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1 Johdanto 
 

Tässä raportissa tarkastellaan päähankkijan ja alihankkijan välisen toiminnan 

suorituskyvyn parantamismahdollisuuksia johtamis- ja tietoteknisten keinojen avulla. 

Raportissa on keskitytty kehittämistoiminnan helpottamiseen mm. ICT:llä prosessia 

tukemalla. Samalla pyritään kuitenkin välttämään kehittämisen muuttumista liian 

jäykäksi toiminnaksi. Kehittämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä jatkuvaa 

parantamista että innovatiivista kehittämistä. Jatkuvalla parantamisella tarkoitetaan tässä 

raportissa olemassa olevien prosessien, tuotteiden ja palveluiden kustannustehokkuuden, 

virtaviivaisuuden ja virheettömyyden parantamista, kun taas innovatiivisella 

kehittämisellä pyritään kohti kokonaan uusia tuotteita, moduuleja tai palveluja, joiden 

kautta yritys pystyy hakemaan uusia markkinoita ja lisäämään markkinaosuuttaan 

nykyisten asiakkaidensa joukossa.  Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti 

kehittämisprosessin alkuosaan eli prosessiin ongelma/poikkeama/tarve � kehitysidea � 

jalostus � ehdotus � päätös. Tutkimuksessa ei ole tarkasteltu varsinaisia 

kehittämisprosessin vaiheita eli konseptointia, projektointia ja projektin suunnittelua, 

seurantaa ja katselmuksia, sekä kaupallistamista ja käyttöönottoa 

 

Nykyisellään suomalaisessa konepajateollisuudessa jatkuvassa parantamisessa 

yrityskohtaiset toimintaprosessit ovat melko vakiintuneita ja näitä prosesseja myös 

tuetaan ICT:n avulla. ICT-tukeen tässä tapauksessa lukeutuu mm. tiedon kerääminen 

toiminnan ohjausjärjestelmistä, yrityksen sisäinen viestinvälitys mm. sähköpostitse, sekä 

automaattinen toiminnan seuraaminen erilaisten raporttien ja tilastojen avulla 

(toimitusvarmuus seuranta, laadunvalvonta jne.). Tästä johtuen tutkimuksessa on pyritty 

tuomaan esille tutkittujen yritysten toiminnasta löytyneitä hyviä kehittämiskäytäntöjä ja 

ICT:n sovellustapoja kehitysprosessin eri vaiheissa sekä innovatiivisen kehittämisen että 

jatkuvan parantamisen osalta osana luotua 8-kohtaista kehittämismallia..  

 

Innovatiivisen kehittämisen osa-alueella ei ole vielä päästy aivan jatkuvanparantamisen 

toiminnan tehokkuuden tasolle. Innovatiivinen kehittäminen on luonteeltaan vähemmän 

formaalia ja vaihtelevampaa, mikä näyttäisi vaikeuttavan myös toiminnan tukemista, niin 
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teknisin välinein, kuin myös toimintamallien muodossa. Tästä haasteesta johtuen, 

erityisesti innovatiivisessa kehittämisessä ICT:n roolin tulisi olla helppokäyttöinen 

tukitoiminto, jättäen ideoinnille ja uuden kokeilemiselle vapauksia ilman järjestelmien 

kehitystä jäykistäviä vaikutteita. Innovatiivisessa kehittämisessä tieto ei ole niin 

strukturoitua kuin jatkuvassa parantamisessa, minkä takia tietorakenteiden ja työkalujen 

tulee olla joustavia. Jatkuvassa parantamisessa informaatio on yleensä peräisin nykyisistä 

liiketoimintaprosesseista, joista prosessidataa pystytään parhaassa tapauksessa siirtämään 

suoraan ICT-ratkaisuihin syötedataksi ja näin prosessi on huomattavasti virtaviivaisempi 

ja helpommin rakennettavissa oleva kuin epästruktuurisen ja epäformaalin datan 

tapauksessa asian laita olisi. Eli jatkuvassa parantamisessa poikkeamadataa on 

useimmiten suoraan tuotannonohjausjärjestelmissä näkyvillä, mikä antaa hyvän 

lähtökohdan kehitysaskeleille, toisin kuin innovatiivisessa kehittämisessä, missä 

lähtödata voi olla esim. verkostokumppaneiden uusi idea toimintamalliin. Näissä 

kahdessa esimerkissä myös toimintamuutosten seuraaminen on jatkuvan parantamisen 

tapauksessa helpompaa, koska tehtyjen muutosten voidaan olettaa johtavan siihen että 

kehittämisen alkukohdaksi otettu poikkeamien määrä vähenee merkittävästi kehittämisen 

tuloksena. Innovatiivisessa parantamisessa kehittämisen tulokset ovat keskimäärin 

vaikeammin todettavissa.  

 

Tutkimuksen aikana havaittiin yrityksissä tarvetta innovaatiotyyppisten ideoiden 

(aloitteiden, parannusehdotusten) keräämisen jälkeiseen käsittelyprosessiin kevyttä 

käytäntöä, jolla pystyttäisiin määrittämään suhteellisen nopeasti idean 

jatkojalostuspotentiaali eli suorittamaan päätös idean viemisestä eteenpäin tai toisen 

vaihtoehtona tallentaa idea varastoon mahdollista myöhempää käyttöä varten. Tähän 

tarpeeseen on tässä raportissa kuvattu toimintamalli prosessin eri vaiheista. 

 

Tutkimus suoritettiin usean päähankkijan toimintaympäristöön ja malleihin pureutuvana 

tapaustutkimuksena. Tutkimukseen saatiin täydentävää tietoa haastatelluista 

tavarantoimittaja-, alihankkija- ja päähankkijayrityksistä. Yllä olevien lisäksi 

informaatiota kerättiin konepajateollisuuden toimialan ICT-palveluntarjoajilta ja 

konsulttiyrityksiltä. Kaikille haastatteluihin osallistuneille yrityksille on yhteistä se, että 
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niihin liittyy konepajateollisuudelle ominaisia piirteitä (tuotteet, asiakaskunta, 

markkinoiden laajuus, toimintamallit yms.). Merkittävänä erona, esimerkiksi 

päivittäistavaroihin ja elektroniikkateollisuuteen verrattuna, voidaan tuoda esille 

konepajateollisuuden hitaampi muutosnopeus ja tuotteiden muutossykli. Toisaalta 

muutosnopeus on lisääntymässä myös konepajateollisuuden alueella, eli tarvitaan yhä 

nopeammin ja nopeammin uusia tuotteita, palveluita, sekä nykyisten tuotteiden 

tuotepäivityksiä. Tutkittujen tapaustutkimusten välillä toimintaympäristöt, tuotteet ja 

toimintamallit poikkesivat kuitenkin siinä määrin toisistaan, että niistä saatiin hyvin 

kehittämismallin yleispiirteiden moninaisuutta tukevaa informaatiota. Näin pystyttiin 

rakentamaan yleinen kehittämisen malli, joka itsessään ei rajoitu mihinkään tiettyyn 

toimialaan tai toimiympäristöön, josta voidaan siten johtaa helpommin käytännön 

ratkaisuja tapauskohtaisiin kehittämisen osa-alueisiin yritystarpeiden mukaisesti. 

 

Tutkimusraportissa esitettävä yleinen kehittämisprosessimalli on käytännössä johdettu 

haastattelujen kautta saaduista, kenttätutkimuksessa tehdyistä havainnoista, sekä 

kirjallisuudesta löydetyistä hyvistä käytännöistä siten, että mallin eri vaiheiden nähdään 

olevan tapauskohtaisiin tarpeisiin sovellettavissa, mutta mallin käyttöönotto 

kokonaisuudessaan tulee kuitenkin vaatimaan aina yrityskohtaista mukauttamista, eikä 

siis ole välttämättä suoraan implementoitavissa esitetyssä muodossaan. Mallin 

rakentamisen lähtökohtana ja päätavoitteena oli kehittämisprosessin käsitteellistäminen ja 

eri kehitysmallien ja niiden tietoteknisen tukemisen potentiaalin pohtiminen eri 

kehitystyön osavaiheissa. Mallin avulla ei ole pyritty yksikäsiteisesti erottamaan jatkuvaa 

parantamista ja innovatiivista kehittämistä toisistaan, koska molemmat kehittämisen 

muodot pyrkivät kuitenkin loppujen lopuksi muutokseen nykytilanteessa ja sitä kautta 

parantuneeseen kokonaisuuteen. Aiemmin mainitun mukaisesti näissä kehittämisen 

muodoissa suurimmat erot ovat kehittämisen aivan alussa, eli siinä mistä kehittämisen 

lähtökohtana toimiva informaatio on lähtöisin ja miten sitä lähdetään jalostamaan 

eteenpäin. 

 

Tutkimuksen rajoitteisiin kuuluu tutkittujen tapausten suhteellisen pieni määrä, minkä 

takia johtopäätöksiä ei voida luotettavasti yleistää koko teollisuuden alaa koskeviksi, 
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yleisiksi totuuksiksi. Lisäksi luotettavaa yleistettävyyttä voi rajoittaa tutkittujen tapausten 

erilaisuus, sekä toimialakohtaiset yleiset markkinoista johtuvat erot, jotka eivät 

välttämättä esiinny samankaltaisina toisilla toimialoilla.  

 

2 Yhteinen kehittäminen & kehitystoiminta päähankki ja 
– alihankkijasuhteissa 

 

Päähankkija – alihankkijasuhteet ovat kehittyneet monessa suhteessa yhä enemmän 

kumppanuustyyppiseksi toiminnaksi kuin puhdasveriseksi ostotoiminnaksi. Päähankkijat 

ja alihankkijat panostavat aiempaa enemmän yhteistyöhön ja pyrkivät kehittymään 

tavoitteellisesti yhdessä. Nykyisen toimittajayhteistyön osalta, päähankkijat näkevät 

yhteistyön tarpeelliseksi jotta toimintaa pystytään kehittämään nykyistä pidemmälle. 

Yhteisellä kehittämisellä pyritään mm. toiminnan laadun parantamiseen (sekä tuotteissa 

että prosesseissa), kustannussäästöihin että myös ajansäästöä prosesseissa [Mon05]. 

Panostettaessa yhteistyön kehittämiseen yritysten tulisi kiinnittää huomiota yritysten 

välisten yhteistyösuhteiden kehittämiseen ja tämän kehityksen hallintaan, mikä on yksi 

liiketoiminnan menestymisen avaintekijöitä [For98]. Toimittajayhteistyön kehittämisellä 

tarkoitetaan tässä raportissa alihankkijan ja päähankkijan välisen yhteistyön tehostamista. 

Yhteistyöhön vaikuttavat luonnollisesti sekä toimittajan että päähankkijan toiminta. Mistä 

johtuen, loppuasiakkaan tarpeiden tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää, koska vain 

siten sisäisten ja ulkoisten toimintojen johtaminen voidaan fokusoida niin, että 

loppuasiakasta voidaan palvella kokonaisuutena kaikista parhaiten [Bar96]. 

 

Yhteistyö voidaan itsessään nähdä prosessina, jossa kaksi tai useampi toimija tekevät 

asioita yhdessä pyrkiessään ylläpitämään liiketoimintasuhdetta pitkällä tähtäimellä, näin 

molemmat osapuolet vaikuttavat omilla toimillaan suhteen nykytilaan ja sen 

tulevaisuuteen [Mon05]. Siihen millaiseksi tämä yhteistyö jatkossa kehittyy, vaikuttavat 

mm. osapuolten resurssit, osaaminen ja toimintamahdollisuudet [For01].  
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Tarkasteltaessa kehitystoimintaa alihankkija – asiakassuhteissa tässä tutkimuksessa 

pyritään huomioimaan alihankkijan tekemän kehitystyön rooli, sen vaikutukset 

yhteistyöhön sekä tarvittavat resurssit ja mahdollisuudet kehitystyön toteuttamiselle. 

Tutkimuksessaan [Hum04] osoittivat kuinka toimittajan kehittämisaktiviteetit vaikuttivat 

sekä toimittajan että asiakkaan toimintaan positiivisesti, sekä kuinka toimittajan 

suorittama kehitystyö vaikutti positiivisesti myös toimijoiden väliseen suhteeseen. 

Havaintoihin kuului mm.: 

• Asiakkaan toimittaja suhteeseen tekemien investointien positiivinne vaikutus 

toimittajan halukkuuteen tehdä täysin asiakaskohtaisesti kustomoituja tuotteita 

• Lisäksi oli havaittu että asiakkaan osallistuminen toimittajan toimitusketju 

operointiin toi toimitusketjuun uutta tehokkuutta, etenkin jos tämä oli yhdistetty 

siihen että toimittaja auttoi asiakasta tuotekehityksessä 

• Yhteisten kehittämisaktiviteettien myötä, suurin osa 

toimittajayhteistyökehitysprojekteihin osallistuneista ostajayrityksistä näki 

toimittajat partnereina  

• Tutkimuksen mukaan asiakas-toimittaja kehitykseen panostettaessa, erityisesti 

logistiikkaan liittyvissä asioissa, kehitystyön tuloksena molempien toimijoiden 

kustannusrakenne paranee logistiikan osalta 

 

Huomioimalla edellä kuvatun positiivisen vaikutuksen, pyritään analysoimaan nykyistä 

yritysten välistä suhdetta ja tarkastellaan suhdetta toimittajan näkökulmasta. Näin 

pyritään selvittämään se, miten asiakas ja toimittaja mieltävät nykyisen yhteistyösuhteen 

kokonaisuutena. Suhteen asemoinnin selvittämisen tärkeys perustuu siihen havaintoon, 

että samalla päätöstasolla toimivat ihmiset pystyvät parhaiten kommunikoimaan ja 

tehostamaan prosesseja keskinäisen yhteisymmärryksen ja yritysaseman tuntemuksen 

kautta.  

 

Tutkimushavaintoihin pohjautuen, kehittämisprosessia pyritään havainnollistamaan siten, 

että se tukisi yhteistä kehittämistä ja tarjoaisi toimintamalleja tällaiseen kehittämisen 

muotoon. Tutkimuksessa on pyritty tarkastelemaan tapaustutkimuksen avulla, millaista 

panostusta tarvitaan yhteisessä kehittämisessä, ja mitä osa-alueita nykyisessä toiminnassa 
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kehittämisen osalta kannattaisi kehittämisprosessissa jatkossa parantaa. Prosessien 

kehittämisen näkökulmasta, tapaustutkimuksia läpikäytäessä, pyrittiin tarkastelemaan 

sitä, millaisiin mahdollisiin toimenpiteisiin asiakkaana toimivan yrityksen, sekä 

alihankkijana toimivan toimijan kannattaisi jatkossa panostaa huomioiden myös sen, 

millaiseksi nykyisen yhteistyöntaso koetaan, eri kehittämistoimen vaiheissa. 

 

3 Tutkimusmenetelmät & tutkimuksen osa-alueet 
 

Tämä tutkimus on tehty laadullisena monitapaustutkimuksena. Tutkimusmenetelmässä 

perehdytään olemassa olevaan tapahtumaan. Tutkimusmenetelmälle on luonteenomaista 

koota tietoa tutkittavasta tapauksesta monipuolisin menetelmin ja tavoin [Met07]. 

Tutkimuksen lähtökohta on toiminnallinen ja tutkimuksen tuloksia pyritään myös 

viemään käytäntöön. Tutkimusmenetelmälle tyypillisenä piirteenä tutkimushavaintojen ja 

kirjallisuuden pohjalta tehtiin tutkimuksen loppupuolella synteesi ja tutkimusaluetta 

koskevat johtopäätökset [Met07]. Tässä tutkimushankkeessa käytäntöön viemistä 

pyritään edistämään raportoimalla tapaustutkimuksissa havaittuja hyviä käytäntöjä, sekä 

tuomalla toimintamalleja ja menetelmiä esille hankkeen ohjausryhmissä, sekä 

yrityshaastattelujen aikana. Näitä käytäntöjä yhdistettiin tutkimuksessa luodun mallin alle 

tuoden esille yksittäisiin mallin vaiheisiin liittyviä käytäntöjä osana kokonaismallia. 

Tutkimuksessa luotu malli muodostui monivaiheisessa prosessissa, jossa mallin 

ensimmäinen ideologinen konstruktio rakennettiin tieteellisestä kirjallisuudesta 

löydettyjen rakenteiden kautta yhdistämällä eri lähteiden malleja mm. [Dri09], [Oln94], 

[Bur92], [Oln06] ja [Oln10]. Tämän konstruktion pohjalta mallia testattiin 

tutkimushankkeessa tapaustutkimuksena toimineessa yrityksessä. Testaamisen pohjalta 

mallia laajennettiin ja siihen lisättiin seurantaan, analysointiin ja palkitsemiseen liittyviä 

käytäntöjä, joiden perusteella kehitystoimintaa johdetaan pk-yrityksissä. Näin pystyttiin 

laajentamaan tieteellisestä kirjallisuudesta saatua pohjamallia, jota testattiin 

yrityskontekstissa sellaiseksi kokonaisuudeksi joka sisältää koko kehitysketjun 

alkuideasta aina idean tulosten seurantavaiheeseen saakka. 
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Näin yrityksille pyritään tarjoamaan mahdollisuuden verrata kokonaismallia omaan 

toimintaansa ja pyrkiä löytämään esitetystä mallista juuri heidän toimintaansa parhaiten 

sopivat kehityksen osa-alueet. Tapaustutkimuksia läpikäytäessä tutkimuksessa on 

pohdittu tapaustutkimuslöydösten pohjalta toimittajayhteistyön kehittämisprosessin 

toimintamallia, jota tuetaan ICT-työkaluilla. Näiltä osin raportissa on tuotu esille erilaisia 

mahdollisuuksia tukea kehittämistä kehitystyön eriosa-alueilla ICT-ratkaisuilla. 

