantaa tarkastelemalla ja analysoimalla prosesseja, sillä yritysten toiminta 

syntyy prosessien kautta. Näiden lisäksi yritykset, jotka noudattavat oikea opista 

prosessienjohtamista, on helpompaa hyödyntää erilaisia standardeja ja saavuttaa 

laatupalkintoja tehokkaiden prosessien ansiosta. (Kvist et al, 1995, 23.) 

Prosessijohtamiseen liittyy myös ongelmia monien hyötyjen ohella. Suurimmat 

ongelmat liittyvät pääsääntöisesti henkilöstön sitoutumiseen ja muutosvastarin-

taan. Usein ylin johto sitoutuu hyvin prosessien johtamiseen, mutta on myös mah-

dollista, että johdon sitoutuminen saattaa vähentyä, jolloin prosessien johtamiseen 

liittyvä kehityshankkeet kaatuvat. Muutosvastarinta työntekijöiden keskuudessa 

saattaa johtaa tärkeiden henkilöstöresurssien menettämiseen. Myös perinteisiin 

yrityksiin ja vanhanaikaiseen johtamistapaan liittyvät ongelmat saattavat viiväs-

tyttää prosessijohtamisen käyttöönottoa, sillä esimiehet eivät aina halua luovuttaa 

vastuualueitaan ja valtaansa esimerkiksi uusille prosessivastaaville. Lisäksi on 

mahdollista, että liiallinen tulosjohtaminen haittaa prosessijohtamisen lisäämistä. 

(Kvist et al, 1995, 24-25.) 

3.3 Prosessien kehittäminen 

Prosessien johtamiseen liittyy vahvasti prosessien kehittäminen, jotta yrityksen 

toiminnan tuottavuus ja tehokkuus kasvaisi sekä sen kilpailukyky vahvistuisi 

markkinoilla. Kvist et al (1995, 63-64) kirjoittaa, että ennen kehitysprosessin al-

kamista yritysten tulisi ensin miettiä minkälaisen mallin mukaan he sitä alkavat 

toteuttamaan. Kuvassa 4. esitetään yksi käytetyimmistä prosessienkehittämismal-

leista, joka pitää sisällään kuusi erilaista vaihetta, jota noudattamalla yrityksellä 

on mahdollisuus päästä hyviin tuloksiin. Mallin kolme ensimmäistä vaihetta kuu-

luu yrityksen johdon tehtäviin ja kolme viimeisintä puolestaan yrityksen prosessi-

tiimin tehtäviin. Nämä vaiheet ovat: 1.) Edellytysten luominen, 2.) Prosessien 

nimeäminen ja kehitettävien prosessien valinta, 3.) Prosessivastaavan ja -tiimin 
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nimeäminen, 4.) Prosessin kuvaaminen, mittaaminen ja analysointi, 5.) Prosessin 

yksinkertaistaminen, parantaminen ja tehostaminen, 6.) Prosessin dokumentointi. 

Malli alkaa edellytysten luomisella, mihin liittyy henkilöstön motivoiminen in-

formaation kautta. Henkilöstölle pitää kertoa mitä heiltä odotetaan ja mitkä ovat 

heidän vastuualueensa prosessissa ja varsinkin sen kehittämisessä. Henkilöstölle, 

kuten myös johdolle on kyettävä perustelemaan miksi kehittämisprosessia kannat-

taa alkaa toteuttamaan ja mitä sen avulla pystytään saavuttamaan. Hyvin usein on 

tilanne, missä uskotaan prosessin olevan jo niin hyvä, että sitä ei kyetä paranta-

maan ja tähän uskomukseen yritysten tulisi kiinnittää huomiota. Näiden lisäksi 

henkilöstölle on kyettävä tarjoamaan tiedolliset ja taidolliset edellytykset proses-

sien kehittämiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi esimerkiksi koulutuksen 

lisäämisellä. (Kvist et al, 1995, 65-66.) 

Prosessinkehittämismallin seuraava vaihe on prosessien nimeäminen ja kehitettä-

vien prosessien valinta. Prosessien nimeäminen tulisi miettiä huolella, jotta yritys 

kykenisi keskittymään juuri oleellisimpiin prosesseihin kehityksen näkökulmasta. 

Prosesseja voidaan nimetä esimerkiksi asiakasohjautuvuuden vaatimusten mukai-

sesti, prosessien asiakkaiden kannalta tai laadunvarmistuksen kannalta. Kaikkia 

prosesseja ei resurssien asettamien rajoitteiden vuoksi ole mahdollista kehittää, 

joten kehitettäviksi prosesseiksi tulisi valita ne, jotka ovat toiminnan kannalta 

elintärkeitä tai suorituskyvyltään heikkoja. Kehitettävien prosessien valinnassa 

tulisi myös kiinnittää huomiota seuraaviin kysymyksiin: Onko kehittäminen tär-

keää asiakkaan näkökulmasta? Onko prosessin kehittäminen realistisessa mielessä 

mahdollista? Kuinka huono prosessi on tällä hetkellä? Kuinka tärkeä prosessi on 

yrityksen oman liiketoiminnan kannalta? Mitä resursseja kehittämistoimintaan 

voidaan vapauttaa? (Kvist et al, 1995, 68-74.) 

Mallin kolmas vaihe on prosessivastaavien ja -tiimien nimeäminen. Yleensä vain 

yksi henkilö on päävastuussa prosessista, vaikka prosessiin kuuluukin omine vas-

tuineen useampi henkilö. Prosessinvastaavan tehtäviin kuuluu muun muassa toi-

minnasta vastaaminen ja sen organisointi, resursseista huolehtiminen sekä rapor-

toiminen johdolle. Prosessivastaavaa tukemaan perustetaan usein noin kuudesta 

henkilöstä koostuva prosessitiimi, joka tuntee kyseisen prosessin vaiheet alusta 
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loppuun saakka. Hyvässä tiimissä on myös oiva sekoitus luovuutta, innostavuutta, 

käytännönläheisyyttä sekä toimeenpanokykyä muodostaen kokonaisuuden, jonka 

ansiosta yrityksellä on mahdollisuus hyvään lopputulokseen. (Kvist et al, 1995, 

75-76.)  

Neljäs vaihe on prosessin kuvaaminen, mittaaminen ja analysointi. Kuvaamisen 

tarkoituksena on havainnollistaa prosessia ja helpottaa sen ymmärtämistä sekä 

osoittaa prosessissa olevia kehityskohteita. Kuvaamisessa tulisi huomioida proses-

siin liittyvät tehtävät, toiminnot, työnkulun suunta ja järjestys, resurssit sekä min-

kälaista tietoa prosessissa liikkuu sekä sen kulkusuunta. (Kvist et al, 1995, 77-78.) 

Tärkeää on, että yritykset kuvaisivat prosessiaan heidän parhaalla katsomallaan 

tavalla (Kvist et al, 1995, 83). Myös prosessien mittaaminen on tärkeää, sillä sen 

perusteella on mahdollista tehdä tarkempi analysointi kehittämiskohteisiin liittyen. 

Hyvä mittari johdattelee yritystä oikeaan toimintaan, mittaa kattavasti oikeita asi-

oita sekä on helppokäyttöinen, joka omalta osaltaan mahdollistaa tiedon helpon 

saatavuuden sekä yksinkertaisen analysoinnin. Prosesseissa voidaan mitata esi-

merkiksi suorituskykyä, kustannuksia, läpimenoaikoja sekä asiakastyytyväisyyttä. 

Mittareista saatuja tietoja analysoidaan huolella, mikä johtaa mahdollisien kehi-

tyskohteiden löytämiseen ja sitä kautta toimenpiteiden aloittamiseen. (Kvist et al, 

1995, 84-85.) 

Kuvaamisen, mittaamisen ja analysoinnin jälkeen tapahtuu itse prosessin paran-

taminen, jossa yksinkertaistetaan ja tehostetaan valittua prosessia. Prosessin pa-

rantamisella tavoitellaan usein muun muassa läpimenoaikojen lyhentymistä, tuot-

tavuuden lisäämistä, pullonkaulojen avaamista sekä erilaisten virheiden eliminoin-

tia. Prosessin parantamista voidaan tehdä useammasta lähtökohdasta, joita ovat 

prosessin jatkuva parantamien pienin askelin, prosessin uudelleen määrittely tai 

prosessin uudelleen suunnittelu. Japanilainen sana kaizen liittyy vahvasti yritysten 

jatkuvan parantamisen kulttuuriin, ja tarkoittaakin tuottavuuden ja laadun jatkuvaa 

parantamista liittyen tuotantolaitteistoihin, käytettäviin materiaaleihin, työtehtä-

viin, sekä menettelytapoihin. Huomioitavaa tässä on, että parantamisen oleelli-

simpina lähteinä käytetään henkilöstöä sekä heidän ideoitaan ja kehitysehdotuksi-

aan. (Kvist et al, 1995, 100-101.) 
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Prosessin kehittämisen jälkeen siihen liittyneet eri vaiheet, muutokset ja tulokset 

on informoitava henkilöstölle dokumentoinnin avulla. Dokumentointia tehdessä 

tulee huomioida, että se ei ole liian pikkutarkasti tai laajasti toteutettu, vaan siihen 

merkitään tarkasti kaikki oleellisimmat vaiheet ja muutokset mitä kehittämishank-

keen aikana on tehty. (Kvist et al, 1995, 104.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Prosessienkehittämismalli. (Kvist et al, 1995, 64.) 
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4. KILPAILUKYVYN PARANTAMINEN TIETOJOHTAMISELLA 

Tutkimuksen neljännessä osassa tarkastellaan tietojohtamista ja erityisesti tietoa 

yrityksen tärkeänä resurssina ja arvonluojana sekä näihin liittyviä erilaisia käsit-

teitä, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan sekä kilpailukykyyn. Ensin kerrotaan 

tietojohtamisesta yleisellä tasolla, jonka jälkeen tutkitaan tiedon moninaisuutta 

erilaisien jaottelutapojen kautta. Seuraavaksi otetaan kaksi lähestymistapaa tieto-

johtamiseen: liikkeenjohdollinen lähestymistapa sekä tietotekninen lähestymistapa 

ja tutkitaan tarkemmin näihin lähestymistapoihin liittyviä elementtejä.  

4.1 Tietojohtaminen 

Tieto on ollut aina kaiken inhimillisen toiminnan perusta, jonka merkitys yrityk-

sen yhtenä oleellisimpana ja tärkeimpänä resurssina on kuitenkin ymmärretty vas-

ta 1990-luvun lopulta alkaen. Jotta tätä tärkeää resurssia kyettäisiin hyödyntämään 

oikein, yritysten tulisi ymmärtää siihen liittyvät käsitteet, käytännöt sekä työkalut. 

Tietojohtaminen (KM) tarjoaakin yrityksille mahdollisuuden kuvata ja ymmärtää 

tiedon eri muotoja yritysten toiminnassa sekä auttaa ymmärtämään miten tietoa 

voidaan hallita. Tämän lisäksi se tuo teknistä osaamista tietojohtamisen käytännön 

toteutukseen. (Laihonen et al, 2013, 5-7.) Tietojohtaminen on siis toimintaa, jolla 

yritykset pystyvät hallitsemaan ja hyödyntämään tietoa saavuttaakseen kilpailue-

tua. 

Kun tarkastellaan tietojohtamisen historiaa, niin tietoon liittyvää johtamista ja 

hallintaa on toteutettu jo yli 4000 vuotta sitten Syyriassa. Jo tuolloin pyrittiin es-

tämään arvokkaan tiedon häviämistä, liittyen muun muassa kaupankäyntiin ja 

hallintoon, siirtämällä sitä sukupolvelta toiselle. Tämä johti aikanaan suuriin kir-

jastoihin, joissa säilytettiin valtavia määriä käsinkirjoitettuja töitä. Teknologian 

kehittyessä syntyi kirjapaino, jolla oli suuri vaikutus esimerkiksi tiedon siirtämi-

seen, tallentamiseen sekä oppimiseen. Tultaessa lähemmäs nykypäivään, suurin 

kehitysaskel tietojohtamisen näkökulmasta tapahtui digitalisoitumisen myötä, 

mikä mahdollisti tehokkaan tietotyön. (Ives et al, 1998.) 

Tietojohtamisen teorian taustalla on teoria yritysten resurssiperusteisesta ajattelus-

ta (resource - based view), jonka mukaan yrityksen lyhyen aikavälin kilpailukyky 

syntyy yrityksen kyvystä käyttää sen resurssejaan. Pelkästään resurssien omaami-
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nen ei riitä, vaan niiden tulisi olla arvokkaita, harvinaisia ja vaikeasti kopioitavis-

sa sekä korvattavissa mahdollistaen yrityksen kilpailukyvyn säilymisen pitkällä 

aikavälillä. (Laihonen et al, 2013, 24.)  Tämän edellä mainitun teorian jälkeen 

syntyi teoria tietoperusteisesta ajattelusta (knowledge - based view), joka Grantin 

(1996) mukaan tarkastelee yrityksen kykyä tuottaa tuotteita ja palveluja sen henki-

löstöön sitoutuneen tiedon avulla. Tietojohtaminen eroaa edellä mainituista teori-

oista siinä mielessä, että sen avulla yritykset pyrkivät parantamaan omaa suoritus-

kykyään kiinnittämällä huomiota erityisesti tietojohtamisen prosesseihin ja toi-

mintoihin, joilla tuetaan tietoresurssien hyödyntämistä liittyen tiedon luontiin, 

kehittämiseen sekä organisointiin. (Laihonen et al, 2013, 24.)   

Tietojohtaminen on prosessi, joka koostuu useista pienemmistä osaprosesseista, 

jotka mahdollistavat yrityksen luoda, kerätä, jakaa, jalostaa sekä siirtää tietoa. 

Kuten yritysten muiden liiketoimintaprosessienkin, tietojohtamisen päätarkoitus 

on parantaa yrityksen suorituskykyä ja luoda asiakkaalle arvoa. Tämän takia yri-

tysten tulisi kyetä yhdistää tietojohtaminen muiden liiketoimintaprosessiensa 

kanssa mahdollisimman saumattomasti, jotta tieto tukisi yritysten ydintehtävää. 

Tällä tavoin tiedon arvo realisoituu, kun tietoa kyetään hyödyntämään yritysten 

toiminnanohjaamisessa niin organisaatio- kuin yksilötasollakin. Tietojohtamisen 

prosessi ei itsekseen pysty luomaan menestyvää toimintaa, vaan se tarvitsee rin-

nalleen sen mahdollistavia tekijöitä: henkilöstön organisointi, johdon päätöksen-

teko, tieto- ja viestintäteknologia sekä koko organisaation kulttuuri. Tämä tilanne 

on mahdollista vain silloin, kun tietojohtaminen sulautetaan osaksi yritysten laa-

jempaa johtamisstrategiaa. (Laihonen et al, 2013, 26-28.) Kuva 5. esittää tietojoh-

tamisen prosessina ja yhdistää sen yrityksen muihin liiketoimintaprosesseihin sekä 

tietojohtamisen mahdollistaviin tekijöihin.  
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Kuva 5. Tietojohtaminen osana arvoa tuottavaa strategiaa. (Mukaillen, Laihonen et al, 2013, 

26-28.) 

Tietojohtamisesta on selkeästi erotettavissa kaksi aluetta: Yrityksen liikkeenjoh-

dollinen alue sekä tietotekniikkaan liittyvä alue. Liikkeenjohdolliseen alueeseen 

kuuluvat tieto ja sen merkitys yrityksen menestystekijänä sekä pyrkimykset kehit-

tää työkaluja tiedon käytännönjohtamiseen liittyen. (Laihonen et al, 2013, 8.) Tä-

mä alue tarkastelee myös muun muassa tietojohtamiseen liittyviä tärkeitä käsittei-

tä, kuten esimerkiksi aineeton pääoma, liiketoimintatiedonhallinta, tietämyksen-

hallinta sekä organisaation oppiminen (Laihonen et al, 2013, 32). Tietotekninen 

alue liittyy vahvasti yrityksen tietojärjestelmiin tiedon hyödyntämisen tukena. 

Näiden kahden alueen raja on usein hankala tunnistaa, mutta toisaalta niiden tut-

kiminen saattaa auttaa ratkaisemaan joitain tietojohtamiseen liittyviä haasteita. 

Tietojohtaminen toimintana näkyy yrityksissä jokaisen tiedon kanssa työskentele-

vän henkilön työtehtävissä, toisaalta erityisemmät tietojohtamiseen liittyvät työ-

tehtävät suoritetaan tietohallinnon asiantuntijoiden toimesta. (Laihonen et al, 

2013, 8.)  

Tietojohtamiseen liittyvästä kirjallisuudesta voidaan havaita kolme maakohtaista 

koulukuntaa, jotka kaikki tarkastelevat tietojohtamista erilaisista näkökulmista. 

Amerikkalainen koulukunta keskittyy tutkimaan tietojohtamista erilaisten tietojär-

jestelmien ja informaatioteknologian kautta. Se pitää myös tärkeänä miten yrityk-

set hallitsevat nykyistä, jo olemassa olevaa tietoa. Japanilaista koulukuntaa kiin-

nostaa uuden tiedon luominen sekä kodifioimattoman tiedon siirtäminen yrityksen 
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sisällä. Pohjoismainen koulukunta puolestaan tarkastelee tietojohtamista tiedon 

tuoman arvon kautta eli kuinka hallitaan, mitataan ja raportoidaan tietopääomaa. 

Se myös tutkii miten tietopääoma vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen sekä mark-

kina-arvoon.   

4.2 Tiedon moninaisuus 

Tieto on erittäin moninainen käsite, jota voidaan tulkita ja tarkastella monelta eri 

kantilta. Kaarion & Peltolan (2008, 6) mukaan tieto on peräisin Platonin ajoilta, 

jolloin filosofit määrittelivät tiedon seuraavilla tavoilla: tieto on hyvin perusteltu 

tosi uskomus tai väittämä on tietoa, jos se on totta. Kirjallisuudessa puhutaan tie-

dosta esimerkiksi datana, informaationa tai tietämyksenä, jotka kaikki tarkoittavat 

hieman eriarvoista tietoa. Tämä mielessä pitäen tutkijat ovat jäsentäneet tietoa 

monella erilaisella tavalla, jotka tarjoavat tiedon merkitykselle hieman eriarvoisia 

tasoja ikään kuin kumuloiden tiedon arvon sen korkeimmalla tasolla. Alavi & 

Leidner (1999) kirjoittavat artikkelissaan, että yksi datan tai raakadatan määritel-

mä on, että se on numeroita ja faktoja, joita prosessoimalla saadaan informaatiota. 

Tietämys on siten informaatiota, joka on jalostettu hyödyntämään yritystä, esi-

merkiksi sen päätöksenteossa. Samassa artikkelissa tutkijat mainitsevat yhdeksi 

tietämyksen määritelmäksi sen olevan oikeutettu henkilökohtainen uskomus, joka 

kasvattaa yksilön potentiaalia tehdä tehokkaita toimintoja. Toiminnoilla tässä tar-

koitetaan fyysisiä taitoja tai kyvykkyyksiä sekä kognitiivisia tai älyllisiä toiminto-

ja. 

Tietämystä voidaan tarkastella myös laajemmassa mittakaavassa jakamalla se 

viiteen eri näkökulmaan. Ensimmäinen näkökulma on mielentila, toisin sanoen 

tietämyksen ja ymmärryksen tila, joka keskittyy yksilöiden kykyyn laajentaa hei-

dän omaa tietämystään ja sitä kautta soveltamaan sitä yrityksen tarpeisiin. Toises-

sa näkökulmassa tietämystä voidaan pitää objektina, jota on mahdollista varastoi-

da sekä käsitellä mahdollistaen tiedon tehokkaan hyödyntämisen. Seuraavana tie-

tämyksen näkökulmana on prosessi. Tämä tarkastelee tietämystä prosessina, jossa 

käytetään tai sovelletaan jonkinlaista taitoa. Neljäs näkökulma on tietoon pääsy, 

mikä tarkastelee yrityksen kykyä järjestää tietoon liittyvät mahdollisuudet sekä 

olosuhteet kaikille avoimiksi. Viimeisessä näkökulmassa tietämystä tarkastellaan 
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kykynä vaikuttaa yrityksen tulevaisuudessa tehtäviin päätöksiin sekä toimintoihin. 

(Alavi & Leidner, 2001.) 

Yksi tietojohtamisen yleisimmistä tavoista jäsentää tietoa on jakaa se kolmeen 

tasoon taulukon 5. tavalla: 

Taulukko 5. Tiedon jäsentäminen kolmeen tasoon. (Mukaillen, Laihonen et al, 2013, 18.) 

Tämän jaon mukaan data on vain rakenteettomia tosiasioita, mikä ei itsessään 

kerro mitään sitä tutkittaessa. Kun datalle annetaan rakenne, siitä muodostuu in-

formaatiota, joka on hyödyllistä esimerkiksi erilaisten analyysien teossa. Tietämys 

on usein peräisin kokemuksesta ja siihen liittyvistä asioista, joka on varastoituna 

ihmisten päässä. Tätä voidaan kutsua myös inhimilliseksi tiedoksi. 

Ackoff (1989) on vienyt tiedon jäsentelyn hieman pidemmälle jakamalla sen vii-

teen eri tasoon: dataan, informaatioon, tietämykseen, ymmärrykseen ja viisauteen. 

Data on pelkkiä symboleita, jota prosessoimalla hyödylliseksi saadaan informaa-

tiota. Informaatio pyrkii vastaamaan kysymyksiin kuka, mitä, missä ja milloin. 

Tietämys on sovellettua dataa ja informaatiota, joka pyrkii vastaamaan kysymyk-

seen kuinka. Seuraavalla tasolla tieto on jalostunut ymmärrykseksi, joka antaa 

mahdollisuuden vastata kysymykseen miksi. Kun ymmärrystä on arvioitu, saa-

daan tiedon viimeinen taso, joka on viisaus. Neljä ensimmäistä tasoa viittaa men-

neisyyteen, sillä niiden avulla esimerkiksi yritys voi käsittää mitä on ollut tai mitä 

on tiedetty. Viides taso mahdollistaa yrityksen tutkia, ennustaa ja luoda tulevai-

suudessa tapahtuvia asioita edellyttäen, että neljää ensimmäistä tasoa on noudatet-

tu peräkkäisin toiminnoin.      
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Eräs toinen tapa erotella tietoa tiedon tasojen ohella on jakaa tieto eksplisiittiseen 

ja hiljaiseen tietoon (Laihonen et al, 2013, 18). Nonaka (2007) mainitsee ekspli-

siittisen tiedon olevan kodifioitua tietoa, jota pystytään lukemaan, siirtämään tai 

tallettamaan sellaisenaan. Se voidaan ilmaista esimerkiksi ihmiselle luonnollisella 

kielellä tai tietokonekielisin symbolein. Eksplisiittinen tieto on myös artikuloitua 

ja generalisoitunutta tietoa (Alavi & Leidner, 2001), joka on muodostunut, kun 

tieto saatettu luettavaan muotoon. Hiljainen tieto puolestaan on Nonakan (2007) 

mukaan vahvasti yksilöllistä, jota on hankala muuttaa kodifioituun muotoon teh-

den sen näin ollen vaikeasti kommunikoitavaksi sekä siirrettäväksi ihmisten välil-

lä. Se on syntynyt ja varastoitunut ihmisten päähän ja toimintaan osana kokemuk-

sen ja kognitiivisten asioiden, kuten mentaalisten mallien, uskomusten sekä eri 

näkökulmien kautta sekä omalta osaltaan teknisien ja erilaisten taitojen kautta. 

Yksilöt pitävät usein hiljaista tietoa itsestään selvyytenä, joten siihen ei kiinnitetä 

juurikaan huomiota johtaen tilanteen siihen pisteeseen, että hiljaisen tiedon poten-

tiaali yritykselle jää hyödyntämättä. Taulukko 6. vetää yhteen eksplisiittisen ja 

hiljaisen tiedon ominaispiirteet. 

Taulukko 6. Eksplisiittinen tieto vs. hiljainen tieto. (Mukaillen, Alavi & Leidner, 2001; No-

naka, 2007) 

Kaario & Peltola (2008, 9-10) mainitsevat teoksessaan, että kuten tuotteilla ja pal-

veluilla, myös tiedolla on oma elinkaarensa, joka vaihtelee tiedon tyypin tai sen 

sisällön perusteella. Niille on kuitenkin mahdollista havaita yhteinen korkeamman 

tason elinkaaren malli (kuva 6.), jonka vaiheet toistuvat jokaiselle tietotyypille 

riippumatta sen sisällöstä. Nämä vaiheet ovat: 
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1. Tiedon taltiointi 

2. Tiedon ylläpito ja hallinta 

3. Tiedon säilytys ja arkistointi 

4. Tiedon esittäminen, jakelu ja julkaisu 

Tiedon elinkaarta ja varsinkin sen eri vaiheiden rajapintoja tarkastelemalla yrityk-

sellä on usein mahdollisuus paikantaa tiedonhallintaan liittyviä ongelmia, sillä 

ongelmat sijoittuvat usein juuri elinkaaren eri vaiheiden väliin. Tiedon elinkaaren 

aikana yrityksen tulee järjestää olosuhteet siten, että tietosisällöt ja tiedonhallin-

taan liittyvät järjestelmät ovat luotettavia ja ajankohtaisia sekä niihin kohdistunei-

ta muutoksia hallitaan oikein. Lisäksi on tärkeää, että tiedon liikkeet koko elinkaa-

ren aikana ovat hyvin jäljitettävissä ja että tieto pysyy muuttumattomana sen liik-

keistä riippumatta. Jos tietoon halutaan tehdä muutoksia tai lisäyksiä, niin ne on 

dokumentoitava, jotta muutosten tekijät ovat jäljitettävissä. Oikein hallitulla elin-

kaarella tiedon kulku läpi yrityksen eri toimintojen ja arvoketjujen on saumatonta 

mahdollistaen näin ollen maksimaalisen tiedon hyödyntämisen yrityksen arvon 

luomisessa. (Kaario & Peltola, 2008, 9-10.) 

