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1 Johdanto 
 

Tämän tietojohtamisen ja johtajuuden tutkimusalueelle tehdyn pro gradu -työn 

tavoitteena on kehittää ja taustoittaa puulevytehtaalla käyttöönotettavaa tuotannon 

käyttöliittymää tiedonkulun ja -hyödyntämisen näkökulmasta. Tutkittava alue on 

erityisen kiinnostava, koska tiedon ja siitä kehittyvän osaamisen arvo, ja onneksi 

myös arvostus, lisääntyy jatkuvasti ja lisäksi tutkimukset, esimerkiksi Sagsan (2006) 

ja Bohn (1994) osoittavat, että tieto on tärkeä ja jatkuvasti kasvava osa yritysten 

arvoa ja arvonluontiprosessia, joten sen tarkempi tutkiminen on perusteltua. Tämä 

on seurausta tuotannollisen toiminnan muutoksesta enemmän automatisoituun ja 

digitalisoituun toimintatapaan, joka puolestaan mahdollistaa suuremman tiedon 

määrän keräämisen ja myös sen hyödyntämisen toiminnan kehittämisessä ja 

tehostamisessa. Muutoksen seurauksena tiedon hyödyntämisen keinot muuttuvat 

ja jatkuvasta tiedonkeruusta sekä tämän ajan tasalla olevan tietovarainnon 

tehokkaasta hyödyntämisestä voidaan luoda huomattavaa kilpailuetua. Kilpailuetu 

voi olla seurausta joko oman tuotantoprosessin paremmasta hallinnasta ja siitä 

seuraavasta toiminnan tehostumisesta tai esimerkiksi asiakkaalle tarjottavasta, 

paremmin tarpeeseen vastaavasta tuotteesta ja sillä tavoin suuremmasta 

asiakasarvonluonnista. Tuotantotehokkuutta saadaan myös kasvatettua, jos 

voidaan vähentää turhaa työtä, jolla ei luoda lisäarvoa tai joka ei johda haluttuihin 

tuloksiin. Tämä voi tapahtua esimerkiksi tiedonkulun katkosten seurauksena. 

Osaltaan tutkimuksen tulosten uskotaan myös vastaavan tulevaisuudessa 

kiristyvään viranomaisvalvontaan ja erilaisten toimintaa valvovien ja sertifioivien 

tahojen edellyttämiin vaatimuksiin tarkemmasta ja yksityiskohtaisemmasta 

jäljitettävyydestä ja prosessien määrittelemisestä. 

 

Kehitystyössä on ensin määritetty Heisigin (2015) kehittämällä tutkimusmetodilla 

sisäisen arvonluonnin kannalta tärkeimmät työpisteet tutkittavalta alueelta ja näiden 

osalta keskitytty tutkittavien prosessivaiheiden tietokartoituksen tekemiseen, niin 

että saadaan kattava kokonaiskuva olemassa olevasta tiedosta, sen 

merkittävyydestä, liikkeistä ja hyödyntämisestä. Lisäksi tutkitaan tiedon 

tallentamista sekä selvitetään tehdyn tietokartoituksen pohjalta havaittujen 
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tietoprosessien yhteyksiä kriittisiin suorituskykymittareihin. Työn tavoitteena on 

löytää kriittiset tietovirrat tärkeimmistä prosesseista ja analysoida niiden toimintaa 

sekä pyrkiä löytämään kehittämiskohteita. Kehitettäviä kohteita valittaessa on pyritty 

löytämään sellaisia alueita, joissa on joko erityisen selvästi havaittavaa 

kehitystarvetta tai -potentiaalia tai jolla on mahdollista saavuttaa erityisen arvokkaita 

tuloksia kokonaistoiminnan kannalta. Tutkimuksella yritetään selvittää sekä 

jokapäiväisen toiminnan tietovirroissa havaittuja kehityskohteita, joiden aiheuttamat 

toimenpiteet voivat olla hyvinkin pieniä ja helposti toteutettavia, mutta myös 

suurempia, rakenteellisia kehityskohteita, joiden seurauksena mahdollisesti 

tehtävät kehitystoimet voivat olla hyvin laajoja, jopa koko nykyisen toimintatavan 

mullistavia. Tässä työssä tarkastelunäkökulma on ollut enemmän sisäisen arvon eli 

pääosin tuotannon tehokkuuden ja hyötysuhteen parantamiseen tähtäävää, 

suoranaista asiakasarvoa lisäävät vaikutukset, muutoin kuin tehostuneen toiminnan 

kautta välillisesti, eivät ole todennäköisiä. 

 

1.1 Tutkielman tarkoitus ja tavoitteet  
 

Työn tarkoituksena on tukea osaltaan tekeillä olevaa työpisteiden 

tiedonjakokäyttöliittymien kehitystä. Työssä ei tulla ottamaan kantaa järjestelmien 

tekniseen toteuttamiseen, vaan keskitytään päätöksentekoa tukevan 

tietotarveanalyysin, tiedon hyödyntämisen ja prosessien määrittelyyn sekä 

käytetään soveltaen tietovirtoja sekä tietojohtamisen tilaa arvioivaa tutkimusmallia. 