 

Tapaustutkimuksissa yhteen tapaustutkimukseen perehdyttiin muita syvällisemmin. Tästä 

tapaustutkimuksesta on esitetty tutkimusprosessin tuloksena tuotetun kehittämismallin ja 

itse tutkimuksen aikaisen tapauksen tutkinnan edistymisen symbioosi, minkä kautta 

mallin käytännön toimivuutta on pystytty testaamaan osana tutkimusprosessia. Kyseisen 

tapaustutkimuksen havaintoja on pyritty peilaamaan muihin tutkimuksen aikaisiin kenttä 

havaintoihin ja näiden osalta on rakennettu tutkimushankkeessa luotu kehittämismallin 

kokonaisuus. Näin edellä mainittua päätapaustutkimusta on käytetty kehitysmallin 

määrittelyyn samalla kun mallia on peilattu tutkimuksen aikaisiin kenttähavaintoihin.  

 

Tutkimuksessa tarkastellaan toimittajayhteistyön kehittymistä ja kehittymiseen 

vaikuttavia tekijöitä sekä teorian että käytännön tapaustutkimusten kautta. 

Toimittajayhteistyön taustoja tarkastellaan teoriatasolla pyrkien löytämään syitä 

tavoitteelliselle yhteistyön ja erityisesti yhteisen kehittämistoiminnan 

eteenpäinviemiselle. Lähdekirjallisuudesta pyritään löytämään yhteistyösuhteen nykytilaa 

selittäviä tekijöitä ja malleja, jotka pohjautuvat vastaavanlaiseen 

tapaustutkimuspohjaiseen käytännön tutkimukseen ja teoreettisiin malleihin. 

 

Tutkimuksen pääpaino on ollut kahden toimijan välisessä, sekä yhden yrityksen 

suorittamassa kehittämisessä, oleellisena asiana keskittyminen kehitysprosessiin / 

kehittämiseen yleisellä tasolla, kuitenkin niin että on pyritty löytämänä sellaisia 

kehittämisen toimintamalleja, joita voidaan tarvittaessa myös monistaa myös muihin 

yritystapauksiin. Yksittäisen yrityksen kehittämisessä lähtökohtana voi olla mm. 

nykytilantarkasteleminen, minkä kautta pystytään rakentamaan uudenlaisia prosesseja, 

jotka huomioivat nykytilan rajoitteet, sekä vaikutukset alihankkijoihin nähden. 
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3.1 Havaitun kehityskohteen kautta päätökseen ja tu losten 
seurantaan eteneminen 

 

Kehittämisprosessin alkuvaiheen jälkeen täytyy arvioida, ovatko kehittämisideat järkeviä 

niiden eteenpäin vietäväksi (tarve analyysille), miten tällainen idea voidaan käytännössä 

toteuttaa (tarve suunnittelulle), kuka ja millä varoilla tällaisen idean lopulta toteuttaa 

(tarve yhtälailla analyysille, suunnittelulle, kuin myös päätökselle). 

 

Käytännönesimerkiksi voidaan ottaa vaikkapa vuosittainen markkinatilannekatsaus, jossa 

havaitaan potentiaalinen markkinaosuuksien uudelleen jakautumisen riski. Riskianalyysin 

pohjana toimii havainto, jonka mukaan nykyisen tuotteen kustannusrakennetta täytyy 

voida alentaa 10% seuraavan 6 kk sisällä ja lisäksi vielä toiset 5-10 % tulevien 18kk tai 

muuten yritys tulee menettämään merkittävästi markkinaosuuttaan.  

 

Kehittämiselle on siis olemassa selkeä yksikäsitteinen tarve. Tämä tarve voidaan 

kuitenkin toteuttaa käytännössä hyvinkin monella eri tavalla, eli haaste täytyy analysoida. 

Erilaiset toimintavaihtoehdot täytyy suunnitella ja suunnitelmien pohjalta pitää pystyä 

päättämään kuinka asian suhteen tullaan etenemään. mm. [Oln94], [Bur92], [Oln06] ja 

[Oln10] esittävät rakenteita, joissa aluksi generoidaan ideoita mahdollisten 

ratkaisuvaihtoehtojen tunnistamiseksi ja toisessa vaiheessa ideat evaluoidaan 

jatkokehittämiseksi ja lopullisen päätöksen tekemiseksi. Näihin malleihin perustuen ja 

empiriassa tehtyihin havaintoihin nämä prosessivaiheet jaettiin tutkimuksessa lopulta 5 

eri alikategoriaan (liiketoimintamahdollisuuksien / ongelmien tunnistaminen, ideointi ja 

idean jalostaminen, analysointi, suunnittelu ja päätös), jotka esitellään tässä kappaleessa 

myöhemmin yksityiskohtaisemmin. Kyseinen jako voidaan nähdä myös täsmennettynä 

mallina [Dri09] esittämästä jaosta, jossa muutoksen hallinta on jaettu neljään makro-

vaiheeseen: 

1. Muutostarpeen tunnistaminen 

a. ongelman syiden ja niihin vaikuttavien osapuolten tunnistus 

2. Muutosehdotus 
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a. muutosanalyysiin osallistuvien osapuolten määrittely 

3. Muutossuunnitelma 

a. mahdollisten ongelmaratkaisuskenaarioiden arviointi 

4. Implementointi 

a. sopivimman vaihtoehdon valinta ja käytäntöön vieminen 

 

Muun muassa [Bur92] mallista poiketen, tässä raportissa esitetyssä 

kehittämisenprosessimallissa kokonaisuutta on jatkettu päätöksentekovaiheella, jossa eri 

vaihtoehdoista valitaan yksi tai useampi eteenpäin vietäväksi. Toisaalta [Dri09] malliin 

verrattuna tässä raportissa esitetyssä mallissa ensimmäiset 5 vaihetta päättyvät 

päätökseen ja implementointi tulee vasta päätösprosessin jälkeen. Toisin sanoen kehitetty 

malli on teoriasta ja empiriasta löydettyjen hyvien käytäntöjen ja havaintojen symbioosi, 

pyrkien esittämään yleistä kehittämistoiminnan etenemistä suomalaisen 

konepajateollisuuden piirissä. kuten esim. tutkimushaastatteluissa saatuihin 

näkökantoihin ja kokemuspohjaiseen tietoon. Malli on siis käytännössä teoriasta 

lähtöisin, se pohjautuu [DRI09]:n ja aiemmin viitattujen teorialähteiden 

pohjasymbioosiin, johon on yhdistetty empiria tapausten havainnot, minkä jälkeen sitä 

koe testautettiin yrityshaastatteluissa / ohjausryhmässä ja lopuksi mallista muodostui 

mallin alkuosan viisiportainen jako: 

1. liiketoimintamahdollisuuksien / ongelmien tunnistaminen 

2. ideointi ja idean jalostaminen 

3. analysointi 

4. suunnittelu 

5. päätös 

 

Mallin 5 ensimmäisen askeleen jälkeen seuraavat kolme viimeistä vaihetta, joiden kautta 

päästään takaisin alkutilanteeseen eli uuden tiedon kertymiseen, uuden tarpeen / business 

mahdollisuuden havaitsemiseen, sekä uusien ideoiden luomiseen. Viisiportainen malli 

laajentuu päätösosiosta implementointiin, jossa päätöksen seurauksena suoritetaan 

päätöksen implikoimat käytännön toimenpiteet. Toimenpiteiden seuraamuksia täytyy 

seurata, joten tarvitaan mittareita ja mittaamisvaihe, joka lopulta päättyy tulosten 
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analysoimiseen. Lopuksi tulosten ja analyysin perusteella toteutetaan mahdollisten 

kannustimien määrittelemät bonukset ja palkkiot. 

 

Näin kehittämisen prosessi laajentuu kokonaisuudeksi, jonka päätöksenä päästään 

kehään, jossa nykytilasta havaitun uudenpotentiaalin, kehittämisen ja tulosten seurannan 

kautta ollaan tilanteessa, jossa seurannan kautta voidaan havaita uutta potentiaalia ja 

aloittaa kehittämisen seuraava vaihe.  

3.2 Kehittämisprosessin alku- ja loppupää 
 
Tutkimuksen aikana havaittiin yrityksissä tarvetta ideoiden keräämisen jälkeiseen 

käsittelyprosessiin kevyttä prosessia, jolla pystyttäisiin määrittämään suhteellisen 

nopeasti idean jatkojalostuspotentiaali ja suorittamaan päätös ja idean tallennusprosessi 

idean mahdollista uudelleen käyttöönottoa varten. Kyseisen tarpeen esille nouseminen 

nähtiin olevan hyvin linjassa yleisen näkemyksen kanssa, jonka mukaan suomalaisessa 

kehittämiskulttuurissa erityisesti päätösprosessit ja implementointi on hyvin hallussa, 

mutta kehittämisen ensimmäiset askeleet, varsinkaan uuden kehittämisessä, eivät ole 

välttämättä yhtä hyvin hallinnassa. Näiden ensimmäisten askeleiden ottamiseksi tarvitaan 

informaation vaihtoa niin ihmisten kuin myös järjestelmien välillä kehityspotentiaalin 

havaitsemisen ja siitä keskustelemisen toteuttamiseksi. Lisäksi tarvitaan riskinottokykyä 

uusien ideoiden käytäntöön panos osalta, sekä lisäresursseja toimeenpanopuolelle, 

esimerkiksi koordinointiin, sekä jatkuvaan projektin etenemisen seurantaan. Ideoiden 

keräämiseksi onnistumisen lähtökohtana on ihmisten välinen kommunikointi. mm. 

[Kra96] painottavat että tarkasteltaessa toimittajasuhteen onnistumista, on tehokas 

kommunikaatio eräs onnistumisen takaava kriittinen tekijä. Tehokkaan kommunikoinnin 

positiivisiin vaikutuksiin luetaan mm. toimittajan ja päähankkijan välisen toiminnan 

parantamiseen kohentaa sekä toimittajasuhdetta että toimitusprosessin kehittämistä 

[Hum04]. 

 

Kun kehittämispotentiaali saadaan tunnistettua ja potentiaali pystytään kääntämään 

selkeäksi laskennalliseksi saavutettavissa olevaksi hyödyksi, tutkimustapauksina 

toimivissa yrityksissä nähtiin yleisellä tasolla, että suomalainen insinöörimäinen 
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kehitystoiminta osaa kyllä viedä havaitun potentiaalin päätösprosessiin sekä suorittamaan 

implementoinnin tehtyjen päätösten mukaisesti. Kehittäminen ei luonnollisesti lopu 

implementointiin, vaan kehittämisessä olisi tärkeää myös pystyä osoittamana 

kehittämisen tulokset, mikä lähtökohtaisesti tapahtuu mittaamalla ja vertaamalla 

mittaustuloksia ennen ja jälkeen kehittämisen sekä huomioimalla kehittämisen vaatimat 

kustannukset. Yritysten välisessä ja erityisesti verkostomaisessa kehittämisessä 

mittaaminen nähtiin tutkimuksen aikana haastatelluissa yrityksissä vaikeimmaksi 

kehittämisen osa-alueeksi.  

 

Näissä ympäristöissä mittaamiseen ei riitä pelkkä tietojärjestelmien hyödyntäminen, vaan 

tarvitaan myös ihmisten välistä kommunikointia, päätöksentekoa ja yhteistä näkemystä 

siitä, mitä tavoitetta kohden ollaan pyrkimässä, jotta asiaa voidaan edes lähtökohtaisesti 

mitata avoimesti ja neutraalisti. mm. [Pra04] mukaan ilman tehokasta mittausta ja 

kommunikointisysteemiä, yritysten välisen yhteistyön koordinointi- ja parannusyritykset 

ovat tehottomia. Tämän takia onkin tärkeää pystyä seuraamaan tehtyjen muutokseen 

johtavien päätösten taloudellisia ja toiminnallisia muutoksia. Erityisesti mittaamisessa 

olisi oleellista pystyä määrittämään mittauskohde. Esim. [Hum04] mittasivat yhteistyön 

lopputulosta kolmelta kantilta: toimittajan suorituksen muutoksena, asiakkaan 

kilpailukyvyn muutoksena ja toimittajasuhteen muutoksena. Suhteen kehityksen 

mittaaminen voi osoittautua kuitenkin hankalaksi abstraktien tekijöiden kuten 

luottamuksen takia. Lisäksi mittaamiseen voi tuoda omat haasteensa esimerkiksi 

käytännön tilanne, jossa toimittaja toimittaa usealla päähankkijalle samantyyppisiä 

tuotteita yhtäaikaisesti. Merkittävä muutos päähankkijoiden hankintamäärissä voi johtaa 

tilanteeseen, jossa tietyn päähankkijan rooli alihankkijan silmissä voi muuttua 

suurtekijästä ”yhdeksi asiakkaaksi” tai kääntäen, mikä voi heijastua mittarien tuloksiin 

ilman, että muutoksen taustalla olevat syyt tiedostetaan mittaavassa yrityksessä. Juuri 

tällaisten tapahtumien ja vaikeasti mitattavien rakennemuutosten takia aiemmin mainittu 

kommunikaatio on erittäin tärkeä menestystekijä toimittajasuhteessa onnistumisessa.  

 

Jotta prosessien kehittäminen ja tuotteiden parantaminen olisi tehokasta ja yrityksen 

toimintaa tehokkaasti eteenpäin vievää, päätöstä seuraavan implementoinnin tuloksia 
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pitää siis pystyä mittaamaan ja analysoimaan. Tulosten mittaaminen voi perustua hyvin 

moneen eri tekijään, joten tulosten mittaaminen ole prosessina helposti 

yksinkertaistettavissa tai standardoitavissa. Koska yrityksissä tahdotaan tyypillisesti tukea 

hyvää suoriutumista sekä kannustaa henkilöstöä tekemään vastaavanlaista työtä 

jatkossakin, niin mittaamisen tulosten pohjalta pitäisi pystyä palkitsemaan henkilöstöä. 

Tutkimuksen käytännön havaintojen pohjalta voidaan karkeasti yleistää, että erityisesti 

näissä kahdessa viimeisessä vaiheessa (mittaaminen ja palkitseminen) suomalaisen pk-

sektorin konepajateollisuuden piirissä koetaan olevan kaikista suurin määrä haasteita. 

mm. tästä haasteellisuudesta johtuen, yhteistyön kehittämisen hyötyjen ja tavoitteiden 

saavuttamiseksi on tärkeää suorittaa yhteistyön kehittymisen seurantaa molempien 

osapuolten toimesta, missä onnistumisessa avoin ja vilpitön kommunikointi on 

äärimmäisen tärkeää. Avoimeen kommunikointiin kuuluu mm. määritellyt voitonjako ja 

kehityskustannusten jakomallit, joiden kautta jokainen kehittämiseen osallistuva osapuoli 

voi jo etukäteen nähdä heidän omaan toimintaan kohdistuvat mahdolliset edut aktiivisen 

kehittämistoimintaan osallistumisen seuraamuksena.  

 

Haastateltujen yritysten yleisen näkemyksen mukaan suomalaiset insinöörit ovat hyviä 

ongelmalähtöisessä kehittämisessä, mutta mahdollisuuksien tunnistamisessa ja uusien 

liikeideoiden luomisessa emme ole ehkä maailmalaajuisesti terävimmässä kärjessä 

mukana. on vielä reilusti parantamisen varaa. Käytännössä tämä tuntuisi näkyvän 

kehittämisessä erityisesti siten että suomalaiset ovat hyviä kehitysprosessien 

läpiviennissä, mutta eivät yhtä tehokkaita prosessin alkuvaiheessa kehitysprojektien 

starttaamisessa ja vastuunottamisessa. Erityisesti suomalaista konepajateollisuutta ja sen 

alihankintaa voidaan sanoa leimaavan erittäin hyvin hallittu tuotantoprosessi ja hyvin 

hallitut kehittämisprosessit, mutta ei niin hyvin hallitut kehittämisprosessit. 

Tuotantoprosessin piirteitä läpikäytäessä niihin voidaan [Sme09] mukaan kuvata 

kuuluvan:  

• Tehokas toiminta, selkeät vakiintuneet käytännöt 

• Yksilöidyn, eksplisiittisen, koodatun tiedon hyödyntäminen, palaute 

• Toiminnan lähtötilanne, prosessi ja tulos ennalta määritellyt 

• Hierarkkinen, lineaarinen tiedonkulun rakenne 
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• Tiedonkulun fokusointi 

 

Koska tässä raportissa on keskitytty jatkuvan parantamisen prosessiin ja idean 

jalostusprosesseihin, on hyvä tuoda esille se että nykyisin käytännöntoiminnassa juuri 

tuotantoprosessi on nykyisellään se pääprosessi joka tuottaa informaatiota 

kehittämisprosesseihin, esimerkiksi suorituskykytiedon ja poikkeamatiedon kautta 

 

Tarkasteltaessa edellä olevaa tuotantoprosessin yleispiirteiden kuvausta, niin suomalainen 

konepajateollisuus täyttää hyvin nämä piirteet. Tuotantoprosessia saatua tietoa 

analysoimalla ja päätöksiä tekemällä päästään tilanteeseen jossa ongelma on selkeästi 

tunnistettu, rajattu ja määritelty, minkä jälkeen suomalainen kehittämiskoneistomme 

toimii pääosin hyvin tehokkaasti. Toisaalta tehtyjen haastattelun perusteella ongelmat & 

tarpeet kyllä tunnistetaan ja ideoidaankin, mutta mitään ei tapahdu. Tämä problematiikka 

näyttäisi olevan hieman enemmän verkostomaisen kehittämisen ongelma, kuin kahden 

keskeisen kehittämisen ongelma, mutta haasteen taustalla vaikuttaisi olevan samat tekijät. 