Kuva 6. Tiedon elinkaari ja sen päävaiheet. (Mukaillen, Kaario & Peltola, 2008, 9-10.) 

4.3 Liikkeenjohdollinen lähestymistapa 

4.3.1 Aineeton pääoma 

Kirjallisuudessa aineetonta pääomaa (intangible assets) on kutsuttu useilla erilai-

silla termeillä. Marr & Chatzkel (2004) mainitsevat, että tutkijat erilaisine taustoi-

neen ja kulttuureineen viittaavat samaan asiaan, mutta käyttävät erilaista termiä 

riippuen asiayhteydestä. Bontis (2001) mukaan tutkijoiden useat erilaiset termit, 
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kuten esimerkiksi tietovarat (knowledge assets / information assets), tietopääoma 

(knowledge capital), älyllinen pääoma (intellectual capital) sekä inhimillinen 

pääoman (human capital), kertovat tutkijoiden kiinnostuksesta aiheeseen, joka 

puolestaan kertoo aineettoman pääoman tärkeydestä tämän päivän markkinoiden 

kilpailuedun lähteenä. Lönnqvist et al (2005, 21-22) mainitsevat kirjassaan vielä 

yhden aineettomaan pääomaan viittaavan termin, sosiaalisen pääoman (social ca-

pital), joka liittyy ihmisten välisiin virallisiin ja epävirallisiin suhteisiin, kuten 

yrityksen luomaan yhteistyöverkostoon.   

Yrityksen aineettomalla pääomalla tarkoitetaan organisaation näkymätöntä sekä 

ei-fyysistä arvonlähdettä, joka tuottaa organisaatiolle tulevaisuudessa toiminnal-

lista sekä taloudellista hyötyä. Aineeton pääoma koostuu yksittäisistä tekijöistä eli 

niin sanotuista aineettomista resursseista, esimerkiksi tuotantoprosesseista, osaa-

misesta sekä yrityksen imagosta, joita voidaan myös pitää aineettoman pääoman 

pääomaerinä. Yrityksen on mahdollista saavuttaa kilpailuetua ja luoda arvoa sen 

aineettomalla pääomalla, kun sitä kyetään ohjaamaan ja hyödyntämään oikein. On 

kuitenkin myös mahdollista, että aineeton pääoman aiheuttaa yritykselle positii-

visien vaikutuksen ohella negatiivisia vaikutuksia, jos esimerkiksi sillä on huono 

imago tai epäpätevää henkilöstöä. (Lönnqvist et al, 2005, 18-19.) Esimerkiksi jos 

henkilöstön osaaminen on korkealla tasolla, niin se pystyy valmistamaan laaduk-

kaampia tuotteita tai tehokkaasti organisoitujen tuotantoprosessien myötävaiku-

tuksella yritys kykenee toimimaan tuottavasti, kun taas yrityksen huono imago 

saattaa vaikuttaa alenevaan asiakasuskollisuuteen ja yhteistyökumppaneiden ve-

täytymiseen. 

Yrityksen aineeton pääoma voidaan jakaa taulukon 7. mukaisesti kolmeen osa-

alueeseen, jossa kukin osa-alue pitää sisällään omanlaisensa aineettomat resurssit: 

Taulukko 7. Aineettoman pääoman eri osa-alueet. (Lönnqvist et al, 2005, 31.) 
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Inhimilliseen pääomaan kuuluvat yrityksen työntekijöihin ja johtajiin liittyvät eri 

asiat, joita yritys ei voi hallita, sillä ne ovat yksilön itsensä omistamia. Suhdepää-

omaan kuuluvat aineettomat resurssit liittyvät yritykseen sekä sen sidosryhmiin, 

jonka yritys omistaa. Ne ovat kuitenkin isolta osalta yritykseen kuuluvan henkilön 

luomia ja kytköksissä kyseiseen henkilöön, joten yritys voi kadottaa ne henkilön 

lähtiessä yrityksestä. Rakennepääomaan kuuluvat tekijät yritys omistaa, ja vaikka 

ne ovatkin yksittäisen henkilön luomia, ne jäävät yritykseen henkilön vaihtaessa 

työpaikkaa tai jäädessä eläkkeelle. On syytä muistaa, että aineettoman pääoman 

osa-alueiden tärkeydestä huolimatta ne eivät kykene itsessään luomaan arvoa yri-

tykselle, vaan niiden tulee toimia yhdessä toisiaan saumattomasti täydentäen. 

(Lönnqvist et al, 2005, 31-32.) 

Aineettoman pääoman johtamista tarkasteltaessa olisi tärkeää, että yrityksen johto 

ymmärtäisi resurssi- ja tietoperusteisen ajattelun yrityksen kilpailuedun kannalta 

sekä aineettoman pääoman johtamisen konkretisoivan tietoon liittyviä tärkeitä 

resursseja. Lisäksi aineettomaan pääomaan liittyvien käsitteiden määrittely auttaa 

johtoa tunnistamaan yrityksen hallussa olevia resursseja ja niiden ominaisuuksia 

sekä sen tosi seikan mitkä resurssit ovat keskeisimpiä yrityksen menestymisen 

kannalta. Johdon tulisi myös arvioida aineettoman pääoman tilaa ja vaikuttaa sen 

kehittymiseen, jotta kyseinen pääoma pystyttäisiin muuttamaan yrityksen halua-

maksi tulokseksi. (Laihonen et al, 2013, 42.) 

Aineettoman pääoman johtaminen voidaan nähdä kahdella tasolla: strategisella 

tasolla arvioidaan aineettomien resurssien tilaa verrattuna yrityksen liiketoiminta-

tavoitteisiin sekä kohdistetaan nämä resurssit kyseisiin tavoitteisiin. Tähän tasoon 

kuuluu myös selvittää aineettoman pääoman kokonaiskuva ja tehdä kehittämiseen 

liittyvät päätökset sen perusteella. Operatiivisella tasolla toteutetaan tehdyt kehi-

tyspäätökset, esimerkiksi uuden ja kyvykkään henkilöstön palkkaaminen tai jo 

olemassa olevan henkilöstön kouluttaminen sekä markkinoinnin kautta kasvattaa 

asiakaskuntaa vaikuttaen positiivisesti yrityksen brändin tunnettavuuteen. (Laiho-

nen et al, 2013, 42.) 

Aineettoman pääoman johtamisen ja mittaamisen tueksi on kehitelty paljon erilai-

sia malleja. Esimerkiksi erilaiset johtamisprosessit antavat yrityksen johdolle vii-
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tekehyksiä, joiden mukaan aineettoman pääoman johtaminen ja kehittäminen voi-

daan toteuttaa yrityksen edun mukaisesti. Lönnqvist et al (2005, 150-151) mainit-

sevat erääksi tällaiseksi johtamisprosessiksi esimerkiksi Knowledge Audit Cyclen, 

joka koostuu neljästä peräkkäisestä vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa määritel-

lään yrityksen tärkeimmät aineettomaan pääomaan liittyvät resurssit. Kun tämä on 

tehty, niin sen jälkeen määritetään näihin resursseihin liittyvät prosessit, esimer-

kiksi resurssienhallintajärjestelmä, joilla pyritään kasvattamaan yrityksen ainee-

tonta pääomaa. Kolmantena vaiheena on luoda toimintasuunnitelma prosessien 

kehittämiseksi. Viimeisessä vaiheessa implementoidaan prosesseihin liittyvät 

suunnitelmat, jonka jälkeen aineettoman pääoman kasvua seurataan säännöllisesti.  

4.3.2 Liiketoimintatiedonhallinta 

Liiketoimintatiedonhallinnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla yritys kerää, analysoi, 

jakaa sekä sitä kautta hyödyntää liiketoimintatietoa, jolla on merkitystä omalle 

liiketoiminnalle. Liiketoimintatiedonhallinnan tarkoituksena on hankkia tärkeää 

tietoa monesta eri lähteestä sekä analysoida ja yhdistää irtonaisia tiedonpalasia 

päätöksentekijöiden tueksi, jotta he kykenisivät ennakoimaan liiketoimintaan ja 

toimialaan liittyviä tapahtumia ja niiden vaikutuksia sekä tekemään parempia pää-

töksiä tuottavamman ja tehokkaamman toiminnan kehitystä varten. On kuitenkin 

syytä muistaa, että tieto ei itsessään takaa hyvää tulevaisuutta, vaan yritysten tulisi 

painottaa tiedon hyödyntämisessä enemmän sen laatuun ja tarkoituksenmukaisuu-

teen määrän sijasta. (Laihonen et al, 2013, 44-45.) 

Yrityksen liiketoiminnan kannalta oleellisen tiedon voi jakaa kahteen ryhmään: 

sisäiseen ja ulkoiseen. Sisäisellä tiedolla tarkoitetaan yritysten omaan toimintaan 

kohdistuvaa tietoa, jota se itse tuottaa. Nämä tiedot voivat olla esimerkiksi erilai-

sia prosessikuvauksia tai tuotantoon liittyviä lukuja. Ulkoisella tiedolla puolestaan 

tarkoitetaan sitä tietoa, mikä liittyy yritysten liiketoimintaympäristöön ja erilaisiin 

trendeihin, kuten esimerkiksi asiakkaiden tarpeiden muutoksiin, kilpailijoiden 

liikkeisiin toimialalla tai yleisen markkinatilanteen kehittymiseen. Yritykset tar-

vitsevat käyttöönsä tietoa molemmista tietoryhmistä, jotta ne pystyisivät ohjaa-
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maan ja kehittämään omaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti markkinoilla. (Laiho-

nen et al, 2013, 44-45.)      

Teknologian kehittyminen, tiedonsiirtoyhteyksien parantuminen sekä maapallon 

globalisoituminen ovat mahdollistaneet tiedon määrän lisääntymisen, mikä näkyy 

yritysten mahdollisuuksissa päästä valtavaan tietomassaan käsiksi. Tämän lisäksi 

sosiaalisen median käytön kehittyminen ja lisääntyminen tarjoaa yrityksille käyt-

töönsä paljon nykyistä monipuolisempaa tietoa. Tämä on johtanut tiedon hyödyn-

tämisen siihen pisteeseen, että yritysten täytyy panostaa enemmän resurssejaan 

tiedon jäsentämiseen sekä valikoimiseen, jotta organisaation on mahdollista saada 

tiedosta arvoa kilpailuedun parantamiseen. Jotta tiedon arvo realisoituisi, niin tie-

don tulisi olla oikealla henkilöllä oikeaan aikaan oikeassa muodossa sekä sitä pi-

täisi pystyä tulkitsemaan oikein päätösten teon kannalta. (Laihonen et al, 2013, 

44.) 

Liiketoimintatiedonhallinta on prosessi, joka koostuu viidestä peräkkäisistä, ajoit-

tain myös päällekkäisistä vaiheista: 1.) Tietotarpeiden määrittely, 2.) Tiedon han-

kinta, 3.) Tiedon prosessointi ja analysointi, 4.) Tiedon jakaminen, 5.) Tiedon 

hyödyntäminen sekä palautteen antaminen. On mahdollista, että joidenkin yritys-

ten kohdalla liiketoimintatiedonhallintaa toteutetaan ilman johdonmukaisuutta 

sekä tiedostamatta. Tärkeä tosi seikka on kuitenkin, että jokainen yritys toteuttaa 

sitä jollakin tasolla. Kun liiketoimintatiedonhallinnan eri vaiheet ovat tunnistettu 

ja toimintaa toteutetaan systemaattisesti, niin voidaan puhua prosessista, joka aut-

taa yrityksiä hallitsemaan liiketoimintatietoa tehokkaasti. Kuvassa 7. on tarkennet-

tu edellä mainittua prosessia. (Laihonen et al, 2013, 46.) 
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Kuva 7. Liiketoimintatiedonhallintaprosessi. (Mukaillen, Laihonen et al, 2013, 46.) 

Liiketoimintatiedonhallintaprosessin ensimmäinen vaihe on tietotarpeiden määrit-

tely, jonka tarkoituksena on selvittää mitä ja milloin tietoa tarvitaan sekä missä 

muodossa. Kun yritys tietää minkälaista tietoa se tarvitsee, niin tiedon hankinnan 

kohdistaminen tarkentuu ja turhan tiedon kerääminen vähentyy. Turha ja jopa 

vääränlainen tieto saattaa vaikuttaa negatiivisesti yrityksen tekemiin päätöksiin. 

Tämän päivän nopeasti muuttuvien markkinoiden luonne vaikuttaa tiedon dyna-

miikkaan siinä mielessä, että yritysten tulee reagoida nopeasti päivittämällä tieto-

tarpeitaan koko liiketoimintatiedonhallintaprosessin aikana. (Laihonen et al, 2013, 

46.)  

Prosessin toisessa vaiheessa tietoa hankitaan mahdollisimman monista erilaisista 

lähteistä kohdistettuihin tarpeisiin, jotta voidaan varmistaa, että tieto on varmasti 

oikeanlaista. Lähteiden monipuolisuus antaa myös mahdollisuuden yrityksen joh-

dolle valita ihanteelliset tiedot erilaisiin tilanteisiin nähden, mikä omalta osaltaan 

auttaa heitä tekemään parempia ratkaisuja. Tietolähteinään yritykset voivat käyt-

tää kaikenlaisia lähteitä, kuten esimerkiksi erilaisia medioita sekä tietojärjestel-
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mistä tai ihmisten kautta tuotettua tietoa. Eksplisiittistä tietoa hyödynnetään eniten 

sen kodifioidun muodon ja sitä kautta helpohkon ymmärtämisen takia, mutta toi-

saalta hiljaisen tiedon tuomat mahdollisuudet saattavat olla yritysten päätöksente-

on kannalta merkittävämmät. (Laihonen et al, 2013, 47.) 

Seuraavana vaiheena prosessissa on tiedon prosessointi ja analysointi, missä han-

kittua tietoa prosessoidaan karsimalla, luokittelemalla ja arvioimalla sitä mahdol-

lisimman tarkasti, jotta se olisi relevanttia tulevaa käyttöä varten. Tämän jälkeen 

tieto talletetaan tietojärjestelmiin, josta sitä voidaan myöhemmin hakea ja käyttää 

tarkoituksenmukaisiin kohteisiin. Huomioitavaa on, että kun tallennettua tietoa 

hyödyntävät ihmiset, niin se muuttuu vähitellen yrityksen kannalta tärkeäksi ai-

neettomaksi pääomaksi. Tiedon analysoinnin tueksi on kehitetty monia erilaisia 

tietoteknisiä työkaluja, kuten esimerkiksi tilastollisten analyysien tekeminen, mut-

ta myös ihmisten tuomat inhimilliset panokset helpottavat analysoimaan tietoa 

tietotekniikan ohella. (Laihonen et al, 2013, 47.) 

Neljäs vaihe on tiedon jakaminen, jossa tietoa jaetaan oikea aikaisesti käytettäväs-

sä muodossa yrityksen johdolle. Tiedon jakaminen voidaan tehdä monenlaisella 

tavalla virallisia teitä pitkin sähköisesti ja suullisesti, kuten esimerkiksi sähköpos-

tin tai tietojärjestelmän välityksellä sekä erilaisissa kokouksissa, mutta myös epä-

virallisesti normaalin keskustelun kautta. Tiedon arvoon ei vaikuta mitä kautta se 

jaetaan, vaan tärkeintä on sen oikeellisuus ja käyttökelpoisuus. Viimeisessä vai-

heessa tietoa pyritään hyödyntämään mahdollisimman monipuolisesti yrityksen 

toiminnan ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Palautteen antaminen liittyen 

tiedon oikeellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen on tärkeää, sillä sen perusteel-

la voidaan kehittää liiketoimintatiedonhallintaa aina vain tehokkaammaksi. (Lai-

honen et al, 2013, 48-49.) 

Liiketoimintatiedonhallinnan optimaalisen tehokkuuden kannalta sen tulee olla 

järjestelmällisesti sekä organisoidusti toteutettua. Tämän lisäksi sen toteuttami-

seksi yritysten tulee nimetä liiketoimintatiedonhallinnasta vastaavat henkilöt tai 

ryhmät, jotka huolehtivat, että tieto on päätöstentekijöiden saatavilla. Erilaisten 

sosiaalisten teknologioiden käyttöönotto yrityksen sisällä, kuten wikien ja pika-

viestimien ja verkostopalveluiden ja niiden tuomat mahdollisuudet ovat varteen-
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otettavia vaihtoehtoja, kun tarkastellaan yritysten yksilöllistä tietoa osana suurem-

paa liiketoimintatiedonhallintaprosessia. Näiden teknologioiden kautta vuorovai-

kutus ja sosiaalisuus lisääntyvät, mikä vaikuttaa tiedon tehokkaampaan löytämi-

seen ja jakamiseen sekä sitä kautta edistää tiedon kollektiivista analysointia. Kun 

liiketoimintatiedonhallintaa toteutetaan systemaattisesti, niin se antaa yrityksille 

mahdollisuuden parantaa omaa tuottavuuttaan ja kannattavuuttaan sen vahvan 

kilpailukyvyn näkökulmasta. (Laihonen et al, 2013, 49-50.) 

4.3.3 Tietämyksenhallinta 

Tietämyksenhallinnalla tarkoitetaan kokonaisuutta, jolla pyritään johtamaan yri-

tysten käytössä olevaa aineetonta pääomaa ja omaisuutta. Tähän liittyy tiedon, 

erilaisten taitojen ja osaamisen sekä viestinnän systemaattinen hallinnointi ja 

koordinointi, jolla pyritään vahvistamaan yrityksen menestymistä muihin kilpaili-

joihin verrattuna. Tietämyksenhallintaa on myös pidetty dynaamisena prosessina, 

jossa tiedon voidaan sanoa muuttuvan sekä jalostuvan, ja jonka tavoitteena on 

kehittää huippuunsa yritysten suorituskyky tiedon ja kokemusten luonnin sekä 

jakamisen kautta yhdessä toimivan organisaation sekä informaatioteknologisen 

infrastruktuurin avulla. Jossain tilanteissa tietämyksenhallintaa on määritelty 

pelkkänä hiljaisen tiedon johtamisena, kun taas toiset ovat pitäneet sitä suoraan 

tietojohtamisena. (Laihonen et al, 2013, 51-52.) 

Tietämyksenhallinnan kannalta on tärkeää ymmärtää, että tiedon arvo kasvaa sitä 

hyödynnettäessä. Kun tietämys on sitoutunut yrityksen palveluksessa oleviin yksi-

löihin, niin sen hallittavuus on melko hankalaa. Yritysten haasteena on muun mu-

assa tunnistaa eri tilanteiden kannalta juuri sopiva tieto, joten sitä ei aina osata 

hyödyntää oikein. Haasteena on myös se, että työntekijät eivät aina tiedä tai ym-

märrä mitä kaikkea tietoa yritysten sisällä liikkuu, joka johtaa siihen pisteeseen, 

että sitä ei edes osata etsiä mistään. Omat haasteensa tuo puolestaan tänä päivänä 

tiedon valtava määrä ja siihen liittyvä väärän tiedon keräämisen mahdollisuus, 

tiedon siirtämisen erilaiset esteet sekä monimutkaiset ja hankalat teknologiat, jot-

ka saattavat vaikeuttaa yrityksen toimintaa. (Laihonen et al, 2013, 52-54.) 



33 
 

Jotta tietämyksenhallintaa voidaan toteuttaa menestyksekkäästi yrityksissä, niin 

johdon pitäisi tukea sitä parhaalla mahdollisella tavalla sekä asettaa tavoitteet tie-

toresurssien hyödyntämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että yritysten tulee valita oike-

anlainen strategia tietämyksenhallintaan liittyen. Tärkeää olisi tarkastella mitä 

yritys todella tietää ja mitä sen tulisi tietää, ja verrata sitä kilpailijoiden hallussa 

olevaan tietämykseen. Myös oman yrityksen oppimisen kyvykkyyteen tulisi kiin-

nittää huomiota ja verrata sitä jälleen kilpailijoiden vastaavanlaiseen, jotta yritys 

ymmärtäisi paremmin omaan oppimiseensa liittyvän aukon ja tehdä tämän jälkeen 

siihen liittyen tarvittavia toimenpiteitä. Tietämyksenhallintaan liittyvää strategiaa 

mietittäessä tarkastelun alle tulisi myös ottaa jo olemassa oleva tietämys sekä 

mahdollisen uuden tietämyksen luominen ja punnita näitä kahta aluetta keske-

nään, jotta yritykselle selviäisi, kumpaan suuntaan sen tulisi panostaa. (Zack, 

1999.) 

Laihonen et al (2013, 55-56) puolestaan mainitsee, että tietämyksenhallintaan liit-

tyvä strategia tulisi valita yrityksen erilaisuudesta ja toimialasta riippuen ihmisläh-

töisen personointistrategian sekä teknislähtöisen kodifiointistrategian välillä. Per-

sonointistrategiassa painopiste on tietämyksen siirtämisessä, hyödyntämisessä 

sekä luomisessa liittyen vahvasti yrityksessä työskentelevien ihmisten vuovaiku-

tukseen ja hiljaiseen tietoon. Kodifiointistrategiassa painotetaan puolestaan tehok-

kaisiin ja integroituihin tietojärjestelmiin, joihin tietoa pystytään tallentamaan ja 

hakemaan mahdollistaen tiedon saatavuuden sekä käyttökelpoisuuden ja sitä kaut-

ta sen tehokkaan hyödyntämisen. Kuitenkin molempien strategioiden ja niihin 

liittyvien osatekijöiden huomioon ottaminen sekä huolellinen yhdistäminen mah-

dollistaa kokonaisvaltaisemman suorituskyvyn kohti menestyvää toimintaa. 

Hiljaisen tiedon muuttaminen eksplisiittiseen muotoon esittää erittäin tärkeää roo-

lia uuden tiedon luomisen kannalta. Nonaka et al (2000) mukaan yritykset luovat 

uutta tietoa hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon vuorovaikutuksessa, jossa tietoa muu-

tetaan hiljaisesta eksplisiittiseen laajentaen sitä niin laadullisesti kuin määrällises-

tikin. Tämän tyyppiseen tiedon kääntämiseen osana uuden tiedon luomisprosessia 

liittyy vahvasti SECI- malli, joka koostuu neljästä eri vaiheesta: 
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1. Sosialisaatio (Socialisation) 

2. Ulkoistaminen (Externalisation) 

3. Yhdistäminen (Combination) 

4. Sisäistäminen (Internalisation) 

Sosialisointi vaiheessa (hiljaisesta tiedosta hiljaiseen tietoon) hiljaista tietoa siirre-

tään henkilöltä toiselle yhteisten kokemusten kautta. Hiljainen tieto on luonteel-

taan aika- ja paikkariippuvainen sekä vaikeasti virallistettava, joten sitä pystyy 

siirtämään vain jaettujen kokemusten kautta, mikä tarkoittaa, että näiden henkilöi-

den tulisi viettää aikaa samassa ympäristössä. Hiljaisen tiedon kannalta sosiali-

sointia esiintyy usein mestari-oppipoika tilanteissa, jossa tieto ja osaaminen siirty-

vät tekemällä eikä esimerkiksi oppikirjoista lukemalla, tai epävirallisissa tilanteis-

sa työpaikan ulkopuolella, jossa erilaiset mentaaliset mallit ja luottamus ovat tär-

keässä roolissa. (Nonaka et al, 2000.) 

Ulkoistamisvaiheessa (hiljaisesta tiedosta eksplisiittiseen tietoon) hiljainen tieto 

pyritään muuttamaan artikuloimalla käyttökelpoiseen eksplisiittiseen muotoon 

erilaisten käsitteiden, metaforien sekä mallien avulla, jossa tieto kiteytetään tii-

viiksi paketiksi. Tämän jälkeen tiedosta tulee helposti siirrettävä, jota toiset pysty-

vät hyödyntämään erilaisissa tilanteissa. Voidaan myös mainita, että kun tieto on 

muutettu eksplisiittiseen muotoon, se on samalla muuttunut uuden tiedon perus-

taksi. Esimerkkinä hiljaisen tiedon siirtämisestä eksplisiittiseen muotoon voidaan 

pitää laatupiiriä, jossa työntekijät pyrkivät kehittämään toimintaa artikuloimalla 

ymmärrettävästi vuosien aikana kokemuksen kautta jalostunutta hiljaista tietoa 

eksplisiittiseksi. (Nonaka et al, 2000.) 

Seuraavana vaiheena on yhdistäminen (eksplisiittisestä tiedosta eksplisiittiseen 

tietoon), jossa eksplisiittistä tietoa muutetaan monimutkaisempaan sekä syste-

maattisempaan muotoon keräämällä tietoa yritysten ulkoisista sekä sisäisistä läh-

teistä. Tämän jälkeen kerätty tieto prosessoidaan tarkoituksenmukaiseksi tietotek-

niikkaa hyväksi käyttäen ja toimitetaan oikealle henkilölle, jolla on näin ollen 

hallussaan uutta tietoa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset yrityksen sisällä asiaan 

kuuluville henkilöille jaettavat raportit, jotka on yhdistetty yhdeksi suuremmaksi 
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kokonaisuudeksi hyödyntäen jo olemassa olevia tietovarastoja. (Nonaka et al, 

2000.) 