Lisäksi etsitään erityisen toimivia tai toimivuuden osalta erityistä kehityspotentiaalia 

sisältäviä tiedonjaon prosesseja tai toimintatapoja. Nämä tekijät muodostavat myös 

rungon tutkimusta tukevan teoria- ja kirjallisuuskatsauksen keräämiselle. Aiempaa 

tutkimusta on tehty runsaasti vastaavanlaisista aiheista, tietovirroista ja niiden 

selvittämisestä, tiedonkulun esteistä, tiedonkulkua edistävistä tekijöistä sekä 

kriittisistä suorituskykymittareista. Aiempien tutkimusten tuloksia ja havaintoja on 

hyödynnetty sekä tutkimusmenetelmän suunnittelussa, tulosten analysoinnissa 

sekä lopullisissa johtopäätöksissä. 
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Työn tavoitteena on selvittää työpisteiden tärkeimmät tietovirrat, jolla 

tavoitetilanteessa voidaan mahdollistaa se, että työpisteillä on saatavissa kaikki 

siellä tehtävään päätöksentekoon tarvittava tieto, ajantasaisena, yksiselitteisenä ja 

helposti ymmärrettävässä muodossa. Tämän toteutumisen edellytyksenä on, että 

tunnetaan prosessi, prosessin tietotarvevaatimukset eri toimijoiden roolipohjaiset 

erityistarpeet sekä kuinka tieto kulkee, kertyy, ilmenee ja vaikuttaa prosessin eri 

vaiheissa. Lisäksi tutustutaan kriittisiin suorituskykymittareihin ja niiden määrittelyn 

perusteisiin. 

 

1.2 Tutkimusongelma ja rajaukset 
 

Päätutkimuskysymys, johon haetaan ratkaisua, on; kuinka tiedon hyödyntämistä 

voidaan kehittää puulevytuotantoprosessin alkupäässä? Tarkentavia 

alatutkimuskysymyksiä on neljä. 1. Mitä tietoa tuotantolaitoksen prosessin 

alkuvaiheen työpisteissä on tunnistettu olevan? 2. kuinka tietoa luodaan, jaetaan ja 

hyödynnetään? 3. Onko havaittu jotain tyydyttämättömiä tietotarpeita? 4. Kuinka 

tieto varastoituu? Määritettyjen kysymysten hierarkkinen asettelu on kuvattu 

kuvassa 1. 

 

Prosessin alkupää tarkoittaa tässä yhteydessä prosessivaiheita siltä välillä, kun 

pyöreä puu saapuu tehtaaseen sisään, siihen saakka, kun puolivalmiste pinkataan 

laadutuksen jälkeen oikeaan pinkkaan. Jotta työssä voidaan päästä riittävän 

syvälle tutkittaviin prosesseihin, on tarkoituksena keskittyä vain muutamaan 

tärkeimpään prosessinvaiheeseen. Tärkeys määritellään prosessivaiheiden 

aikaansaamalla arvonlisäyksellä kokonaisprosessissa. Vaiheiden arvokkuuden 

määrittämisessä on myös hyödynnetty valmista tietojohtamisen tutkimusmallia. 
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Kuva 1 Tutkimuskysymysten hierarkia 

 

1.3 Työn suhde aiempiin tutkimuksiin ja lähteisiin 
 

Mikä tekee tästä työstä aiemmasta tutkimuksesta poikkeavan, on se että, tehdyn 

kartoituksen perusteella, vastaavaa tutkimusta täysin vastaavassa 

toimintaympäristössä ei ole tehty. Kuitenkin aiemmat tutkimukset osoittavat, että 

tuotannollisessa toiminnassa tieto ja osaaminen ovat merkittävässä asemassa 

yrityksen arvon luojana, läpi kaikkien toiminnan tasojen. Tämän lisäksi valmistava 

teollisuus toimii globaalien megatrendien, teknologisten muutosten ja sisäisten 

vaatimusten ristiriitaisessa kentässä, joka tekee toimintaympäristöstä erityisen 

haastavan. (Wood 2016) Erityisen kiinnostavaksi toimintaympäristön tekee se, että 

tiedonkulun kenttä on hyvin hajautunut ja pirstaloitunut. Toisaalta 

prosessilaitteistoista kerätään suunnaton määrä erilaista prosessidataa, sekunnin 

murto-osien päivitystaajuudella ja ne tallennetaan, sekä osin myös analysoidaan, 

tarkasti. Toisaalta taas työpisteissä ja operaattoreilla on paljon vuosien kuluessa 

kertynyttä, täysin kodifioitumatonta käytännön osaamista esimerkiksi puuaineksen, 

tuotantolaitteiden, kuten eri sorvien, vuodenajan, materiaalin ja näiden kaikkien 

yhteisvaikutuksen luomasta lopputuloksesta ja sen laadusta. Lisäksi tiedonkulku ja 

tallennus voi tapahtua lähes kaikilla mahdollisilla käytettävissä olevilla järjestelmillä, 

seinällä olevista paperisista tiedotteista, radiopuhelimella annettuihin ad-hoc 

huomioihin ja reaaliaikaisiin sähköisiin järjestelmiin. Eikä myöskään sovi unohtaa 

inhimillistä tekijää, ihmisten välisen kanssakäymisen vaikutusta tiedonkulkuun. 