Kehittämisen etenemisen este näyttää tällä hetkellä olevan vastuunottamisen tai 

vastuuttamisen puute, eli tunnistetun probleeman ratkaisijaksi ei ole yksikäsitteisesti 

pystytty vastuuttamana yhtä henkilöä tai muuta resurssia.. Tähän yleiseen haasteeseen 

nojautuen, kehittämismallissa on lähdetty siitä, että pyritään löytämään erityisesti tukea 

juuri tähän kehittämisen alkuvaiheeseen, olettaen kehittämisen myöhempien vaiheiden 

olevan jo nyt paljon paremmin yritysmaailmassa kunnossa. 

 

Yhdistämällä mittaaminen ja kehittämisen alkuvaiheet, päästään jatkuvan parantamisen 

malliin, jossa tehdyn kehittämisen tulosten kautta voidaan havaita uusia kehityskohteita. 

Sama rakenne liittyy kyllä myös innovatiiviseen kehittämiseen, mutta erona on 

esimerkiksi innovatiivisen kehittämisen panosten mittaamisen vaikeus, sekä hyötyjen 

arviointi etukäteen jatkuvaan parantamiseen verrattuna. Esimerkiksi tekemällä toimittajan 

arviointia ja kehitystulosten mittarointia ja arvioimalla toimittajan tuloksia, voidaan luoda 

arvokasta tietoa yleisistä parannuskohteista ja osoittaa, millä osa-alueilla tarvitaan 

lisäkehittymistä ja mitä parannuksia tekemällä saavutetaan suurimmat muutokset 

toiminnassa [Hum04]. 
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Liittämällä jatkuvanparantamisen malli hyvään ja avoimeen kommunikointiin toimittajan 

kanssa voidaan pyrkiä toimittajalähtöiseen aloitteellisuuteen ja idean tuottamiseen 

kehitystoiminnassa. Tämän tutkimushankkeen aikana ja tätä hanketta edeltävissä 

tutkimushankkeissa (aika-akselilla vuosien 2008 – 2011 välillä) päähankkijakentässä 

havaittiin yleinen toive sille että, jatkuvan kehityksen periaate tulisi jalkauttaa myös 

toimittajien suuntaan. Käytännössä jalkauttamista voidaan suorittaa esim. toimittajan 

kanssa kausittain pidettävissä yhteisissä keskustelu- ja ideointitilaisuuksissa 

vastuuttamalla tilaisuuksien tuloksena syntyvien ideoiden eteenpäinviemistä nimetyille 

henkilöille [Bec97].  

3.3 Luotu kahdeksankohtainen kehittämismalli 
 

Tässä luvussa kuvatun hankkeen aikana rakennettu kehittämisen monitasoisen 

prosessimalli, jonka lähtökohtana oli haastatteluissa hyvin vahvasti noussut esille teema 

siitä että kommunikoinnin rooli kehittämisessä on toimivan kehittämisen osalta hyvin 

merkittävä menestystekijä. Kommunikointia lisäämällä osapuolten välille voidaan 

muodostaa ns. yhteinen ”sanasto”, minkä avulla pystytään vähentämään vääristymiä 

viestinnässä sekä parantamaan kommunikoinnin laatua yleensä ottaen. Tämä kaikki 

johtaa yhteisen ymmärryksen tason nousemiseen, mikä oli eräs käytännön toive, joka 

erityisesti välittyi tutkimushankkeen aikana tehdyissä alihankkijahaastatteluissa.  

 

Kehittämismalli on rakennettu siten että se seuraa tyypillistä suomalaista teollisen 

yrityskulttuurin kehityslinjausta, joka perustuu paljolti tarvelähtöiseen kehittämiseen, 

kehitystarpeen tunnistamiseen ja tunnistetun tarpeen kautta tilanteen parantamiseen. 

Tarvelähtöinen parantaminen sopiikin hyvin tarkasteltuun yrityskulttuuriympäristöön, 

koska konepajateollisuuden alalla monet tuotteet ja palvelut rakennetaan asiakastarve 

edeltä (ei teknologia edeltä) kehityksessä edeten.  

 

Tarvelähtöisyys sisältää itsessään tunnistetun kehittämiskohdan, mikä taas toimii hyvänä 

lähtökohtana idean jalostamisen ja kehittämisenprosesseille. Tunnistetun tarpeen kautta 
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voidaan kehittämisessä edetä yleismaailmallisen johtamismallin (suunnitelma, toteutus, 

valvonta) mukaisesti kohti tulosta, pyrkien parantamaan toiminnan / tuotteen nykytilaa 

 

Eli lähtökohtaisesti tarvelähtöisyyden ja analyyttisen johtamisen toimintamalleja 

yhdistämällä päästään lähelle hyvin määriteltyä kehittämistoimintaa eräänlaisen 

kehittämisprojektinäkökulma ongelman lähestymisen muodossa. Puhuttaessa 

tarvelähtöisyydestä, voidaan yhtä hyvin tarkoittaa yrityksen johdon toiminnan 

kehitystarpeita, loppuasiakkailta saatuja tarpeita, markkinapaineesta johtuvia tarpeita 

(esim. lopputuotteen kustannusrakennetta on saatava 25 % alaspäin seuraavan 3 vuoden 

sisällä, keskimäärin vähän vajaan 10 % vuosivauhtia tai muuten ei pysytä enää mukana 

hintakilpailussa), jne. 

 

Tässä kehittämismallissa on perehdytty juuri edellä kuvatun kaltaiseen prosessimaiseen 

lähestymiseen, jonka kautta pyritään asteittain parantamaan tuotteita ja prosesseja. 

Prosessimaisuutensa takia, innovatiivisessa, monesti myös radikaaleja muutoksia 

vaativassa, kehittämisessä alla esitetty mallia ei välttämättä ole kuitenkaan 

parhaimmillaan. Tämän takia ko. kehitysmuotojen eroavaisuuksia käydään lävitse 

raportin tulos-osiossa, jossa peilataan jatkuvan parantamisen empirianäkökannan kautta 

rakennetun mallin rakenteen sopivuutta innovatiiviseen kehittämiseen. 

 

Mitä kehittämismallin lähtötietoon ja sen hankkimiseen tulee, niin tässä raportissa ei ole 

suuressa määrin tuotu esille sitä, kuinka yritykset käytännössä keräävät kehittämisen 

ideoita. Asia on kuitenkin oleellinen mm. siksi että jatkuvassa parantamisessa ja 

innovatiivisessa kehittämisessä juuri tässä prosessivaiheessa vai olla ja usein myös on 

merkittäviä eroja, mitä on pyritty avaamaan näiden kahden kehitysmuodon eroja avaavan 

osion alle. Esimerkkinä siitä, kuinka tietoa voidaan käytännössä kerätä, voidaan mainita 

mm. seuraavia mahdollisuuksia / toimintamalleja joita voidaan esimerkiksi hyödyntää 

käytännön toiminnassa: 

• Esimerkiksi sähköpostiin perustuva palautejärjestelmä toimittajille / 

toimittajaverkostolle 

• Asiakasporatalit, palautejärjestelmät, asiakashaastattelut jne. 
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• Messut ja seminaarit 

o Pienryhmäpalavereineen, kehityssessioineen ja keskustelutilaisuuksinensa 

• Teknologiatoimittajat uusine tuotteinensa ja kenttäkokemuksinensa 

 

Yhdistämällä käytännön havainnot ja eri yrityksissä käytetyt idean käytäntöön 

vientimallit rakennettiin alla kuvattu 8 kohdan kehittämismalli, johon tässä avataan 

mahdollisia kehittämisen tukimalleja, kuinka ne sijoittuvat eri kehitysportaan askeleilla ja 

miten myös ICT:llä voidaan tukea eri kehitysaskeleita. Tutkimuksessa pyritään 

löytämään prosessia tukevia teknisiä ja ICT-lähtöisiä toimintaa tukevia rakenteita ja 

ohjelmistoalustoja yms., koska sähköisten ideointialustojen ja ICT-järjestelmien 

rajoittunut ympäristö, verrattuna elävään lähitapaamisympäristöön, voidaan nähdä 

kaikista rajoitteistaan huolimatta isona etuna.  

 

Esimerkiksi [Ten07] mukaan toimittajiin ja toimintaan liittyvä epävarmuus heikentää 

aina suorituskykyä, mutta hyödyntämällä ICT:tä osana muutosprosessia tätä vaikutusta 

voidaan pienentää. Tähän muutosprosessin epävarmuuden pienentämiseen aj 

kommunikoinnin lisäämiseen on luodussa mallissa pyritty siten että etsitään sellaisia 

ICT-työkaluja, joilla muutokseen tähtäävää kehittämisprojektia voidaan tukea niin että 

itse kehittämisprosessi ei aiheuta suuria muutoksia yrityksen nykyiseen toimintamalliin, 

mutta siitä huolimatta prosessi sisältää ICT osia, joiden kautta kehittämisprosessia 

voidaan formalisoida. Lisäksi mm. [Kar05] ja [Bur01] mukaan kommunikoivan ryhmän 

dynamiikka voi vaikuttaa siihen, millaisia kommunikointi työkaluja ryhmät hyödyntävät 

toiminnassaan. Tästä johtuen esitetyissä ICT-ratkaisuissa on pyritty löytämään 

vaihtoehtoisia toimintamalleja ja menetelmiä, mahdollisuuksien mukaan, jotta monien 

erilaisten kommunikoivien ryhmien tarpeita voidaan pyrkiä tukemaan 

toimintaympäristöjen erilaisuudesta huolimatta. Alla on esitetty rakennetun 

kahdeksankohtaisen mallin eri vaiheet. 
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1. Kehitysidea / liiketoimintamahdollisuuksien / ongelmien tunnistaminen 

2. Kehitysideointi ja idean jalostaminen 

3. Analysointi 

4. Suunnittelu 

5. Päätös 

6. Implementointi 

7. Suorituskyvyn mittaaminen (päätöksen vaikutus suorituskykyyn) 

8. Kannustimet 

 

Alla (Kuva 1) on esitetty mallin graafinen kuvaus. 

 

 
Kuva 1: Kahdeksankohtainen kehittämismalli graafisesti kuvattuna 
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Johto-hankkeen aikana kyseisen mallin hyödyntämistä testattiin käytännössä 

tapaustutkimuksena Lahden Autokorissa (Taulukko 1 alla avaa prosessin eri vaiheet), 

jossa mallia testattiin vaiheesta 1 aina vaiheen 6 alkuun saakka. Mallin testaamisen 

tuloksena syntyi uusi Tekes-tutkimushanke, mikä voidaan nähdä mallin rakenteen 

empiirisenä verifiointina.  

 

Taulukko 1: Kehitysmallin eteneminen tapaustutkimuksessa 

Kehittämisen vaihe Eteneminen tapaustutkimuksessa 

1. Kehitysidea / 

liiketoimintamahdol

lisuuksien / 

ongelmien 

tunnistaminen 

Tapaustutkimusyrityksessä oli jo aiemmin havaittu että 

yritys tekee liikaa operatiivista ostamista ja aivan liian 

vähän strategista ostamista. Tämän epäkohdan 

korjaamiseksi oli jo tehty alustavia toimenpiteitä mm. 

rakennettu ns. ostoautomaattia. 

2. Kehitysideointi ja 

idean jalostaminen 

Tutkimushankkeen aikana yritys tutustui dynaamiseen 

varastojen sopeuttamismalliin, josta lähdettiin 

kehittämään ja jatkojalostamaan yhteisideaa sopeutuvasta 

varastonohjauksesta, joka huomioisi toimialaan liittyvät 

kausivaihtelut. 

3. Analysointi Ideaa analysoitiin yrityksen omaan historiatietoon 

pohjautuen, kehittäen mallia askel askeleelta edeten 

4. Suunnittelu Mallin kokonaisuutta lähdettiin tarkastelemaan koko ko. 

yrityksen toiminnan laajuutta huomioiden. Ideoitiin mm. 

mahdollisuutta ottaa myyntiennustetta ja 

tuotannonohjausta osaksi ohjausparametristoa ja 

ohjauskokonaisuutta. 

5. Päätös Tehtiin päätös sopeutuvan ohjaamisen yksityiskohtaisesta 

tutkimisesta erillisen tutkimushankkeen piirissä, 

syvällisesti paneutuen yrityksen käytännön 

problematiikkaan. 

6. Implementointi Tutkimushanke on juuri käynnistynyt ja 
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implementointimahdollisuuksia tutkitaan parhaillaan. 

7. Suorituskyvyn 

mittaaminen 

(päätöksen vaikutus 

suorituskykyyn) 

Mallin testaamiseksi on suunniteltu käytäntöä, jossa 

yritysedustaja ennakoi tulevaa tarvetta nykymetodilla 

sekä sopeutuvalla metodilla rinnakkain. Eri menetelmien 

ehdottamia varastoparametreja ja toteumaa verrataan 

jälkikäteen toisiinsa. 

8. Kannustimet Säästöt työajassa, yrityksen etu varaston paremmassa 

vasteessa tarpeeseen nähden, ohjauksen keskittyminen 

tarvepohjaisesti juuri oikeisiin nimikkeisiin. 

 

Yllä on esitetty sitä, miten kehitettyä mallia on sovellettu tapaustutkimuksessa, ja alla 

tuodaan esille sitä, kuinka ICT voi sitoutua osaksi kehittämistoimintaa. Tässä raportissa 

on erityisesti perehdytty empirian kautta saadun tiedon pohjalta jatkuvan parantamisen 

malliin, mikä osaltaan näkyy myös mallin rakenteessa. Raportin tulososiossa on erikseen 

käsitelty sitä miten tämä rakenne tulee huomioida, jos mallia sovelletaan innovatiiviseen 

kehittämiseen. Lyhyesti sanottuna sanoma on se että innovatiivisen kehittämisen 

kannalta, mallin alkuosa tulisi jaotella tarkemmin alivaiheisiin ja tukea näitä vaiheita niin 

johtamis- kuin toimintamalli ja työkalullisinkin ratkaisuin.  

 

3.4 Kommunikoinnin ja ICT:n rooli kehittämistoiminn assa  
 

Monesti teollisessa toiminnassa pyritään konfliktien vähentämiseen ja toiminnan 

standardisoimiseen mahdollisen tehokkaan toiminnan takaamiseksi. Kuitenkin on hyvä 

kysyä onko konfliktien vähentäminen tavoiteltava itseisarvo, vai pitäisikö itse asiassa 

pyrkiä konfliktien syiden ja taustojen selvittämiseen, missä aiemmin keskusteltu 

kommunikointi on hyvin tärkeässä roolissa. Toisin sanoen kommunikointi tulisikin nähdä 

työkaluja, jolla konfliktit käännetään hyödyiksi ja eräänlaiseksi kehittämispotentiaalin 

välineeksi (konfliktithan hyvin harvoin syntyvät ilman syytä, vaan taustalla on 

useimmiten ongelma, jonka ratkaisemisen tuloksena toiminta pääosassa tapauksia myös 

tehostuu). Kommunikoinnilla voidaan vaikuttaa mm. yhteistyösuhteessa toimittajan 
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sitoutumiseen, mikä osaltaan vahvistaa suhdetta, sekä parantaa myös toimittajan 

suoritusta yhteistyössä. Avoin kommunikaatio vaikuttaa myönteisesti osapuolten väliseen 

ymmärrykseen luoden samalla toimittajan sitoutumista [Hum04]. Lisäksi avoimella ja 

säännöllisellä kommunikaatiolla motivoidaan toimittajia parantamaan suoritustaan 

[Hum04]. Voidaan puhua myös laadukkaasta kommunikoinnista, mikä on toimittajan 

näkökulmasta sitä, että asiakkaan kommunikointi on käytännöllistä, ajantasaista, selvää ja 

perusteellista. 

 

Laadukkaaseen kommunikointiin pyrittäessä erittäin suuressa roolissa ovat mm. 

informaation jakaminen, jatkuva kommunikointi, kommunikoinnin helpottaminen ja 

yritysten välillä vaihdettavan informaation itsensä laatu. Itse kommunikaatiota voidaan 

tarkastella monen eri ulottuvuuden tasolla. Esimerkiksi tarkasteltavana voi olla 

kommunikaation ajantasaisuus ja säännöllisyys, kontaktien määrä sekä kommunikaation 

virallisuus, jotka voivat vaihdella niin toimittajalla kuin asiakkaallakin näiden toimijoiden 

välisessä yhteistyössä. Krause ja Ellram [Kra96] osoittivat, että toimittajan suoritusta 

edistivät ajantasainen, tiheä ja epävirallinen kommunikaatio toimittajan ja asiakkaan 

välillä sekä kontaktien suuri lukumäärä. Vaikka pelkkä kommunikaatioiden 

tapahtumamäärien mittaaminen ja mittarin arvon jatkuva ”parantaminen” 

(tapahtumamäärän nosto) ei ole mikään itseisarvo ja varma keino parempaan 

kommunikointitulokseen, voitaneen kuitenkin yleistää että jokaisella toimialalla on 

löydettävissä tietty kommunikaation ns. minimimäärä, joka tarvitaan siihen että toimijat 

pysyvät hyvin tietoisina siitä mihin suuntaan ja millä vaikuttimilla kumppani on 

siirtymässä ja millaisilla pelisäännöillä yhteistyössä tullaan jatkossa toimimaan. 