Viimeisenä vaiheena on sisäistäminen (eksplisiittisestä tiedosta hiljaiseen tietoon), 

jossa eksplisiittistä tietoa jaetaan yritysten sisällä ihmisille, jotka puolestaan muut-

tavat sen hiljaiseksi tiedoksi. Tähän muutokseen liittyy eksplisiittisen tiedon ym-

märtäminen ja oppiminen toteuttamalla sitä käytännön toiminnan kautta, jonka 

jälkeen henkilö alkaa vähitellen sisäistää eksplisiittistä tietoa hiljaiseksi tiedoksi. 

Esimerkiksi yritysten käytössä olevat erilaiset harjoitusohjelmat tarjoavat harjoit-

telijoilleen ohjeita ja manuaaleja, joiden oppeja harjoittelija alkaa toteuttaa. Ajan 

kuluessa hiljainen tieto alkaa sisäistyä yksilön ja koko organisaation toimintaan. 

(Nonaka et al, 2000.) Alla oleva kuva 8. havainnollistaa SECI- mallia. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. SECI- malli tiedon luomisessa. (Nonaka et al, 2000.) 

4.3.4 Organisaation oppiminen 

Organisaation oppimista tarkasteltaessa on havaittu, että yksilöiden oppiessa myös 

organisaatioissa voi tapahtua oppimista. Varsinkin eri organisaatioiden väillä ole-

vat oppimiskyvyn tasoerot ovat kannustaneet yrityksiä tutkimaan miten organisaa-

tion oppimiskykyä voidaan parantaa ja minkälaisia vaikutuksia sillä on yritysten 

menestymisen kannalta. On huomioitava, että stabiilissa ja täysin ennustettavissa 

olevassa toimintaympäristössä organisaation oppimisella ei olisi minkäänlaista 

merkitystä. Useimmilla toimialoilla toimintaympäristö on kuitenkin nopeasti 
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muuttuva sekä vaikeasti ennustettava, joten organisaation oppiminen sekä sen 

tutkiminen ja kehittäminen voivat mahdollistaa pitkällä aikavälillä yritysten kil-

pailukyvyn vahvistumisen. (Laihonen et al, 2013, 58-59.) 

Organisaation oppiminen vaikuttaa yrityksen toimintaan samalla tavalla, kuin yk-

silönkin oppiessa: virheet vähenevät, ajankäyttö tehostuu, toimintaan liittyvien 

yksittäisten tehtävien laatu parantuu sekä yritysten reagointikyky muuttuviin tilan-

teisiin kasvaa. Tietojohtamisen kannalta organisaation oppiminen on tärkeässä 

asemassa, sillä kun organisaatio oppii, niin se vaikuttaa yritysten kykyyn omaksua 

uutta tietoa tehokkaammin sekä hyödyntää ja hallita sitä liiketoiminnan kehityk-

sen kannalta. Organisaation nähdään myös oppineen silloin, kun esimerkiksi yk-

sittäisen henkilön jäädessä eläkkeelle tieto ja osaaminen eivät häviä yritysten hal-

lusta. Organisaation oppimisen kannalta yritysten tulisi lisäksi kiinnittää huomiota 

sen onnistumisiin sekä epäonnistumisiin, ja analysoida niistä saatua tietoa sen 

perusteella mitkä asiat vaikuttivat lopputilanteeseen. (Laihonen et al, 2013, 59.) 

Vaikka yksilöiden oppiminen onkin organisaation oppimisen kannalta rakentava 

tekijä, niin organisaation oppiminen ei suoraan ole yksilöiden tai erilaisten tiimien 

yhteenlaskettu summa, vaan se koostuu laajemmasta kokonaisuudesta. Erilaiset 

uskomukset, oletukset, tiedon jakaminen sekä psykologiset kyvyt ja taidot yksi-

löiden oppimiskyvyn ohella muodostavat organisaation oppimisen. Esimerkiksi 

tiimi, jolla on tietoa ja taitoa eivät itsessään ole toimiva kokonaisuus, vaan tiimin 

pitää hallita myös taito, jolla tiimi kykenee toimimaan tehokkaasti ja saumatto-

masti yhteistyössä. (Marquardt, 2002, 43.) 

Argyris & Schön (1996, 20-25) mainitsevat teoksessaan, että virheiden havaitse-

minen ja sitä kautta virheistä oppiminen voidaan toteuttaa kahden prosessin tar-

joaman kehyksen avulla, jotka ovat single-loop sekä double-loop learning. Single-

loop learning on menetelmä, jossa toiminnasta aiheutuneet tai sen aikana havaitut 

virheet korjataan saman tien, jotta toimintaa kyetään jatkamaan. Kuitenkaan vir-

heiden juurisyyt jätetään huomioimatta sekä tutkimatta. Douple-loop learning 

puolestaan menee single-loopia pidemmälle, sillä se paneutuu toiminnan taustalla 

oleviin arvoihin, strategioihin sekä erilaisiin käyttäytymismalleihin. Kun virhe 

havaitaan ja sitä aletaan korjata, niin virheen korjaamisen lisäksi analysoidaan, 
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yhdistellään ja kehitetään taustalla vallitsevia tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet 

virheen syntymisen. Tämän jälkeen voidaan havaita todellista ja sisäistettyä op-

pimista. 

Organisaation oppimisen esteitä on monenlaisia. Argyris & Schön (1996, 91) 

mainitsevat yhdeksi tärkeimmäksi oppimisen esteeksi sen, että virheitä ei haluta 

myöntää. Tämä johtaa tilanteen siihen pisteeseen, että yrityksen toimintaan liitty-

viä virheitä ei missään vaiheessa aleta systemaattisesti korjaamaan. Lisäksi esi-

merkiksi hajanainen, monimutkainen ja tiedon saatavuuden estäminen aiheuttavat 

ongelmia oppimisen kannalta. Tutkijat mainitsevat myös, että esimerkiksi epä-

varmuuden tunne vaikeisiin ja monimutkaisiin asioihin liittyen hankaloittaa oppi-

mista. Marquardt (2002, 224) puolestaan mainitsee oppimisen hidasteeksi yritys-

ten sisällä olevan byrokratian sekä säännöt ja sitä kautta tiedon jakamiseen liitty-

vän kannustamisen vähenemisen. 

4.4 Tietotekninen lähestymistapa 

Tietotekniikan rooli yritysten tietojohtamisessa ja tiedon hallinnassa on erittäin 

suuri ja tärkeä, sillä dataa, informaatiota tai tietämystä ei kyetä hyödyntämään ja 

jakamaan tehokkaasti, jos se on vain suullisessa muodossa. Tietotekniikalla on 

myös suora tai välillinen positiivinen vaikutus yritysten johtamiseen sekä toimin-

nan kehittämiseen. Tämän vuoksi yritykset ovat ottaneet käyttöönsä erilaisia tieto-

järjestelmiä helpottamaan yllä mainittuja ongelmia. (Laihonen et al, 2013, 62.) On 

myös tärkeää, että yritykset pyrkivät vähentämään päällekkäistä työtä integroimal-

la yksittäiset pienemmät järjestelmät yhdeksi isommaksi järjestelmäksi, jolloin 

tietoa kyetään siirtämään sähköisesti eri osien välillä ja parhaassa mahdollisessa 

tapauksessa yhdellä järjestelmällä pystytään hoitamaan kaikki yrityksen toiminnat 

(Laihonen et al, 2013, 64). 

Tietotekniikan tärkeys näkyy myös siinä, että tänä päivänä kaikki yritykset ovat 

riippuvaisia kunnollisista tietojärjestelmistä. Johto tarvitsee päätöksenteon tueksi 

tietoa esimerkiksi sen asiakkaistaan ja kilpailijoistaan, rahaliikenteestä, kustan-

nuksista sekä varaston arvosta ja kierrosta, jotta heidän päätöksensä olisi mahdol-

lisimman hyviä yrityksen menestymisen kannalta. Myös työntekijöiden työnteon 

kannalta tietotekniikka ja erilaiset tietojärjestelmät tarjoavat tarvittavia työkaluja 
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työtehtävien suorittamiseksi. Tietotekniikkaan liittyviä vaatimuksia tulisi punta-

roida tarkasti yritysten liiketoiminnan kannalta ja rakentaa ne sen mukaan kerää-

mään, tallettamaan, jakamaan sekä prosessoimaan tietoa, jotta ne pystyisivät vas-

taamaan toiminnasta syntyviin tietotarpeisiin. (Laihonen et al, 2013, 65-66.) 

Tietotekniikkaa voidaan tarkastella myös muun muassa liikkeenjohdollisesta nä-

kökulmasta. Aikaisemmin mainittiin, että liiketoimintatiedonhallinnan kannalta 

informaatioteknologia on tärkeässä roolissa, mutta se on myös organisaation op-

pimisen kannalta tärkeää, sillä se voidaan nähdä tehostavan sitä. Esimerkiksi pe-

rehdyttämistoiminnassa ja työnoppimisessa voidaan hyödyntää sähköisiä työkalu-

ja, niin sanottuja e-oppimisen työkaluja, joiden avulla yritykset voivat kehittää 

työntekijöidensä osaamista ja oppimista säästäen samalla kustannuksissa. Myös 

esimerkiksi erilaiset simulaatiopohjaiset järjestelmät, yrityspelit sekä virtuaaliset 

ympäristöt yhdistävät tietotekniikan sekä organisaation oppimisen, joiden avulla 

yrityksillä on mahdollista harjoittaa kokeilevaa ja kokemuksesta syntyvää oppi-

mista esimerkiksi ennakoimiseen liittyen. (Laihonen et al, 2013, 59-60.) Alavi & 

Leidner (2001) puolestaan mainitsevat tietotekniikan yhdeksi tavoitteeksi aineet-

toman pääoman kasvattamisen tiedon prosessoinnin kautta. 

Yritysten toimintaa liittyvää tietotekniikkaa voidaan tarkastella kolmesta erilaises-

ta näkökulmasta liittyen sen rooliin yrityksessä. Tietotekniikka voi olla tukevana 

tekijänä yrityksen toiminnassa tehostaen sitä toimimaan paremmin, esimerkiksi 

erilaiset toiminnanohjausjärjestelmät kuuluvat tähän kategoriaan, jotka antavat 

yrityksille uuden ulottuvuuden toteuttaa toimintaansa tehokkaammin. Tietotek-

niikka voidaan nähdä myös mahdollistavana tekijänä, johon liittyvät esimerkiksi 

suuria tietomassoja käsittelevät yritykset, jotka ilman tietotekniikkaa eivät kykeni-

si toimimaan. Kolmannessa näkökulmassa tietotekniikka on toiminnan kohteena, 

johon liittyy esimerkiksi erilaisia ohjelmistoja suunnittelevat ja valmistavat yri-

tykset. (Laihonen et al, 2013, 63.) 

Yritykset ovat alkaneet hyödyntämään tietojohtamisen järjestelmiä (KMS), jotka 

perustuvat informaatioteknologiaan ja joilla yritykset kykenevät tehokkaasti hal-

litsemaan ja hyödyntämään yrityksissä olevaa tietoa ja varsinkin siihen liittyviä 

tiedon luomisen, varastoinnin, siirtämisen sekä hyödyntämisen prosesseja. Tieto-
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johtamisen järjestelmillä yrityksillä on mahdollisuus muun muassa yhdistellä uu-

sia tiedon lähteitä, kehittää sisäisiä tietoverkkoja sekä tietoon pääsyn mahdolli-

suuksia ja nopeutta, saada käyttöönsä laajempia kommunikaatiokanavia sekä hyö-

dyntää tietoa useammissa eri paikoissa. Pääpaino näillä järjestelmillä on tietotek-

niikka tukevana toimintana, jossa se sulautetaan saumattomasti yritysten toimin-

taan. Alla olevassa taulukossa 8. tutkijat vertailevat keskenään käytännön sovel-

luksia tietojohtamisen ja tietojohtamisen järjestelmien välillä, jonka avulla on 

mahdollista havaita näiden kahden käsitteiden eroavaisuudet. (Alavi & Leidner, 

2001.) 

Taulukko 8. KM vs. KMS käytännön sovellukset. (Alavi & Leidner, 2001) 
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5. PUMPPUJEN JA SEKOITTIMIEN KORJAUSPROSESSI 

Tutkimuksen viidennessä osassa tarkastellaan ja kerrotaan jo aikaisemmin valikoi-

tuneen kehitettävän prosessin vaiheita sekä siihen liittyviä toimintoja ja toimijoita. 

Prosessin nykytila pohjautuu Karhulan huolto- ja varaosakeskuksen laatu-, ympä-

ristö-, turvallisuus- ja terveyspäällikön päivittämään prosessikuvaukseen.  

Huolto- ja varaosakeskuksen yhtenä ydinprosessina on pumppujen ja sekoittimien 

korjausprosessi, jossa se huoltaa asiakkaiden laitteita. Prosessiin liittyy monia 

erilaisia vaiheita ja toimintoja sekä alihankkijoita ja toimittajia, jotka tuovat siihen 

oman panoksensa. Kuva 9. havainnollistaa tavaroiden ja laitteiden virtausta läpi 

kyseisen prosessin. Punaiset nuolet kertovat sisään tulevien tavaroiden ja laittei-

den kulun ja siniset nuolet puolestaan ulos menevien tavaroiden ja laitteiden ku-

lun.     

Kuva 9. Tavaroiden ja laitteiden virtaus kehitettävässä prosessissa. 

Pumppujen ja sekoittimien korjausprosessi alkaa asiakasneuvottelulla, jossa kes-

kustellaan mahdollisesta tulevasta laitteen huollosta. Huolto saattaa koskea tasai-

sin aikavälein tehtävää laitteen huoltoa, joka on ollut jo hyvissä ajoin tiedossa, tai 

ennakoimatonta laitteen huoltoa, jolloin esiin nousee asiakkaan tarve saada huol-

lettu laite takaisin mahdollisimman nopeasti, jotta asiakkaan tuotanto saataisiin 
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jatkumaan. Tällaisissa ennakoimattomissa tapauksissa laite siirretään prioriteetti-

listassa kärkeen ohi jo suunniteltujen huoltojen ja korjausprosessi aloitetaan välit-

tömästi. Normaaleissa huoltotapauksissa neuvotteluiden jälkeen huoltomyyjä te-

kee huoltoilmoituksen ja alustavan tarjouksen, jonka asiakas mahdollisesti hyväk-

syy ja lähettää laitteen huoltoon. Samalla huoltomyyjä tekee huoltotilauksen ja 

tilauskäsittelyn sekä informoi ja ohjeistaa tuotantoa tulevasta huollosta. Nämä 

vaiheet ovat tässä tutkimuksessa yhdistetty termillä asiakaskontaktiin liittyvät 

toiminnot. 

Kun laite saapuu Karhulan huolto- ja varaosakeskuksen saapuvantavaran osastol-

le, niin siellä työskentelevät henkilöt ottavat sen vastaan ja informoivat huolto-

myyjää laitteen saapumisesta. Usein huoltomyyjä tulee tarkastamaan laitteen ja 

toteaa se olevan oikea perustuen asiakkaalta saatuihin tietoihin. Tämän jälkeen 

laite siirretään purkupaikalle purettavaksi tai varastoon odottamaan oikeaa purka-

misen ajankohtaa riippuen laitteen sovitusta toimitusajasta tai tuotannon kapasi-

teetista suhteessa tilauskantaan. Huoltoon saapuneita laitteita varastoidaan huolto- 

ja varaosakeskuksen yhteyteen rakennetussa varastohallissa tai huolto- ja vara-

osakeskuksen viereen pystytetyssä ulkohyllyssä. 

Jokainen huollettava laite puretaan ennen varsinaisen korjauksen aloitusta, jotta 

saadaan selville mikä laitteessa on vikana. Laite puretaan osiin, jonka jälkeen teh-

dään analysointi, jonka perusteella selviää, mitkä osat ovat vielä käyttökelpoisia, 

mitkä osat kunnostetaan sekä mitkä osat on vaihdettava uusiin. Tämän jälkeen 

osat siirretään hyllyyn lavoille ja lavat identifioidaan huollettavan laitteen huolto-

tilausnumerolla sekä laitteen tyypillä. Huoltomyyjä tekee purkuanalyysin perus-

teella asiakkaalle lopullisen tarjouksen, jonka asiakas mahdollisesti hyväksyy. 

Asiakkaan tekemän tilauksen perusteella huoltomyyjä tekee sähköisen huoltotila-

uksen SAP toiminnanohjausjärjestelmään sekä tulostaa sieltä paperiversion tuo-

tannolle, johon on purkuanalyysin perusteella syötetty korjaustoimenpiteet sekä 

huoltoon tarvittavat uudet hankittavat osat. Tässä prosessin vaiheessa tehdään 

myös mahdollisesti tarvittava sovellussuunnittelu liittyen esimerkiksi laitteen 

asentamiseen ja liittämiseen asiakkaan uudistettuun tuotantoprosessiin. 
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Seuraavana vaiheena pumppujen ja sekoittimien korjausprosessissa on vioittunei-

den osien kunnostus sekä uusien osien hankkiminen. Kunnostustoimenpiteet teh-

dään joko oman tuotannon voimin tai alihankkijoilla. Kunnostettavat osat siirre-

tään alihankkijoille joko heidän toimestaan tai huolto- ja varaosakeskuksen järjes-

tämillä kuljetuksilla. Lisäksi huolto- ja varaosakeskuksen materiaalienohjaaja te-

kee korjaustoimenpiteistä toiminnanohjausjärjestelmään ostotilausehdotuksen 

hankintaosastolle, josta se käännetään varsinaiseksi ostotilaukseksi alihankkijalle. 

Uusien osien kohdalla tarpeet niiden hankkimisesta syntyvät automaattisesti han-

kintaosastolle, kun huoltomyyjä on syöttänyt osat huoltotilaukselle toiminnanoh-

jausjärjestelmään. 

Kun kaikki kunnostettavat osat on korjattu, uudet hankittavat osat saapuneet vas-

taanotto-osastolle ja kaikille osille tehty vastaanottokuittaus toiminnanohjausjär-

jestelmään, niin osat kerätään asennuspaikalle ja laitteen kokoonpano voi alkaa. 

Viikoittaisessa tuotantopalaverissa tuotannon johto yhdessä materiaalien ohjaajan 

ja myynnin edustajien kanssa kuormittavat seuraavan viikon työt asentajille. Ko-

koonpano pyritään tekemään tehokkaasti ja kerralla oikein, niin kuin kaikki muut-

kin prosessiin kuuluvat vaiheet, jotta laitteen toimittaminen tapahtuisi sovittuna 

ajankohtana. Kun laite on kokoonpantu, ja jos se on pumppu, niin se siirretään 

pumpputehtaalle koeajoon, jossa tarkastetaan sen suorituskyky liittyen pumpatta-

vaan määrään ja nostokorkeuteen. Pumpun tyyppi ja koko määrittelee tehdäänkö 

koeajo pumpputehtaan resursseilla vai laitetaanko pumpun koeajoon huolto- ja 

varaosakeskuksen omia asentajia. 

Onnistuneen koeajon jälkeen pumppu siirtyy maalattavaksi ja loppuvarusteluun, 

mikä tarkoittaa sen viimeistelyä lähetyskuntoon. Sekoittimia ei koeajeta eikä maa-

lata, vaan loppuvarustelu tapahtuu niiden osalta suoraan kokoonpanon jälkeen. 

Pumpun maalaus teetetään alihankinnassa, josta se saadaan valmiiksi maalattuna 

kiireellisyydestä riippuen jo samana päivänä, normaalisti yhden tai kahden päivän 

toimitusajalla. Laitteiden loppuvarustelu pitää sisällään esimerkiksi erilaisten kil-

pien ja kylttien lisäämistä laitteisiin, laitteen mahdollista asentamista jalustalle, 

kytkimen asentamista tai moottorin linjaamista. Tämän jälkeen laite on valmis 

pakattavaksi ja lähetettäväksi. 
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Huolletut laitteet pakataan Karhulan huolto- varaosakeskuksen yhteydessä olevas-

sa pakkaamossa tai isommassa logistiikkakeskuksessa, joissa pakkaustoiminta on 

ulkoistettu alihankkijalle. Laitteet pakataan joko puusta tehtyyn häkkiin tai umpi-

laatikkoon, joissain tapauksissa se kiinnitetään vain puusta tehdylle lavalle. Tässä 

vaiheessa huoltomyyjä tekee laskutuspyynnön huollosta. Kun pakkaus on valmis, 

niin lähetysosasto järjestää optimaalisen kyydin huolletulle laitteelle. Kun laite on 

lähtenyt matkaan kohti asiakasta, niin asiakas saa huoltomyyjän toimesta laskun 

suoritetusta laitteen korjauksesta.     

Pumppujen ja sekoittimien korjausprosessiin liittyy useampia sidosryhmiä. Pro-

sessiin on liitetty paljon alihankkijoiden ammattitaitoa sekä palveluita liittyen 

muun muassa koneistuksiin, komponenttien korjauksiin, hitsauksiin, rengastuk-

siin, pinnoituksiin, maalauksiin, hiekka- ja lasikuulapuhalluksiin sekä ruiskutuk-

siin. Tällä tavoin Karhulan huolto- ja varaosakeskus pystyy keskittymään itse 

ydinosaamiseen eli laitteiden korjaamiseen. Suurin osa prosessiin liittyvistä ali-

hankkijoista sijaitsee sen lähiympäristössä, mutta myös hieman kauempanakin. 

Tämä mahdollistaa tavaroiden nopean siirtämisen alihankkijoille ja sitä kautta 

niiden palautumisen vaikuttaen laitteiden nopeaan huoltamiseen. Prosessiin liittyy 

myös paljon ympäri Suomea sijaitsevia erilaisia toimittajia, jotka toimittavat lait-

teiden kunnostamiseen tarvittavia komponentteja. Pääasiassa komponentit tilataan 

lähialueelta, mutta ajoittain on myös tarvetta tilata niitä kauempaakin. 
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6. PROSESSIN NYKYTILAN TIEDONHALLINTA 

Tutkimuksen kuudennessa osassa tutkitaan pumppujen ja sekoittimien korjauspro-

sessin tiedonhallintaa sen nykyisessä tilanteessa. Yhdistelemällä sekä analysoi-

malla aineiston keruumenetelmien avulla saatua primääri- ja sekundääridataa sel-

vitetään, minkälaista tietoa kehitettävässä prosessissa liikkuu tällä hetkellä sekä 

kuinka sitä varastoidaan, jaetaan sekä kenellä on pääsy varastoituun tietoon. Koko 

prosessi on jaettu vaiheittain alalukuihin, joissa käsitellään jokaisen prosessiin 

kuuluvan vaiheen tiedonhallintaa erikseen. Lopuksi tutkitaan sekä havainnoidaan 

mahdollisia kehityskohteita.   

6.1 Asiakaskontaktiin liittyvät toiminnot 

Pumppujen ja sekoittimien korjausprosessin asiakaskontaktiin liittyvät toiminnot 

pitävät sisällään tietoa liittyen asiakkaisiin, heidän korjattaviin laitteisiin, sovel-

luskohteisiin, huollon laajuuteen sekä sen kiireellisyyteen. Asiakkaisiin liittyvä 

tieto pitää sisällään tiedot asiakkaasta eli mistä yrityksestä on kysymys, mikä on 

heidän toimialansa, millä paikkakunnalla he toimivat ja missä osoitteessa, kuka on 

heidän yhteyshenkilönsä ja minkä tyyppinen laite on huollon kohteena. Jos lait-

teen sarjanumero on tiedossa, niin se helpottaa huomattavasti huoltomyyjän työtä 

esimerkiksi kyseisen laitteen komponenttien identifioimisessa sekä laitteen huol-

tohistorian ymmärtämisessä. Tässä vaiheessa on tärkeää saada tietoa asiakkaan 

puolelta, eli mikä on asiakkaan oma näkemys mahdollisista vaurioista, sillä se 

edesauttaa myyjää ja tuotannon edustajia valmistautumaan huoltoon paremmin.  

Asiakkaan huollettavan laitteen sovelluskohde, eli ympäristö missä laite operoi, 

on erittäin tärkeässä asemassa tiedon kannalta, sillä se kertoo paljon laitteesta ja 

sen toiminnasta. Myös myyjän tietämys asiakkaan omista prosesseista, joka on 

usein kokemusperäistä sekä asiakasvierailujen kautta syntynyttä, helpottaa myyjän 

ja asiakaan välistä vuorovaikutusta löytämään asiakkaalle parhaiten sopivat rat-

kaisut liittyen laitteen huoltoon tai esimerkiksi mahdollisiin laitteen modifiointei-

hin. Laitteen toimintaympäristö ja sen tunteminen vaikuttavat myös omalta osal-

taan työntekijöiden valmistautumiseen liittyen esimerkiksi suojavarusteiden ja 

työkalujen valintaan, jos huolto- ja varaosakeskuksessa tehdyn huollon jälkeinen 

laitteen paikalleen asennus tapahtuu asiakkaan tehtaalla. 
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Myös tiedot vaurioituneen laitteen korjauslaajuudesta, ajankohdasta, tärkeydestä 

sekä kiireellisyydestä ovat tärkeässä roolissa, sillä kun nämä ovat tiedossa, niin 

tuotannonsuunnittelua kyetään toteuttamaan ja näin ollen vapauttamaan resursseja 

oikea määrä oikeaan aikaan. Tiedot laitteen korjauslaajuudesta pitävät sisällään 

tietoa esimerkiksi tehdäänkö laitteeseen pienempiä huoltoja, kuten laakereiden 

vaihtoa ynnä muuta vai tehdäänkö siihen täyshuolto, jossa käydään tarkasti kaikki 

mahdolliset osat läpi. Laajuuteen voi kuulua myös edellä mainittu asiakkaan teh-

taalla tehtävä työ, kuten laitteen irrotus ja toimitus huolto- ja varaosakeskukseen, 

siellä tehtävät huoltotoiminnot sekä laitteen toimittaminen takaisin ja siellä paikal-

leen asennus. 