Vastaavaa tiedonkulun esteisiin ja edistäjiin toimijoiden välillä keskittyvää tutkimusta 
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ovat tehneet muun muassa Cabrera (2005) ja Wang (2014) joiden tutkimukset 

osoittavat, että luottamuksen ja tietoa jakavien tahojen välisen kanssakäymisen 

merkitys on erittäin merkittävää toimenpiteen tehokkuudelle. 

 

Työssä keskitytään koko tutkitun tuotantoalueen tietoprosesseihin, niissä liikkuvaan 

tietoon ja tavoitteena on kehittää niitä maksimaalisen hyödyn ja erinomaisen 

suorituskyvyn saavuttamiseksi. Tämän tukena hyödynnetään muun muassa Wun 

(2008) esittelemää tietotarvekartoituksen mallia, jonka perusteella empirian 

mukaisia tietovirtoja on pyritty käsittelemään ja järkeistämään helpommin 

käsiteltävään muotoon. Tutkimuksessa ei siis ole keskitytty vain rajatusti jonkun 

tietyn toiminnon tai toimijaryhmän toimintojen kehittämiseen. Inhimillinen näkökulma 

on pyritty huomioimaan koko tutkimuksen ajan, koska järjestelmät ovat toivottavasti 

luotu käyttäjää varten eikä päinvastoin. Lisäksi tutkimuksessa on pyritty 

hyödyntämään Heisigin (2015) vastaavanlaisiin tietovirtaselvityksiin kehittämää, 

valmista, tutkimusmetodia tähän käyttökohteeseen soveltuvin osin ja samalla myös 

arvioida kyseisen menetelmän soveltuvuutta joko vastaaviin tai tästä poikkeaviin 

käyttökohteisiin. 

 

1.4 Työn teoreettinen viitekehys 
 

Työssä selvitetään tuotantoprosessin alkupään eri prosessivaiheiden 

tietoprosesseja, niiden liityntäpintoja muihin prosesseihin, tiedonkulkua 

prosessivaiheiden välillä, tiedon kertymistä ja hyödyntämistä tavoitteiden 

saavuttamisen välineenä tai mahdollistajana. Tämän lisäksi pyritään löytämään 

kehityskohteita ja kehittämään mahdollisia parannustoimenpiteitä niihin. 

Tutkimuksen empiirisessä osuudessa hyödynnetään soveltuvilta osin prosessien 

tietovirtojen ja tietojohtamisen tason arviointiin ja kehittämiseen tarkoitettua GPO-

WM -toimintamallin mukaista toimintatapaa ja sen työkaluja. Toimintamallista 

hyödynnetään vain kahta sisempää kerrosta, keskellä kuvaajaa (Kuva 2) olevaa 

liiketoimintanäkökulmaa ja sen ympärillä olevaa tietonäkökulmaa. Tietonäkökulma 

on esitetty oheisessa kuvassa pääotsikkotasolla, esimerkiksi tiedon hyödyntäminen 
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pitää sisällään tiedolla johtamisen ja tiedon jakaminen tiedonkulkua edistävien ja 

estävien tekijöiden käsittelyn. Näiden lisäksi alkuperäisessä mallissa esitetään 

myös uloin kerros, joka on mahdollistamisen näkökulma, mutta se jätetään tässä 

tutkimuksessa käsittelemättä, jotta tuloksissa pystytään keskittymään tarkemmin 

prosessin sisäisiin ja ulkoisiin tietovirtoihin ja analyysissä päästään näiden osalta 

riittävän syvälle. Mahdollistamisen näkökulma käsittelee enemmän ympäristön ja 

ulkoisten tekijöiden vaikutusta tietoprosesseihin ja niihin ei työn rajauksen puitteissa 

oteta kantaa. Jatkotutkimuksena tämän kerroksen liittäminen tutkimuksen 

viitekehykseen voi olla mielenkiintoinen vaihtoehto. (Heisig 2009, Heisig 2015) 

 

 

Kuva 2 Työn teoreettisen viitekehyksen malli 

 

Varsinaisessa tutkimusvaiheessa hyödynnetään soveltaen Heisigin (2015) 

kehittämää viiden kohdan menetelmää, hyödyntäen tästä neljää ensimmäistä 

vaihetta. 

Ensimmäisessä vaiheessa prosessi määritellään, seuraavassa vaiheessa 

määritetään prosessien kriittiset tietovirrat, kolmannessa vaiheessa määritetään 

tietoprosessien sen hetkinen tila ja kehityskohteet, neljännessä vaiheessa luodaan 

kehitysehdotukset aiempien vaiheiden pohjalta. Viidennessä ja viimeisessä 
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vaiheessa kehitetyt parannustoimenpiteet integroidaan osaksi normaalia toimintaa. 