Huolehtimalla tällaisesta riittävästä kommunikointitasosta voidaan olettaa että 

yhteistyösuhteen väärinymmärrysten ja konfliktien määrä pysyy toiminnan kannalta 

siedettävällä tasolla. Käytännössä kuinka tämä kommunikoinnin määrä ja mittaaminen 

voidaan liittää osaksi kehittämisprosesseja, niin mm. seurattaessa annettujen ideoiden 

statuksen kehittymistä osana kehittämistä, tulisi jokaisen idean viipyä 

tarkasteluprosessissa vain tietty ennalta määritelty aika, sekä niihin tulisi saada jatkuvasti 

tietyllä aikajänteellä palautetta siitä missä vaiheessa prosessia idea juuri sillä hetkellä on 

menossa. Kommunikoimalla annetun idean tilaa prosessissa idean antaneille henkilöille 
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viestitetään että ideoita ja myös juuri tätä kyseistä ideaa arvostetaan, sitä ei ole unohdettu 

ja sitä käsitellään kokoajan ja sitä myös viedään organisaatiossa eteenpäin. Lisäksi on 

tärkeää saattaa jokainen idea prosessissa päätökseen, riippumatta siitä onko päätös idean 

eteenpäin viemisen kannalta positiivinen tai negatiivinen. 

 

Myös toiminnassa tapahtuvien muutosten selostaminen ja avoin perusteleminen 

mainittiin toimittajien puolelta äärimmäisen isona plussana asiakkaan toiminnassa. mm. 

[Pra07] mukaan asiakaan laadukas kommunikaatio nostattaa toimittajan sitoutumista, 

mitä myös käytännön kenttätutkimus vaikuttaisi vahvistavan. Lisäksi niin sanottu välitön 

kommunikaatio, kuten vierailut toimittajan tiloissa tai vastaavasti toimittajan vierailut 

asiakkaan tiloissa, parantavat Prahinskin ja Bentonin [Pra04] mukaan toimittajan 

sitoutumista. Henkilökohtaisten suhteiden luonti vaikuttaa myös asiakkaan sitoutumiseen 

[Han00]. Lisäksi mm. [Kar05] ja [Bur01] mukaan kommunikoivan ryhmän dynamiikka 

voi vaikuttaa siihen, millaisia kommunikointi työkaluja ryhmät hyödyntävät 

toiminnassaan. 

 

Kommunikoinnissa erityisesti avoin kommunikointi lisää ymmärrystä ja samalla 

rohkaisee konfliktien ratkaisuun kumppaneiden välillä. Lisääntynyt ymmärrys pienentää 

sosiaalista etäisyyttä, joka on yksi suhteen vahvuuden elementti[Ols97]. 

Kommunikoinnin lisääntyessä muodostuu osapuolten välille yhteinen ”sanasto”, joka 

vähentää vääristymiä viesteissä ja parantaa kommunikaation laatua. Johto-hankkeen 

aikana tähän kommunikointiteemaan liittyen ymmärryksen tason nostaminen oli eräs 

selkeä käytännön toive, joka erityisesti välittyi hankkeen aikana tehdyissä 

alihankkijahaastatteluissa. Tästä johtuen tietoteknisien ratkaisujen ja kehittämisen tuen 

osalta pyrittiin fokusoitumaan sellaisiin ratkaisuihin, jotka erityisesti tukisivat 

kommunikointia. Langfield ja Greenwood jäsentävät epäonnistunutta kommunikaatiota 

toimittajan ja asiakkaan näkökulmasta seuraavalla esimerkillä: tyytymättömät toimittajat 

eivät kommunikoi ongelmiaan asiakkailleen[Lan98]. Tiheä ja laadukas kommunikaatio 

vaikuttaa siihen, kuinka osapuolet ymmärtävät toistensa tavoitteet sekä toimivat 

tavoitteiden saavuttamiseksi [Zin00]. Myös toimittajan kyvykkyys ilmaista asiakkaan 

tarpeiden muutokset omalle henkilöstölleen on yksi osa onnistunutta kommunikointia. 
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Käytännössä tällä osa-alueella oli haastatteluissa havaittavissa pk-kokoluokan yrityksissä 

hyvää yrityssitoutumista, mikä näkyi henkilöstön joustavuutena tehdä työtä enemmän 

tarpeen mukaan, asiakastarpeen tätä vaatiessa.  

 

Prahinskin ja Bentonin [Pra04] mukaan kommunikaation välineistä kasvotusten 

tapahtuvat tapaamiset ovat ”rikkaampi” väline kuin esimerkiksi tietojärjestelmät 

kommunikoinnin välineenä. Kasvotusten käydyt neuvottelut luovat enemmän 

sitoutumista sovittuihin asioihin, kuin esimerkiksi neuvotellessa sähköpostitse eli 

”köyhempää” kommunikaation välinettä käyttäen. Kasvotusten käyty kommunikaatiota 

voidaankin pitää kaikkein tärkeimpänä ja kalleimpana kommunikointia [Dye03].  

 

Kaiken kommunikoinnin ja lisätiedon tapauksessa ei ole välttämätöntä kommunikoida 

kasvotusten. Osan haastateltavista mielestä heidän lisätietotarpeisiinsa voitaisiin vastata 

myös ICT–järjestelmillä ja esimerkiksi järjestämällä pääsyn (heitä koskevilta osin) mm. 

asiakkaan ICT-järjestelmiin, joissa käsitellään laitepiirustuksia yms. alihankkijan 

tuotantoon liittyviä rakenteellisia kuvauksia. Alihankkijat kokivat että näin heillä olisi 

aina mahdollisuus tarkastaa ovatko käytössä olevat piirustukset tuoreinta versiota ja 

toisaalta heillä olisi mahdollisuus tarjota osaamistaan koneistuksen ja komponentin 

tuottamisen osalta paremmin päähankkijoiden tarpeisiin sovitettuna, jos he tietäisivät 

enemmän mihin kohti ja miten heidän tuottamansa komponentti liittyy päähankkijan 

lopputuotteeseen. Eli toisin sanoen heidän näkemyksensä mukaan, tässä kohden 

kommunikaatiota voidaan tehostaa teknologian avulla. Tällaisilla järjestelyillä, joissa 

alihankkijalla on pääsy päähankkijan tietojärjestelmään, tai joissa tietojärjestelmiä on 

ainakin osittain integroitu yhteen, on saatu vähennettyä toimintaan liittyviä kustannuksia 

erityisesti etsintäkustannuksia ja samalla asiakaspalvelu on parantunut [Hum04].  

 

Käytäessä läpi eri osa-alueita joilla ICT voi parantaa toiminnan tehokkuutta mm. [Hua00] 

mukaan IT parantaa organisaation suorituskykyä seitsemässä toiminnossa - suunnittelussa 

(design), päätöksenteossa, vainussa (sensing), virheistä/poikkeamista toipumisessa 

(recovery), kollaboraatiossa, kumppanuudessa ja logistiikassa. [Wad09] mukaan ICT:n 

avulla on mahdollista kääntää markkinoilla oleva epävarmuus kilpailukeinoksi, koska 
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ICT:tä hyödyntämällä on mahdollista ennakoida muutoksia. Ennakointi on [Wad09] 

mukaan ketteryyden ominaispiirre. [Rei96] mukaan ketteryys muodostuu vainuamisesta, 

oppimisesta, sopeutumisesta, sinnikkyydestä (resilience), nopeudesta, joustavuudesta, 

innovoinnista, kustannustehokkuudesta sekä yksimielisyydestä/samanaikaisuudesta 

(concurrency), joita kaikkia voidaan parantaa tietoteknisten ratkaisujen avulla. Kappaleen 

alussa kuvatuissa verkostomaisen kehittämisen tapauksissa pyritään juuri yllämainittuun 

yksimielisyyteen, oppimiseen, nopeuteen, kustannustehokkuuteen ja innovointiin. mm. 

tuotteen valmistuskustannuksia minimoimaan pyrkivässä verkostohankkeessa kaikki 

toimijat puhalsivat vahvasti yhteen hiileen, päästäkseen yhteiseen tavoitteeseen. 

Merkittävänä motivaattorina ja kannustimena tässä tapauksessa voidaan nähdä se että 

verkoston toimijat näkivät onnistumisen takaavan heille kaikille lisämyyntiä, mikä ei ole 

pois nykyisten tuotteiden myynnistä. 

 

Mietittäessä ICT:n roolia tällaisessa yhteisessä kehittämisessä. Toimittajan sitoutumista 

voidaan nostaa tehokkaalla kommunikaatiolla, joka sisältää käytännöllistä, ajantasaista ja 

perusteellista tietoa [Pra07]. Käytännössä tuo ajantasainen tieto ja tehokas 

kommunikaatio toteutuvat nykyään parhaiten tehokkaalla ICT:n hyödyntämisellä. ICT:n 

ongelmaksi nähdään kuitenkin monesti sen toimintaa rajoittava vaikutus. Toisaalta 

[Oln95] ja [Pes06] mukaan rajoittunut ympäristö vähentää muiden informaatio / 

häiriölähteiden vaikutusta prosesseihin. Heidän mukaansa ympäristöä rajoittamalla 

sellaisten asioiden, jotka ohjaavat ajattelua poispäin itse tavoitteesta, vaikutus vähenee. 

Joten heidän mukaansa rajoittuneisuudesta muodostuu eräs järjestelmien etu, 

järjestelmien ohjatessa toimintaa tehokkaammin tavoitetta kohden. [Ten07]:n mukaan 

toimittajiin ja toimintaan liittyvä epävarmuus heikentää aina suorituskykyä, mutta 

hyödyntämällä ICT:tä osana muutosprosessia tuota vaikutusta voidaan pienentää.  

 

Luottamuksen, kommunikoinnin, viestinnän ja ICT:n osalta useimmat yritykset kokivat 

epävarmuuden toiminnassaan "pahana asiana", johon joudutaan normaalitoiminnan 

ohessa vastaamaan. Tutkimuksen loppuvaiheessa oli kuitenkin havaittavissa että 

yksittäisissä yrityksissä tätä markkinoiden epävarmuutta pyrittiin pikkuhiljaa kääntämään 
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omaksi kilpailutekijäksi, jossa ICT:llä nähtiin merkittävä rooli toiminnan mahdollistajana 

ja reagoivan organisaatiorakenteen kelkankääntäjänä kohti ennakoivaa toimintamallia.   

 

4 Tulokset 
 
Suomalaisesta konepajateollisuuden tyypillisestä kehittämiskulttuurista tehtiin 

tutkimushankkeen aikana yleistettävissä oleva perushavainto siitä mitkä kehittämisen 

vaiheet ovat melko hyvin nykyään hallinnassa ja millä osa-alueilla olisi enemmän tarvetta 

petraamiselle. Kun tässä kulttuurissa kehittämispotentiaali saadaan tunnistettua ja 

potentiaali pystytään kääntämään selkeäksi laskennalliseksi saavutettavissa olevaksi 

hyödyksi, tutkimustapauksina toimivissa yrityksissä nähtiin yleisellä tasolla, että 

suomalainen insinöörimäinen kehitystoiminta osaa kyllä viedä havaitun potentiaalin 

päätösprosessiin sekä suorittamaan implementoinnin tehtyjen päätösten mukaisesti.  

 

Kirjallisuudessa tuotiin toimittajan kehittämiseen osallistumisen tärkeyttä kokonaisuuden 

kehittämisen kannalta tärkeänä tekijänä esille. Nykyisellään näyttäisi siltä että 

päähankkijoilla on merkittävästi paremmat resurssit käytettävissään kehittämiseen 

allokoitavaksi, mikä aiheuttaa yhteiseen kehittämiseen epätasapainoa alihankkijoiden 

kehittäjien ollessa kiinni paljolti myös päivittäisessä operatiivisessa työssä. Tämä 

epätasapaino tuntuisi aiheuttavan kehittämiseen takkuilua ja turhautumisia asioiden 

edetessä välillä hyvin nopeasti / purskeisesti ja asioiden välillä laahatessa paikallaan.  

 

Tulevaa kehittämistoimintaa tarkasteltaessa tällä teollisuussektorilla, erityisesti 

kehittämisen resurssien osalta, yritysten kyky keskittyä kehittämisen ensimmäisiin 

vaiheisiin vaikuttaisi olevan merkittävä kehitystyön menestystekijä lähitulevaisuudessa. 

Erityisesti siksi, että tällä hetkellä näyttäisi siltä että yritykset ovat hyvin kyvykkäitä 

viemään kehitysideat implementointi vaiheeseen saakka, heti sen jälkeen kun 

kehitysprosessin vastuu henkilö ja kehittämisen yleiset linjat on saatu määriteltyä. 

Nykyisessä kehittämistoiminnassa yksi suurimpia haasteita vaikuttaisi olevan juuri tuossa 

ideoiden luomisen ja vastuunmäärityksen välissä. Haastatelluissa yrityksissä on hyviä 

käytäntöjä kehittämispotentiaalin ja ideoiden havaitsemisen osa-alueissa, mutta 
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käytäntöönpanopäätös eli riskin otto ja vastuunottaminen / vastuun määrittäminen ideasta 

toteutusprojektiksi muutosvaiheessa tuntuisi vielä takkuavan. Haastateltavien arvion 

mukaan yksi suurimpia syitä tässä kohden ovat henkilöstö sekä taloudelliset resurssit, 

joita voidaan yhtä aikaa allokoida eri kehitysprojekteihin. 

 

4.1 Kehitysympäristö ja -kulttuuri 
 

Prahinskin ja Bentonin [Pra04] mukaan kasvotusten tapahtuva kommunikointi on 

rikkaampaa kuin sähköisten järjestelmien käyttäminen. Kasvotusten suoritetut neuvottelut 

luovat enemmän sitoutumista sovittuihin asioihin, kuin mihin esim. sähköpostilla 

päästään. Toisaalta tutkimushankkeessa havaittiin että useimmat toimijat (niin asiakkaat 

kuin toimittajatkin) toivoivat saavansa enemmän informaatiota, kuin mitä he oman 

näkemyksensä mukaan nykyään saavat. Osaltaan tätä toivetta selittänee se tosiasia että 

monet haastateltavat omasivat pitkän ala ja ikäkokemuksen ja heillä oli laaja 

kokonaiskuva toimialastaan sekä ostajan / toimittajan toimialasta. Näin he kokivat että he 

olisivat voineet ohjata omaa toimintaansa paremmin, tietämällä enemmän kumppaninsa 

toiminnasta. 

 

Myös toiminnassa tapahtuvien muutosten selostaminen ja avoin perusteleminen 

mainittiin toimittajien puolelta äärimmäisen isona plussana asiakkaan toiminnassa. Mitä 

puoltaa mm. [Pra07] havaintoa siitä, että laadukas kommunikaatio nostattaa toimittajan 

sitoutumista, mitä myös siis tämän tutkimuksen kenttätutkimus vaikuttaisi vahvistavan. 

 

4.2 Kehittämisprosessi & empiiriset havainnot 
 
 
Käytännön tapaustutkimuksissa johto-hankkeessa useat toimittajat mainitsivat 

kommunikaation osalta erittäin tärkeäksi perustellun palautteen ja poikkeamien 

läpikäymisen yhdessä lävitse. Hyvänä käytännön esimerkkinä toimittajat mainitsivat 

ennusteissa havaittujen virheiden yhteisen tulkitsemisen mikä tuki ennusteiden 

hyödyntämistä myös jatkossa. Jos ennusteissa havaittiin merkittäviä virheitä eikä näitä 
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käsitelty mitenkään, toimittajan oli vaikeata luottaa asiakkaana toimivan yrityksen 

ennusteisiin jatkossa. 

 

Suomalaisen konepajateollisuuden luonteenomaiseksi leimaksi on mielletty 

teollisuudenalan tehokkuus viedä päätöksen jälkeen implementointi tehokkaasti lävitse, 

oli päätös sitten hyvä tai huono. Minkä mukaan kun ongelma on selkeästi tunnistettu, 

rajattu ja määritelty, niin suomalainen kehittämiskoneistomme toimii hyvin tehokkaasti. 

Mutta toisaalta, hankkeen yrityshaastattelijoissa eräs suomalaisen suuren levyntyöstöön 

keskittyvän alihankkijan mukaan nykyisin on haasteena se että ongelmat & tarpeet kyllä 

tunnistetaan ja kehitysasioita näihin jopa ideoidaankin, mutta mitään ei tapahdu. 

Tutkimushaastattelujen pohjalta kyseinen ongelma tuntui peilautuvan erityisesti 

verkostomaiseen kehittämiseen, ei niinkään kahden yrityksen väliseen kehittämiseen. 