Tähän prosessin vaiheeseen kuuluu tehdä alustava tarjous asiakkaalle, kun yllä 

mainitut tiedot ovat selvillä. Huomioitavaa on, että tarjous on arvio, joka perustuu 

Karhulan huolto- ja varaosakeskuksen luomaan perushinnastoon, joka puolestaan 

pitää sisällään hinnat erilaisten laitetyyppien mukaan. Hinnastoon on myös kirjat-

tu niin sanottujen vakiotoimenpiteiden hinnat, joita tehdään normaalien huoltojen 

yhteydessä. Jos tässä prosessin vaiheessa tiedetään jo tarve uusien valettavien 

komponenttien osalta, joita ei ole valmistettu moneen vuoteen, niin näiden kom-

ponenttien valumallien kunto joudutaan selvittämään aikaisemmin luodun proses-

sin mukaisesti. Jos valumallit ovat kunnossa, niin alustavan tarjouksen teko voi 

jatkua. Jos valumallit eivät ole kunnossa ja ne joudutaan valmistamaan, niin sil-

loin yhteistyössä hankinnan kanssa selvitetään valumallien kustannukset sekä 

toimitusaika, jotka omalta osaltaan vaikuttavat tarjoukseen.  

Nämä edellä mainitut tiedot tallennetaan toiminnanohjausjärjestelmään, ja tar-

kemmin sanottuna huoltoilmoitukseen, johon huoltomyyjä voi tarvittaessa lisätä 

omia muistiinpanojaan liittyen asiakkaan kanssa käytyyn kommunikaatioon sekä 

muita huoltoon liittyvää informaatiota. Kaikilla huolto- ja varaosakeskuksessa 

työskentelevillä työntekijöillä on mahdollisuus päästä tähän tietoon käsiksi tar-

peen vaatiessa. Alustavan tarjouksen teossa käytettävä perushinnastotiedosto löy-

tyy tallennettuna palvelimelta, joihin kaikilla työntekijöillä on pääsy. Hinnastoa 

päivitetään vuosittain, jotta hinnat olisivat ajan tasalla. Myös kaikki tehdyt alusta-
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vat tarjoukset tallennetaan samaiselle palvelimelle, jossa on samat pääsyyn liitty-

vät oikeudet. 

Jos asiakas hyväksyy alustavan tarjouksen, niin sen jälkeen avataan huoltotilaus 

toiminnanohjausjärjestelmään, johon syötetään samat tiedot, kuin aiemmin luo-

tuun huoltoilmoitukseen. Näiden lisäksi huoltotilaukseen eritellään kuka on huol-

lon maksaja, mihin toimitusosoitteeseen huollettu laite toimitetaan sekä kuka on 

laskun maksaja, sillä silloin tällöin nämä saattavat erota toisistaan. Kun huoltoti-

laus on syötetty ja käsitelty huoltomyyjän toimesta, niin hän ohjeistaa tuotantoa 

antamalla tuotannon esimiehelle huoltodokumentin, joka kulkee laitteen mukana 

koko huoltoprosessin ajan. Alla olevaan taulukkoon 9. on vedetty yhteen proses-

sin tämän vaiheen tiedonhallinta.  

Taulukko 9. Asiakaskontaktin nykytilan tiedonhallinta. 
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6.2 Huoltoon saapuvan laitteen vastaanottaminen 

Tiedonhallinnan näkökulmasta tarkasteltaessa huoltoon saapuvan laitteen vas-

taanottoon liittyy tärkeää tietoa. Oleellisinta tässä prosessin vaiheessa on tietää, 

kenen asiakkaan laite on kyseessä, mihin huoltotilaukseen se liittyy ja minne se 

seuraavaksi siirretään. Vastaanotossa työskentelevät henkilöt ottavat laitteen vas-

taan fyysisesti ja ilmoittavat huoltomyyjälle tunnistettavissa olevan laiteen saa-

pumisesta tai puutteellisesta tiedosta johtuen pyytävät huoltomyyjää tarkastamaan 

ja tunnistamaan laitteen. Tämän jälkeen tuotannon edustajia informoidaan suulli-

sesti sekä resurssienohjaustaulukon avulla laitteen saapumisesta ja se merkataan 

oikealla huoltotilausnumerolla, jos se on jo tiedossa, sekä siirretään joko purku-

paikalle odottamaan purkua tai varastoidaan johonkin sillä hetkellä sopivimpaan 

paikkaan. 

Laitteen tunnistaminen vastaanoton yhteydessä tapahtuu normaaleissa olosuhteis-

sa käyttäen hyväksi asiakkaan lähettämää ja laitteen mukana saapunutta lähetettä, 

jossa on mainittu pumpun tyyppi sekä asiakkaan nimi. On myös mahdollista, että 

vastaanotossa työskentelevien henkilöiden asiantuntemus ja kokemus riittävät 

laitteen tunnistamisessa. Laitteen siirtäminen joko purkupaikalle tai varastoon 

riippuu tiedosta, kuinka kriittinen huolto on. Jos laitteen huoltaminen on priori-

teettilistan kärjessä, se otetaan heti purkuun ja huoltotoimenpiteisiin. Laitteen va-

rastoimisessa käytetään hyödyksi joko huolto- ja varaosakeskuksen viereen ra-

kennettua erillistä varastohallia tai ulkona sijaitsevaa varastohyllyä. Näissä tapa-

uksissa laitteen varastointipaikan määrittää normaalisti laitteen fyysinen koko tai 

sen säähän liittyvä kestävyysominaisuus. Alla olevaan taulukkoon 10. on vedetty 

yhteen prosessin tämän vaiheen tiedonhallinta. 

Taulukko 10. Laitteen vastaanottamisen nykytilan tiedonhallinta. 
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6.3 Laitteen purku, lopullinen tarjous sekä tilaus 

Huoltoon saapunut ja vastaanotettu laite puretaan aina ennen huollon aloitusta, 

jotta saadaan selville mikä laitteessa on vialla. Tämä on myös ensimmäinen vaihe, 

jossa asentajat pääsevät mukaan korjausprosessiin. Laitteen purussa on otettava 

huomioon asentajien kokemuksen kautta syntyneet parhaat toimintatavat, jotta 

laite pystyään purkamaan mahdollisemman tehokkaasti sekä turvallisesti. Tähän 

vaiheeseen liittyy myös parhaiden toimintatapojen mukana tullut tieto oikeiden 

suojavarusteiden käytöstä, sillä on mahdollista, että laitteessa on esimerkiksi 

pumpattu jotain hengelle vaarallista ainetta. Nämä tiedot siirtyvät asentajille usein 

vain suullisesti, mutta myös ajoittain huoltodokumentin kautta. 

Jotta mahdollisimman kattava tieto laitteessa tapahtuneista vaurioista saataisiin, 

on sen purku tehtävä mahdollisimman huolellisesti. Laitteen purun yhteydessä 

asentajille annetaan purkuraportti, johon merkataan laitteessa tapahtuneet vauriot 

tai muut huomion arvoiset tiedot. Lopullinen analyysi laitteen vaurioista tehdään 

yleensä purkuun osallistuneen asentajan, asennuspuolen esimiehen sekä huolto-

myyjän toimesta. Kun laitteen purku on suoritettu ja lopullinen vaurioanalyysi 

tehty, niin huoltomyyjän on mahdollista laatia asiakkaalle lopullinen tarjous käyt-

täen apunaan purkuraportin sekä omien muistiinpanojensa mahdollistamia tärkeitä 

tietoja. 

Asiakkaalle lähetettävää lopullista tarjousta laadittaessa huoltomyyjä syöttää toi-

minnanohjausjärjestelmään käyttökelvottomaksi havaitut osat käyttäen osien ma-

teriaalikoodia, jotka tarvitaan huollon kokoonpanon yhteydessä, ja jotka näin ol-

len joudutaan hankkimaan. Tähän vaiheeseen liittyy jälleen toimenpiteet valumal-

lien tarkastamiseksi, jossa selvitetään valumallien kunto uusien komponenttien 

toimittamiseksi. Samalla huoltomyyjä listaa tarjoukselle toimenpiteet kunnostet-

tavista osista, jotka kunnostetaan joko omilla tuotannon koneilla tai alihankkijoi-

den toimesta. Hankintaosastolta sähköpostin välityksellä saadut tiedot mahdolli-

sista valumallien uusimisesta, uusien hankittavien ja kunnostettavien osien kus-

tannuksista sekä näiden toimitusajoista vaikuttavat oleellisesti lopulliseen tarjouk-

seen. Kun kaikki huoltoon liittyvät toimenpiteet ja tiedot ovat selvillä, niin lopul-

linen tarjous voidaan lähettää asiakkaan tutkittavaksi. 
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Jos asiakas hyväksyy lopullisen tarjouksen ja lähettää Karhulan huolto- ja vara-

osakeskukselle tilauksen, avaa huoltomyyjä viimeistään tässä vaiheessa huoltoti-

lauksen toiminnanohjausjärjestelmään synnyttäen huoltoa vastaavan tilausnume-

ron. Huoltotilaukselle kirjataan lähes samat tiedot kuin lopulliselle tarjouksellekin 

pitäen sisällän tiedot asiakkaasta, toimitusosoitteesta, laitetyypistä, sarjanumeros-

ta, laitteeseen liittyvistä vaurioista, huoltoon liittyvistä toimenpiteistä, uusista 

hankittavista osista sekä toimitusajasta. Huoltotilausdokumentti toimitetaan tuo-

tannon edustajille, jotka tästä pisteestä lähtien alkavat viemään korjausprosessia 

eteenpäin sekä pitämään huolta laitteen huollosta. Alla olevaan taulukkoon 11. on 

vedetty yhteen prosessin tämän vaiheen tiedonhallinta. 

Taulukko 11. Laitteen lopulliseen tilaukseen liittyvän nykytilan tiedonhallinta. 

 

6.4 Vioittuneiden osien kunnostus ja uusien osien hankinta 

Kun uudet osat on syötetty toiminnanohjausjärjestelmään, niin järjestelmä antaa 

automaattisesti tietoimpulssin hankintaosaston edustajille osien tilaamista varten. 

Tietoimpulssin perustana toimii jokaiselle komponentille erikseen järjestelmään 

määritetty toimitusaika, joka ajoittaa uusien komponenttien hankkimista. Järjes-

telmään määritetyt toimitusajat pohjautuvat hankintaosaston toimittamaan vakio-

toimitusaikalistaan, jossa komponenttien toimitusajat on jaoteltu pumpputyyppien, 
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osanumeroiden sekä valmistusmateriaalien mukaan. Kun hankkija havaitsee päät-

teellään tarpeet hankittavasta komponentista, niin tarvittavat toimenpiteet tehdään 

ja komponentit hankitaan erikseen määritellyiltä toimittajilta. 

Huollettavan laitteen kunnostuskelpoisten osien kohdalla on tehtävä päätös missä 

itse kunnostus tapahtuu. Päätös perustuu Karhulan huolto- ja varaosakeskuksen 

käytössä olevaan konekantaan, joiden fyysiset sekä tekniset ominaisuudet määrit-

televät, voidaanko kunnostettavia osia korjata omalla tehtaalla vai siirretäänkö 

työt alihankkijan tehtäväksi. Jos työt päätetään tehdä omalla tehtaalla, niin silloin 

koneistusosastolla työskenteleville henkilöille toimitetaan esimiehen toimesta 

järjestelmästä tulostetut ja jokaista kunnostettavaa komponenttia vastaavat tekni-

set piirustukset, joiden tiedot mahdollistavat kappaleiden työstön uutta vastaavik-

si. Tekniset piirustukset pitävät sisällään tietoa esimerkiksi osien mitoista, niiden 

valmistusmateriaaleista sekä oikeista valmistusmenetelmistä. Joidenkin koneista-

jien osalta on kuitenkin tilanne, jossa monen vuoden kokemus on tuonut muka-

naan tietoja sekä taitoja, joten piirustuksissa olevat tiedot valmistusmenetelmistä 

toimivat usein vain työskentelyn tukena. 

Lähes jokaiseen laitteen huoltoon liittyy kuitenkin kunnostustoimenpiteitä, jotka 

tehdään alihankkijoilla, mikä puolestaan tarkoittaa näiden kyseisten töiden osta-

mista. Eteen tulee tilanne, jossa on päätettävä mitä alihankkijaa käytetään hyödyk-

si edellä mainittujen töiden suorittamiseen. Päätöksen perustana tässä tapauksessa 

toimii tieto alihankkijoiden käytössä olevasta konekannasta sekä erityisosaamises-

ta, joiden ansiosta pumppujen ja sekoittimien korjausprosessin eteneminen on 

mahdollista. Kun oikea alihankkija on määritelty, niin huolto- ja varaosakeskuk-

sessa työskentelevä materiaalienohjaaja tekee ostotilausehdotukset toiminnanoh-

jausjärjestelmään hankinnan edustajille, jossa määritellään oikean alihankkijan 

lisäksi tehtävä työ, kappalemäärät, toimitusaika eli milloin huoltokeskus tarvitsee 

osan kunnostettuna takaisin, kuka on työn tilaaja, oikeaa hankkijaa vastaava koodi 

sekä ehdotuksen tekijän nimi. Myös alihankkijoille toimitetaan asennuspuolen 

esimiehen tai hankkijoiden toimesta tietoja sisältävät tekniset piirustukset parhaan 

työn tuloksen varmistamiseksi. 
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Kun kaikki huoltoon liittyvien kunnostustöiden ostotilausehdotukset saadaan teh-

dyksi ja hankinta on kääntänyt ne varsinaisiksi ostotilauksiksi, niin kunnostettavat 

osat siirretään alihankkijoille. Siirto tapahtuu erilaisilla tavoilla, sillä joidenkin 

alihankkijoiden toimipisteet sijaitseva lähellä huolto- ja varaosakeskusta, ja tästä 

johtuen siirto tehdään alihankkijoiden omilla kuljetusvälineillä. Tiedon näkökul-

masta oleellista näissä tapauksissa on noutoon liittyvä tieto kunnostettavien osien 

sijainneista ja merkitsemisistä, jotta kappaleiden siirto toimenpiteisiin olisi mah-

dollisimman nopeaa ja tehokasta. Toisten alihankkijoiden osalta kunnostettavat 

työt kuljetetaan oikeisiin kohteisiin huolto- ja varaosakeskuksen lähetysosaston 

järjestämillä kyydeillä ja niissä tapauksissa nouto tehdään aina samasta paikasta. 

Kun kunnostettavat osat saapuvat alihankkijoille, niin toimenpiteet alkavat tavoit-

teena toimittaa kunnostettu kappale ostotilauksessa määritettyyn toimitusaikaan 

mennessä. Alla olevaan taulukkoon 12. on vedetty yhteen prosessin tämän vai-

heen tiedonhallinta. 

Taulukko 12. Osien hankinnan ja kunnostuksen nykytilan tiedonhallinta. 
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6.5 Osien vastaanotto, keräily ja laitteen kasaus 

Karhulan huolto- ja varaosakeskuksen vastaanotto-osastolla otetaan kaikki ostetut 

osat sekä työt vastaan toiminnanohjausjärjestelmää apuna käyttäen, jossa sähköi-

sesti kuitataan ostotilaukset toimitetuiksi. Vastaanottokuittaus tehdään saapuvan 

tavaran tai työn mukana tulleessa toimittajan lähetteessä olevaa ostotilausnumeroa 

vastaan, jolloin esimerkiksi järjestelmässä oleva varastosaldo kasvaa uuden hanki-

tun osan verran. Alihankkijoilla tehdyt työt kuitataan vain vastaanotetuksi. Toi-

minnanohjausjärjestelmä ohjaa vastaanotossa työskenteleviä henkilöitä siirtämään 

saapuneet osat ja työt oikeisiin paikkoihin, mutta ajoittain tavaroiden seuraavaa 

sijoituspistettä on tultava tiedustelemaan tuotannosta vastaavilta henkilöiltä, jotka 

opastavat tai ohjaavat tavarat eteenpäin.    

Kun kaikki huoltoon liittyvät komponentit ovat valmiina, niin niiden keräily voi 

alkaa tarkoituksena kerätä komponentit oikealle asentajalle, joka puolestaan alkaa 

työskennellä laitteen kasaamisen parissa. Tietoimpulssi osien keräämiseen syntyy 

materiaalienohjaajalta, joka tarkkailee ajankohtaisten huoltojen osien tilannetta 

päivittäin vapauttaen huoltotilaukset tuotantoon, kun kaikki tarvittavat toimenpi-

teet on tehty ja osat hankittu. Huoltotilausdokumentti toimitetaan kerääjille, jotka 

alkavat keräämään osia käyttäen hyödykseen huoltotilausdokumenttiin merkittyjä 

varastopaikkoja. Huollettavaan laitteeseen liittyvien suurempien kappaleiden suh-

teen tilanne on hieman toinen, sillä niitä säilytetään ulkoisessa varastossa, josta ne 

kerätään usein asentajien toimesta asennuspaikalle.     

Asentajien toimintaa ohjataan viikoittaisessa tuotantopalaverissa, jossa apuna käy-

tetään resurssinohjaustaulua, johon merkataan tulevan viikon työt ja näihin liitty-

vät resurssit. Palaverissa määritetään huoltotyö ja siihen liittyvä asentaja, työhön 

käytettävä aika perustuen aikaisemmin määritettyihin laitekohtaisiin huollon ko-

konaisaikoihin sekä tieto ajankohdasta, milloin huollon pitää valmistua. Resurs-

sinohjaustauluun merkataan myös tulevaisuudessa saapuvat ja jo huoltoon saapu-

neet laitteet, puretut sekä tilausta vailla olevat laitteet ja lopputoimenpiteissä ole-

vat laitteet. Kun tuotantoa ohjataan näin yksityiskohtaisesti, on mahdollista seura-

ta tuotannon etenemistä sekä pysyä tilanteen tasalla ja tehdä tarvittaessa tilanteen 

vaativia toimenpiteitä. Kun asentajien viikkokohtaiset tunnit ovat täynnä ja tuo-
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tanto suunniteltu eteenpäin, on aika jalkauttaa suunnitelmat tehtaan puolelle ja 

käydä töihin.  

Laitteen kasauksessa käytettävä tieto liittyy pitkälti asentajien monen vuoden ko-

kemuksen kautta syntyneeseen hiljaiseen tietoon, jonka seurauksena asentajat 

käyttävät laitteen kasauksessa parhaita toimintatapoja, aivan kuin laitteen purku-

vaiheessakin. Koska laitetyyppejä on paljon ja näin ollen myös niiden fyysiset ja 

tekniset ominaisuudet vaihtelevat suuresti, on jokaista laitetyyppiä lähestyttävä 

erilaisella tavalla. Tähän liittyy puolestaan paljon erilaisia valmistelutehtäviä, jos-

sa etukäteen määritellään työhön tarvittavat työkalut sekä suojavarusteet. Näiden 

lisäksi tiedonhallinnan näkökulmasta tarkasteltaessa tähän vaiheeseen kuuluu pal-

jon dokumentteja, jotka sisältävät tietoa, kuten esimerkiksi järjestelmästä tuotan-

non edustajien toimesta tulostetut laitteiden osaluettelot, kokoonpano- sekä mitta-

piirustukset, laitteen toimintaympäristön prosessitiedot sekä mahdollisesti kysei-

sen laitteen huoltohistoria. Näillä edellä mainittujen tietojen ja taitojen turvin 

asennusvaihe pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti sekä kerralla oikein. 

Alla olevaan taulukkoon 13. on vedetty yhteen prosessin tämän vaiheen tiedonhal-

linta. 

Taulukko 13. Vastaanoton, keräilyn ja asennuksen nykytilan tiedonhallinta. 
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6.6 Lopputoimenpiteet 

Laitteen kasauksen jälkeisiin lopputoimenpiteisiin kuuluvat pumppujen osalta 

koeajo, maalaus sekä laitteen loppuvarustelu. Kun laitteen kasaus on saatu val-

miiksi, niin se pitää koeajaa. Koeajo tehdään normaaleissa tapauksissa vain kaikil-

le huolletuille pumpuille, sillä sekoittimien osalta koeajoa ei suoriteta. Huolletut 

pumput koeajetaan huolto- ja varaosakeskuksen vieressä sijaitsevassa pumpputeh-

taassa, jossa koeajon suorittaa laitetyypistä tai laitteen koosta riippuen joka pump-

putehtaan henkilökunta tai huoltokeskuksen omat asentajat. Koeajossa mitataan 

pumpun suorituskykyä liittyen sen pumppausominaisuuksiin sekä siihen liittyvää 

hyötysuhdetta, mikä puolestaan tarkoittaa pumpun kykyä hyödyntää tarjolla oleva 

energia sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. 

Tiedonhallinnan näkökulmasta koeajossa verrataan kyseiseen laitteeseen liittyväs-

sä osaluettelossa määritettyjä ja toiminnanohjausjärjestelmään tallennettuja tietoja 

testauksen aikana syntyneisiin käytännön tietoihin, joiden perusteella voidaan 

analysoida laitteen soveltuvuutta sille tarkoitettuun toimintaympäristöön. Myös 

testauksen aikana syntynyt data tallennetaan järjestelmään, jolloin on myöhemmin 

mahdollista osoittaa, että laite on toiminut halutulla tavalla. Tieto koeajoon liitty-

vistä tiedoista välitetään pumpputehtaalle erillisellä koeajodokumentilla, joka toi-

mii tässä tapauksessa ikään kuin tilauksena, vaikka testauksesta ei virallista ostoti-

lausta luodakaan. Koeajosta saadun datan perusteella piirretään erillisen järjestel-

män avulla diagrammi havainnollistamaan koeajosta saatuja tietoja, joka helpottaa 

tiedon välitystä asiakkaan suuntaan tehden varsin teknisen ja hankalan datan ym-

märrettävämpään muotoon.      

Kun koeajo on suoritettu onnistuneesti, niin laite maalataan alihankkijan toimesta. 

Tiedot laitteen maalaamista varten saadaan laitteen osaluettelosta, johon on määri-

tetty oikea värisävy sekä maaliin että maalaamiseen liittyvät muut ominaisuudet. 

Kun kyseessä on jälleen ostettava työ, niin se joudutaan tilaamaan erikseen. Tämä 

tapahtuu normaalista edellä kuvatusta ostotoiminnasta poiketen erillisellä maala-

ustilausdokumentilla, johon merkitään huollettavaan laitteeseen liittyvä huoltoti-

lausnumero, haluttu värisävy sekä toivottu toimitusaika. Maalaustilausdokumentti 
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lähetetään paperiversiona alihankkijalle laitteen mukana, kun se siirretään maalat-

tavaksi teollisuusalueen sisällä operoivan kuljetusyrityksen toimesta.  

Laitteen loppuvarustelussa huoltotyö viedään loppuun asentajien toimesta. Kun 

maalaus on suoritettu, niin laite toimitetaan takaisin sen parissa aikaisemmin toi-

mineelle asentajalle. Loppuvarustelussa laitteeseen asennetaan tarpeen vaatiessa 

esimerkiksi uusi nimikyltti, erilaisia informaatioita tuottavia tarroja, kuten esimer-

kiksi erilaisia varoituksia, moottori, kytkin sekä jalusta, johon laite kiinnitetään. 

Myös nämä komponentit on merkitty laitteen osaluetteloon tai huoltotilausdoku-

menttiin, jotka kerätään asentajien käyttöön joko ennen asennuksen aloitusta tai 

viimeistään maalauksen jälkeen. Loppuvarustelun jälkeen laitteeseen käytetyt 

uudet komponentit joudutaan vähentämään varaston saldosta, jotta saldo pysyisi 

koko aika ajan tasalla ja näin ollen välittäisi oikeaa tietoa sitä tarkastelevalle hen-

kilölle. Niin sanotut ”otot” tehdään käyttäen hyväksi toiminnanohjausjärjestelmää, 

jonka avulla komponentit kyetään vähentämään varastosaldosta. Kun osat on vä-

hennetty, niin järjestelmä alkaa automaattisesti tilata varastoon täydennystä. Alla 

olevaan taulukkoon 14. on vedetty yhteen prosessin tämän vaiheen tiedonhallinta. 

Taulukko 14. Lopputoimenpiteiden nykytilan tiedonhallinta. 
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6.7 Pakkaus, lähetys ja laskutus 

Seuraavana vuorossa on laitteen pakkaaminen huolto- ja varaosakeskuksessa si-

jaitsevalla pakkausosastolla pakkaustoimintaan erikoistuneen alihankkijan toimes-

ta tai alihankkijan omistamassa suuremmassa logistiikkakeskuksessa. Tiedonhal-

linnan näkökulmasta tieto siirtyy toiminnanohjausjärjestelmästä tulostetun lähe-

tysdokumentin avulla, johon oleellisena tietona kuuluvat asiakkaan tiedot pitäen 

sisällään heidän lähetysosoitteensa, asiakkaan oman ostotilausnumeron, mahdolli-

sesti kuljetuksiin liittyvä sopimusnumero sekä huoltotilausnumero. Huollon val-

mistumisen yhteydessä tuotannon edustajat tulostavat edellä mainitun dokumentin 

ja toimittavat sen pakkaamoon, jonka jälkeen pakkaaminen voi alkaa. Pakkaus-

tyypin valintaan vaikuttavat laitteen fyysinen koko, kuljetustapa, tai maa, johon 

laite lähetetään. Kun pakkaus on valmis ja laite pakattu, niin pakkaajat kirjoittavat 

lähetysdokumenttiin bruttopainon eli kuinka paljon laite ja pakkaus painavat yh-

teensä sekä pakkauksen ulkopuoliset mitat. 