Menetelmä on esitelty tarkemmin kappaleessa 3.1. 

 

1.5 Työssä käytetty tutkimusmetodologia 

 

Tutkimusmenetelmäksi on valittu laadullinen tutkimus, koska tutkimusta lähdetiin 

toteuttamaan hypoteesittomasta tilasta ja tavoitteena oli selvittää, aiemman 

tieteellisen tutkimuksen valossa tarkasteltuna, olemassa oleva tilanne ja 

toimenpiteet tavoitetilaan pääsemiseksi. Haastatteluissa käytetyillä avoimilla 

kysymyksillä pyrittiin estämään tiedonkeruun rajoittuminen tiukasti vain ennalta 

määritettyihin teemoihin. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää 

jatkotutkimuksen lähtötietoina ja jatkotutkimustarpeen esiselvityksenä. 

 

Tarkemmin päätutkimusmenetelmä oli osittain strukturoitu haastattelututkimus, 

jossa haastateltaville toimitetiin etukäteen tutustuttavaksi kysymyslista ja sen 

pohjalta suoritetiin tarkentava, vapaamuotoinen haastattelu, jossa sovelletaan osin 

avoimen haastattelun metodiikkaa. Tällöin haastattelu ei ole sidottu formaaliin 

muotoon vaan se on enemmän keskustelunomaista. (Hirsjärvi 2000) Haastattelun 

aikana myös pyritään varmistumaan, että kaikki haastateltavat ovat ymmärtäneet 

kysymykset yhdenmukaisesti ja myös että asian käsittelyn ”mittakaava” on kaikilla 

yhteneväinen. Yleisesti voidaan sanoa, että haastattelua tekevä tutkija välittää 

kuvaa haastattelun kohteen ajatuksista, käsityksistä, kokemuksista ja tunteista 

(Hirsjärvi 2000). Avoimien kysymyksien käyttöä puolsi myös se, että avoimia 

kysymyksiä esittämällä saadaan vastauksiin lisää syvyyttä, yksityiskohtaisuutta ja 

omaan kokemusperäiseen tietoon nojaavaa osaamista (Patton 2002). 

 

Haastateltavaksi valittiin molemmilla työpisteillä työskenteleviä operaattoreita, 

toimihenkilöitä sekä tehtaan johto. Lisäksi, haastateltiin liiketoimintayksikkötasolla 

toimivaa sorvauksesta vastuullista asiantuntijaa sekä toiselle tuotantolaitokselle 
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sijoitettua sorvausspesialistia, jotta saadaan varmasti riippumaton näkemys 

käsiteltävistä asioista. 

 

Haastattelukysymykset (Liite 1) jaoteltiin seuraavasti:  

 

1. Tiedon hyödyntämistä ja tunnistamista koskevat kysymykset (kysymykset 

2,6,9,10,14,15) 

2. Tiedon jakamista koskevat kysymykset (3) 

3. Tiedon puuttumista koskevat kysymykset (4,7) 

4. Tiedon varastointia koskevat kysymykset (5) 

5. Tiedon luokittelua koskevat kysymykset (1,8) 

6. Kysymykset suorituskykymittareista (11,12,13) 

 

Kysymyslista oli muotoiltu siten, että samaa aihetta käsiteltiin hieman eri muodossa 

eri kysymyksissä, jotta mahdollisesti haastattelutilanteessa mieleen tulevat huomiot 

saadaan talteen. Tämä olikin toimiva ratkaisu, sillä monesti haastateltava täydensi 

aiempaa vastaustaan keskustelun edetessä, koska haastattelun aikana oli käsitelty 

asiaa erilaisesta näkökulmasta. 

 

Viimeisenä haastattelun kohtana haastateltavia pyydetiin täydentämään oma 

näkemyksensä tärkeimmistä tietovirroista viiluntuotannon alkupään prosessista. 

Haastattelulomakkeessa pyydetiin vapaamuotoisesti kuvaamaan, että mistä 

mikäkin tieto tulee, minne se varastoituu, missä sitä hyödynnetään ja kenen 

toimesta. Tässä kohdassa korostettiin oman näkemyksen tuomista, ei niinkään 

yhtenevää kuvausta kaikilta haastateltavilta. Lisäksi pyydetiin kehityskohteita ja 

ideoita toiminnan kehittämiseen. Tämä osa oli kokeellinen osa tutkimusta, jonka 
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tuloksia oli tarkoitus hyödyntää vai silloin, jos aineisto arvioidaan tähän käyttöön 

sopivaksi, validiksi, kattavaksi ja luotettavaksi. 