Yksittäiseksi merkittäväksi haasteeksi tässä kehittämismuodossa nimettiin lopulta 

alihankkija ja päähankkijahaastatteluissa vastuunoton ongelma verkostomaisessa 

kehittämisessä. Käytännön esimerkkinä esim. toimitusketju ongelmat, joissa yhden 

päähankkijan moduulituotteen komponentit kiertävät usean alihankkijan kautta ja 

alihankkijoiden välillä, yhdessä päähankkijan kanssa, on ollut epäselvyyttä ja 

vastuunoton ongelmaa siitä kuka varastoi, kuinka paljon, mitä komponentteja, ja kenen 

vastuulla tiedonvaihto, ennustaminen ja etenkin kustannusten kattaminen ja 

varastoriskistä huolehtiminen oikeastaan loppujen lopuksi on. 

 

4.3 Erot innovatiivisessa kehittämisessä ja jatkuva ssa 
parantamisessa 

 

Prosessimaisuutensa takia, innovatiivisessa, monesti myös radikaaleja muutoksia 

vaativassa kehittämisessä alla esitetty mallia ei välttämättä ole parhaimmillaan. 

Esimerkkinä jatkuvanparantamisen ja innovatiivisen kehittämisen lähtölaukauksen osalta 

jatkuvassa parantamisessa kehittämine on monesti ns. datalähtöistä. Kehittämisen 

lähtölaukaus voi tulla mm. ERP-järjestelmästä havaitusta poikkeamatiedosta, kun taas 

innovoinnissa lähtölaukaus voi olla lähtöisin esim. asiakkaalta saadusta informaatiosta, 

toimittajilta tulleesta tiedosta, teknologiatoimittajilta saadusta ennakkotiedosta ja esim. 
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messuilla havaitusta toimintamallista taitavasti yhdistetystä kokonaisuudesta. Eli 

innovatiivisessa kehittämisessä oleellisena asiana toimii nähtyjen ja koettujen, sekä 

havaittujen asioiden taidokas yhdistäminen. 

 

Luodun kehittämismallin osalta tässä erosta lähtötiedon käsittelyssä ja sen lähteissä 

muodostuu merkittävimpiä eroja mallin hyödyntämiseksi molemmissa kehitysmalleissa. 

Erityisesti käytännön liiketoiminnassa, jatkuvan parantamisen malli koetaan paljon 

helpommaksi toteuttaa, koska se on paljon lähemmin kytkeytynyt käytännön toimintaan 

ja nojaa monesti jo valmiiksi olemassa olevaan tietoon. Jatkuvassa parantamisessa yksi 

suurimpia haasteita on siinä että asiat pitäisi vain ottaa ja vastuutta ja ne täytyisi laittaa 

oikeaan tekemisprosessiin. Innovatiivisessa kehittämisessä tilanne alkaa siitä että tietoa 

täytyy lähteä ihan alun alkaen kartoittamaan ja hyvinkin poikkeuksellisten lähteiden, 

mahdollisesti ristiriitaista tietoa, täytyy pystyä erittäin taidokkaasti yhdistämään uuden 

idean alun luomiseksi. 

  

Toisaalta myös innovatiivisessa kehittämisessä tarvitaan ihan yhtälailla suunnittelua, 

päätöksentekoa ja toiminnan seuraamusten mittarointia, sekä myös palkitsemis- ja 

kannustamiskäytäntöjä. Eli yhtälailla innovatiivisessa kehittämisessä voidaan sanoa 

tarvittavan analyyttista toimintamallia, mallin käyttöönottovaiheen voidaan vain nähdä 

olevan kehittämisen osalta prosessin myöhäisemmässä vaiheessa, kuin mitä se on 

jatkuvan parantamisen mallissa. Nyrkkisääntönä voidaankin sanoa, että ideointi ja 

ideoiden jalostus ja kehitysvaiheessa innovatiivisessa kehittämisessä tarvitaan jatkuvasta 

parantamisesta eroavaa enemmän tulkitsemispohjaista mallia, kun taas suunnittelussa ja 

käytäntöönpanossa voidaan soveltaa jatkuvan parantamisen rakenteita ja analyyttisempää 

toimintamallia.  

 

Tässä raportissa on esitetyn mallin rakentamisessa erityisesti perehdytty empirian kautta 

saadun tiedon pohjalta jatkuvan parantamisen malliin. Tämän seurauksena kehitysmallia 

ei ole jaettu merkittävän pieniin osa-alueisiin ennen kuin mallissa on edetty 

suunnitteluvaiheeseen saakka (askel 4). Kyseessä on siis kehittämisprosessimainen 

lähestymistapa, jossa pyritään tavoitteellisesti parantamaan olemassa olevaa. 
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Kehittämisprosesseja yleisesti ottaen voidaan [Sme09] mukaan kuvata seuraavilla 

piirteillä: 

• Nykyisen toiminnan jatkuva, vähittäinen parantaminen 

• Kokemukset, hiljainen tieto organisaation sisällä ja sidosryhmiltä kehittämisen 

eväinä 

• Kehittämisen lähtötilanne tunnettu, prosessi ja tulos eivät 

• Tiedonkulun rakenne on jakautunut 

• Tiedonkulku vastavuoroista, aktiivista vuorovaikutusta, ongelmanratkaisua 

 

Jos mallia ja sen soveltamista kuitenkin mietitään innovatiivisen kehittämisen kannalta, 

olisi hyvä jakaa kehittämisen alkuvaiheita tarkemmin alivaiheisiin ja tukea näitä vaiheita 

niin johtamis- kuin toimintamalli ja työkalullisinkin ratkaisuin. Innovatiivisen 

kehittämisen tukemiseksi liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisen ja 

kehitysideoinnin, sekä idean jalostamisen voisi jakaa aliosiin esimerkiksi seuraavasti: 

1. Ideoiden luomisen ja rakentamisen tukeminen 

2. Ideoiden syöttäminen (esim. ideointijärjestelmään) / ideoiden julkituomisen 

tukeminen 

3. Ideoiden luokittelu / kategorisoiminen 

4. Ideoiden jalostaminen 

5. Ideoiden arviointi ja priorisointi (esim. karkeaan kustannus hyöty analyysiin ja 

takaisinmaksuaika arviointiin perustuen) 

 

Kyseisten osa-alueiden voidaan sanovan muodostavan innovointiprosessin päärakenteen, 

jonka kautta pyritään merkittävään muutokseen yrityksessä. [Sme09] mukaan 

innovointiprosessia voidaan kuvata seuraavilla piirteillä: 

• Lähtötilanne, prosessi ja lopputulos tuntemattomia 

• Tiedonkulun rakenne ns. ego-keskeinen: ytimellä lukuisasti erilaisia yhteyksiä 

toisiin toimijoihin 

• Hajautunut tiedonkulku, solmukohdat, heikot linkit 

• Potentiaalinen, välitöntä toimintaa vaativa tieto, yhdistetään tiedon palasia eri 

lähteistä 
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• Uuden toiminnan luomisen tavoittelu 

 

4.4 Tietotekniikan rooli kehittämisprosessin eri va iheissa 
 

ICT:n roolia kehittämisen tukijana tarkasteltaessa, kehittämisessä voidaan lähteä 

liikenteeseen joka kehitysprosessin alusta tai vaihtoehtoisesti kehittämisen tulosten 

seuraamisesta, jos mietitään asiaa niin päin että tulosten seuraamisen kautta saadaan 

informaatiota ja dataa, joka taas osaltaan toimii uuden kehittämisen lähtökohtana. Jos 

tarkastellaan asiaa tulosten realisoitumisen ja seuraamisen näkökannalta, hankkeen 

aikana havaittiin että seurannan osalta hankkeen aikana haastatelluissa yrityksissä 

useimmassa mainittiin mittareiden selkeys, yksikäsitteisyys ja etenkin reiluus hyvin 

tärkeäksi toimivan seurannan kulmakiveksi. Hyvänä käytännön esimerkkinä tästä oli 

päähankkijan ja alihankkijan oma mittaaminen alihankkijan toimitusvarmuudesta, joka 

alihankkijalla näytti yli 80% ja päähankkijalla 30 % luokkaa. Mistään yksinkertaisesta 

laskuvirheestä ei voinut olla enää kysymys, vaan tapa laskea ja mitata eri yrityksissä oli 

merkittävästi erilainen samalle asialle. Erittäin tärkeäksi tämän poikkeamahavainnon 

tekee se että sopimusteknisesti puhutaan toimitusvarmuudesta, mutta harvemmin käydään 

hyvin yksityiskohtaisesti lävitse sitä kuinka tuo toimitusvarmuusmittarin lukema lopulta 

lasketaan ja mihin dataan mittarin laskettu arvo perustuu. Yhdessä yllämainittua 

epäkohtaa läpikäymällä toimijoiden välillä on pystytty hakemaan sellainen käytäntö jossa 

ei niinkään tuijoteta itse mittarin arvoon vaan muutossuuntaan miten mittarin arvo 

kehittyy. Yhteistyön säilyttämiseksi onkin tärkeää, että toimittaja tiedostaa 

seurantakriteerit ja vaadittavan suoritustason [Ham00]. 

 

5 Kahdeksankohtainen malli vaiheinensa 
 

Tässä kappaleessa kuvataan tietotekniikan rooli eri kehittämismallin vaiheissa, sekä 

esitetään käytännön havaintoja siitä kuinka mallia hyödynnettiin osana tutkimushanketta, 

mallia kehitettäessä. 
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5.1 Kehitysidea / liiketoimintamahdollisuuksien / o ngelman 
tunnistus 

 
ICT:n etuihin (esim. sähköposti keskusteluissa) ideoiden keräämisvaiheessa voidaan 

lukea mm. kommunikoinnin yhtäaikaisuus, jonka ansiosta ideavirran osat tukevat toinen 

toisiaan ja antavat kokoajan uutta näkemystä olemassa oleviin ideoihin. Sopivasti 

rajatussa keskusteluympäristössä ihmiset uskaltavat tuoda helpommin omia ideoitaan 

esille, turhaan pelkäämättä joutuvansa ns. tuottavuus esteiden pysäyttämiksi (eng. 

production blocking) [Die91], [Oln01], [Oln02]. 

 

Tämän prosessivaiheen toteuttamiseksi tarvitaan mekanismeja, joilla tietämyslähteitä 

voidaan tunnistaa, tulkita, koordinoida ja jakaa. Ongelmien ja 

liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista edesauttaa merkittävästi se että verkostossa 

keskeisessä asemassa oleva yritys, joka tunnistaa verkostossa olevan hyödyllisen 

tietämyksen ja pääsee siihen kiinni [Bur92]. 

 

[Tol09] mukaan tässä vaiheessa (tietämyksen luominen), ihmisten välinen vuorovaikutus 

ja tiimityöskentely ovat erittäin tärkeässä roolissa. Lisäksi hän täsmentää että myös 

kehittyneet ICT-työkalut (esim. intranet) voivat olla tässä prosessissa hyödyllisiä, jos ne 

tarjoavat samankaltaisia ominaisuuksia kuin mitä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa 

on käytettävissä. Koska henkilökohtaista vuorovaikuttamista voidaan luonnehtia 

ominaispiirteiltään rikkaaksi kommunikoinniksi, on tähän vaiheeseen prosessia pyritty 

löytämään sellaisia ICT-työkaluja, joihin yhdistyisi, sekä tehokas kommunikointi, mutta 

myös mahdollisuuksien mukaan mediarikas tiedon ja informaatiolähteiden 

hyödyntäminen ja järjestelmän piiriin tuominen. 

 

5.1.1 Kehitysidea / ongelman tunnistus – aihealuees sa onnistuminen 
 

Jotta ideoita ja tulevia kehityshankkeiden ja kehitystarpeiden havainnointia voidaan tukea 

tehokkaasti prosessin tässä vaiheessa tarvitaan: 
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• Media rikkaita elementtejä 

o Rikastaa kommunikointi ja ideointia 

o Esimerkkinä puhelinkeskustelu johon on yhdistetty jaettu näkymä esim. 

keskustelun kohteena olevien teknisten piirustusten 

rakennemuutosehdotukseen.  

• Henkilöiden oikeaa hetkessä mukana olemista ja sitoutumista kehitystoimintaan 

• Moneen asiaan yhtä aikaa keskittyminen (sähköpostien lukeminen, netin 

selaaminen, dokumenttien selailu jne.) häiritsee useimmiten keskittymistä siinä 

määrin, että kehittämiseen osallistuminen täysimääräisesti ei ole mahdollista 

• Lisäksi aikataulutus on tärkeää. Tarvitaan raamit minkä sisällä toimitaan, jotta 

kokokehitys hetken, päivän, viikon tms. ohjelma pystytään toteuttamana ja kaikki 

tarkastelun piiriin valitut asiat saadaan käytyä lävitse 

• Ideoinnin hallinta ja ideoiden keräys => kehitysalueen tunnistaminen. Tämä 

prosessin vaihe on hyvin resurssi intensiivistä 

o Toimintaa voidaan tehostaa esim. jyvittämällä toimintaa organisaatioon 

mm. soluista tapahtuvaan operatiivisen tason palautteen ja ideoiden 

keräämiseen ja korkeamman tason koostamiseen 

o Toisaalta ideoita voidaan pyrkiä keräämään osana normaalia toimintaa 

mm. viikoittaiset tuotantotilannepalaverit, joissa pyritään puuttumaan 

myös yleisiin epäkohtiin toiminnassa => havaitaan jatkuvan parantamisen 

kohteita lähes automaattisesti osana yrityksen perustoimintaa 

5.1.2 Toimintamallit / menetelmät, sekä tekniset ty ökalut 
 
Esimerkiksi [Oln94] ja [Oln01] mukaan tietokoneavustetun kommunikoinnin etuihin 

kuuluu mm. sen ominainen luonne poistaa kommunikointi esteitä (kuten esimerkiksi 

maantieteellinen etäisyys), mikä mahdollistaa tehokkaan ryhmän integroinnin. Viestintää 

voidaan tehostaa mm. Wiki-järjestelmien kaltaisilla ratkaisuilla, mitkä mahdollistavat 

monen eriorganisaation ihmisen pääsyn yhtä aikaa saman tietoon, sekä mahdollistavat 

myös tiedon muokkaamisen ja koonnin yhteen ja samaan paikkaan: 
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• Wiki-järjestelmät 

o Esimerkiksi TWiki - the Open Source Enterprise Wiki and Web 2.0 

Application Platform (http://twiki.org/) 

o Wiki-järjstelmä tarjoaa vapasti käytettävissä olevan alustan, johon kaikki 

sinne halutut henkilöt pääsevät vapaasti tuottamana sisältöä, 

muokkaamaan sitä, sekä kommentoimaan sisältöä 

o WiKi-järjestelmät saatetaan nähdä kehittämisen alkuvaiheessa liian 

kankeina ja hitaina ottamaan tietoa sisäänsä, mutta toisaalta sen eduksi 

voidaan lukea tietoa automaattisesti koostava malli, mikä ei sido toimijoita 

mihinkään yksittäiseen toimitilaan taikka yrityksen IT-ratkaisuihin 

o Tukee tiedon jakamista, dokumentointi ja monikäyttöisyyttä 

o Wiki järjestelmiä voidaan hyödyntää kehittämisen monessa muussakin 

vaiheessa, mutta erityisen hyviä ne ovat kehittämisen alkuvaiheissa, joissa 

tarvitaan kaikkien saatavilla olevaa ja kuitenkin suhteellisen yksinkertaista 

sähköistä alustaa, jonka kautta voidaan keskitetysti kommunikoida ja 

tuoda omia ajatuksia ja ideoita esille. 

o Mahdollistaa asioiden seuraamisen, niihin viittaamisen, sekä keskusteluun 

ja kommunikointiin osanottamisen 

o Tukee myös tiedon jakamista ja sisältöjen interaktiota 

 

5.1.3 Tapaustutkimuksessa havaittua 
 
Tapaustutkimuksessa tässä kehitysvaiheessa käytettiin media rikkaista elementeistä mm. 

video esityksiä, joiden kautta koko kehittämiseen osallistuva ryhmä saatiin nopeassa 

tahdissa ymmärtämään mistä asiassa on lähtökohtaisesti kysymys. Tämän jälkeen idean 

jatkojalostuksessa nojauduttiin lähipalaveriin, missä käytiin lävitse mm. kehityskohteen 

ERP-järjestelmän tuottamaan faktatietoon toiminnan kehittymisestä ja myös sen 

nykytilan haasteista, eli pystyttiin rajaamaan kehityskohdetta ja kehittämistarpeita. 

Tämän jälkeen siirryttiin idean jalostamisvaiheeseen, missä kukin toimija omalla 

tahollaan lähti jatkojalostamaan ideaa. 
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5.2 Kehitysideointi ja idean jalostaminen 
 

Sähköisten järjestelmien kautta voidaan ideointi vaiheessa saavuttaa (viestiä välittävän 

median luonteesta johtuen) helpommin todellinen yhteisymmärrys, kuin lähitapaamisissa 

on mahdollista. Sähköisen järjestelmän tapauksessa yhden tai muutaman yksittäisen 

henkilön on paljon vaikeampi vaikuttaa isompaan joukkoon ja heidän mielipiteisiinsä, 

kuin mitä on mahdollista tehdä lähitapaamisissa (erityisesti tässä yhteydessä on mietitty 

lähitapaamista verrattuna sähköpostikeskusteluun) [Fol01], [Oln94], [Oln01]. 