Tämän jälkeen tieto pakatusta huollosta sekä sen painosta ja mitoista siirtyvät lä-

hetysosastolla työskentelevän kuljetusjärjestelijän haltuun, joka jatkaa prosessia 

tästä eteenpäin tarkoituksenaan lähettää pakattu laite asiakkaalle mahdollisimman 

nopeasti. Pääsääntöisesti huoltoihin liittyvissä kuljetuksissa käytetään toimituseh-

toa FCA, mikä tarkoittaa sitä, että asiakas maksaa rahdin. Toiminnanohjausjärjes-

telmästä on mahdollisesti nähtävissä tieto asiakkaan haluamasta rahtiyrityksestä, 

mutta tämän tiedon puuttuessa kuljetukseen käytetään erikseen määriteltyä vakio-

kyytiä ja siihen liittyvää yritystä. Jotta kuljetusjärjestelijä saa laitteen matkaan, on 

kuljetus järjestettävä vakiokyydin osalta erillisestä tietojärjestelmästä, jota ylläpi-

tää kyseinen kuljetusyritys. Erillisestä järjestelmästä pystytään tulostamaan esi-

merkiksi kuljetuksiin liittyvät dokumentit sekä viivakoodit, joiden tarjoamien tie-

tojen avulla laite saadaan lopullisesti matkaan. 

Kun huolto on onnistuneesti hoidettu ja laite lähetetty asiakkaalle, on varmistetta-

va, tuliko sen osaluetteloon tai rakenteisiin muutoksia. Nämä muutokset saattavat 

johtua esimerkiksi asiakkaan tekemistä prosessi- tai toimintaympäristöpäivityksis-

tä. Tieto mahdollisista muutoksista toimitetaan sovellussuunnittelijalle lähinnä 
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sähköpostin välityksellä, joka muokkaa laitteen osaluettelon kohdilleen. Tiedon 

paikkaansa pitävyyden näkökulmasta osaluettelon päivitys on tärkeää, jotta tieto 

laitteen rakenteesta sekä siinä käytettävistä komponenteista olisi ajan tasalla ja 

näin ollen mahdollisen seuraavan huollon yhteydessä esivalmisteluiden tekeminen 

on nopeampaa ja tehokkaampaa ja asiakas pystyy tilaamaan laitteeseen oikeat 

varaosat. 

Prosessin viimeisenä vaiheena on tehdyn huollon laskuttaminen, josta on vastuus-

sa huoltomyyjä. Tieto laitteen valmistumisesta on toimitettava huoltomyyjälle 

mahdollisimman pian, jotta hänellä olisi tarpeeksi aikaa laskun laatimiseen ja lä-

hettämiseen. Tarpeelliset tiedot laskun lähettämiseen ovat tiedot kaikista käyte-

tyistä komponenteista, huoltoon käytetyistä tunneista liittyen omalla tehtaalla teh-

tyihin koneistuksiin, purkuun sekä asennukseen ja oikea päivä, jolloin laite on 

valmistunut. Nämä edellä kuvatut tiedot välitetään huollon mukana alusta asti 

kulkeneella huoltodokumentilla. Laskun valmistuttua se lähetetään asiakkaalle, 

joka maksaa laskun eräpäivään mennessä. Alla olevaan taulukkoon 15. on vedetty 

yhteen prosessin tämän vaiheen tiedonhallinta. 

Taulukko 15. Pakkauksen, lähetyksen ja laskutuksen nykytilan tiedonhallinta. 
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6.8 Havaitut ongelmakohdat 

Prosessin vaiheisiin ja toimintoihin osallistumalla, havainnoimalla sen etenemistä 

sekä kyselyn tuottamilla vastauksilla saatiin kerättyä hyödyllistä aineistoa, jota 

tarkastelemalla sekä analysoimalla huomattiin, että pumppujen ja sekoittimien 

korjausprosessin ongelmat liittyvät vahvasti alkuperäisen oletuksen mukaan tie-

don hitaaseen liikkumiseen, vääränlaiseen tietoon ja sen tuottamiseen, tiedon saa-

tavuuteen sekä sen tallentamiseen. Seuraavissa kappaleissa on kuvattu tarkemmin 

prosessin ongelmakohtia liittyen tietoon sekä sen hallintaan, ja ne on jaoteltu pro-

sessin etenemissuunnan mukaan, prosessin sisällä olevan toiminnan tuomiin sekä 

toiminnanohjausjärjestelmästä syntyneisiin ongelmiin. 

Asiakaskontaktivaiheeseen liittyvät ongelmat syntyvät usein väärästä tiedosta, sen 

liian hitaasta liikkumisesta eri toimijoiden välillä sekä tiedon kumuloitumatto-

muudesta. Väärän tiedon osalta tulevaan huoltoon liittyen vaihdetaan ajoittain 

tietoja, jota eivät pidä paikkaansa. Väärät tiedot liittyvät esimerkiksi asiakkaan 

kertomiin ongelmiin tai toimintaympäristöön, jonka seurauksena huolto- ja vara-

osakeskuksessa tehtävät esivalmistelut, muun muassa tässä vaiheessa oletettujen 

uusien komponenttien tai resurssien suunnitteleminen ja varaaminen tai hankinta-

osaston kautta tiedustellut toimitusajat ja kustannukset, tehdään turhaan. Monesti 

myös asiakkaan lähetys- ja laskutusosoitteet eroavat toisistaan, jonka seurauksena 

niiden väärin ilmoittaminen tuottaa ongelmia prosessin myöhemmässä vaiheessa. 

Tiedon hitaaseen liikkumiseen liittyvät ongelmat ovat esimerkiksi erilaisten tär-

keiden lisätietojen odottaminen, jonka seurauksena huoltoon liittyvät toimenpiteet 

joudutaan pysäyttämään, joka puolestaan saattaa myöhästyttää huollettavan lait-

teen toimittamisen tai toisaalta, kun tieto lopulta saavutetaan, niin silloin työt on 

tehtävä liian nopealla toimitusajalla. Tiedon kumuloitumattomuus puolestaan ai-

heuttaa ongelmia, kun kaikkia huoltoon liittyviä tarpeellisia tietoja, kuten erilaisia 

raportteja, muistiinpanoja tai käytyjä kommunikaatioita, ei ole varastoituna sa-

maan paikkaan. Näiden tietojen puute saattaa tuottaa ongelmia huollon toimitta-

misen jälkeen, jos esimerkiksi joitain toimenpiteitä on jäänyt tekemättä. Lisäksi 

tuotannon edustajille toimitettavaan ja huollettavan laitteen mukana koko proses-

sin aikana kulkevaan huoltodokumenttiin ei pystytä sisällyttämään kaikkea tarvit-
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tavaa tietoa. Tämän seurauksena kyseinen dokumentti ei tuota tarpeeksi tietoa 

tulevasta huollosta ja varsinkaan jo prosessin tässä vaiheessa tiedossa olevista 

ongelmista. 

Eräs mielenkiintoinen esiin noussut tietoon liittyvä ongelma on Sulzerin Internet 

sivut, joiden seurauksena kunnollisen ja nopeasti löytyvän tiedon hankkiminen 

asiakkaan näkökulmasta on hankalaa. Hakukonetta apuna käyttäen ja etsimällä 

tietoja esimerkiksi pumppujen huollosta saadaan hakutulokseksi kilpailevien yri-

tyksien tietoja, jotka edesauttavat asiakkaan valintaa hyödyntää näiden yrityksien 

palveluita. Kun Karhulan huolto- ja varaosakeskuksen sivut lopulta löytyvät, niin 

siellä olevien yhteystietojen löytäminen on melko haasteellista, mikä kertoo Sul-

zerin Internet sivujen järjestelmättömyydestä sekä sekavuudesta. 

Toiminnanohjausjärjestelmän mukana tuomat ongelmat asiakaskontaktivaiheessa 

liittyvät vahvasti järjestelmän kankeuteen. Ongelmana on esimerkiksi tietojen 

syöttövaiheessa tehtävä turha työ. Kun huoltomyyjä on luonut ensimmäisen vai-

heen eli huoltoilmoituksen järjestelmään, on lähes samojen tietojen uudelleen 

syöttäminen tehtävä alustavaa tarjousta varten. Tämän kaltainen tuottamaton työ 

kuormittaa huomattavasti huoltomyyjiä, jotka joutuvat tekemään suuren määrän 

tarjouksia kuukautta kohden. Lisäksi järjestelmän kankeudesta kertoo se tosi seik-

ka, että kun esimerkiksi tiedot asiakkaista on syötetty järjestelmään, niin mahdol-

listen prosessin aikana tapahtuneiden asiakastietomuutosten korjaaminen on ää-

rimmäisen hankalaa. Kun näin ollen huollon jälkeinen lasku lähetetään väärien 

tietojen vuoksi väärään paikkaan, on sen jälkeen tehtävä hyvityslasku virheen kor-

jaamiseksi, mikä osaltaan myös lisää tuottamattoman työn määrää. 

Toiminnanohjausjärjestelmään ja varsinkin siihen integroituun tietojärjestelmään 

liittyy myös oleellinen ongelma asiakaskontakti vaiheessa. Kun huoltoilmoitusta 

tehdään, niin tietojärjestelmästä haetut asiakastiedot ja niiden kautta muodostu-

neet asiakasnumerot saattavat olla vanhoja tai niitä on luotuna liian paljon yhdelle 

asiakkaalle. Tämä tuottaa ongelmia siinä vaiheessa, kun huoltokeskuksessa työs-

kentelevä uusi työntekijä, joka ei tiedä mikä kaikista asiakkaaseen liittyvistä nu-

meroista on sillä hetkellä oikea, yrittää luoda uutta huoltoilmoitusta. Tähän sa-

maan ongelmaa kuuluu myös laitteiden sarjanumeroiden alta haetut aikaisemmat 
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huollot, joiden hyödynnettävät tiedot saattavat olla vanhentuneita ja näin ollen 

vääriä. 

Huollettavaksi lähetetyn laitteen vastaanottamisen kannalta tiedonhallinnasta syn-

tyneet ongelmat ovat kytköksissä tiedon puutteeseen. Kun laite saapuu vastaanot-

toon, on usein tilanne, että vastaanotossa työskentelevät henkilöt eivät tiedä mikä 

laite on kyseessä, mihin se tulisi siirtää seuraavaksi tai mikä on tälle laitteelle 

kohdistettava huoltotilausnumero. Tämä aiheuttaa epätietoisuutta ja tuottamatonta 

työtä, mikä syntyy turhasta selvittelystä ja tiedon etsimisestä. Laitteen mukana 

kulkeneet lähetteet tai rahtikirjat ovat usein vajavaisia, joiden hyödyntäminen on 

hankalaa tai turhaa. Lisäksi ongelmia aiheuttaa lähetteeseen merkityt väärät osoi-

tetiedot, joiden seurauksena huoltokeskukseen kuuluvat tavarat ja laitteet kuljete-

taan väärään paikkaan aiheuttaen huollon aloituksen venymistä. Tähän prosessin 

vaiheeseen ei liity toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä, sillä huollettavaksi lähe-

tettyjä laitteita ei kuitata sähköisesti saapuneiksi. 

Laitteen purkuun liittyy eräitä oleellisimpia ongelmia kehitettävässä korjauspro-

sessissa. Purun yhteydessä ei aina huomioida kaikkia vaurioituneita komponentte-

ja ja näin ollen vääränlainen tieto laitteessa tapahtuneista kokonaisvaurioista siir-

tyy huoltomyyjälle. Tämä ongelma huomataan usein vasta laitteen kokoonpanon 

yhteydessä, jolloin huomaamattomat vauriot on hoidettava kiireellä kuntoon. Tä-

mä aiheuttaa myös muutoksia tarjouksen ja näin ollen saadun tilauksen arvoon ja 

usein myös sen toimitusaikaan, joka puolestaan vaikuttaa negatiivisesti huollon 

katteisiin sekä asiakastyytyväisyyteen. Vajavainen analyysi tapahtuneista vauri-

oista johtuu pitkälti purkuraportin rakenteesta, koska raportissa ei oteta huomioon 

erilaisia laitetyyppejä sekä näiden kaikkia mahdollisia komponentteja, jolloin täy-

sin kattavaa vaurioanalyysia ei ole mahdollista luoda. Myöskään tässä vaiheessa 

järjestelmään liittyviä ongelmia ei ole. 

Prosessin vaihe, joka käsittää lopullisen tarjouksen, mahdollisen tilauksen saami-

sen sekä tilauskäsittelyn, pitää sisällään myös eräitä ongelmia. Esimerkiksi lopul-

lisen tarjouksen yhteydessä mahdollisesti tehtävien valumallien käyttökelpoisuus-

tiedot kulkevat liian hitaasti, vaikka selvittämiseen liittyvä prosessikuvaus onkin 

yhteisesti sovittu. Liian hitaasti kulkevan tiedon seurauksena on mahdollista, että 
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huoltotyö menee kilpailevalle yritykselle. Myös edellä mainitut purkuun liittyvät 

väärät tiedot aiheuttavat ongelmia lopullista tarjousta tehdessä. 

Tilauskäsittelyvaiheessa ajoittainen huoltonumeron myöhäinen avaaminen aiheut-

taa epätietoisuutta tuotannon edustajissa. Tuotannon haltuun toimitettavaan ja 

järjestelmästä tulostettuun huoltotilausdokumenttiin, jonka perusteella itse huolto-

työ tehdään, tulisi kirjata kaikki tuotannon toiminnassa tarvittavat tiedot aikai-

semmin mainittujen asiakastietojen, laitetietojen, vauriotietojen, kunnostustoi-

menpidetietojen sekä uusien käytettävien komponenttien lisäksi muun muassa 

koeajossa tarvittavat tiedot, jotta laitteen koeajaminen toteutettaisiin tehokkaam-

min. Itse toiminnanohjausjärjestelmän näkökulmasta ongelmia tuottaa jälleen tur-

han työn tekeminen, sillä vaurioanalyysista saadun tiedon perusteella lopulliselle 

tarjoukselle sekä tilaukselle syötettävät uudet hankittavat osat on syötettävä uudel-

leen kuormittaen jälleen huoltomyyjän toimintaa. 

Kun kunnostustoimenpiteisiin lähetetään komponentteja, niin ongelmaksi muo-

dostuu tieto niiden sijainnista. Purkuvaiheen jälkeen komponentit sijoitetaan eri 

varastoihin odottamaan kunnostukseen liittyviä toimenpiteitä, riippuen valmiin 

laitteen toimitusajasta, ja tieto niiden sijainnista on usein vain varastopaikan mää-

ränneellä henkilöllä. Ongelmia syntyy silloin, kun kyseinen henkilö ei ole paikalla 

ja häntä tuuraavan henkilön on määrä toimittaa osat alihankkijoille. Samankaltai-

nen ongelma on myös päätöksessä käyttää tietyn alihankkijan palveluita, joka pe-

rustuu vain hiljaiseen tietoon sekä aiemmin tehtyihin huoltoihin. Alihankkijoiden 

omien kuljettajien saapuessa paikalle noutamaan kunnostettavia osia ongelmiksi 

nousevat puutteellinen tieto osien noutosijainnista sekä mitkä osat liittyvät niistä 

tehtyihin ostotilauksiin. Tämä kaikki aiheuttaa turhaa selvittelyä ja muuta aikaa 

vievää toimintaa, sillä usein paikalle ilmaantuu kuljettaja, jonka pitäisi noutaa 

jotain jostain.  

Uusien hankittavien komponenttien kannalta ongelmat johtuvat pääsääntöisesti 

toiminnanohjausjärjestelmän toiminnasta. Usein komponentit saapuvat huolto- ja 

varaosakeskukseen myöhässä, jolloin huoltotoiminnan aloitus viivästyy. Toki 

myöhästymiset johtuvat usein myös toimittajien toiminnasta, mutta oman toimin-

nan kannalta erääksi tärkeäksi juurisyyksi paikannettiin järjestelmään jokaisen 
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komponentin alle määriteltävä toimitusaika, joka on aivan liian lyhyt mahdollis-

tamaan oikea-aikaisen toimituksen. Toisin sanoen järjestelmä antaa hankintaosas-

tolle liian myöhään tietoimpulssin osien tilaamiseksi, jolloin toimittajilla ei ole 

missään vaiheessa mahdollisuutta toimittaa tarvittavia osia ajoissa. 

Kun uusia osia ja kunnostettuja komponentteja saapuu vastaanotto-osastolle, niin 

aikaisemmin mainittujen ongelmien lisäksi, liittyen huoltoon saapuvan laitteen 

vastaanottamiseen, vastaanottotoimintaan sisältyy muitakin ongelmia. Ajoittain 

sähköistä vastaanottokuittausta ei kyetä tekemään, sillä saapunut tavara ja ostoti-

lausnumero eivät kohtaa keskenään. Tämä johtuu lähetteiden puutteellisesta tie-

dosta, jonka seurauksena joudutaan turhaan käyttämään aikaa tuotannon edustaji-

en sekä hankinnan välillä oikeiden lähetetietojen selvittelyyn. On myös mahdollis-

ta, että itse ostotilaus on luotu puutteellisesti pitäen sisällään väärää tietoa, joka 

johtaa samaan tilanteeseen eli vastaanottokuittausta ei kyetä suorittamaan onnis-

tuneesti. Epäonnistuneiden vastaanottokuittausten lisäksi lähetteen muut viitteet, 

kuten tavaraa vastaava huoltotilausnumero, yhteyshenkilö tai jopa lähetysosoite 

ovat mahdollisesti vääriä tai puuttuvat kokonaan, jotka aiheuttavat tuottavuuden 

alenemista. 

Kuten aikaisemmin mainittiin, varastossa työskentelevät keräilijät alkavat kerää-

mään osia, kun kaikki huollolle varatut komponentit on vastaanotto-osastolla otet-

tu vastaan. Keräilyyn liittyvä ongelma on se, että aina järjestelmässä oleva saldo 

ei täsmää hyllyssä olevaan fyysiseen saldoon. Tämä ei ole toiminnanohjausjärjes-

telmästä johtuva ongelma, vaan ongelma syntyy oman toiminnan kautta, sillä sil-

loin tällöin tieto varasto-ottojen laiminlyönnistä ei kulje materiaalivirroista vas-

taavalle henkilölle. Saldoheitot antavat väärää tietoa kyseisen hetken tilanteesta, 

jolloin tietoimpulssi keräilyn aloittamisesta annetaan väärään aikaan aiheuttaen 

työn keskeytyksen ja näin ollen keskeneräisen tuotannon kasvun. 

Suurimmat ongelmat asennusvaiheessa havaittiin koskevan virheellistä tietoa tuo-

tannon osaluetteloissa sekä teknisissä piirustuksissa, esimerkiksi osaluetteloihin 

syötetyt väärät komponentit tai teknisten piirustusten sisältämät mittavirheet. Li-

säksi ongelmalliseksi asiaksi huomattiin piirustusten ja muiden kasauksessa tarvit-

tavien dokumenttien sisältämän tiedon hidas toimittaminen tuotannon edustajien 
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ja asentajien välillä sekä se tosi seikka, että läheskään kaikkia piirustuksia ei löy-

dy järjestelmästä, vaan ne joudutaan etsimään paperiversiona tai mikrofilmeinä 

arkistoista. Nämä kaikki ongelmat aiheuttavat omalta osaltaan paljon turhaa työtä. 

Asennusvaiheeseen liittyvä hiljainen tieto ja varsinkin sen muuttaminen eksplisiit-

tiseksi nousee tässä tilanteessa oleelliseksi, sillä itse laitteen kasaan saamiseksi 

hyödynnetään tietoa, joka sijaitsee vain yksilöissä. Tämä tulee aiheuttamaan on-

gelmia tulevaisuudessa, kun mahdollinen uusi asentaja saapuu huolto- ja vara-

osakeskukseen asennustöiden pariin. Herää kysymys, miten ja kuinka tehokkaasti 

siirretään tieto ja osaaminen kokeneelta ammattilaiselta uudelle tulokkaalle. 

Tuotannonsuunnitteluun liittyvät laitekohtaiset kokonaisasennusajat ovat päivit-

tämisen tarpeessa, sillä niiden tuomat ajalliset tiedot eivät juuri kohtaa itse tehtaal-

la käytettyihin todellisiin asennusaikoihin. Tämä hankaloittaa tarkan tuotannon 

suunnittelun ja resurssien ohjaamisen. Näiden lisäksi oman vaikeusasteensa tuo 

erittäin kiireelliset ja sitä myötä kriittiset laitteet, joiden takaisin toimintakuntoon 

saattaminen on elintärkeää asiakkaan toiminnan kannalta, ja jotka sijoitetaan jo 

aloitettujen töiden väliin sekoittaen omalta osaltaan tuotannon ohjattavuutta. Toi-

saalta Karhulan huolto- ja varaosakeskuksen toiminta perustuu joustavuuteen, 

joten asiakastyytyväisyyden pitäminen korkealla vaatii tämän kaltaisia toimenpi-

teitä. 

Kun tarkastellaan lopputoimenpiteitä ja siellä syntyviä ongelmia, niin suurimmat 

ongelmat liittyvä koeajoon. Koeajoon kuuluva tiedonhallinta itsessään sujuu hy-

vin, jos kaikki testattavat tiedot (nostokorkeus, tuottoarvot ym.) on määritelty 

huoltotilauksen syöttövaiheessa, mutta siinä vaiheessa, kun koeajoa ei ole saatu 

onnistuneesti päätökseen, esiin nousee ongelmia. Esimerkiksi yhteiset pelisäännöt 

laitteelle tehtävistä säätötoimenpiteistä puuttuvat, jos asiakkaalle luvattuun pump-

pauspisteeseen ei koeajon aikana olla päästy. Nämä toimenpiteet ovat hiljaisena 

tietona muutamalla kokeneemmalla työntekijällä, joten tälläkin kertaa uusi työn-

tekijä joutuu tekemään tuottamatonta työtä erilaisten selvitystöiden muodossa. 

Siirryttäessä pumppujen ja sekoittimien korjausprosessissa eteenpäin, seuraavat 

ongelmat esiintyvät laitteen lähettämisessä. Yleisesti ottaen ongelmana ovat jo 

aiemmin havaitut väärän tiedon tuomat hankaluudet, tiedon tahmea liikkuminen 
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osapuolten välillä sekä tietoon pääsyn esteet. Esimerkiksi lähetysosoitteet ja asi-

akkaan yhteyshenkilöt ovat ajoittain vääriä tai ne puuttuvat kokonaan, tietoa liit-

tyen kuljetusyritysten valintaan, pakkaustapaan tai toimitettavan laitteen kiireelli-

syyteen pidetään omana hiljaisena tietonaan tai sitä pantataan liian kauan. Myös 

kokoustilanteisiin kutsutaan välillä vain tiettyjä henkilöitä ja ulkopuolelle jätetään 

niitä, joiden pitäisi ehdottomasti kuulua kyseiseen kokoukseen. Nämä kaikki ai-

heuttavat tilanteita, jossa joudutaan selvittämään ja etsimään tietoja ja kulutta-

maan turhaa aikaa. Toiminnanohjausjärjestelmän kannalta ongelmalliseksi asiaksi 

muodostuu tässäkin vaiheessa järjestelmän kankeus ja sopeutumattomuus tehok-

kaan työn tukemiseen, sillä kaikilla ei ole samoja oikeuksia päästä hyödyntämään 

tietovarastoja. 

Huomion arvoista on, että asiakasta varten luotavaa virallista ja lopullista huolto-

raporttia ei ole kehitetty, jossa huomioitaisiin kaikki vauriot ja niiden korjaami-

seksi tehdyt toimenpiteet, uudet käytetyt osat sekä koeajossa saadut tulokset liitty-

en pumppausarvoihin, tärinäarvoihin ynnä muihin mitattaviin arvoin. Näitä seik-

koja asiakas todella arvostaisi ja virallisen raportin laatiminen tehdyn työn jälkeen 

kuvastaisi Karhulan huolto- ja varaosakeskuksen suhtautumista ammattimaiseen 

työn tekemiseen. 

Pumppujen ja sekoittimien korjausprosessin kokonaisuutta tarkasteltaessa yhdeksi 

yllättäväksi ongelmaksi esiin nousi tiedon siirtäminen liittyen yhteisten pelisään-

töjen muuttumiseen. Kun prosessiin liittyvät toimintatavat muuttuvat, niin tieto ei 

kulje tehokkaasti kaikille. Esimerkiksi, jos varasto-ottojen tekovastuu siirtyy suu-

remmalta ryhmältä yhdelle henkilölle, niin aikaisemmin siitä vastuussa olleet 

henkilöt tekevät edellä mainittuja ottoja vielä kuukausien päästä siitä, kun päätös 

toiminnan muutoksesta on tehty. Tämän kaltaiset epätietoisuustilanteet aiheuttavat 

systemaattisuuden ja järjestelmällisyyden alenemista, mikä puolestaan aiheuttaa 

tehottomuutta toiminnassa. 