 

Kysymyslomakkeet lähetettiin haastateltaville 1.7.2019 ja alkuperäisenä tavoitteena 

oli saada haastattelut tehtyä noin parin-kolmen viikon sisällä tästä. Tehtaiden 

lomakausien ja tiukan aikataulun mukaan haastattelut jäivät kuitenkin pääosin 

lomakauden jälkeen tehtäviksi. Kysymyslistan mukana ohjeistettiin tutustumaan 

kysymyksiin etukäteen ja vastaamaan niihin parhaiten kuvaavalla tavalla. 

Myöhemmin yhdessä sovittuna aikana kysymykset sovittiin käytävän tutkimuksen 

tekijän kanssa läpi. Läpikäynti suoritettiin, yhtä etäyhteydellä suoritettua 

haastattelua lukuun ottamatta, kasvotusten tutkimuksen kohteena olevan tehtaan 

tiloissa tai muun haastateltavan työpaikalla. Työntekijähaastattelut tehtiin normaalin 

käynnin aikana niin että työnvuorottaja vapautti haastateltavan henkilön 

haastattelun ajaksi tehtävistään. 

 

Haastattelutilanteessa haastateltavien vastaukset kirjattiin ylös ja epäselvissä 

kohdissa pyydettiin tarkennuksia. Myös kirjalliset, etukäteen täytetyt 

vastuslomakkeet kerättiin, jos niitä oli täytetty. Haastattelutilanteisiin yritettiin luoda 

vapaamuotoinen tunnelma, jotta vastaukset olisivat mahdollisimman avoimia. 

Tähän pyrittiin esimerkiksi suorittamalla osa haastatteluista tutkimuksen kohteena 

olevan tehtaan työnjohdon taukohuoneessa. 

 

Haastateltavat, joita oli lopulta 9 kappaletta, valittiin tutkittavan tehtaan 

henkilökunnan toimesta, jotta saatiin mahdollisimman kattava otos erilaisissa 

rooleissa toimivilta ihmisiltä ja tätä täydennettiin työn ohjaajan ja tutkimuksen 

suorittajan välisillä keskusteluilla, jonka seurauksena päädyttiin lisäämään 

haastateltaviin myös useammilla tuotantolaitoksilla toimivia tahoja. Kaikki 

haastateltavat olivat erittäin kokeneita ja pitkän työhistorian omaavia, joten myös 

sen puolesta tuloksia voidaan käsitellä parasta käytettävissä olevaa osaamista 

sisältävinä. Lisäksi laajalla otoksella pyrittiin saamaan laajempi näkemys 
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tutkittavasta kohteesta. Toimenpiteiden osalta parhaiden käytäntöjen levittämistä 

tuotantolaitosten välillä toivottiin myös tapahtuvan. 

 

Haastateltavien osalta otos oli onnistunut, kaikilla haastateltavilla oli positiivinen ja 

rakentava suhtautuminen haastattelua, aihetta ja haastattelijaa kohtaan. 

Kehitettävää olisi ehkä ollut eniten haastatteluajankohdan osalta. Nyt haastattelut 

toteutettiin pääosin heti lomakauden jälkeen, jolloin työkuormitus on muutenkin 

korkea. Tällä ei kuitenkaan uskota olevan vaikutusta saatuihin tuloksiin. Myös 

haastateltavien määrää kasvattamalla olisi voitu saada joko kattavampia tuloksia tai 

mahdollisesti selvemmin tai laajemmin esille kehityskohteita. Myös laajempi 

osanotto muilta tuotantolaitoksilta olisi voinut olla hedelmällistä tulosten kannalta. 

Toki tämä olisi voinut myös hankaloittaa tulosten analyysia, sillä tehtaiden prosessit 

eroavat joltain osin toisistaan. Yhteenvetona voidaan kuitenkin väittää tulosten 

olevan luotettavia ja tulosten kattavuuden olevan kohtuullisen hyvä. 

 

Erityisesti viimeiseen kysymykseen, jossa pyydettiin piirtämään prosessin alkupään 

tietovirrat haastateltavan oman näkemyksen mukaan, kohdistui suurta kiinnostusta 

ja siihen vastaaminen suunniteltiin tehtävän niin, että haastateltavan oma-

aloitteisesti tekemä kuvaaja oli perustaso, haastattelun aikana spontaanisti tulleet 

lisähuomiot olivat seuraava taso ja viimeisenä tätä kohtaa käsiteltäessä esiin tulevat 

lisähuomiot olivat kolmas taso. Menetelmä on työn tekijän oma kokeileva sovellus 

avoimen haastattelun ja Silvan (2012) osallistuvan havainnoinnin menetelmästä. 

Menetelmän tavoitteena on saada eri tekijöille erilaisia arvoja, niin että 

ensimmäisessä vaiheessa, oma-aloitteisesti tehdyt huomiot, saavat suurimman 

merkityksen ja haastattelun aikana avustetusti lisätyt tekijät saavat pienimmän 

merkitsevyysarvon. Koska tarvittava tieto saadaan myös aiemmista kysymyksistä, 

voidaan tutkimuksessa käyttää tällaista kokeilevaa metodia. Jos tulosten 

luotettavuudessa tai menetelmän käytännön toteutuksessa ilmenee ongelmia, 

voidaan tämän kohdan vastukset jättää huomioimatta varsinaisessa tutkimuksessa, 

ilman että se vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin tai niiden luotettavuuteen. 
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1.6 Tutkielman rakenne 

 

Tämä tutkielma koostuu alla luetelluista kappaleista. Lisäksi samassa yhteydessä 

on pääosin kerrottu mitä kukin kappale pitää sisällään ja mikä on sen tarkoitus. 