 

Koska tässä prosessivaiheessa tärkein tavoite on pystyä rakentamaan mahdollisimman 

moninainen vaihtoehto joukko, havaitun kehittämispotentiaalin saavuttamiseksi, tarvitaan 

työkaluja jolla tietämystä voidaan tulkita. Tulkittava tietämys voi olla vaikea käsittää 

(esimerkiksi hiljaista tietoa), mikä voi johtaa siihen että samaa tietoa tulkitaan eritavalla 

[Buc99]. 

 

[Tol09] mukaan kansainvälisillä markkinoilla toimivissa yrityksissä verkostosta saadun 

tietämyksen yhdistelyllä on vaikutusta tietämyksen hyödyntämisen tuloksiin (uudet 

tuotteet ja toimintamallit). Hänen mukaansa verkostonäkökulma on tietämyksen 

luomisessa parempi kuin toimitusketjunäkökulma, jossa yhdistellään tietämystä 

peräkkäisten toimijoiden osalta. Erityisesti asiakasverkostosta saadusta tietämyksestä on 

hyötyä kansainvälisillä markkinoilla toimiville pk-yrityksille. Sen sijaan 

toimittajaverkostosta saadusta tietämyksestä ei tutkimuksen mukaan ole niin merkittävää 

hyötyä. Syy tähän näyttää olevan se, etteivät toimittajat toimi tutkituilla markkina-

alueilla, vaan ovat ennemminkin lokaaleja toimijoita. Tästä johtuen kehitysideointi ja 

idean jalostamisen vaiheeseen on pyritty löytämänä sellaisia työkaluja, joilla voitaisiin 

tehostaa asiakastarpeen ja näkemyksen keräämistä. Etsittiin mm. sellaisia työkaluja, joilla 

olemassa olevaa ideaa tai ideajoukkoa voitaisiin esitestata asiakaskunnalla. 
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5.2.1 Aihealueessa onnistuminen 
 

Jotta kehitys ideat saadaan koostettua jatkoideaehdokkaaksi, ideaan liittyvät rajoitteet, 

tekniset haasteet, mahdolliset taloudelliset tarpeet ja seuraamukset täytyy pystyä 

selvittämään ennen kuin ideaa voidaan viedä prosessissa eteenpäin. Lähtökohtaisesti 

idean kehittäminen yksinään ei luultavasti tuota yhtä hyvää tulosta kuin idean 

jalostaminen pienryhmässä. Tässä vaiheessa prosessia on tärkeää saada mahdollisimman 

avoimesti viedä konseptia eteenpäin ja kartoittaa asioita mahdollisimman moninaisesta ja 

laajasta näkökulmasta kokonaisuutta tarkastellen. 

 

Johto-tutkimushankkeen aikana tutkijat osallistuivat toisen tutkimushankkeen 

ohjausryhmäpalaveriin, missä keskusteltiin avoimesti pienryhmätoimintana pk-tason 

yritysten idean jalostamisen haasteista, mutta toisaalta myös mahdollisuuksista. Tässä 

ideariihessä pystyttiin linjaamana kehitysidean tehokkaan eteenpäin viemisen hyväksi 

yritysmaailman tukirakenteeksi pienryhmä kehitystiimi, jonka palvelut olisivat aina 

tarvittaessa uuden idean eteenpäinviemiseksi yrityksen henkilöstön käytössä. 

 

Käydyn kehittämiskeskustelun perusteella vaikuttaisi siltä että idean jalostamista varten 

hyvä tapa toimia olisi tarjota pieni, 3 hengen ryhmä, kehitysavuksi, niin että ryhmään 

kuuluu yksi teknisesti hyvin koulutettu ja kokenut henkilö (esim. yrityksen 

pääsuunnittelija), yksi hyvin kokenut talous asian tuntija ja talon resurssit tunteva henkilö 

(esim. henkilöstö ja/tai talouspäällikkö), sekä esimerkiksi kyseisen kehitysidean luojan 

lähiesimies tai vaihtoehtoisesti ko. ideaa tukeva ja idean potentiaalista positiivisesti 

ajatteleva henkilö. Käytännössä siis kyseessä on riittävien resurssien saatavilla oleminen 

ja idean jalostamiseen tarvittavan ajan tarjoaminen. 

 

5.2.2 Toimintamallit / menetelmät: 
 
Tässä vaiheessa idean / kehittämisen eteenpäin viemistä nopea ja rikas kommunikointi 

sekä idean eri näkökulmien kartoittaminen on kaikista tärkeintä asiassa onnistumisen 
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kannalta. Tietoteknisten ratkaisujen osalta tätä prosessin vaihetat voidaan tuke mm. 

seuravilla työkaluilla: 

 

• Yammer 

o Keskustelu ja kokoontumispaikka idean jalostamiseksi. Yammeria 

testattiin osana Johto-hanketta ja siitä saatiin hyvin positiivisia 

kokemuksia idean jalostusalustana, vaikkakin kääntöpuolena Yammerin 

osalta havaittiin, että keskustelun moderointiin ja eteenpäin viemiseen 

tarvitaan merkittävää henkilöstöresurssia. Tämä osa-alue näyttäisikin 

olevan hyvin linjassa sen kanssa että tehtiinpä ideointi verkossa tai 

henkilökohtaisesti pienryhmässä on tässä vaiheessa tapahtuva 

kehittäminen aina hyvin resurssi-intensiivistä. 

• Uservoice 

o Uservoicen kaltaisia palveluita voidaan hyödyntää kehittämisessä silloin, 

kun tahdotaan saada selvillä suuren joukon mielipiteitä kehitettävästä 

asiasta. Uservoicen kaltaisten palveluiden etu on se että ne ovat valmiita 

ratkaisuja, joilla voidaan pyrkiä tavoittamaan ihmisiä maailmanlaajuisesti 

(crowd sourcing – ideologia), ja niiden avulla pystytään tuomaan ihmisiä 

yhteen sellaisten kehitysaiheiden pariin, joissa esim. yrityksellä on useita 

eri kehitysvaihtoehtoja, jotka nähdään suurin piirtein samanarvoisiksi 

mahdollisuuksiksi jatkossa ja tahdotaankin tämän takia kartoittaa 

markkinoiden mielipidettä asiasta. 

• Facebook, LinkedIn 

o Ja muut yhteisöpalvelut, joilla voidaan kartoittaa asiakasnäkemystä 

ideoiden potentiaalista, sekä joiden avulla voidaan kontaktoitua ennestään 

enemmän ja vähemmän tuttuihin henkilöihin ja kytkeä heidän osaamistaan 

ja ajatuksiaan osaksi kehityskohdetta. 

• Moodle 

o Moodle ja vastaavat vapaasti Internetissä käytössä olevat kokousten aj 

tapaamisten järjestelypalvelut tarjoavat nopean ja visuaalisesti selkeän 

tavan koota ison joukon kokoon vaihtoehtoisina kokoontumishetkinä, niin 
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että kaikki palvelua käyttävät henkilöt näkevät mitkä päivät sopivat myös 

muille paikalle tuleville henkilöille ja näin vältytään merkittävältä 

sähköposti ja / tai puhelin ruljanssilta yksinkertaista kokoontumista 

järjestettäessä. 

 

5.2.3 Tapaustutkimuksessa havaittua 
 
Tapaustutkimuksessa hyödynnettiin kontaktointiin perinteisiä puhelinneuvotteluja, sekä 

käytiin keskustelua sähköpostitse. Lisäksi yhteydenpidossa hyödynnettiin sähköpostia ja 

idean jalostamista sähköisen dokumentin avulla jota parannettiin askeleittain eri 

toimipisteissä lähettäen uudistettua versiota eteenpäin seuraavalle käsittelijälle. Tämän 

lisäksi tapaustutkimusyrityksen tietojärjestelmistä kerättiin näytetietoa idean 

jalostamiseksi eteenpäin, mistä tutkijat tekivät kuvaavia graafeja ja dataa jäsentäviä 

kuvauksia, jotka lopuksi käytiin yhdessä tapaustutkimusyrityksen kanssa lävitse 

merkittävimpien havaintojen liittämiseksi osaksi tulevaa kehitysideaa. 

 

5.3 Analysointi 
 
Kun kehityspotentiaali on tunnistettu ja erilaiset toimintamallit, sekä prosessi-ideat on 

luotu, tullaan vaiheeseen, jossa esitettyjen ratkaisujen ja mahdollisuuksin seuraamuksia ja 

vaikutuksia pitäisi pystyä tarkastelemaan analyyttisesti. Tällöin voidaan sanoa kyseessä 

olevan eräänlainen tietämyksen koordinointi- ja koostamis- ja yhteenvetovaihe. [Tho67] 

mukaan tietämyksen koordinointi on luonteeltaan vuorovaikutteinen prosessi joka 

suoritetaan sopeutumisen avulla. Sopeuttaminen voidaan ymmärtää siten, että kyseisessä 

prosessivaiheessa idean seuraamuksia tarkastellaan yhtälailla tuotannollisesta, 

taloudellisesta, logistisesta ja myös johtamisteknisestä näkökannasta pyrkien sellaiseen 

kokonaiskompromissiin jossa kokonaisuus paranee, yleisesti ottaen vielä mielellään siten 

että yksikään osa-alue ei ainakaan merkittävästi huonone kompromissimallin 

toteuttamisen seurauksena, käytännössä kuitenkin kaikista merkittävintä on 

kokonaisuuden parantaminen. 
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5.3.1 Aihealueessa onnistuminen 
 

Analysoinnissa onnistumisen kulmakiviä ovat data / informaatio sekä menetelmät ja 

niiden osaaminen, lisäksi analysointiin liittyy läheisesti avarakatseisuus ja poikkeavien 

menetelmien, toimintatapojen ja mallien tehokas yhdistäminen. Yleisesti ottaen työkalut 

ja menetelmät datan analysointiin => jalostetaan tiedosta informaatiota (mahdollisesti 

tietämystä). Analysointivaiheen tärkeät elementit: 

• Jäsentäminen 

• Päätöksen tekeminen 

o Ensimmäinen karkean tason päätöspiste 

o Jatketaanko vai eikö jatketa  

5.3.2 Toimintamallit ja menetelmät analysoinnin tuk emiseksi 
 
Analysointivaihetta voidaan tukea mm. verkostopäivillä ja kvartaaleittain toimivilla 

seurantarakenteilla, joiden avulla analyysiin saadaan lisää informaatiota sekä faktatietoa. 

Verkostopäivillä isoa joukkoa koskevaa ideaa ja siihen liittyvää data voidaan käydä 

tehokkaasti suuren asiantuntijaväen avulla lävitse, tukien näin idean nopeaa analysointi ja 

konseptin tehokasta eteenpäin viemistä. kvartaaleittain tehtävien suorituskyky analyysien 

avulla voidaan rakentaa ekstrapoloitua näkymää siitä miten asioiden tilat tulisivat 

kehittymään jatkossa, jos mitään ei tehdä ja näin pystytään kartoittamaan ja analysoimaan 

sitä mitkä olisivat kehitysidean mahdollisen hylkäämisen potentiaaliset seuraamukset. 

 

5.3.3 Tapaustutkimuksessa havaittua 
 
Tapaustutkimuksessa analysointivaiheessa käytiin yhdessä tapaustutkimus yrityksen ja 

tutkittavan varastonohjaamisteemaan liittyvien yritysten kanssa tutkimusalueen 

jatkokartoituksen todellista tarvetta ja sen tarjoamia mahdollisia hyötyjä. Ideologiaa 

testautettiin usealla eri yrityksellä, sekä siitä johdettiin ensimmäinen alustava konsepti 

sekä konseptiin liittyvä dokumenttimuotoinen kuvaus. 
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Testauttamisen ja dokumentin läpikäynnin tuloksena tehtiin yhteispäätös, minkä 

mukaisesti konseptia lähdettiin viemään eteenpäin ja päätettiin tehdä kokonaisuudesta 

Tekes-hakemus, jolla haettiin ideologian kehittämiseksi Tekes-projektia kokonaisuuden 

eteenpäin viemiseksi. 

 

5.3.4 Tietotekninen tuki analysoinnissa 
 
Analysointi voidaan nähdä hyvin tietointensiiviseksi työksi, miksi ei olekaan ihme että 
tähän vaiheeseen on olemassa monia erilaisia vaihtoehtoja tukea ko. kehitysvaihetta. 
 

• Facebook, LinkedIn 

o yms. yhteisälliset palvelut, joiden avulla pääanalyysiä tekevät henkilöt 

pystyvät kontaktoitumaan muihin osaajiin tukeakseen sellaisia analysointi 

osa-alueita joissa oma osaaminen ei välttämättä ole riittävällä tasolla. 

o Sosiaaliseen mediaan sanotaan liittyvän ns. 10/90 sääntö. ”Investoikaa 

10% analytiikkatyökaluihin ja 90% ihmisiin, jotka tekevät analyysiä”1 

• ERP tiedonkeräys 

o Lähes poikkeuksetta yrityksissä on käytössä tuotannonohjaus- ja ERP-

järjestelmiä, joista voidaan hakea ja kerätä tietoa analysoinnin tueksi ja 

erilaisten analyysien tuottamiseksi 

• Mind map –työkalut 

o Erilaisia työkaluja tilanteen hahmotteluun, kokonaisuuksien avaamiseen 

jne. 

o Esimerkiksi FreeMind2 on tällainen sähköinen ja vapaasti saatavilla oleva 

työkalu jolla pystytään tuottamaan mitä erilaisimpia käsitekarttoja 

sähköisessä muodossa 

• Excelit 

o Kynä, paperi, sakset, Excelit, vanhat tutut menetelmät, joita on 

hyödynnetty hyvin pitkällä aikajänteellä yrityskulttuureissa tilanteiden 

hahmottamiseksi ja asioiden analysoimiseksi. 

                                                 
1  Lähde: Riku Vassinen, Sosiaalisen median mittarit, 21.10.2009, URL:  
http://www.slideshare.net/rvassinen/sosiaalisen-median-mittarit-2309652 
2 URL: http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page 
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• Simulointityökalut 

o Työkaluja eri skenaarioiden kartoittamiseksi ja vaihtoehtojen 

analysoimiseksi. Simuloinnin hyödyntämisen perusidea on kartoittaa 

erilaisia vaihtoehtoja, kuitenkaan niitä käytännössä toteuttamatta. 

 

5.4 Suunnittelu 
 

Edeltävä vaihe eli analysointi on ongelmalähtöisessä kehittämisessä lähtökohtaisesti se 

vaihe jossa tunnistettuja ongelmia tutkitaan ja niiden mahdollisia korjausvaihtoehtoja 

käydään lävitse, näin tunnistetaan potentiaalisimmat mahdollisuudet ja päästään 

suunnitteluvaiheeseen, jossa haetaan keinoja toteuttaa edellä tunnistetut mahdollisuudet. 

Tämän jälkeen tullaan päätöstilanteeseen, jossa käydään eri suunnitelmat lävitse ja 

tehdään etenemisen kannalta tärkeät ratkaisut. 

 

Edellä kuvattu prosessi sopii hyvin jatkuvaan parantamiseen ja siihen liittyvään analyysi-

suunnitteluvaiheeseen. Jos kokonaisuutta pohditaan uuden luomisen näkökannalta, 

analyysi vaiheessa tarkastellaan enemmänkin sitä mitä uusi idea käytännössä merkitsisi 

nykyiselle toiminnalle ja suunnitteluvaiheessa taas käydään lävitse potentiaalisimpia 

analyysivaiheen vaihtoehtoja käytännön toteutuksen kannalta asiaa tarkastellen. 

 

Tässä prosessivaiheessa analyysin pohjalta saatuja ideoita jalostetaan viimeisimpään 

ehdotusmuotoonsa implementoinnin päätöksentekoprosessia varten. Tämän 

viimeistelyvaiheen tulos vaikuttaa merkittävästi siihen tuleeko idea lopulta pääsemään 

implementoitavaksi vai haudataanko se ideapankkiin odottamaan paremmin sille sopivaa 

ajanhetkeä. 

 

Suunnitteluvaiheessa käydään lävitse sitä kuinka idea vaikuttaa lopulta nykyprosesseihin, 

mitä resursseja tarvitaan, miten pitkältä aikajänteeltä, millaisia seuraamuksia ja 

seurannaisvaikutuksia idealla voi olla jne. Analyysi vaiheen tuloksena on voitu saada 

useita eri vaihtoehtoja, joita kartoitetaan suunnitteluvaiheessa vertaamalla niitä keskenään 

ja selvitetään millaisia toimenpiteitä missäkin vaihtoehdossa tullaan tarvitsemaan jne.  
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Toisin sanoen suunnitteluvaihe on prosessin muutospohdintaa ja idean toteutuksen 

mallintamista. Analyysin tuloksena on voitu tulla esim. johtopäätökseen, että 

tuotannonohjausta tulee jatkossa muuttaa, jotta asiakastarpeeseen pystytään vastaamaan 

markkinoiden vaatimalla tavalla. Tätä analyysin tulosta käydään sitten 

suunnitteluvaiheessa lävitse muutosten toteutusvaihtoehtojen ja 

resurssitarpeidenselvittämiseksi. 