Prosessin kokonaisuuden kannalta ongelmana on myös se, että huolto- ja vara-

osakeskuksessa ei tarjota tarpeeksi koulutusta yhteisen ammattitaidon lisäämisek-

si. Esimerkiksi asentajat kokevat, että he eivät ole saaneet riittävästi mahdolli-

suuksia kehittää omia tietojaan ja taitojaan paremman työn tuottavuuden ja tulok-
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sen kannalta. Tämä johtaa tilanteeseen, joka saattaa laskea luottamusta työnteki-

jöiden sekä työnantajan välillä. Alla olevaan taulukkoon 16. on vedetty yhteen 

prosessissa havaitut ongelmakohdat jaoteltuna eri vaiheissa esiintyneisiin, omasta 

toiminnasta johtuviin sekä toiminnanohjausjärjestelmän kautta syntyneisiin on-

gelmiin. 

Taulukko 16. Havaitut ongelmakohdat. 
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7. TOIMENPITEET ONGELMAKOHTIA VARTEN 

Tutkimuksen seitsemännessä osassa luodaan suuntaviivoja lähitulevaisuudessa 

tehtäville korjaaville toimenpiteille, jotta edellisessä osassa havaitut ongelmakoh-

dat saataisiin eliminoitua tehokkaamman ja tuottavamman työn takaamiseksi. 

Huomioitavaa on, että joitain toimenpiteitä ehdittiin jo toteuttamaan tämän tutki-

muksen aikana. Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi jokaiselle pumppujen ja se-

koittimien korjausprossin vaiheille luotuja tulevaisuuden suuntaviivoja sekä jo 

toteutettuja toimenpiteitä. Kuten tutkimuksen edellisessäkin osassa, korjaavia 

toimenpiteitä tarkastellaan oman toiminnan kautta tulleiden sekä toiminnanoh-

jausjärjestelmästä syntyneiden ongelmien kautta.    

7.1 Asiakaskontaktiin liittyvät toiminnot 

Asiakkaan ilmoittamia vääriä tietoja varten, kuten esimerkiksi asiakkaan näkemys 

laitteen vaurioista ja ongelmista, toimintaympäristöstä tai asiakastiedoista, tulisi 

luoda järjestelmällinen toimintatapa, jolla pyritään ottamaan selvää asiakasta kos-

kevista lähtötiedoista. Huoltomyyjän tulisi pyrkiä kysymään oikeita kysymyksiä 

ja ikään kuin kaivaa oikeat tiedot asiakkaalta. Tätä varten tulisi rakentaa jonkin-

lainen kysymyspohja- tai lista kysyttävistä kysymyksistä, jota järjestelmällisesti 

noudattamalla aletaan luoda kuvaa asiakkaan puolella syntyneistä ongelmista liit-

tyen myöhemmin huollettavaan laitteeseen. Ajan kuluessa kysymyspohjan käyttö 

vähentyisi ja sen tuomat tiedon hankinnan rakenteet juurtuisivat huoltomyyjien 

päivittäiseen toimintaan. Asiakkaalle tulisi myös painottaa, kuinka tärkeää olisi 

tietojen täsmällisyys tehokkaan ja asiakaslähtöisen toiminnan kannalta, jotta asia-

kaspalvelua pystyttäisiin toteuttamaan kunnolla.  

Jotta kaikki oleellinen ja tärkeä tieto olisi käytettävissä, tulisi kaikki tiedot siirtää 

mahdollisimman pian niitä tarvitseville henkilöille, jotta huolto- ja varaosakes-

kuksen korjausprosessi ja siihen liittyvä toiminta pystyisi jatkumaan saumatto-

masti. Tämä on haasteellista, koska yhteen huoltotapaukseen saattaa liittyä use-

ampia henkilöitä, esimerkiksi muita myyjiä ja asiakkaan yhteyshenkilöitä, jotka 

kaikki pitävät hallussaan tietyn määrän ja mahdollisesti erilaista tietoa. Tätä var-

ten tulisi luoda tapa jokaista huollettavaa laitetta kohden, esimerkiksi sähköisen 

muistion jakaminen tai jopa alustavan kokouksen järjestäminen, joissa painotettai-
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siin ja sovittaisiin päivämäärät, jolloin kaikki tiedot olisivat selvillä ja jaettuna 

oleellisille henkilöille. 

Tähän yllä olevaan ongelmaa liittyy myös vahvasti tiedon kumuloituvuus, mikä 

tarkoittaa kaikkien tietojen keräämistä sekä varastoimista yhteen paikkaan. Tämän 

tietovaraston tulisi olla yhteisesti sovittu paikka, esimerkiksi toiminnanohjausjär-

jestelmään ensimmäisenä luotava huoltoilmoitus, johon tietoa olisi helppo varas-

toida, ja josta se olisi myös helposti löydettävissä sekä näin ollen tehokkaasti hyö-

dynnettävissä. Tiedon kumuloituvuuden parantamista sekä myös edellä mainitun 

kaiken oleellisen tiedon siirtämisen tehostamista varten tulisi luoda oma prosessi-

kuvaus tai tarkentaa aikaisemmin luotua, jotta ongelmia ei syntyisi tämän kaltai-

sissa tilanteissa. 

Huoltodokumentin tarjoamia suppeita tiedonsiirtomahdollisuuksia varten aloitet-

tiin työryhmän kanssa pohdinta liittyen tietoihin, joita dokumentin tulisi pitää si-

sällään korjausprosessin alkuvaiheessa, jotta kaikki oleellinen tieto välittyisi tuo-

tannon edustajille valmistelutoimenpiteiden näkökulmasta. Tämä mielessä pitäen 

päädyttiin ratkaisuun, jonka perusteella kyettiin luomaan uusi informatiivisempi ja 

järkeistetympi huoltodokumentti. Uudistettu huoltodokumentti huomioi enemmän 

huoltoon lähetettyä laitetta välittäen sen avulla alustavaa tietoa laitteessa tapahtu-

neista vaurioista sekä sen kriittisyydestä. Uudistettu huoltodokumentti tarjoaa 

myös enemmän tilaa merkitä muita huomion arvoisia tietoja, jotka helpottavat 

tuotannon henkilökuntaa työskentelemään tehokkaammin. 

Yllättävän ja esiin nousseen ongelman kannalta, liittyen Sulzerin Internet sivuihin, 

tulisi perustaa työryhmä tutkimaan ja sitä kautta kehittämään sekavia ja alhaista 

informaatioarvoa tuottavia sivuja enemmän asiakaslähtöisemmäksi. Työryhmän 

tulisi pitää mielessä tiedon löytämisen ja sen hyödyntämisen merkitys yritysten 

kilpailuedun kannalta tämän päivän markkinoilla, sillä tällä hetkellä esimerkiksi 

huolto- ja varaosakeskuksen yhteystietojen löytäminen on melko hankalaa. Inter-

net sivujen tulisi olla sellaisia, että asiakkaan huoltotarpeen syntyessä hänellä olisi 

mahdollisuus parilla klikkauksella löytää Karhulan huolto- ja varaosakeskuksen 

tarjoamat palvelut, minkälaisia laitteita siellä huolletaan sekä keihin voi ottaa yh-

teyttä. Sivuja kehitettäessä referensseiksi voisi valita muutaman kilpailevan yri-
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tyksen kotisivut, jotka ovat varsin selkeitä ja informaatiota tuottavia ja näin ollen 

asiakasta enemmän palvelevia.      

Toiminnanohjausjärjestelmän kankeus vaikuttaa kaikkiin järjestelmästä syntynei-

siin tieto-ongelmiin, johon kuuluu esimerkiksi tuottamatonta työtä aiheuttava tie-

tojen moninkertainen syöttäminen. Korjaavana toimenpiteenä kehitystiimin ja IT- 

asiantuntijoiden tulisi järkeistää asiakaskontaktiin liittyvää järjestelmän käyttöä ja 

luoda kehittyneempi toimintamalli, jolla alustavan tarjouksen ja sitä seuraavien 

vaiheiden (lopullinen tarjous ja lopullinen tilaus) tekeminen helpottuisi. Jotta toi-

minnanohjausjärjestelmän kankeutta saataisiin vielä enemmän kehitettyä jousta-

vampaan suuntaan, niin kehitystiimin tulisi jatkossa keskittyä esimerkiksi paran-

tamaan mahdollisuutta muokata syöttötietoja tallentamisen jälkeen. Tämä vähen-

täisi turhan työn tekemistä koko prosessin aikana. Lisäksi toiminnanohjausjärjes-

telmään integroidun tietojärjestelmän siistiminen olisi tarpeellista, jossa karsittai-

siin kaikki vanhentuneet ja väärät tiedot pois, jolloin esimerkiksi uuden työnteki-

jän saapuessa ei ilmenisi epäselviä tilanteita tietojen käytettävyydessä.     

7.2 Huoltoon saapuvan laitteen vastaanottaminen 

Vastaanotossa esiintyvän epätietoisuuden ja siitä johtuvan turhan työn vähentämi-

seksi tulisi luoda toimintamalli, jolla pyrittäisiin torjumaan edellä mainitut ongel-

mat etukäteen. Yhtenä ratkaisuna voisi olla valmiiksi rakennettu lähetepohja, joka 

lähetettäisiin sähköisesti asiakkaalle, joka puolestaan täyttäisi lähetteen vaatimat 

tietoalueet ja kiinnittäisi sen laitteeseen ennen laitteen toimittamista huoltokes-

kukseen. Lähetepohjan tietoalueisiin kuuluisivat asiakasyrityksen nimi, asiakkaan 

yhteystiedot ja toivottu toimitusaika. Huoltomyyjä voisi täyttää lähetepohjaan 

valmiiksi laitetyypin ja sen sarjanumeron, sekä oman nimensä Sulzerin yhteys-

henkilöksi. Tällä tavoin vastaanotto-osaston henkilökunnan selvittelytyöhön käyt-

tämä aika vähentyisi sekä tieto laitteen seuraavasta sijoituspaikasta selventyisi 

mahdollisen kiireellisen toimitusajan perusteella. 

Toinen toimenpide ennakoivan tiedon tarjoamiseen sekä tuottamattoman työn 

vähentämiseen on yhdessä työryhmän kanssa laadittu dokumentti, johon huolto-

myyjä täyttää alustavat tiedot koskien mahdollisesti avattua huoltonumeroa, asia-

kasta, hänen tilausnumeroaan ja laitteen positiota, pumpputyyppiä sekä sen sarja-
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numeroa, jonka jälkeen dokumentti tallennetaan yhteisesti sovittuun kansioon, 

johon kaikilla tietoa tarvitsevilla henkilöillä on pääsy. Ideana tässä on se, että do-

kumentissa olevaa tietoa kumuloidaan täydentäen tietoa sitä mukaan, kun ne ovat 

selvillä. Laitteen saapuessa huoltokeskukseen vastaanottajat merkitsevät doku-

menttiin oikean saapumispäivän ja ottavat laitteesta kuvan, joka tallennetaan tie-

tokoneelle. Kuva lisätään dokumenttiin painamalla ”Lisää kuva”- painiketta, jol-

loin tietokoneen näytölle avautuu automaattisesti kansio, josta tallennettu kuva 

haetaan. 

Kun tiedetään mihin varastoon ja varsinkin mihin hyllyyn laite siirretään, niin 

oikea varastopaikka merkitään dokumenttiin vastaanottajien toimesta sille tarkoi-

tettuun kohtaan. Tämä edellyttää jokaisen huolto- ja varaosakeskuksen vieressä 

sijaitsevan ulkovaraston ja hyllyn hyllypaikkojen identifioimista, jotta laite olisi 

myöhemmin löydettävissä mahdollisimman helposti. Kun huoltotyöt on saatu 

päätökseen, niin dokumenttiin lisätään kuva valmiiksi huolletusta laitteesta. Tässä 

vaiheessa kuvan lisää esimerkiksi tuotannon esimies tai muu vastaava. Kuvien 

tarkoituksena on osoittaa missä kunnossa laite saapui huoltokeskukseen ja mitä 

osia siihen oli asennettu ja vastaavasti missä kunnossa laite oli lähetyshetkellä. 

Tämän kaltaiset tiedot saattavat helpottaa tutkintaa, jos esimerkiksi kuljetusten 

aikana esiintyy joitain ongelmia. Huomioitavaa on, että tämän tyyppistä doku-

menttia voidaan hyödyntää myös esimerkiksi asiakkaalle lähetettävässä lopulli-

sessa huoltoraportissa. Alla olevassa kuvassa 10. on nähtävissä yksinkertainen 

kuvaus tukiprosessista liittyen dokumentin täydentämiseen koko korjausprosessin 

aikana. 

Kuva 10. Tietoa tuottavan dokumentin ylläpidon prosessikuvaus. 
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7.3 Laitteen purku, lopullinen tarjous sekä tilaus 

Laitteen purkuvaiheeseen liittyviin ongelmiin korjaavat toimenpiteet keskittyvät 

purkuraportin uudistamiseen, sillä nykyisellä purkuraportilla on suuri vaikutus 

purussa tehtäviin toimintoihin. Tällä hetkellä vaurioituneita osia jää liian paljon 

huomioimatta, mikä johtuu pitkälti purkuraportin rakenteesta, jota seuraamalla 

käyttökelvottomia ja kunnostuskelpoisia komponentteja huomioidaan. Tietysti 

myös purkajan huolellisuuden ja järjestelmällisyyden lisäämisellä parannettaisiin 

selvästi vaurioanalyysin laatimista, mutta kun purkuraporttia kehitetään eteenpäin 

ikään kuin ohjaamaan purussa tapahtuvia toimintoja, laitteen purusta saadaan sys-

temaattisempaa, jota kautta on mahdollista saada kattavampi ja kokonaisvaltai-

sempi vaurioanalyysi. 

Uudistettua purkuraporttia kehitettäessä kehitystiimin tulisi luoda jokaiselle laite-

tyypille oma raporttipohja, sillä huolto- ja varaosakeskuksen huollettavien laittei-

den listaan kuuluu monia erilaisia tyyppejä, joiden rakenteet ja komponentit poik-

keavat toisistaan enemmän tai vähemmän. Näin ollen jokaiselle laitetyypille tulisi 

luoda yksilöity purkuraportti, joka on jaettu rakenteellisesti pienempiin yksikköi-

hin, esimerkiksi laakerointiyksikköön, hydrauliseen yksikköön sekä tiivistysyk-

sikköön ja niin edelleen. Nämä yksiköt puolestaan tulisi jakaa esimerkiksi osanu-

meroittain, jolloin kaikki komponentit kyettäisiin huomioimaan. Yhdeksi kritee-

riksi purkuraportin uudistamisessa tulisi ottaa huomioon raportin täyttämisen 

helppous eli laitetta purettaessa asentaja merkitsisi raporttiin vain oikeaan kohtaan 

rastin, jos komponentti on kunnossa, kunnostettavissa tai käyttökelvoton. Lisäksi 

raportissa tulisi olla kohta, johon on mahdollista merkitä tarpeen vaatiessa kom-

ponenttien mittoja. 

Vaikka valumallien kuntotiedusteluun on luotu oma prosessinsa ja asiasta on pi-

detty kokouksia, niin silti tiedon siirtyminen toimijoiden välillä on liian hidasta. 

Tämän takia prosessin kulkua tulisi tarkentaa sekä istua yhdessä alas miettimään 

miksi prosessi ei etene niin tehokkaasti, kun se suunniteltiin. Jokaiselle toimijalle 

tulisi painottaa valumallien kunnon ja käytettävyyden tärkeys liittyen huoltojen 

kustannuksiin sekä toimitusaikaan, sillä yleensä uusien valumallien valmistami-

nen on erittäin aikaa vievää ja kallista, jotka alentavat katteita ja venyttävät lait-
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teen toimitusta, jos tilauksen tultua huomataan, että mallit ovat käyttökelvottomia. 

Toisin sanoen valumallien kuntotiedusteluprosessia tulisi hioa niin kauan, jotta 

tämän tärkeän tukiprosessin tehokkuus saataisiin nostettua vaaditulle tasolle. 

Järjestelmän näkökulmasta alustavan tarjouksen teon aikana mainittiin tietojen 

uudelleen syöttämisestä aiheutuva turha työ. Myös lopullisen tarjouksen sekä tila-

uksen teon aikana voidaan havaita tämä ongelma. Tämän takia myös prosessin 

tässä vaiheessa korjaavana toimenpiteenä tulisi kehittää järjestelmään liittyvää 

toimintaa, jonka seurauksena kyettäisiin tehostamaan ja lisäämään tuottavan työn 

osuutta. Kaikki tarvittavat tiedot tulisi syöttää vain kerran, joten tilauksen tultua 

esimerkiksi uudet syötetyt osat vain vapautettaisiin helposti tarjoukselta hankinta-

osaston tilattavaksi, eikä niitä näin ollen tarvitsisi syöttää uudelleen tilaukselle. 

Tämän lisäksi tulisi tarkastella mahdollisuutta linkittää huoltotilaus tuotannon 

työkortteihin, jossa eri kunnostustoimenpiteisiin liittyviä operaatioita kuitattaisiin 

sähköisesti tehdyiksi sitä mukaan, kun ne oikeasti valmistuvat. Tämä vaikuttaisi 

positiivisesti tiedon keräämiseen, esimerkiksi tuotannon läpimenoaikoihin ja sitä 

kautta toiminnan analysointiin ja päätöksentekoon.   

7.4 Vioittuneiden osien kunnostus ja uusien osien hankinta 

Tiedonhallinnan näkökulmasta kunnostettavien osien lähettäminen alihankkijoille 

olisi tehokkaampaa, jos tieto kunnostettavien osien sijainnista siirtyisi kaikille. 

Tämä edellyttäisi kaikkien huollettavaan laitteeseen kuuluvien, niin käyttökelpois-

ten kuin kunnostettavienkin osien säilyttämistä vain yhdessä paikassa, jotta ne 

olisivat mahdollisimman helposti löydettävissä ja siirrettävissä toimenpiteisiin. 

Tämä mielessä pitäen tehtiin korjaavat toimenpiteet, jonka aikana huollon osille 

luotiin omat lavapaikat, jonne ne siirretään purkutoiminnan jälkeen. Lavat maalat-

tiin siniseksi, jonka tarkoituksena on välittää visuaalisesti tietoa niiden kuuluvan 

vain huollettavien laitteiden osille. Suurempia kappaleita on luonnollisesti mahdo-

tonta säilyttää samoilla lavoilla, joten purun jälkeen ne siirretään ulkoiseen varas-

tohalliin tai ulkohyllyyn. Jotta suuremmatkin kappaleet löydettäisiin yhtä helposti, 

niin sinisille huoltolavoille sijoitetaan yksinkertainen dokumentti, jossa ilmoite-

taan suurempien kappaleiden ulkoinen sijainti aikaisemmin identifioitujen uusien 
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hyllypaikkojen mukaan. Alla on kuva 11., joka havainnollistaa uusia sinisiksi 

maalattuja huoltolavoja. 

Kuva 11. Huollon osille tarkoitetut siniset lavat. 

Jotta komponenttien kunnostustoimenpiteisiin lähettämisen kokonaistukiprosessi 

saataisiin tehokkaammaksi, niin myös alihankkijoiden omien kuljetusten käyttä-

miseen liittyviä korjaavia toimenpiteitä tulisi toteuttaa. Ensimmäiseksi, alihankki-

joiden tulisi tietää mitä heiltä on ostettu eli mitä heidän tulisi noutaa ja mikä on 

noudettavien osien huoltotilausnumero. Tämä tarkoittaa alihankkijoiden puolella 

tapahtuvaa tiedon siirtämisen kehittämistä. Toiseksi, pumppujen ja sekoittimien 

korjausprosessin kehitystiimin tulisi luoda noudettaville osille selkeästi määritetty 

noutopaikka, johon sijoitetaan tunnistuksen helpottamiseksi oikeilla tiedoilla va-

rustetut kunnostettavat osat. Tämä tarkoittaa osien merkkaamista oikealla huolto-

tilausnumerolla sekä tiedolla mistä osasta on kysymys. Seuraavassa kuvassa 12. 

on kuvattu paranneltu tukiprosessi, jossa osia lähetetään tehokkaammin alihankki-

joille kunnostukseen. 
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Kuva 12. Prosessikuvaus osien lähettämisestä kunnostukseen. 

Kuten aikaisemmin mainittiin, oikean alihankkijan valinta osien kunnostustyön 

tekijäksi perustuu hiljaiseen tietoon alihankkijoiden käytössä olevista koneista 

sekä ammattitaidosta. Jotta tämä hiljainen tieto saataisiin kaikkien käytettäväksi, 

tulisi huolto- ja varaosakeskuksessa laatia eksplisiittistä tietoa sisältävä tietokanta, 

jossa alihankkijoiden käytössä olevat koneet sekä taidot olisivat kodifioitu. Tämän 

lisäksi tietokannan tulisi pitää sisällään historiatietoja siitä, minkälaisia töitä on 

teetetty yleisimmin käytetyillä alihankkijoilla. Tämä helpottaisi tähän vaiheeseen 

liittyvien avainhenkilöiden poissa ollessa muiden henkilöiden päätöksentekoa 

hyödyntää tehokkaasti oikeita ulkoistettuja palveluita. 

Toiminnanohjausjärjestelmän kannalta korjaavat toimenpiteet liittyvät uusien osi-

en hankintaan. Ongelmaksi havaittiin järjestelmään väärin määritetyt komponent-

tikohtaiset toimitusajat, jonka seurauksena tietoimpulssi siirtyi hankintaosastolle 

liian myöhään. Korjaavat toimenpiteet tehtiin jo tämän tutkimuksen aikana. En-

simmäiseksi järjestelmästä paikannettiin komponentit, joille oli määritelty väärä 

toimitusaika. Tämän jälkeen IT-asiantuntijoiden avulla komponenteille määritel-

tiin uudet toimitusajat, jotka syötettiin järjestelmään. Viimeiseksi tehtyjä toimen-

piteitä testattiin tietyn ajanjakson verran, jolloin huomattiin, että tärkeä tietoim-

pulssi uusien osien hankkimisesta siirtyi huomattavasti nopeammin mahdollistaen 

hankintatoimenpiteiden tekemisen oikeaan aikaan ja näin ollen uusia komponent-

teja alkoi saapua huolto- ja varaosakeskukseen oikeaan aikaan. 
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7.5 Osien vastaanotto, keräily ja laitteen kasaus 

Vastaanottotoimintaan liittyviä ja lähitulevaisuudessa tehtäviä korjaavia toimenpi-

teitä ovat tavaroiden vastaanottamisen vaikeuden vähentäminen. Tämä tarkoittaa 

sitä, että tietojen oikeellisuuden sekä siirtämisen tärkeyttä eri toimijoiden välillä 

tulisi painottaa. Tähän tarvitaan myös hankkijoiden apua, sillä he ovat niitä, jotka 

kommunikoivat toimittajien kanssa. Pumppujen ja sekoittimien korjausprosessin 

kehitystiimin ja hankkijoiden edustajien tulisi istua alas miettimään toimenpiteitä, 

jotta saapuva tavara ja sitä vastaavat lähetetiedot kohtaisivat, sillä vastaanottokuit-

tausta ei voida tehdä, jos tavaran mukana esimerkiksi viitataan väärään ostotilauk-

seen tai sitä ei ole ollenkaan. Tämä tietysti vaikuttaa paljon toimittajien omien 

prosessien kehittämiseen, mutta sen avulla yhteistyötä pystytään parantamaan. 

Keräilyn jälkeiset varasto-otot ovat tärkeässä roolissa, sillä niiden toteuttamisen 

avulla kyetään vastaanottamaan reaaliaikaista ja oikeaa tietoa varastossa olevista 

komponenttien lukumääristä. Myös tässä ongelmassa tulisi painottaa tietojen tär-

keyttä, sillä kun oikeat lukumäärät ovat tiedossa, niin tuotantoa kyetään tältä osin 

ohjaamaan oikein. Tämän takia varastohenkilökunnan ja asentajien lähimpien 

esimiesten tulisi järjestää omille työntekijöilleen kokous, jossa tiedotettaisiin mitä 

varten ottoja tehdään, kuka on niiden vastuuhenkilö ja varsinkin kuinka tärkeää on 

pitää järjestelmän ja hyllyn fyysinen saldo yhtenäisenä ja ajan tasalla. Viikonlop-

puisin käytetyistä osista tulisi siirtää tieto vastuuhenkilölle heti seuraavana arki-

päivänä, jotta mahdolliset varastotäydennystilaukset saataisiin mahdollisimman 

nopeasti etenemään. Jotta tieto saadaan nopeammin kulkemaan, tulisi tätä varten 

räätälöidä dokumentti, jota jaetaan kaikille tehtaalla työskenteleville työntekijöil-

le. Dokumenttiin merkitään komponentin koodi ja käytetty määrä, jonka jälkeen 

se jätetään varasto-otoista vastuussa olevan henkilön työpöydälle tai postilokeroon 

heti, kun komponentit ovat fyysisesti otettu hyllystä. 