Ensimmäinen kokonaisuus on nimiölehti, jossa on työn nimi, oppilaitos ja tekijän 

nimi. Nimiölehden tarkoitus on toimia työn etusivuna. 

 

Tiivistelmä, jossa selvitetään työn sisältö, tavoite, tutkimusmetodiikka ja -

menetelmät sekä näiden avulla aikaansaadut tulokset, johtopäätökset ja 

toimenpide-ehdotukset. Tiivistelmä on laadittu sekä suomeksi että englanniksi. 

Lisäksi tässä yhteydessä on omat kappaleensa vapaamuotisille alkusanoille sekä 

sisällysluettelo. 

 

Seuraava kappale on johdanto, jossa perustellaan työn tarve ja herätetään 

kiinnostus lukijassa. Lisäksi esitellään työn tausta, tausta-aineisto, 

tutkimusongelma, tutkimusmetodologia ja sen käsittelyn perusteet sekä työn 

teoreettinen viitekehys ja työn suhde aikaisempiin tutkimuksiin. 

 

Varsinainen aiheen käsittely sisältää teoriaosuutena kirjallisuuskatsauksen, jossa 

on esitelty käsiteltävää aihetta tukevia ja haastavia teorioita tukeutuen aiempaan 

tieteelliseen tutkimukseen. Lisäksi teoriaa hyödynnetään erilaisten 

tutkimusnäkökulmien löytämiseksi. 

 

Empiirinen osa koostuu kahdesta kokonaisuudesta, joilla molemmilla pyritään 

samaan lopputulokseen, kehitettävien kohteiden löytämiseen tutkimusalueelta sekä 

kehitysehdotusten löytämiseen havaituissa kohteissa. Ensimmäinen kokonaisuus 

hyödyntää myöhemmän käsittelyn yhteydessä esiteltävää tutkimusmallia, toisessa 
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kokonaisuudessa haastatteluiden tulokset käsitellään teemoittamalla ne ja 

hakemalla määritetyistä näkökulmista kehityskohteita ja -ehdotuksia. 

 

Tämän jälkeen, tulosten analysointikappaleissa, on verrattu saatuja tuloksia 

toisiinsa ja lopuksi on verrattu saatuja tuloksia ja teoriakokonaisuutta toisiinsa. 

Tässä vaiheessa pyrittiin löytämään mitä yhteyksiä ja mitä eroavaisuuksia 

empiirisen tutkimuksen ja hyödynnetyn tausta-aineiston havainnoista oli 

löydettävissä ja mikä voisi olla niihin syynä. 

 

Viimeinen kappale on yhteenveto työstä ja käsittelee tiivistetymmin saatuja tuloksia, 

toimenpide-ehdotuksia ja mahdollisia jatkotutkimuskohteita. Tässä kappaleessa 

esitetään myös muut työn aikana esiin nousseet huomiot. 

 

Lisäksi työn lopussa on kaksi liitettä, käytetyt haastattelukysymykset ja tutkittavien 

tekijöiden arvon määrittämisessä käytetty malli. Samoin lopusta löytyy myös luettelo 

työssä käytetyistä lähteistä. 
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2 Kirjallisuuskatsaus 
 

Työn teoriaosuudessa käsitellään tietovirtoja, tiedon kulkua ja tiedon jakamista sekä 

erilaisia niihin vaikuttavia tekijöitä kuten tiedonkulkua edistäviä ja estäviä tekijöitä. 

Lisäksi tutustutaan tietotarvekartoituksiin, eri menetelmiin niiden toteuttamiseksi, 

tietotarveanalyysiin ja tiedon merkityksellisyyteen päätöksenteon tukena. Erikseen 

perehdytään suorituskykyä mittaaviin indikaattoreihin ja niiden vaikutukseen 

organisaatioiden kyvykkyydessä. Työssä käytetyistä lähteistä ja niissä esitetyistä 

teorioista on pyritty löytämään samankaltaisuuksia, eroavaisuuksia, ristiriitoja ja 

lisäksi lähteitä on pyritty keskusteluttamaan keskenään näiden erojen löytämiseksi. 

 

  

Kuva 3 Teoriaosioiden riippuvuudet toisistaan 

 

Yllä olevassa kuvassa 3 on esitetty teoriakokonaisuuksien väliset riippuvuudet. 

Tiedon määritelmä on selvitetty koska kaikki myöhempi tukeutuu sen varaan. 