 

5.4.1 Toimintamallit ja menetelmät, sekä tekninen p rosessin 
tukeminen 

 

Suunnittelussa tärkeät prosessin vaiheen työkalut ovat tekniset suunnitteluohjelmat, 

vuokaaviot ja prosessien mallinnusmenetelmät ja ohjelmistot, sekä syy-seuraussuhteiden 

mallintamiseen ja analysoimiseen tehdyt sovellukset ja ohjelmistot. Suunnitteluvaiheessa 

voidaan myös hyödyntää tehokkaasti ulkopuolista konsultti- ja tutkijaosaamista. Usean 

rinnakkaisen suunnitelman tapauksessa, voidaan mm. teetättää konsultaatiotyö, vaikkapa 

logistiikkaoperaattorilla, siitä mikä vaihtoehtoisista suunnitelmista olisi logistisessa 

mielessä kaikista tehokkain ratkaisu käytännön rajoitteet huomioon ottaen. 

 

5.5 Päätös  
 

Tässä vaiheessa kehittämisketjua nousee pinnalle päätöksen tekoprosessi, sekä päätöksen 

laatu ja päätökseen vaikuttavat tekijät. [Mar94]:n mukaan päätöksenteossa on kysymys 

rationaalisesta valintaproseduurista, johon sisältyy neljä selvitysvaihetta: 1) mitkä ovat 

vaihtoehdot, 2) mitkä ovat eri vaihtoehtojen seuraukset, 3) miten arvokkaita ovat eri 

vaihtoehtojen seuraukset ja 4) kuinka valinta pitäisi tehdä vaihtoehtojen välillä. Hän 

mainitsee, että kaikki vaihtoehdot ja seuraukset eivät yleensä ole tiedossa, minkä takia ei 

välttämättä voida saavuttaa parasta lopputulosta. Toisaalta [GOU83]:n ja [HIR92]:n 

mukaan päätöksen laatu riippuu hyvin merkittävästi siitä kuinka hyvin päättävän ryhmän 

toimijat kommunikoivat keskenänsä. 
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[Tho67]:n mukaan päätöksenteossa on neljä lähestymistapaa – analysointi, näkemys, 

neuvottelu ja inspiraatio (Kuva 2). Analysointilähestymistapa soveltuu tilanteeseen, jossa 

sekä tavoitteet että keinot ovat tiedossa. Päätöksentekijät voivat tällöin arvioida eri 

vaihtoehtoja ja valita vaihtoehdon, jonka auttaa parhaiten saavuttamaan tavoitteet. 

Näkemyslähestymistapa soveltuu tilanteeseen, missä tavoitteet ovat tiedossa, mutta keinot 

ovat epäselviä. Näkemyslähestymistapa on suosittu tapa erityisesti strategisessa 

päätöksenteossa. Neuvottelua käytetään keinojen ollessa tiedossa, mutta tavoitteet ovat 

epäselvät tai tavoitteiden välillä on konflikteja. Neuvottelu soveltuu tilanteeseen, jossa on 

useita päätöksentekijöitä ristiriitaisin tavoittein. Neuvottelussa tehty päätös on yleensä 

kompromissi. Tavoitteiden ja keinojen ollessa epäselviä ei ole olemassa rationaalista 

pohjaa tehdä päätöksiä, jolloin päätöksenteossa joudutaan luottamaan intuitioon.  

 

 
Kuva 2: Päätöksenteon lähestymistavat 
 

Päätös prosessi on loppujen lopuksi kuitenkin ns. kyllä- / ei-päätös ja niiden 

seuraamusten jatkopäätökset. Tässä vaiheessa prosessi pitää pystyä sanomaan mitä 

idealle tehdään ja miten päätöksen seuraamukset hoidetaan. Esimerkiksi jos päätetään 

että ideaa ei viedä eteenpäin, tulee myös päättää tallennetaanko se ideapankkiin tms. vai 

hylätäänkö idea kokonaan myös jatkoa ajatellen. 

 

Käytännössä päätöksiä tehdään kehitysmallin useassa eri vaiheessa. Esimerkiksi 

ensimmäinen päätös voi olla se, että idean keksijä ei pidä ideaansa hyvänä ja siten päättää 

olla esittämättä sitä muille ja hyljätä idean jo heti alkuunsa. Kehitysprosessin 

alkuvaiheessa tehtävä päätöksenteko on erittäin tärkeää, koska siellä käytännössä 

päätetään, mitkä ideat ovat hyviä jatkotyöstettäviksi ja mitkä kannattaa tappaa nopeasti. 

Tämän päätöksen ei kuitenkaan tulisi perustua yhden henkilön mielipiteeseen. 

                Tiedossa 
Tavoitteet 

             Ei tiedossa 

             Keinot tuottaa tuloksia 

        Tiedossa        Ei tiedossa 

Analysointi Näkemys 

Neuvottelu Inspiraatio 
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Myöhemmissä kehitysprosessin vaiheissa voi tapahtua välipäätöksinä esimerkiksi eri 

toteutusvaihtoehtojen karsintapäätöksien muodossa. 8-portaisen kehitysmallin osalta 

viimeinen päätös on implementointipäätös eli joku tehty suunnitelma tai ehdotus 

päätetään viedä käytäntöön. 

 

5.5.1 Päätösprosessiin liittyviä tekijöitä ja toimi ntamalleja 
 

Lähtökohtaisesti kyseessä on yksinkertainen kyllä / ei päätös. Jos kyseessä on kuitenkin 

ison ryhmän tekemä päätös (esim. suuren yrityksen iso johtoryhmä, voidaan prosessia 

tukea esim. etänä tehtävän videoneuvottelun tms. avulla ja lisäksi päätöksessä voidaan 

hyödyntää sähköisiä päätöksenteko työkaluja (avoin / suljettu äänestys) ja näin huolehtia 

myös siitä että päätöksen tekoon osallistuvien tahojen äänet ja päätöksen tulos jää 

varmasti selkeästi päätöksentukijärjestelmiin dokumentoiduksi. 

 

Pienessä pk-yrityksessä jossa ei välttämättä tarvitse hyödyntää suoraan omassa 

tietojärjestelmässä kiinni olevia IT-järjestelmiä päätöksen tekemiseksi voisi olla 

mahdollista hyödyntää jopa Doodle-palvelun kaltaisia avoimia Internet palveluita 

päätöksen tekemiseksi ja vaihtoehdon valitsemiseksi.  

5.6 Implementointi 
 

Raportin käytännön hyödyn maksimoinnin kannalta nähtiin tärkeäksi pyrkiä avaamaan 

niitä kehittämisen osa-alueita joita ei koettu syystä tai toisesta yhtä vahvoiksi kuin mitä 

esim. hyvin vahvana suomalaisena ydinosaamisena implementointi nähtiin. Kysyttäessä 

perusteluja haastateltavilta sille, miksi implementointi vaihe nähdään niin vahvaksi 

osaamiseksi, yleisin vastaus oli se, että heidän kokemuspohjansa mukaan suomalaisessa 

konepajakulttuurissa on opittu siihen, että jos ja kun jokin asia on päätetty hoidettavaksi, 

se myös pyritään toteuttamaan päätöksen mukaisesti. Haastattelujen perusteella ko. 

toimialalla vaikuttaisi vallitsevan itse motivoitunut tavoitelähtöinen toimintamalli. Tästä 

johtuen implementointi vaihetta ei ole tarkasteltu tässä raportissa, koska sen on koettu 

olevan kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden haastateltavien osalta kaikista parhaiten 

osattu ja käytännössä hyvin hoidettu vaihe suomalaisen pk-konepajateollisuuden piirissä. 
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5.7 Suorituskyvyn mittaaminen (päätöksen vaikutus 
suorituskykyyn) 

 
Kysyttäessä teollisuuden edustajilta mikä vaihe kehittämisessä on kaikista vaikeinta 

yleisesti ottaen suorituskyvyn mittaaminen ja kehittämisen kannustimet koettiin kaikista 

vaikeimmiksi osa-alueiksi. Perusteluja tälle kokemukselle olivat mm. ko. osa-alueiden 

tapauskohtaisuus (jokainen muutos on omalla tavallaan yksilö, joten myös mittarit ovat 

helposti muutoskohtaisia, vastaavasti yhden kannustin saattaa olla toisen rankaisu (esim. 

julkinen palkitseminen). 

 

Mittaamisen tapauskohtaisuudesta johtuen tässä raportissa on pyritty tarkastelemaan 

mittaamista sellaisten muuttujien kautta, jotka ovat yleisiä useimmille kehittämisen 

muodoille ja tarjoaisivat näin lähtökohtaa rakentaa näitä tapauskohtaisia mittareita. 

Lähtökohdaksi valittiin panos-tuotos ajattelumalli, jossa verrataan (eli mitataan) 

muutoksen vaikutusten laajuutta (ajallista säästöä, taloudellisia tuottoja, markkinaosuus 

muutoksia jne.) sen aikaansaamiseksi vaadittuihin panoksiin (kehittämiseen sitoutunut 

työaika, raha, muut resurssit (mm. tilat ja työvälineet). 

 

Lähtökohtaisesti tätä vertailua tehtäessä pitäisi pystyä arvioimaan myös sitä miten 

nopeasti hyödyt konkretisoituvat eli missä vaiheessa panoksien tulokset alkavat näkyä ja 

milloin ne ovat selkeästi mitattavissa. Oletusarvoisesti jatkuvassa parantamisessa edut 

voivat ruveta näkymään jo parannusprosessin aikana ja yleisesti ottaen ne 

konkretisoituvat melko nopeasti, kun taas uuden kehittämisessä voi mennä pitkään ennen 

kuin panokset konkretisoituvat tuloksiksi. Tämä aikajänne haaste sitoutuu myös 

palkitsemiseen. Mitä pidempi panosten ja tulosten välinen aikaero on, sitä 

haasteellisempaa on rakentaa yksikäsitteisen reiluja ja läpinäkyviä kannustin ja 

palkitsemiskäytäntöjä kehittämisen tukemiseksi. 

 

Eli tiivistetysti, suorituskyvyn mittaamisessa onnistuminen vaatii seuraavien asioiden 

kartoittamisen: 
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• Panokset 

o Aika 

o Raha 

o muut resurssit 

• Tuotokset 

o Säästetty työaika 

o Suorat taloudelliset edut 

o Muutokset markkinatilanteissa 

o Tehokkuutta parantavat tekijät 

� Säästetty työtila (parempi tilaresurssien hyödyntäminen) 

� Parempi kommunikointi 

� Selkeämpi informaatio 

� jne. 

 

Onnistunut panos-tuotos mittaaminen ja kehittämisen tulosten seuranta liittyy hyvin 

läheisesti kehittämisen tulosten hyödynjakamiseen, mutta samalla myös 

riskinjakomalleihin. Tämä koskee erityisesti verkostomaista kehittämistä missä 

kehittämiseen osallistuu useita osa-puoli, jotka kaikki sitovat kehittämiseen omia 

resurssejaan. Jos panokset ja tuotokset mitataan reilusti, riski kannetaan suhteessa 

panoksiin tasapuolisesti ja voitat jaetaan yksikäsitteisen reilusti suhteessa kehittämisen 

panoksiin ja saavutettuihin etuihin nähden, niin päästään kokonaisuutena sellaiseen 

toimintarakenteeseen, jossa on mahdollista luoda myös kehittämisen kannustimet kaikkia 

tasapuolisesti kannustaviksi. 

 

5.8 Kehittämisen kannustimet 
 

Kaiken kehittämisen ja parantamisen tavoitteena on lähtökohtaisesti parempi tuote, 

prosessi, menetelmä, toimintamalli, yms. Edellä mallissa on kuvattu sitä kuin ideasta 

päästään tekemisen kautta päätöksentekoon ja lopulta implementoinnin kautta tuloksiin ja 

niiden mittaamiseen, mutta kuinka tässä kehittämisen kehässä päästään takaisin 

kehitysprosessin alkuun. Kuinka saadaan lisää ideoita ja miten aiempien ideoiden antajia 
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kannustetaan tekemään ja tuomaan julki lisää ideoita? Tässä prosessivaiheessa 

suorituskyvyn mittaamisen ja todennettujen tulosten kautta henkilöitä, ryhmiä, yrityksiä 

jne. palkitaan ansioiden mukaisesti, ja samalla pyritään siihen että heitä kannustetaan 

tuottamaan lisää ideoita.  

5.8.1 Toimintamallit ja menetelmät, sekä kehityside at 
 

Onnistunut palkitseminen muodostuu siitä että palkinto mielletään oikeasti palkinnoksi ja 

se myös mielletään ansaituksi ja oikein kohdistetuksi. Aina ei tarvitse palkita rahallisesti, 

riippuen tilanteesta julkinen kiitos voi olla paljon parempi palkinto kuin pienimuotoinen 

rahallinen tai muuten taloudellinen korvaus kaikesta vaivannäöstä. Oikeanlainen 

palkitseminen on äärimäisen kompleksinen kokonaisuus, josta tässä tuodaan esille 

esimerkin omaisesti käytäntöjä joilla voidaan palkita tekijä / tekijöitä siten että 

palkitseminen motivoi kehitys ja ideointi työhön myös jatkossa: 

  

• Ohjaava palkitseminen  

o Monistetaan hyväksi havaittuja käytäntöjä, muistetaan aina tuoda esille se 

kuka käytännön on alun alkaen kehittänyt, kehitetään ideaa eteenpäin ja 

otetaan kehitystyöhän alkuperäinen mallin kehittäjä mukaan 

o Jos toimintamallia tahdotaan erityisesti tukea yrityksessä voidaan rakentaa 

palkitsemiskäytäntöjä, joissa hyvästä ideasta annetaan suhteellisesti 

laskien yhden pisteen verran palkintoja ja valmiiksi tehdyn idean 

eteenpäin viemisestä ja onnistuneesta jatkojalostamisesta annetaan kaksi 

pistettä. 

� Mallilla pyritään rajoittamaan ideoiden määrää, mutta samalla 

pyritään siihen että toteutuneita ideoita ei jätetä sellaisenaan tasolle 

johon ensimmäisellä toteutuksella päästään, vaan niitä viedään 

eteenpäin ja niitä parannetaan 

• Googlen ideointi ja kehittämismallin käyttöönottaminen työajan käytön osalta 

o Annetaan työntekijälle vapaus käyttää viikoittaisesta työajastaan X osuus 

täysin vapaavalintaiseen toimintaan 
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o Työntekijä on ainoastaan tietyin syklein vastaa raportoida esimiehilleen, 

mitä hän on kyseisenä työaikana tehnyt ja mitä hän on saanut aikaiseksi. 

Jos tulokset ja ideat ovat hyviä, häntä palkitaan ja vapaata kehitysaikaa 

voidaan näin haluttaessa jakaa jopa enemmän seuraavalle 

kehittämisjaksolle 

� Toisin sanoen työntekijälle myönnettävän kehittämisajan määrää 

säädellään jatkossa aiemman tuloksellisuuden pohjalta, kuitenkin 

niin että on olemassa joku ennalta määrätty minimi ja maksimi 

minkä välillä toimitaan. 

• Työntekijän idearikkauden kannustaminen 

o Kiitoksen voi antaa monella tavalla, toisin sanoen kiittäminen on osittain 

henkilösidonnaista toimintaa 

� Toisille julkinen tunnustus on kultaakin arvokkaampaa, joillekin 

”yleisön eteen pääseminen” on rangaistus 

� Joillekin toimitusjohtajan / oman esimiehen kädenpuristus ja 

rehellinen kiitos kahden kesken on paras mahdollinen palkinto 

o Tutkimushankkeen aikana tehtyjen haastattelujen perusteella näyttäisi siltä 

että työntekijän ideointia kannustaa merkittävästi: 

� Nopea idean käsittely 

� Perusteltu palaute ideasta 

� Kääntäen havaittiin useammassa päähankkija-alihankkija yhteistyö 

rakenteessa ongelmia, jos päähankkija ”ei jaksanut” vasta riittävän 

nopeasti saamiinsa kehitysideoihin 

• Idean kustannusvaikutuksen arviointi ylemmän johdon toimesta 

o Jos ja kun rahallisia korvauksia jaetaan ideoista, on vaarana se että idean 

rahallinen korvaus koetaan muiden työntekijöiden toimesta 

epäoikeudenmukaiseksi, siksi onkin tärkeää pystyä tarvittaessa tarkasti 

perustelemaan, miten annettu rahallinen korvaus korreloituu ideasta 

saavutettuun hyötyyn nähden. 
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• Toimittajayhteistyön kehittämisessä onnistumisen suhteen tutkimushankkeessa 

nousi pinnalle ajatus siitä että yrityksessä mitattaisiin sisäisesti 

toimittajapalautetta. 

o Esimerkiksi mitataan palautteen määrää ja suhteutetaan palautteen määrää 

yrityksen toiminta sesongin muuhun palautteen määrään 

o Erityisesti mitattaisiin saatuun palautteeseen reagoimisen nopeutta 

� Yritysten kokemusten mukaan eräs merkittävä palautteeseen 

reagoinnin rajapyykki ajassa on 48h tuntia, jos palautteeseen ei ole 

reagoitu tämän ajan sisällä (reagoimiseksi ei lasketa automaattisi 

vasteita vaan tässä reaktion täytyy olla ihmiseltä tuleva suoraan 

palautteen antajalle kohdistettu henkilökohtainen viesti) koetaan 

useimmissa tapauksissa palauteprosessi epäonnistuneeksi 

o Sisäisesti pitäisi pystyä luokittelemaan ja analysoimaan kehitysideoita 

sekä tuomaan analyysin tuloksia esille organisaatiotasolla ja näin 

kannustaa ideointiin esittämällä koko henkilökunnalle miten idearikkaus 

on mm. kehittynyt yrityksessä suhteessa henkilöstömäärän kehittymiseen 

 

6 Kehittämismallin luonnista opittua, sekä kehittäm isen 
alkutaipaleen case tutkimus 

 
Tässä kappaleessa on kerrottu tutkimushavainnoista, joita kehittämismallin kuvauksen 

rakentamisena on havaittu, sekä lisäksi kappaleessa on tuotu esille case kuvaus siitä 

kuinka teknologia-avusteisesti voidaan tukea kehittämisen alkuvaiheen eli ideoiden 

keräämisen ja idean jalostamisen prosesseja.  