Eräs tärkeimmistä korjaavista toimenpiteistä prosessin kehittämisessä on elimi-

noida tuotannon osaluetteloissa sekä teknisissä piirustuksissa olevat virheet. So-

vellussuunnittelijoiden tulisi huomioida mahdollisesti muuttuneet rakenteet hyvis-

sä ajoin, jotta vääriä osia ei syötettäisi osaluetteloon. Hyvin usein osaluetteloiden 

virheet ovat inhimillisiä, mutta järjestelmällisellä toiminnalla ne saadaan vähitel-
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len karsittua pois. Ehkä vielä suurempi tarve korjaavilla toimenpiteillä on teknis-

ten piirustusten sisältämillä mittavirheillä. Koneistuksiin käytettäviä piirustuksia 

hyödyntää oman tuotannon henkilökunnan lisäksi myös alihankkijat, joten vääris-

tä mitoista johtuneet uudelleen tekemiset ja siitä aiheutuneet kustannukset kaksin-

kertaistuvat. Tämän takia virheellisiä piirustuksia tulisi alkaa kirjata ylös ja sitä 

kautta paikantamaan mihin laitetyyppeihin virheet yleensä liittyvät sekä vähitellen 

tekemään muokkauksia kuviin. Tämä on erittäin haasteellista, sillä piirustuksia on 

valtava määrä, mutta pitkäjänteisellä työllä tähän saadaan positiivista muutosta.  

Toiminnan parantamiseksi ja virheiden vähentämiseksi huolto- ja varaosakeskuk-

sessa tulisi myös ottaa käyttöön alihankkijareklamaatioiden lisäksi sisäinen vir-

heilmoitus- menetelmä, jonka avulla muun muassa näihin kahteen edellisen kap-

paleen ongelmiin kyettäisiin vastaamaan. Aina kun huomataan virheen tapahtu-

neen, kirjataan se ylös virheilmoitukseen, tehdään korjaavat toimenpiteet sekä 

käydään virheet ja tehdyt toimenpiteet läpi kerran viikossa. Tärkeää tässä on pa-

lautteen antaminen tehdyistä toimenpiteistä ilmoituksen tekijälle, koska se moti-

voi henkilöstöä tekemään lisää ilmoituksia. Jos palautetta tehdyistä toimenpiteistä 

ei anneta, niin tehtaalla saattaa syntyä olettamus, että huolto- ja varaosakeskukses-

sa ei olla kovinkaan innokkaita parantamaan omaa toimintaa. 

Mitä tulee asennuksessa käytettävien tietoja sisältävien dokumenttien jakamisen 

hitauteen, on tuotannosta vastaavien henkilöiden muutettava toimintatapaansa ja 

omaksuttava malli, jossa heti työnjaon yhteydessä asennuspaikalle toimitetaan 

kaikki tarvittava tieto, mikä mahdollistaa työn sujuvan etenemisen. Toinen selke-

ästi asennusvaiheeseen liittyvä korjaava toimenpide on tarkastella mahdollisuutta 

muuttaa asennuksessa hyödynnettävä hiljainen tieto eksplisiittiseen muotoon, mi-

kä tarjoaisi mahdollisuuden siirtää laitetyypeittäin jaetut parhaat toimintatavat 

uusille asentajille. Tämä helpottaisi uuden asentajan osaamisen kehittymistä, jota 

kautta siirtyminen haastavampien laitteiden pariin sujuisi nopeammin. 

Vaikka laitekohtaiset asennusajat ovatkin määritelty yhteistyössä asentajien kans-

sa, niin niitä tulisi tarkastella uudelleen, jotta tuotannonohjausta kyettäisiin toteut-

tamaan kunnolla. Tulevaisuudessa tehtävänä toimenpiteenä tulisi paneutua tar-

kemmin tehtaalla toteutuneisiin asennusaikoihin esimerkiksi kirjaamalla niitä ylös 
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laitekohtaisesti ja käyttämällä näin ollen tätä uutta luotua tietoa hyödyksi ohjeelli-

sia asennusaikoja tarkennettaessa. Tämä vaikuttaisi positiivisesti esimerkiksi viik-

kokohtaisen työmäärän suunnitteluun. Lisäksi jo tämän tutkimuksen aikana toteu-

tettiin toinen korjaava toimenpide, joka auttaa tuotannon seuraamisessa. Tehtaan 

puolelle luotiin visuaalinen tuotannonohjaustaulu jo käytössä olleen resurssioh-

jaustaulukon tueksi, jonka ideana on pitää tuotannosta vastaavat henkilöt ajan ta-

salla huoltojen etenemisessä. Taulun ensimmäiselle vaakariville merkittiin nor-

maalissa huoltotoiminnassa käytetyt operaatiot ja ensimmäiselle pystyjonolle jo-

kaiselle laitteelle kuuluvat huoltonumerot ja laitteen tyyppi. Taulua hyödynnetään 

siten, että siihen merkitään missä tarvittavat operaatiot tehdään, milloin niiden 

tulisi olla valmiit, milloin asennuksen tulisi alkaa ja mikä on toimituspäivä, jolloin 

laite tulisi toimittaa. Kun laitteeseen liittyvä operaatio on suoritettu, sen päälle 

merkitään rasti punaisella värillä. Alla oleva kuva 13. tarkentaa taulua ja sen mah-

dollisuuksia. 

Kuva 13. Tehtaalle luotu tuotannonohjaustaulu. 

Toiminnanohjausjärjestelmään liittyvä korjaava toimenpide koskee piirustuksia, 

joita ei ole saatavilla järjestelmästä. Tämä pitäisi hoitaa ensimmäisenä alta pois, 

sillä jos kuvia ei ole, niin töitä ei voida tehdä. Tähän tarvitaan myös reilusti tuote-

kehitysosaston tukea, sillä siellä piirretään suurin osa tuotannossa käytetyistä pii-

rustuksista. Piirustuksia tulisi piirtää järjestelmällisesti sitä mukaan, kun niiden 

saatavuudessa ilmenee ongelmia. Myös tämä on pidemmällä aikavälillä tehtävää 

toimintaa, mutta kun piirustukset ja niiden sisältämä tieto tehdään helposti saata-

vaksi, niin siitä saadut edut ovat suuria.      
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7.6 Lopputoimenpiteet 

Lopputoimenpiteisiin liittyvä korjaava toimenpide koskee ongelmaa, joka ilme-

nee, kun koeajettava pumppu ei läpäise testin aikana sille määriteltyjä ominai-

suuksia. Tähän tilanteeseen tulisi luoda toimintaa ohjaavat kodifioidut tiedot ja 

pelisäännöt, jotka kertovat selkeästi minkälaisia muutostöitä laitteeseen pitää teh-

dä, jotta seuraava koeajo saataisiin onnistuneesti suoritettua. Voi olla tilanne, jos-

sa tehtaalla on vain kokematon asentaja sekä tuotannon edustaja, joilla ei ole riit-

tävää tietoa tai taitoa tämän kyseisen ongelman korjaamiseksi. Tietojen tulisi pitää 

sisällään kaikki vaihtoehdot, jotka ovat vaikuttaneet koeajon epäonnistumiseen, 

kuten esimerkiksi liian pieni pumppausmäärä eli tuottoarvo, liian matala nosto-

korkeus tai pumpun liiallinen tehonkulutus, ja näitä vastaavat laitteeseen tehtävät 

korjaavat muutostyöt. 

7.7 Pakkaus, lähetys ja laskutus 

Puutteelliset tiedot hankaloittavat kuljetusjärjestelijöiden työtä, jotka aiheuttavat 

tuottamatonta työtä. Tämän takia laivausosaston esimiehen sekä kuljetusjärjesteli-

jöiden tulisi yhdessä miettiä toimintasuunnitelma, jolla tiedon oikeellisuutta sekä 

sen hallintaa pyritään lisäämään. Monesti tietoja lähetysosoitteista, rahdeista, pak-

kaustyypeistä sekä asiakkaan puolen yhteystiedoista hallitaan ulkoisen osapuolen, 

esimerkiksi asiakkaan tai jonkin kuljetusyrityksen toimesta, joten on tärkeää, että 

yhteistyö eri toimijoiden välillä on saumatonta. Oikea aikaisen sekä täsmällisen 

tiedon merkitystä varsinkin kehitettävän prosessin ulkopuolisten osapuolten koh-

dalla tulisi painottaa, sillä yhteiskumppaneiden rooli laivaus vaiheessa on merkit-

tävä, ja jos siellä ei operoida toivotulla tavalla, niin se vaikuttaa huomattavasti 

korjausprosessin suorituskykyyn. 

Lisäksi kehitettävän prosessin sisällä tapahtuvaan tiedonhallintaan tulisi kiinnittää 

huomiota, sillä jos oleellista tietoa ei siirretä kaikkien kuljetusjärjestelijöiden vä-

lillä, niin epäselvyys yhteisestä toiminnasta lisääntyy. Oleelliseen tietoon tässä 

tapauksessa kuuluu esimerkiksi lähetysosastoon liittyvät kehityssuunnitelmat sekä 

yhteisestä toiminnasta sovitut yleiset asiat. Tämän takia lähetysosaston tulisi miet-

tiä yhteisiä pelisääntöjä, joilla oikea tieto saataisiin kulkeutumaan kaikkien lähe-

tyksien parissa työskentelevien henkilöiden välillä. Tämä mahdollistaisi tehok-
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kaamman sekä tiedostuneemman toiminnan, jotka puolestaan edes auttaisivat mu-

kavamman työympäristön luomisessa. 

Toiminnanohjausjärjestelmän kannalta lähetysosaston tulisi lähitulevaisuudessa 

keskittyä järjestelmän käyttöoikeuksiin, sillä tällä hetkellä kaikilla ei ole samoja 

käyttöoikeuksia päästä hyödyntämään järjestelmän tarjoamia työkaluja. Tämän 

takia lähetysosaston esimiehen tulisi selvittää mitä kaikkia järjestelmän osa-

alueita tarvitaan, jotta lähetystoimintaa pystyttäisiin tehokkaasti toteuttamaan ja 

hoitaa yhteistyössä IT-osaston kanssa kaikille työntekijöilleen samantasoiset oi-

keudet maksimaalisen tehon saavuttamiseksi. 

Kun huollettu laite on lähetetty matkaan, niin huolto- ja varaosakeskuksen huol-

tomyyjien olisi kyettävä tarjoamaan asiakkaalle virallinen sekä kattavasti tietoa 

sisältävä huoltoraportti, joka vetäisi yhteen huollon aikana havaitut vauriot, tehdyt 

toiminnot ja käytetyt materiaalit. Huoltoraportissa tulisi hyödyntää laitteen saa-

pumisesta asti ylläpidettyä dokumenttia, johon on liitetty kuvat laitteesta ennen ja 

jälkeen huoltoa sekä uudistettua purkuraporttia, joka sisältää laitteesta laaditun 

vaurioanalyysin. Näiden lisäksi huoltoraportin tulisi sisältää laitteen tietojen lisäk-

si tiedot käytetyistä uusista osista sekä kunnostustoimenpiteistä, jotta asiakkaalla 

olisi selkeä käsitys mistä huollon kustannukset ovat syntyneet. Raporttiin olisi 

tärkeää lisätä myös koeajosta saatu data, jotta kyettäisiin osoittamaan laitteen toi-

mivan parhaalla mahdollisella tavalla. 

Oleellista huoltoraporttia suunniteltaessa on se, että sen täyttäminen olisi mahdol-

lisimman vaivatonta. Raporttiin lisättävät liitetiedostot tulisi pystyä lisäämään 

helposti, jotta raportin laatiminen ei veisi kovinkaan paljon aikaa, sillä huoltomyy-

jät tulevat jatkossa tekemään monia raportteja kuukautta kohden. Lisäksi raportin 

virallinen ulkoasu antaisi hyvän kuvan huolto- ja varaosakeskuksen ammattimai-

suudesta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta, jotka toimivat perustana asiakkaan pal-

velemisessa. 

Pumppujen ja sekoittimien korjausprosessin kokonaisuuteen liittyviä ongelmakoh-

tia tarkasteltaessa tulisi luoda korjaavia toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään 

yleistä epätietoisuutta yhteisten pelisääntöjen ja toimintatapojen muuttuessa. Jos 
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jokin totuttu toimintamalli muuttuu, niin tieto siitä tulisi siirtyä kaikille mahdolli-

simman pian, jotta kaikki toimisivat saman mallin mukaisesti. Tietoa muuttuneista 

toimintamalleista tulisi siirtää esimerkiksi erilaisissa yhteisissä palavereissa tai 

esimiesten kautta normaalin työpäivän aikana. Tämä vaikuttaisi tehokkaan työn 

tekemisen lisäksi myös luottamuksen kasvuun esimiesten ja työntekijöiden välillä, 

eikä kenellekään tulisi välinpitämättömyyden tunne esimiesten toiminnasta alaisi-

aan kohtaan. 

Luottamuksen kasvuun tuottavamman työn ohella vaikuttaisi myös henkilöstön 

parempi mahdollisuus kehittää omia tietojaan ja taitojaan, joten työnantajan tulisi 

jatkossa tarjota koulutusta esimerkiksi silloin, kun laitteisiin tehdään suurempia 

muutoksia tai kun huollettavaksi saapuu entuudestaan täysin tuntematon laite. 

Koulutustarpeiden tunnistamiseen tulisi lähitulevaisuudessa keskittyä, joten esi-

merkiksi osaamismatriisin kehittäminen sekä sen tehokkaampi hyödyntäminen 

olisi eräs mahdollisuus kasvattaa työntekijöiden tietämystä sekä ammattitaitoa ja 

samalla lisätä näin ollen yrityksen tärkeää aineetonta pääomaa.         
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8. TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 

Tutkimuksen kahdeksannessa osassa tarkastellaan työn keskeisiä tuloksia sekä 

niiden merkitystä kohdeyrityksen kannalta. Tutkitaan myös, kuinka tutkimuksen 

alussa asetetut tavoitteet täyttyivät. Lisäksi pohditaan sitä, kuinka tutkimuksen 

edetessä luotuihin pää- ja alatutkimuskysymyksiin kyettiin vastaamaan. Tämän 

jälkeen arvioidaan saavutettuja tuloksia sekä niiden luotettavuutta. Lopuksi kirja-

taan jatkotoimenpiteet sekä suositukset, joita tämän tutkimuksen jälkeen tulisi 

toteuttaa.        

8.1 Työn keskeiset tulokset 

Työn keskeisinä tuloksina kyettiin kerätyn aineiston avulla havaitsemaan pump-

pujen ja sekoittimien korjausprosessissa olevia tiedonhallinnan ongelmakohtia 

sekä sitä kautta luomaan suuntaviivoja tulevaisuudessa tehtäville korjaaville toi-

menpiteille, joiden avulla tiedonhallintaa kyetään jatkossa tehostamaan. Samalla 

joitain pienempiä korjaavia toimenpiteitä oli jo mahdollista toteuttaa tämän tutki-

muksen aikana, jotka ovat omalta osaltaan osoittautuneet onnistuneiksi ratkaisuik-

si. Suuntaviivat korjaaville toimenpiteille liittyivät vahvasti yhteisten toimintamal-

lien muuttamiseen tai luomiseen ja niiden systemaattiseen noudattamiseen, tietoa 

tarjoavien dokumenttien parantamiseen, pienempien tukiprosessien yksinkertais-

tamiseen sekä toiminnanohjausjärjestelmän joustavuuden parantamiseen. 

Tutkimuksen alussa asetetut tavoitteet täyttyivät, sillä tutkimuksen tuloksena kyet-

tiin tehostamaan sekä kehittämään korjausprosessia luomalla suunnat, joiden avul-

la on mahdollista järkeistää tietoon liittyviä toimintoja sekä tukiprosesseja, joissa 

turhaa ja tuottamatonta työtä vähennetään. Karhulan huolto- ja varaosakeskukselle 

luotujen suuntaa antavien korjaustoimenpiteiden ansiosta sillä on nyt mahdolli-

suus jatkossa työskennellä tuottavammin ja tehokkaammin ilman väärän tiedon 

tuomia ongelmia, tiedon hitaan liikkumisen kautta tulleita keskeytyksiä tai tiedon 

kumuloitumattomuudesta johtuvaa epätietoisuutta. 

Alussa luotuihin pää- ja alatutkimuskysymyksiin kyettiin vastaamaan tutkimuksen 

edetessä. Päätutkimuskysymys oli: Miten korjausprosessia kyetään kehittämään 

tietojohtamisen avulla? Ottamalla mukaan tietojohtamiseen oleellisesti kuuluvan 

liikkeenjohdollisen lähestymistavan sekä tietoteknisen lähestymistavan ja tarkas-
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telemalla näiden tarjoamia viitekehyksiä, oli mahdollista luoda korjaavia toimen-

piteitä tiedon jakamisen, varastoinnin, saatavuuden sekä oikeellisuuden osalta 

oman prosessin sisällä olevan toiminnan kautta sekä huomioiden tietotekniikka 

tehokkaan työn tukena ja sen mahdollistajana. Nämä kaikki kehittivät tai tulevat 

kehittämään oleellisesti pumppujen ja sekoittimien korjausprosessia.     

Myös viiteen alatutkimuskysymykseen kyettiin vastaamaan, jota kautta päätutki-

muskysymys selventyi tutkimuksen aikana. Alatutkimuskysymyksinä oli: 

Minkälaista tietoa prosessissa liikkuu?  

Miten tieto liikkuu prosessissa? 

Miten tieto saadaan siirrettyä kaikille prosessiin kuuluville? 

Mitkä ovat korjausprosessin ongelmakohdat tiedon näkökulmasta? 

Miten alihankkijat vaikuttavat prosessiin tiedonhallinnan kannalta? 

Analysoimalla kerättyä primääri- ja sekundääriaineistoa kyettiin luomaan kuva 

korjausprosessin nykytilan tiedonhallinnasta. Tarkemmin sanottuna kyettiin sel-

vittämään, että prosessissa liikkuva tieto on hiljaisena tai eksplisiittisenä liittyen 

muun muassa asiakkaisiin, huollettaviin laitteisiin sekä niiden purkuun ja asen-

nukseen, tarjousten ja tilausten laatimiseen, tuotannon esivalmisteluihin, huoltoon 

saapuvan laitteen ja muiden tavaroiden vastaanottamiseen, hyllypaikkoihin, erilai-

siin dokumentteihin, lopputoimenpiteisiin, keräilyyn sekä toiminnanohjausjärjes-

telmään. 

Kerätyn aineiston perusteella oli mahdollista selvittää miten tieto liikkuu proses-

sissa sekä miten se saadaan siirrettyä kaikille prosessiin olennaisesti kuuluvien 

henkilöiden välillä. Havaittiin, että tieto liikkuu pääasiassa toiminnanohjausjärjes-

telmän avulla, mutta myös erilaisten dokumenttien ja palvelimelle tallennettujen 

tiedostojen avulla sekä suullisesti. Havaittiin myös, että tieto saadaan siirrettyä 

nykytilassa kaikille prosessiin kuuluville henkilöille tallettamalla tiedot johonkin 

yhteiseen varastoon, mitä kylläkin korjaavissa toimenpiteissä parannettiin. Näitä 
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yhteisiä varastoja olivat muun muassa toiminnanohjausjärjestelmä sekä yhteisessä 

käytössä oleva palvelin. 

Prosessin ongelmakohdat kyettiin havaitsemaan, kun analysointi prosessin nykyti-

lan tiedonhallinnasta oli tehty. Huomioitavaa on, että jokaisessa prosessin vai-

heessa ilmeni enemmän tai vähemmän tietoon liittyviä ongelmakohtia, joita varten 

korjaavat toimenpiteet laadittiin. Samalla löytyi niin sanottuja yleisiä ongelmia, 

jotka liittyivät koko korjausprosessiin. Mitä tulee alihankkijoiden vaikutukseen 

prosessin tiedonhallinnan kannalta, niin niiden vaikutus on suuri. Alihankkijoiden 

panoksella korjausprosessi kykenee etenemään tehokkaammin eteenpäin, mutta 

tiedonhallinnan kannalta toimintaan sisältyy myös joitain hankaloittavia tekijöitä, 

kuten esimerkiksi tiedon tahmea liikkuminen ja siitä johtuva epätietoisuus proses-

sin sisäisten henkilöiden ja alihankkijoiden välillä.    

Jo toteutettujen toimenpiteiden kannalta tehtaan puolelle asennettu tietoa visuaali-

sesti tuottava resurssitaulu on helpottanut tuotannon ohjausta sekä sen seuraamis-

ta, jonka avulla tuotannosta vastaavat henkilöt kykenevät nyt olemaan tietoisem-

pia pumppujen ja sekoittimien korjausprosessin etenemisestä. Visuaalista tietoa 

tarjoaa myös vain huollon osille tarkoitetut siniseksi maalatut huoltolavat, sillä nyt 

kaikki tietävät mistä kunnostustoimenpiteisiin lähetettävät osat sijaitsevat, kun 

niitä säilytetään vain yhdessä paikassa. Samalla sininen väri kertoo yksinkertaises-

ti, että lavoilla ei saa säilyttää mitään muuta tavaraa. Nämä toimenpiteet osoittavat 

sen, että kehittämiseen liittyvien muutoksien ei aina tarvitse olla kovinkaan mo-

nimutkaisia, vaan yksinkertaisemmatkin toimenpiteet voivat tuottaa suuria hyöty-

jä. 

Samoin myös jo uudistettu huoltodokumentti tarjoaa paremmat mahdollisuudet 

siirtää monipuolisempaa tietoa esimerkiksi esivalmistelujen osalta. Kun parem-

massa tiedossa on esimerkiksi asiakkaan näkemys alustavista vaurioista, helpottaa 

se huomattavasti toimintaan valmistautumista. Sama pätee uudistetun huoltodo-

kumentin kykyyn tuottaa alustavaa tietoa huollon tarkoituksesta sekä sen mahdol-

lisesta kriittisyydestä, jonka avulla huolto- ja varaosakeskuksessa kyetään varaa-

maan resursseja oikea määrä oikeaan aikaan. Mitä tulee toiminnanohjausjärjes-

telmään jo tehtyihin toimenpiteisiin, niin järjestelmään komponenttien alle pa-
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remmin määritellyt toimitusajat ovat mahdollistaneet tietoimpulssin nopeamman 

siirtymisen hankintaosastolle, joka puolestaan on johtanut tilanteen siihen pistee-

seen, jossa uudet tilattavat osat saapuvat huoltokeskukseen oikeaan aikaan ja näin 

ollen huollettuja laitteita kyetään toimittamaan asiakkaalle oikeaan aikaan.   

Suoraan yrityksen taloudelliseen kannattavuuteen ja asiakastyytyväisyyteen vai-

kuttavia tuloksia saatiin esimerkiksi luodun suunnitelman avulla, jossa kehitetään 

uudistettu purkuraportti jokaiselle laitetyypille ohjaamaan systemaattisesti purku-

toimintaa. Tämän avulla huoltoon saapuneiden laitteiden purkamisessa tehdään 

vähemmän tietoon liittyviä virheitä, kun kaikki laitteessa olevat komponentit 

huomioidaan ja toimitaan yhteisen mallin mukaan. Kun kaikki komponentit huo-

mioidaan, niin on mahdollista laatia tarjous, johon on määritelty huolto- vara-

osakeskuksen kannalta oikea hinta ja toimitusaika. Samalla laitteet kyetään toimit-

tamaan oikeaan aikaan ilman suurempia hinta tai toimitusaikamuutoksia mahdol-

listaen sen tosi seikan, että asiakkaat tulevat jatkossakin tilaamaan huoltojaan sa-

masta paikasta. 

Onnistuneita tuloksia saatiin myös luomalla korjaavia toimenpiteitä liittyen pro-

sessijohtamiseen, sillä joitain tukiprosesseja kyettiin yksinkertaistamaan suuntaa 

antavilla ehdotuksilla. Esimerkiksi monimutkaista ja turhaa työtä tuottavaa uudel-

leen tekemistä liittyen tarjousten ja tilausten tekoon pystyttiin vähentämään. Sama 

pätee esimerkiksi valumallien tiedustelutukiprosessiin, jolle tehtiin ehdotukset 

korjaavista toimenpiteistä liittyen tahmeaan tiedon liikkumiseen. Ehdotusten ansi-

osta edellä mainittua tukiprosessia tullaan optimoimaan, jolla saadaan aikaan pa-

rannuksia tiedon liikkumiseen ja samalla tehokkuutta ja nopeutta tarjousvaihee-

seen.  

Saavutettuja tuloksia tarkasteltaessa liikkeenjohdollisesta näkökulmasta on mah-

dollista havaita aineettoman pääoman kasvattamiseen liittyviä tuloksia. Esimer-

kiksi työntekijöiden tietojen ja taitojen kehittämistä varten luotiin toimenpiteet, 

joka pitää sisällään koulutuksen lisäämistä muuttuvissa tilanteissa. Laajennettu 

osaamismatriisi listaa työntekijöiden taidot ja osaamisen, jota kautta on helpom-

paa lähteä kartoittamaan koulutuksen tarvetta ja mahdollisuutta. Aineetonta pää-

omaa lisää suoraan myös tämän tutkimuksen tarkoitus, jossa kehitetään yrityksen 
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yhtä ydinprosessia. Kun ydinprosessia kehitetään eli tässä tapauksessa pumppujen 

ja sekoittimien korjausprosessia, niin sen sisältämä tietotaito lisääntyy vaikuttaen 

suoraan aineettoman pääoman kasvuun. 

Liiketoimintatiedonhallintaan vaikuttaa esimerkiksi yhtenä korjaavana toimenpi-

teenä suunniteltu työkortin käytön mahdollisuus, joka tarjoaa yhtenä ominaisuute-

na liiketoimintatiedon analysoimisen ja sitä kautta tietoa päätöksenteon tueksi. 

Työkortti pitää sisällään sähköisesti kuitattavia operaatioita, joiden kuittaaminen 

tuottaa tietoa esimerkiksi huoltojen läpimenoajoista. Tätä tietoa hyväksi käyttäen 

on mahdollista vielä enemmän kehittää kokonaistoimintaa, jotta Karhulan huolto- 

ja varaosakeskuksen kilpailukyky pysyisi samalla tasolla tai jopa parantuisi tämän 

päivän kovilla markkinoilla. 