Keskellä kuvaajaa on tärkein kokonaisuus, joka koostuu tietovirroista, tiedon 

jakamisesta ja tiedon hyödyntämisestä. Nämä ovat asioita, joiden oletetaan olevan 

työn tulosten kannalta tärkeimpiä ja merkittävimpiä. 
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Näiden pääasioiden käsittelyn tueksi on tutkittu tiedonkulkua ja luomista erilaisten 

prosessimallien avulla, jotta kokonaisuuksia voidaan hahmottaa ja yhtenäistää, 

tiedon merkitystä organisaatioissa ja tiedon kriittisten osatekijöiden vaikutuksia 

kokonaisprosesseille. Lisäksi tässä kokonaisuudessa on selvitetty erilaisia 

tiedonkulkua edistäviä ja estäviä tekijöitä. Tiedon luominen on omana 

kokonaisuutenaan, koska se on määritetty kaikkien käsiteltävien kokonaisuuksien 

tietosyötteeksi. Jotta teoriapaketti on saatu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, erillisinä 

osinaan on käsitelty tietotarvekartoitusta ja erilaisia suorituskykyä mittaavia tekijöitä. 

 

Kirjallisuusselvityksen, saatujen vastausten, haastatteluiden ja niistä tehtyjen 

yhteenvetojen sekä piirrettyjen tietovirtakuvaajien iteratiivisessa synteesissä 

kehittyvät työn lopulliset tulokset. Metodiikan kannalta mielenkiintoista on se, että 

kuinka samankaltaisia tuloksia eri aineistonkäsittelymenetelmät antavat. Työn 

tekijän roolissa näen tutkimusprojektin ehkä arvokkaimpana tuotoksena sen, että 

erillisen käyttöliittymäprojektin selvitysvaiheessa voidaan tämän työn ja sen tulosten 

takia ottaa huomioon myös tiedonkeruun taustalla olevia tekijöitä, muun muassa 

tiedonkulun esteitä ja edistäjiä. 

 

2.1 Tiedon määritelmä 
 

Tieto terminä on monella eri tavalla ymmärrettävissä, erään määritelmän mukaan 

se on todennettu ja tosi uskomus (Nonaka 2006). Toisaalta voidaan väittää, että kun 

erilliset faktat, joita kutsutaan dataksi, yhdistetään yksilöiden toimesta heidän 

aiemmin omaksumaansa ymmärrykseen ja tarpeisiin perustuen tai annetaan sille 

merkitys, niin silloin luodaan uutta tietoa. On myös huomioitava, että samasta 

lähtödatasta tulee erilaista tietoa, kun sitä yhdistetään eri henkilöiden toisistaan 

poikkeaviin taustatietoihin, kokemuksiin ja tarpeisiin. Toisaalta samassa lähteessä 

mainitaan tiedon olevan mielen luoma kuvitelma olemassa olevasta maailmasta. 

(Spender 2006). 
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Tässä yhteydessä on perusteltua jakaa tiedon lajit kahteen erilaiseen tiedon 

tyyppiin, jotka Nonaka (1995) jaottelee seuraavasti: Eksplisiittinen tieto on formaalia 

ja systemaattista, se voidaan helposti tallentaa ja siirtää käyttäjältä toiselle. Sitä 

voidaan myös hallita ja käsitellä perinteisillä informaationkäsittelytyökaluilla ja -

järjestelmillä. Hiljainen (tacit) tieto puolestaan on erittäin voimakkaasti henkilöön 

sidottua sekä kontekstiriippuvaista ja tämän vuoksi sen tallentaminen, viestiminen 

ja siirto on vaikeaa. Hiljainen tieto on myös voimakkaasti sidottu tekemiseen ja usein 

myös tekemisen kontekstiin. Siirtäminen on mahdollista henkilökohtaisen 

kanssakäymisen yhteydessä tai siirrettäessä teknisiä taitoja tai kokemusta 

henkilöltä toiselle (Chowdchury 2004). Woodin (2016) mukaan hiljainen tieto on 

myös usein vaikeasti saatavilla, piilossa tai tuntematonta. 

 

Manakov (2015) määrittelee jalostuneemman tiedon eli osaamisen tuotteeksi, joka 

on tuotettu tiedosta, osaaminen on tulosta tiedon syvällisestä ymmärtämisestä ja 

tiedosta poiketen osaaminen tarjoaa toimintatapaan liittyvän kehyksen 

ymmärrykselle. Tämän perusteella voidaankin väittää osaamisen olevan 

toimintatapariippuvaista eli johonkin kontekstiin, ainakin ensisijaisesti liittyvää. 

 

2.2 Tiedon luomisen prosessit 
 

Jos toisaalta Paulin (2015) väittää tiedon siirtämisen olevan oppimisen ydin, ei tätä 

ydintä voida hyödyntää ennekuin tietoa on jossain luotu, toisaalta monissa 

tutkimuksissa käsitellään näitä molempia tekijöitä kuten myöhemmin huomataan. 