 

6.1 Kahdeksankohtaisen kehittämismallin ideologian 
yhteenveto 

 
Alla on käyty kootusti listana lävitse hankkeen aikana läpikäydyissä 

yritystapaustutkimuksissa löydettyjä kehittämisen haasteita ja mahdollisuuksia 

suomalasien pk-sektorin konepajateollisuuden piirissä. Nämä havainnot ja toimintamallit 
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liittyvät mm. toimittajasuhteen ylläpitämiseen, yhteistyöhön, jatkuvaan parantamiseen ja 

kehittämisen eri osa-alueisiin. 

 

• Voitonjakomallit kehittämisessä & innovoinnissa 

o Tapaustutkimusten perusteella näyttäisi siltä, että pk-sektorilla, 

konepajateollisuuden alueella, on jo aloitettu työstämään selkeitä voitonjaon 

malleja kehittämisestä koituvien kustannusten ja hyötyjen jakamiseksi reilusti 

ja selkeästi määritetyn prosessin mukaisesti päähankkijan ja alihankkijan / 

verkoston välillä 

� Tapaustutkimuksissa, mm. yhdessä tapauksessa on rakennettu mallia, 

jonka lähtökohtainen perusidea on tunnistaa kumman toimijan 

toimesta idea on alun perin luotu ja tämän perusteella kohdistetaan 

hyödynjakoa jatkossa. 

� Tässä mallissa seurataan idean käytäntöön viemisestä 

(implemennoinnista) muodostuvia kustannuksia, jotka kuoletetaan 

täysimääräisesti idean käyttöön otosta saatavista säästöistä / voitoista 

molemmille osa-puolille. Kehittämiskustannusten kattamisen jälkeen 

saavutettua etua jaetaan ennalta laaditun mallin mukaisesti yritysten 

välillä (jako-osuuksiin vaikuttaa useita eri parametreja, mm. edellä 

mainittu alkuperäinen idean luonut organisaatio, idean toteuttamisesta 

saatujen hyötyjen pysyvyys jne 

� Tällä hyödynjakomalli ideologialla voidaan kehittämismallin 

tyyppisessä kehittämisen viitekehyksissä kytkeä idean alkuprosessi, 

idean suunnittelu ja toteutus (kustannusten muodostuminen) yhteen 

idean tulosten mittaamisen ja palkitsemiskäytäntöjen kanssa. 

Käytännössä tällainen voitonjakomallin ideologia yltääkin siis koko 

kehittämismallin ylitse alusta aina loppuun saakka ja on näin eräs 

haasteellisimmista osa-alueista toteuttaa menestyksekkäästi ja 

tasapuolisesti osana käytännöntoimintaa, erityisesti jos 

palkitsemiskäytäntöä koitetaan hyödyntää verkostomaisessa 

toiminnassa. 
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• Verkosto / kvartaalikokoukset 

o Tapaustutkimuksissa oli osassa yritysverkostoja käytössä ns. 

kvartaalikokouksissa tai verkostopäiviä, joihin verkoston veturiyritys kutsuu 

paikanpäälle kyseisen verkostopäivän teemaan läheisesti liittyvät 

verkostokumppanit yhdessä pohtimaan verkoston nykytilaa, sen mahdollisia 

pullonkauloja ja haasteita, sekä yhdessä kehittämään verkostoa näillä osa-

alueilla jatkossa eteenpäin.  

o Verkostopäivät toimivat erityisesti kehitysprosessin alkuideoiden luojina, sekä 

ideoiden jalostuspajoina, joissa idea saadaan nopeasti vietyä ensimmäiselle 

esitysasteelle saakka. Näin yhden kokoontumisen myötä saadaan ideointiin 

sekä uutta innovatiivista otetta, mutta samalla käytännön rajoitteet saadaan 

myös tuotua mukaan ja idea saadaan heti alun alkaen lähemmäksi sellaista 

joka on jatkossa toteutuskelpoinen. 

o Tällä hetkellä kyseiset kvartaalikokoukset ovat luonteeltaan suhteellisen 

perinteisiä, mitä tekniikan hyödyntämiseen tulee, mutta tutkimushankkeen 

aikana käytiin hyvin aktiivista keskustelua siitä voitaisiinko näitä tapahtumia 

tukea teknisillä ratkaisuilla. 

o Mielenkiintoa herätti erityisesti sellaiset tekniset ratkaisut, joissa 

kehityspäivillä kirjatut ja puhutut ideat saataisiin sellaisinaan sähköiseen 

muotoon (ideat kirjattu esimerkiksi sähköisille pöydille / ne valokuvataan 

vakio prosessilla, minkä jälkeen ne käännetään joko kuviksi tai kuviksi + 

tekstiksi OCR (Optical character recognition) työkaluja hyödyntäen). 

Tekniikalle nähtiin kehittämisen osalta erittäin tärkeäksi rooliksi se että sillä 

saataisiin idea mahdollisimman nopeasti idean syntyhetken jälkeen sähköiseen 

ja kirjattuun muotoon jotta ideaan liittyvä innostus ei kerkeä sammua ennen 

kuin idea on kirjattu kokonaisuudessaan ja se on myös esitetty asiaan 

liittyville päättäville henkilöille. 

� Idean sammumisella ei tässä tapauksessa tarkoiteta ideoinnin 

innostuksen loppumista, vaan enemmänkin viitataan tämän 

teollisuusalan melko hektiseen päivittäiseen operatiiviseen toimintaan, 
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mikä voi johtaa hyvienkin ideoiden unohtumiseen ja arkisen 

rutiinityön alle jäämiseen työpaineen ja tahdin ollessa kova. 

• Oman toimintakentän perusteiden ja rakenteiden korjaaminen ennen verkoston 

johtamisen aloittamista 

o Tutkimuksen aikana oli havaittavissa hyvin positiivinen ilmapiiri tutkittujen 

veturi ja päähankkijayritysten joukossa. Useassa yrityksessä oltiin 

tutkimushetkellä siinä tilanteessa että yrityksessä oli havahduttu myöntämään 

omia virheitä ja näitä myös avoimesti tuotiin esille ja kerrottiin tutkijoille. 

� Tämän kehityssuunnan erityisen positiivinen havainto on se että sekä 

päähankkija, että sen alihankkijat / verkosto molemmat kertovat että 

tästä ”peiliin katsomisesta” on ollut molempien toimijoiden puolella 

havaittavissa merkittävää toiminnan laadun parantumista. 

� Esimerkkinä mm. päähankkijan ja alihankkijoiden välinen suuri 

näkemys ero siitä mikä on alihankkijan toimitusvarmuus (alihankkijan 

mittari näytti yli 90% ja päähankkijalla samoille tuotteille ja 

kuljetuksille toimitusvarmuus oli 30-40% luokkaa). Tässä tapauksessa 

kun asiaa lopulta alettiin selvittämään selvisi että päähankkijalla oli 

erilaisia kuljetus ja toimitusehtosopimuksia eri toimittajien kanssa, 

mutta he laskivat toimitusvarmuutta kuitenkin yhden käytännön 

mukaisesti. Vastaavasti samassa selvityksessä selvisi että vikaa löytyy 

myös alihankkijan päässä, mm. toimitusten kirjaus ja 

merkintäprosesseissa. Näiden havaintojen ja niihin liittyvien 

korjaustoimenpiteiden seurauksena kyseisessä tapauksessa 

toimitusvarmuus ja erityisesti toimitusketjun ohjaaminen ja toiminnan 

mielekkyys (niin johdon kuin suorittavankin henkilöstön joukossa) on 

noussut haastattelujen mukaan aivan uudelle tasolle. 

� Tämä kyseinen tapaustutkimus toimi erittäin hyvänä käytännön 

esimerkkinä siitä että toiminnan seuraaminen ja mittaamine on erittäin 

haastava kehittämisen osa-alue ja sen oikeellisuus on hyvin suuressa 

roolissa jatkuvan parantamisen mallissa, koska monesti jatkuva 

parantaminen nojaa vahvasti saatavissa olevana lähtö ja 



 

 

54

historiatietoon, missä oikea ja reilu mittamainen on hyvin merkittävä 

kehittämisen menestystekijä. 

 
Edellä kuvattua ideoiden keräämisen menetelmänä toimivaa kvartaalikokousmallia oli 

hyödynnetty mm. yhdessä tapaustutkimuksessa, jossa verkoston yhteisenä tavoitteena oli 

hyvin merkittävien tuotekohtaisten kustannussäästöjen toteuttaminen (tuotteen 

valmistuskustannuksista reilusti yli neljännes pois suhteellisen lyhyessä ajassa). Tämä 

verkoston yhteistavoite johti todelliseen tulokseen, jossa saatiin luotua sellainen tuote 

joka vastaa paremmin tietyn markkinasektorin tarpeita, on kustannuksiltaan merkittävästi 

nykyisiä tuotteita edullisempi ja lisäksi toi uusia ideoita myös nykyisten tuotemallien 

parantamiseen jatkossa. 

 

Toisessa tapaustutkimuksessa pyritään samanlaisella verkoston yhteistoiminnalla 

lopputuotteen valmistusprosessin merkittävään läpimenoajan lyhentämiseen (vähintään 

kolmannes pois läpimenoajasta, lopullisena tavoitteena läpimenoajan puolitus). Tällainen 

uutos läpimenoajassa vaatii koko verkoston osallistumista tuotteen ja logistiikan 

suunnitteluun, kosta kyseistä muutosta ei nähdä mahdolliseksi nykyisellä konstruktiolla, 

joten tarvitaan myös kokonaan uuden tuotteen suunnittelua. 

 

Molemmissa tapauksissa alkuperäinen tarve voidaan mieltää reagoimiseksi 

markkinakysyntään, mutta kumpaankin liittyy suuri mahdollisuus ennakoinnin osalta 

siinä että on viitteitä siitä että alihankintakenttä tahtoo jatkaa samansuuntaista 

kehittämistä myös jatkossa päähankkijoiden kanssa, mielellään oma-aloitteisesti ja 

kysyntää ja tarvetta ennakoiden. Aktiivisimmat toimittajat ja alihankkijat näkevät 

yhteisen kehittämisen yhtenä avaintekijänä, pysyä jatkossa kilpailussa mukana yhä 

kiristyvää low cost –hankinnasta aiheutuvaa hintapainetta silmällä pitäen. Lisäksi 

toimittajaverkosto näkee asian niin, että yhteisellä suunnittelemisella koko verkoston 

kilpailukyky paranee, lopputuote voi saavuttaa suuremman markkinaosuuden jatkossa ja 

näin koko verkoston tulosrakenne paranee. 
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6.2 Sosiaalisen median soveltaminen kehitysprosessi n 
alkuvaiheessa 

 

Johto- ja Kiima-hankkeissa (Johto-hankkeen rinnakkaishanke) järjestettiin toisistaan 

riippumattomien organisaatioiden välillä kahden viikon työskentelyjakso sosiaalisessa 

mediassa. Työkaluna käytettiin web-pohjaista Yammer-palvelua. Käsiteltäväksi teemaksi 

valittiin ideaprosessin johtaminen. Aiheen valinta perustui siihen, että tutkijat olivat 

saaneet useilta yrityksiltä viestiä, että idea-/aloiteprosessin johtamisessa on 

parannettavaa, mutta keinot asian ratkaisemiseen ovat usein vielä epäselviä. 

 

Yammer-työskentely jakautui kahteen pääosaan – keskustelu- ja aivoriihiosa. 

Keskusteluosassa aihe oli melko vapaa liittyen kuitenkin kehittämiseen, innovointiin ja 

ideaprosessiin. Keskustelu rönsyilikin huomattavasti. Aivoriihessä teema rajattiin 

ideaprosessin johtamiseen sisältäen ideaprosessin vaiheet, mittarit ja kannustimet. 

Muutamia aivoriihessä syntyneitä ideoita jalostettiin vielä tämän jälkeen Yammer-

keskustelussa.    

 

Sosiaalisen median työskentelyyn osallistui 25 henkilöä 14 eri organisaatiosta. Vajaa 

puolet näistä henkilöistä osallistui aktiivisesti tai melko aktiivisesti keskusteluun. 

Käytännössä työskentelyssä haettiin pohjatietoa ja eri näkökulmia, jotka tukisivat 

ideaprosessin johtamisen kehittämistä tulevaisuudessa kunkin organisaation omassa 

toiminnassa.   Osalle mukana olleista henkilöistä käsitelty aihe ei sinänsä ollut tärkein 

asia, vaan enemmän kiinnosti sosiaalisen median soveltamismahdollisuudet ja -haasteet.  

 

Yammer-työskentelystä syntyi kaksi raporttia. Ensimmäinen raporteista esittää 

Yammerissa käydyn keskustelusisällön (noin 70 sivua) sellaisenaan, jonka työskentelyyn 

osallistunut henkilöstö tuotti. Tämän raportin nimi on ”Kehittämisen mittarit ja 

kannustimet” ja se on saatavilla pdf-muodossa tämän raportin kirjoittajilta. Toinen 

raportti käsittelee käyttökokemuksia Yammer-työskentelystä. Tämän raportin nimi on 

”Käyttökokemuksia sosiaalisen median soveltamisesta organisaatioiden välisessä 
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sisältötuotannossa” ja se on julkaistu Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

julkaisusarjassa [Sal11]. 

 

7 Yhteenveto 
 
Johto-hankkeessa päästiin kehittämään sekä johtamisfilosofisesti että ICT-pohjaisesti 

kehittämisen ICT-tuettua prosessimallia, jonka toivotaan jatkossa tarjoavan 

konepajateollisuudella mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaansa, yhtälailla kahden 

keskeisessä päähankkija – alihankkija suhteissa, kuin myös verkostotyyppisessä 

toiminnassaan. Näiden mahdollisuuksien nähdään parhaiten realisoituvan käytännön 

toimintaan tutustumalla raportoituun kehittämismalliin, peilaamalla mallia omiin 

kehittämisprosesseihin ja tarkastelemalla raportissa esille tuotuja kehittämisen 

toimintamalleja. 

 

Tutkimuksen kehittämishaasteeseen pureutumisen yhteydessä tutkijoille muodostui 

yleisnäkemys suomalaisen konepajateollisuuden alihankkijoiden 

poikkeamanhallintakyvyistä ja kehittämisorientoitumisesta. Näyttää siltä että useat 

alihankkijat ovat hyvinkin halukkaita kehittämään yhteistyötä, toimintamalleja ja tuotteita 

päähankkijan kanssa ja monesti kehittämistoiminnan näennäisen vähyyden taustalla ei ole 

kehittämishalun tai innovatiivisuuden puute, vaan pääasiassa joko kyseessä on 

kehittämiseen luotujen prosessien jonkinasteinen puute tai vaihtoehtoisesti puhtaasti 

resurssitekninen käytännön haaste (ja osaamisen puutettakin on; siis tahtoa on mutta 

osaaminen ja aikaresurssit puuttuvat). Toisaalta yhteinen tai alihankkijalähtöinen 

kehittäminen nähtiin vielä melko uutena asiana ja sitä osittain näytettiin myös 

vierastavan, koska tällä teollisuudenalalla ei ole vielä olemassa paljon vakiintuneita 

käytäntöjä mm. siitä, kuinka yhteisen kehittämisen tuloksien voittoja ja tuottoja jaetaan, 

niin lyhyellä kuin myös pitkällä aikajänteellä. 

 

Yleisenä havaintona päähankkijoilla on huomattavasti paremmat resurssit kehittää 

toimintaa kuin alihankkijoilla. Alihankkijoiden tapauksessa suurin osa henkilöstöä on 

hyvin vahvasti kiinni päivittäisessä toiminnassa, kun taas päähankkijalla voi olla 
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useampikin henkilö täysipäiväisesti allokoituna vain ja ainoastaan kehittämistehtäviin 

suuntautuvaan työhän. Eräänä hyvänä jatkotutkimusaiheena olisikin tutkia tällaisen 

alihankkija – päähankkijaparin kokonaisuutta tai verkostoa kokonaiskustannuksia 

toimintamallissa, jossa päähankkija tukisi alihankkijan kehitystoimintaa tarjoten omia 

resurssejaan alihankkijan käyttöön. Lisäksi olisi tärkeää tutkia sitä, miten alihankkijat 

saadaan aktivoitua ja motivoitua kehittämistyöhön ja toisaalta miten alihankkijat 

ylipäätänsä alkaisivat luoda valmiuksia kehittämistyöhön. Erityisesti tämä on tärkeä 

tutkimusalue siksi, että monet valmistajat ovat antaneet vihiä siitä että he odottavat 

jatkossa erityisesti heidän alihankkijoinaan toimivien järjestelmätoimittajien osallistuvan 

nykyistä merkittävästi suuremmissa määrin kehittämistyönyhteistalkoisiin. 
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