Liikkeenjohdolliseen lähestymistapaan liittyy myös yritysten tietämyksenhallinta. 

Tähän kategoriaan saatiin ehkä tämän tutkimuksen tulosten kannalta suurimmat 

parannukset, sillä tietoa kyetään korjaavien toimenpiteiden jälkeen hallitsemaan 

sekä hyödyntämään paremmin. Yhtenä huomion arvoisena asiana tietämyksen 

hallintaan liittyy painottelu hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon välillä. Monia toimin-

toja tehdään Karhulan huolto- ja varaosakeskuksessa hiljaisen tiedon varassa, jot-

ka pitäisi ehdottomasti muuttaa eksplisiittiseen muotoon tehokkaamman ja tuotta-

vamman toiminnan kannalta. Sitä varten yhtenä korjaavana toimenpiteenä luotiin 

suuntaviivat, jossa esimerkiksi asennustöiden ja kunnostettavien osien kohdalla 

hiljainen tieto muutetaan eksplisiittiseksi, jolla on suuri vaikutus tulevaisuuden 

kannalta. 

Tutkimuksen tulosten kannalta ei voida suoraan mainita, että työn aikana olisi 

tapahtunut kirjallisuuteen perustuvaa organisaation oppimista, mutta toisaalta tä-

män kaltainen tutkimus tehtiin nyt ensimmäistä kertaa Karhulan huolto- ja vara-

osakeskuksen historiassa, joten voidaan mainita, että jonkinlaista oppimista on 

tapahtunut. Nyt ensimmäisen kerran pumppujen ja sekoittimien korjausprosessissa 

on pohdittu tietoa ja sen mahdollisuuksia yrityksen kilpailuedun kannalta, sekä 

kuinka sitä kyetään hallitsemaan tietojohtamisen avulla. Voidaankin mainita, että 

nyt huolto- ja varaosakeskuksessa on opittu hyödyntämään tietoa tehokkaammin 

ja käyttämään sitä yhtenä resurssina muiden aineellisten resurssien ohella. 
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Tietoteknistä lähestymistapaa pohdittaessa saatiin aikaan tuloksia, jolla pyritään 

vähentämään toiminnanohjausjärjestelmän kankeutta ja näin ollen tehostamaan 

tietotekniikkaa ydintoiminnan tukena ja sen mahdollistajana. Esimerkiksi toimin-

nanohjausjärjestelmään integroidun tietojärjestelmän siistiminen parantaa työnte-

kijöiden mahdollisuutta työskennellä tehokkaammin ja käyttää työn teossa oikeita 

tietoja. Myös ehdotukset liittyen esimerkiksi käyttöoikeuksien laajentamiseen 

sekä kaikkien teknisten piirustusten sisältämien väärien tietojen korjaamiseen ja 

niiden lisäämiseen tietojärjestelmään kasvattaa tuottavan työn määrää, jonka avul-

la pumppujen ja sekoittimien korjausprosessi pystytään nostamaan korkeammalle 

tasolle.      

8.2 Tulosten arviointi 

Tämän tutkimuksen tulokset olivat hyviä, sillä tulevaisuudessa tehtävillä korjaa-

villa toimenpiteillä tiedonhallintaan liittyen on mahdollista tehostaa korjauspro-

sessia ja kasvattaa sen tuottavuutta. Tehokkuuden kasvamisen kautta on myös 

mahdollista huoltaa tulevaisuudessa pumppuja nopeammin ja suurempi määrä, 

mikä vaikuttaa positiivisesti huolto- ja varaosakeskuksen talouteen ja samalla 

myös asiakastyytyväisyyteen. Tulokset olivat myös siinä mielessä hyviä, sillä 

parantuneen tiedonhallinnan kautta huolto- ja varaosakeskuksen on jatkossa mah-

dollista huoltaa laitteita kerralla oikein ilman tietoon liittyviä ongelmia.    

Tästä tutkimuksesta saatuja tuloksia voidaan pitää luotettavina, sillä aineistoa ke-

rättiin havainnoiden pumppujen ja sekoittimien korjausprosessin etenemistä, sen 

eri vaiheita sekä siinä tapahtuvia toimintoja. Havainnoinnin ohella osallistuttiin 

kehitettävään prosessiin, jolloin prosessia päästiin tarkastelemaan aivan lähietäi-

syydeltä. Luotettavuudesta kertoo myös se tosi seikka, että tarkastelun kohteeksi 

valittiin yksi huolto- ja varaosakeskuksen kannalta normaaliin vuosihuoltoon saa-

punut laite, jonka etenemistä seurattiin yksityiskohtaisemmin läpi koko korjaus-

prosessin. 

Osallistuvan havainnoinnin ohella aineistoa kerättiin kyselyllä, joka lähetettiin 

noin 40 henkilölle, jotka liittyivät vahvasti kehitettävään korjausprosessiin. Kysei-

set henkilöt työskentelivät prosessin jokaisessa vaiheessa, mukaan lukien alihank-

kijoiden edustajat, joten kyselyn avulla oli mahdollista saada vastauksia monesta 
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eri näkökulmasta kasvattaen myös omalta osaltaan tutkimuksen luotettavuutta. 

Näiden kahden primääristen aineistojen ohella käytettiin hyödyksi sekundääristä 

aineistoa, johon lukeutui erilaisia korjausprosessista laadittuja ja laatuvastaavien 

virallisesti hyväksymiä prosessikuvauksia. 

Toisaalta on myös mainittava, että kehitettävän prosessin vastaava ja samalla tä-

män tutkimuksen tekijä työskentelee tiiviisti pumppujen ja sekoittimien korjaus-

prosessin parissa, joten täysin objektiivista kuvaa prosessista oli mahdoton saada. 

Lisäksi tämä tutkimus on kvalitatiivinen, jolloin primäärinen aineisto perustuu 

yksilöiden havaintoihin ja näkemyksiin, jolloin täysin varmoja tutkimustuloksia ei 

kyetä kertomaan. 

8.3 Jatkotoimenpiteet ja suositukset 

Jatkotoimenpiteinä tämän tutkimuksen jälkeen tulisi varmistaa, että ehdotetut toi-

menpiteet toteutettaisiin mahdollisimman pian. Myös ehdotetut toimintamalli-

muutokset olisi järkevää ottaa käyttöön ja samalla yrittää juurruttaa niitä osaksi 

jokapäiväistä toimintaa, jotta korjausprosessi kykenisi toimimaan tiedonhallinnan 

osalta tehokkaasti. Tehtyjen toimenpiteiden ja muiden muutosten jälkeinen seu-

ranta olisi syytä toteuttaa huolella, sillä seurannan avulla voidaan varmistaa, että 

kehityksen mukana tuomia muutoksia noudatetaan ja toteutetaan oikealla tavalla.   

Muiksi jatkotoimenpiteiksi suositellaan ottamaan tarkastelun alle Karhulan huol-

to- ja varaosakeskuksen muut ydinprosessit, ja miettiä tulisiko tietojohtamisen 

keinoja hyödyntää muidenkin ydinprosessien tiedonhallinnan parantamisessa. 

Muut ydinprosessit, kuten uusien laitteiden toimitusprosessi, varaosien toimitus-

prosessi ja asiakkaan puolella toteutettava huoltoprosessi pitää sisällään valtavasti 

tietoa, jonka maksimaalinen hyödyntämien nostaisi huolto- ja varaosakeskuksen 

toiminnan tason aina vain korkeammalle. 

Edellä mainitut muut ydinprosessit pitävät sisällään myös paljon tietoon liittyviä 

ongelmia, jotka aiheuttavat turhan työn tekemistä ja näin ollen tuottamattoman 

työn osuuden kasvamista suhteessa kokonaistyöaikaan. Kokonaistoimintaa tarkas-

teltaessa olisi syytä teettää tämän kaltainen tutkimus jokaiselle ydinprosessille, 

jotta voidaan varmistaa, että nykypäivänä tärkeää tietoresurssia hyödynnetään sen 

vaatimalla tavalla. 
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9. YHTEENVETO 

Tutkimuksen yhdeksännessä osassa vedetään yhteen koko tutkimus. Alussa poh-

ditaan asetettuja tavoitteita sekä rajauksia, tarkastellaan miten tutkimuksessa hyö-

dynnetty aineisto kerättiin ja minkälaisen viitekehyksen ympärille tutkimus ra-

kennettiin. Tämän jälkeen kerrotaan empiirisestä osuudesta eli miten kehitettävän 

prosessin nykytilan kuvaamisen kautta kyettiin havaitsemaan tietoon liittyvät on-

gelmakohdat sekä luomaan niille korjaavat toimenpiteet. Lopuksi tutkitaan saatuja 

tuloksia sekä niiden luotettavuutta. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin Karhulan huolto- ja varaosakeskuksen pumppujen ja 

sekoittimien korjausprosessin kehittämistä tietojohtamisen näkökulmasta. Aihe oli 

erittäin ajankohtainen, sillä tämän päivän nopeasti muuttuvilla markkinoilla yhä 

tietoisempien asiakkaiden tarpeet ovat vaativampia, ja pärjätäkseen yritysten on 

luotava kilpailuetua suhteessa muihin saman toimialan kilpailijoihin. Tutkimuksen 

ajankohtaisuudesta kertoi myös se, että tiedosta on tullut yksi yritysten suurim-

mista voimavaroista ja tärkeimmistä resursseista muiden perinteisten resurssien 

ohella, jota pyritään kehittämään tietojohtamisen avulla. Huolto- ja varaosakes-

kuksessa oli huomattu, että prosessiin liittyvät ongelmat johtuivat usein väärästä 

tiedosta, sen hitaasta liikkumisesta, kumuloitumattomuudesta sekä hankalasta 

pääsystä hyödyntämään tietoa alentaen näin prosessin tehokkuutta sekä tuotta-

vuutta. 

Tutkimuksen alussa asetettiin tavoitteet, jotka olivat pumppujen ja sekoittimien 

korjausprosessin sisällä olevan tiedon tunnistaminen, tiedon liikkumisen ymmär-

täminen, tiedonhallintaan liittyvien ongelmakohtien havaitseminen sekä niitä var-

ten tulevaisuudessa tehtävien korjaavien toimenpiteiden luominen ja sitä kautta 

prosessiin kehittäminen. Jotta tavoitteet oli mahdollista toteuttaa, niin niitä varten 

luotiin päätutkimuskysymys, joka oli: Miten korjausprosessia kyetään kehittä-

mään tietojohtamisen avulla? sekä päätutkimuskysymystä tukemaan viisi alatut-

kimuskysymystä, jotka olivat: Minkälaista tietoa prosessissa liikkuu? Miten tieto 

liikkuu prosessissa? Miten tieto saadaan siirrettyä kaikille prosessiin kuuluville? 

Mitkä ovat korjausprosessin ongelmakohdat tiedon näkökulmasta? Miten ali-

hankkijat vaikuttavat prosessiin tiedonhallinnan kannalta? Työtä rajattiin siten, 

että keskityttiin tarkastelemaan vain prosessin tiedonhallinnan parantamista sekä 
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omaa prosessin sisällä tapahtuvaa toimintaa, vaikka prosessiin liittyikin vahvasti 

monia alihankkijoita. 

Tutkimuksessa hyödynnetty primäärinen aineisto kerättiin osallistuen tiiviisti kor-

jausprosessiin sekä havainnoiden sen etenemistä sekä siinä tapahtuvia toimintoja. 

Tarkempaan tarkasteluun otettiin yksi huoltoon saapunut laite, jota seurattiin sen 

kulkiessa läpi koko korjausprosessin eri vaiheiden, aina ensimmäisestä asiakas-

kontaktista laitteen lähettämiseen asti. Tämän lisäksi primääristä aineistoa kerät-

tiin lähettämällä kysely prosessiin liittyville henkilöille, jotka edustivat jokaista 

prosessin osa-aluetta mahdollistaen näin laajemmasta näkökulmasta saadut vasta-

ukset. Sekundääriseksi aineistoksi valikoitui korjausprosessista luodut mallinnuk-

set, jotka oli hyväksytty laatuvastaavien toimesta. 

Ensimmäisenä teoreettisena viitekehyksenä sekä tutkimuksen pohjana tutkittiin 

liiketoimintaprosesseja. Liiketoimintaprosesseilla tarkoitetaan peräkkäisten ydin-

toimintojen jatkuvaa ketjua, jonka avulla pyritään saavuttamaan jokin asiakasta 

palveleva tavoite. Liiketoimintaprosesseja voidaan tarkastella muun muassa ydin- 

sekä tukiprosessien kautta, jossa ydinprosessit ovat yrityksen liiketoiminnan kan-

nalta tärkeässä asemassa palvellen suoraan yrityksen ulkoisia asiakkaita ja tuotta-

en asiakkaalle lisäarvoa. Ydinprosessit eivät itsessään hyödytä yrityksen liiketoi-

mintaa, vaan ne tarvitsevat rinnalleen erilaisia tukiprosesseja, jotka tarjoavat 

ydinprosesseille edellytyksiä sekä mahdollisuuksia toimia tehokkaasti. 

Liiketoimintaprosessien johtamisella pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet 

johtamisen, kehityksen sekä seurannan kautta. Sen tavoitteena on tuottaa asiak-

kaalle mahdollisimman paljon lisäarvoa yksinkertaistamalla prosesseja, paranta-

malla prosessien tehokkuutta ja tuottavuutta eliminoimalla kaikki tuottamaton työ 

liittyen esimerkiksi työntekijöiden turhaan liikkumiseen ja töiden keskeytyksiin 

sekä kasvattaa työntekijöiden sekä asiakkaiden tyytyväisyyttä. Käsitteenä laajaa 

liiketoimintaprosessien johtamista voidaan tarkastella lähemmin erilaisten alakä-

sitteiden, eli johtamisoppien kautta. Näitä johtamisoppeja ovat esimerkiksi laatu-

johtaminen, toimintojohtaminen sekä liiketoimintaprosessien uudistaminen. 

Oleellista näissä kaikissa johtamisopeissa on, että ne käsittelevät toiminnan kehit-

tämistä yritysten prosessien kautta vaikuttaen positiivisesti muun muassa proses-
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sien läpimenoaikoihin, kustannusten alentumiseen, laadun parantumiseen sekä 

nopeuteen. 

Liiketoimintaprosessien kehittämistä johtamisen kautta tarkasteltaessa noudate-

taan yleensä mallia, joka koostuu kuudesta eri vaiheesta. Nämä vaiheet ovat edel-

lytysten luominen, prosessien nimeäminen ja kehitettävien prosessien valinta, 

prosessivastaavan ja tiimin nimeäminen, prosessin kuvaaminen, mittaaminen ja 

analysointi, prosessin yksinkertaistaminen, parantaminen ja tehostaminen ja pro-

sessin dokumentointi. Tätä mallia sovelletaan tilanteen vaatiessa, mutta pääidea 

pysyy usein samana. Kolme ensimmäistä prosessin kehitysvaihetta kuuluu johdon 

vastuulle sekä kolmea viimeistä vaihetta hoitaa prosessitiimi. Huomioitavaa on, 

että kehitysvaiheiden aikana tapahtuu jatkuvaa parantamista, joka ikään kuin dy-

naamisena toimintana pyrkii vaikuttamaan vaiheiden kykyyn päästä haluttuun 

lopputulokseen. 

Toisena teoreettisena viitekehyksenä ja tutkimuksen pohjana tarkasteltiin tietojoh-

tamista sekä sen kykyä tuottaa kilpailuetua ja arvoa yrityksille. Tätä tutkimuksen 

osaa painotettiin enemmän, sillä sen tarjoamat mahdollisuudet parantaa pumppu-

jen ja sekoittimien korjausprosessin tiedonhallintaa toimivat oleellisena osana 

tässä tutkimuksessa. Tietojohtaminen on noussut yhdeksi yritysten tärkeimmiksi 

johtamisen lajeiksi, sillä sen avulla pyritään kasvattamaan tiedon tuomaa pääomaa 

sekä parantamaan yritysten tiedonhallintaa. Tieto itsessään on tänä päivänä tärke-

ässä roolissa, sillä mitä tehokkaammin yritykset jakavat, keräävät, varastoivat ja 

varsinkin hyödyntävät tietoa, sitä paremmat mahdollisuudet niillä on menestyä. 

Tietoa on myös hyvin moninaista, sillä se voidaan jakaa useampaan osaan, esi-

merkiksi dataan, informaatioon sekä tietämykseen. Huomion arvoista tässä on se, 

että mitä ylemmäs tiedontasojen hierarkiassa edetään, sitä enemmän tieto on ku-

muloitunut tuottaen käyttäjälleen suurempaa arvoa. 

Tietojohtamista voidaan tarkastella prosessina, joka koostuu pienemmistä osapro-

sesseista, jotka mahdollistavat edellä mainitun tiedonhallinnan. Kuten muidenkin 

yritysten liiketoimintaprosessien, tietojohtamisen yhtenä tarkoituksena on luoda 

asiakkaalle arvoa ja parantaa yritysten toimintojen suorituskykyä, mutta kyetäk-

seen toimia kunnolla, se tarvitsee rinnalleen toimivan tieto- ja viestintäteknologi-
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an, johdon sitoutuneisuuden ja kyvyn tehdä päätöksiä, hyvin juurtuneen organi-

saatiokulttuurin sekä tehokkaan henkilöstön organisoinnin. Tämä tarkoittaa sitä, 

että tietojohtaminen tulisi sulauttaa saumattomasti osaksi yritysten muihin käytös-

sä oleviin liiketoimintaprosesseihin. Samalla tietojohtamisesta voidaan havaita 

liikkeenjohdollinen sekä tietotekninen lähestymistapa, joiden sisältämät tärkeät 

käsitteet auttavat omalla tavallaan yrityksiä parantamaan toimintaansa. 

Liikkeenjohdolliseen lähestymistapaan kuuluvat käsitteet ovat muun muassa ai-

neeton pääoma, liiketoimintatiedonhallinta, tietämyksenhallinta sekä organisaati-

on oppiminen. Aineeton pääoma on yritysten hallussa olevaa näkymätöntä ja ei-

fyysistä arvonlähdettä, joka tuottaa yrityksille tulevaisuudessa taloudellista hyö-

tyä. Aineettomaan pääomaan kuuluu esimerkiksi tieto ja osaaminen, joita pyritään 

kasvattamaan ja hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti, jotta yritysten kil-

pailuetu parantuisi. Oikeaoppisella liiketoimintatiedonhallinnalla yritysten on 

mahdollista kerätä, analysoida sekä jakaa ulkoisista ja sisäisistä lähteistä tulevaa 

tietoa johdolle, jotta liiketoiminnan ennakoiminen sekä päätöksien tekeminen olisi 

mahdollista kehittämistoiminnan kannalta. Tietämyksenhallinta on yritysten kan-

nalta myös tärkeässä roolissa, sillä sen avulla parannetaan prosesseissa tapahtuvaa 

tiedon siirtämistä, jakamista, keräämistä, luomista, varastoimista sekä hyödyntä-

mistä. Organisaation oppiminen perustuu puolestaan yritysten kykyyn oppia sa-

malla tavalla, kuin yksilötkin. Yritysten kannalta oleellisemmiksi asioiksi onkin 

muodostunut niiden kyky ja nopeus oppia verrattuna kilpaileviin yrityksiin, sillä 

oppimiseen liittyvät tasoerot vaikuttavat suoraan yritysten menestymiseen. 

Tietotekninen lähestymistapa linkittyy tietojohtamiseen ja yritysten tiedonhallin-

taan oleellisesti. Tietotekniikka mahdollistaa suuren tietomäärän käsittelemisen ja 

hallitsemisen, mikä auttaa yrityksiä kokonaistiedonhallinnassa. Tietotekniikka siis 

mahdollistaa toiminnan, mutta se toimii myös työkaluna toiminnan tukemisessa, 

jonka avulla yrityksillä on paremmat mahdollisuudet johtaa ja kehittää omia toi-

mintojaan sekä prosessejaan. Yritykset ovatkin alkaneet kehittää omia tietojohta-

misen järjestelmiään, jossa tietotekniikka ja sen sisältämät tietojärjestelmät ovat 

sulautettu osaksi tietojohtamisen periaatteita. Tietoteknisen ja liikkeenjohdollisen 

lähestymistavan raja on häilyvä, sillä usein näillä on yhteiset tavoitteet. Voidaan 
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mainita, että esimerkiksi molemmat pyrkivät kasvattamaan aineetonta pääomaa 

erilaisten kyvykkyyksien kehittämisen kautta. 

Tutkimuksen empiirisessä osassa tutkittiin ja analysoitiin primääristä ja sekundää-

ristä dataa, jonka avulla kyettiin luomaan kuva kehitettävän prosessin tiedonhal-

linnan nykytilasta, joka piti sisällään kuvauksen, minkälaista tietoa prosessiin si-

sältyi, miten tietoa jaettiin, missä sitä varastoitiin sekä kenellä oli tietoon pääsy. 

Korjausprosessin jokaista eri vaihetta tarkasteltiin erikseen, jotta kattavampi kuva 

prosessin tiedonhallinnasta oli mahdollista saada. Huomattiin, että prosessiin si-

sältyvä tieto oli hiljaista tai eksplisiittistä liittyen esimerkiksi asiakkaisiin, huollet-

taviin laitteisiin sekä niiden purkuun ja asennukseen, tarjousten ja tilausten laati-

miseen, tuotannon esivalmisteluihin, huoltoon saapuvan laitteen ja muiden tava-

roiden vastaanottamiseen, hyllypaikkoihin, erilaisiin dokumentteihin, lopputoi-

menpiteisiin, keräilyyn sekä toiminnanohjausjärjestelmään. 

Tieto liikkui kehitettävässä prosessissa pääasiassa toiminnanohjausjärjestelmän 

avulla, mutta myös ajoittain erilaisten dokumenttien ja palvelimelle tallennettujen 

tiedostojen avulla. Lähes jokaisessa tapauksessa tietoa jaettiin myös suullisesti. 

Tiedon hyödynnettävyyden kannalta tietoa varastoitiin muun muassa toimin-

nanohjausjärjestelmään sekä yhteisessä käytössä olevalle palvelimelle. Huomat-

tiin, että tietoon pääsy vaihteli eri prosessin osissa, sillä joissain tapauksissa tietoa 

pääsi hyödyntämään kaikki työntekijät, mutta ajoittain pääsyä oli rajoitettu.   

Tiedonhallinnan nykytilan kuvaamisen jälkeen oli mahdollista havaita pumppujen 

ja sekoittimen korjausprosessin ongelmakohdat. Havainnot osoittivat, että ongel-

makohdat liittyivät samoihin asioihin, kuten ennen tätä tutkimusta oli arveltu. On-

gelmana olivat muun muassa tiedon hidas liikkuminen, sen kumuloitumattomuus 

sekä väärästä tiedosta johtuvat virheet aiheuttaen huomattavasti turhan työn teke-

mistä ja näin ollen tehokkuuden alenemista. Huomioitavaa on, että jokaisessa pro-

sessin vaiheessa ilmeni jonkin tasoisia tieto-ongelmia, jotka ovat syntyneet yhtei-

sen prosessin sisällä olevan toiminnan kautta sekä tietojärjestelmän kankeudesta. 

Näihin edellä mainittuihin ongelmiin vastatakseen kyettiin jo tämän tutkimuksen 

aikana tekemään yksinkertaisempia toimenpiteitä. Samalla luotiin suunnitelmat 
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tulevaisuudessa tehtäville korjaaville toimenpiteille liittyen yhteisten toimintamal-

lien ja tapojen muutokseen, uudistettuihin ja järkeistettyihin dokumentteihin, joi-

denkin tukiprosessien yksinkertaistamiseen sekä toiminnanohjausjärjestelmän 

joustavuuden parantamiseen. Tutkimuksen tuloksena saatiin parannettua pumppu-

jen ja sekoittimien korjausprosessin tiedonhallintaa, jossa tulevaisuudessa tieto 

liikkuu nopeammin, väärän tiedon määrä ja siitä aiheutunut epätietoisuus on vä-

hentynyt, kaikilla on parempi pääsy hyödyntämään tietoa yhteisestä tietovarastos-

ta, tietoon liittyvät toimintamallit sekä prosessit ovat systemaattisempia ja yksin-

kertaisempia sekä tärkeissä paikoissa liikkuva hiljainen tieto on muutettu luetta-

vampaan ja ymmärrettävämpään muotoon. Näiden ansiosta turhan työn tekeminen 

tulee vähentymään vaikuttaen positiivisesti korjausprosessin tuottavuuden ja te-

hokkuuden kasvuun. Tuloksien luotettavuuden kannalta voidaan mainita, että tu-

lokset olivat varsin luotettavia, mutta huomion arvoista on myös olosuhteista joh-

tuva kyseenalainen objektiivisuusnäkökulma. 
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Liite 1. Kyselylomake 

 

 

Kyselylomake    10.11.2014 

 

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

Tuotantotalouden tiedekunta 

Tuotantotalouden koulutusohjelma 

 

Aihe: Pumppujen ja sekoittimien korjausprosessi tietojohtamisen näkökulmasta 

 

1. Minkälaista tietoa vastuualueeseenne liittyy tällä hetkellä? 

 

2. Mitkä ovat vastuualueenne ongelmakohdat liittyen tiedonhallintaan? 

 

3. Minkälaista tietoa teidän mielestänne vastuualueessanne pitäisi liikkua tu-

levaisuudessa? 

 

 

 

  

 

 