Tiedon siirtämistä edeltävä vaihe, eli tiedon luominen on määritelty Bohnin (1994) 

mukaan jatkuvaksi prosessiksi, jossa yksilöt ja ryhmät yrityksen sisällä ja yritysten 

välillä jakavat sekä hiljaista että eksplisiittistä tietoa. Sagsan (2006) kuvaa tätä 

vaihetta niin, että hiljaista tietoa siirretään organisaation sisällä tuotteiden, 

palveluiden tai prosessien välityksellä ja tämän kanssakäymisen kautta voidaan 

luoda kilpailuetua yrityksen sisällä. Nonaka (2000) puolestaan on kuvannut tiedon 

luomisen prosessin laajasti tunnetun SECI -mallin (Kuva 3) kautta, jossa tieto syntyy 

neljän toisiaan seuraavan vaiheen toistuvissa prosesseissa. Tässä mallissa tieto 
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syntyy, kun eksplisiittinen ja hiljainen tieto sekoittuvat keskenään alla esiteltyjen 

neljän vaiheen aikana. 

 

1. sosialisoidun jakamisen (socialization) jossa hiljaista tietoa siirretään usein 

samassa tilassa, fyysisesti tai henkisenä tekijänä ja aina luottamuksellisessa 

ilmapiirissä. Eläytyminen toisen rooliin auttaa tämän vaiheen tehokkaassa 

suorittamisessa. 

 

2. järkeistämisen (externalization) vaiheessa edellisen vaiheen tietoa jaetaan, 

yleensä laajemmalle joukolle, ja se yritetään saada kiteytetyksi 

yksiselitteiseen ja yleisesti ymmärrettävään muotoon. Tässä vaiheessa 

käytetään yleisesti apuna metaforia, analogioita ja malleja. 

 

3. yhdistämisen (combining) vaiheessa yhdistetään useampia edellisen 

vaiheen tuotoksia, mielellään eri lähteistä. Tämä on vaihe, jossa voidaan 

käyttää myös teknisiä apuvälineitä tiedon käsittelyssä. Aiemmin luotuja 

tietoja yhdistämällä luodaan siis kokonaan uutta tietoa. 

 

4. sisäistämisen (internalization) vaiheessa ilmennetään edellisten vaiheiden 

tulokset ja niille luodaan merkitys tekemisen kautta. Tämän tekemisen 

seurauksena syntyy organisaatioon ja sen muodostaville yksilöille yhteinen 

ajattelumalli ja se puolestaan on edellytys uudelle kierrokselle.  
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Kuva 4 SECI-malli ja sen toiminnot (Nonaka 2000 s. 12) 

 

2.3 Tietovirrat ja tiedon jakaminen  
 

Cabreran (2005) mukaan tietovirroilla tarkoitetaan siirrettävän tiedon luontia, siirtoa 

ja yhdistämistä. Cummings (2004) puolestaan määrittää tiedon jakamisen 

tehtäväksi, jossa tarjotaan tai vastaanotetaan osaamista, tietoa tai palautetta 

tuotteesta tai toiminnasta. Paulin (2015) määrittelee hyvin laajasti, että tietoa 

voidaan jakaa yksilöiden välillä, tiimien välillä tai sisällä, organisaatioiden välillä tai 

sisällä ja lisäksi tämä jakaminen voi olla yhdensuuntaista tai kahdensuuntaista ja 

tarkkaan määriteltyä tai määrittelemätöntä. Tämä kuvaa hyvin tiedon jakamisen 

käsitteen rikkonaisuutta, johon voidaan määrittelystä riippuen sisällyttää omiin 

tavoitteisiin sopivia tekijöitä. 

 

Organisaatioiden kyvykkyys jakaa ja hyödyntää tietoa on niiden tärkeä kilpailuetu 

Aalbers (2010), Sanches (2004) ja Scholl (2004) puolestaan luonnehtivat 

tietovaraintojen olevan merkittävä kilpailutekijä, joka määrittää yrityksen 

liiketoiminnan tehokkuutta. Wangin (2014) mukaan kriittiseksi osaksi johtamista on 

tullut rohkaista työntekijöitä jakamaan tietoa ja osaamista, jotta se kertyy ja 

jakaantuu työntekijöiden kesken ja samalla luo lisää yrityksen kannalta keskeistä 

osaamista ja arvonluonnin edellytyksiä. Nonakan (1995) mukaan menestyviä 



24 
 

yrityksiä ovat ne, jotka luovat jatkuvasti uutta tietoa ja levittävät sen tehokkaasti koko 

organisaation saataville ja luovat näin uusia teknologioita ja tuotteita. Toisaalta 

myös uudenlainen ja uusi tieto luo koko yritystä uudestaan, muuttaessaan yrityksen 

toimintaympäristöä. Sanches (2004) puolestaan pitää kestävän tietoperustaisen 

kilpailuedun määritelmänä sitä, että sen avulla voidaan dynaamisesti vastata 

muuttuvan toimintaympäristön tuomiin uudenlaisiin haasteisiin yrityksen 

arvonluontiprosessissa. Myös Nieves (2013) korostaa työntekijöiden välisen 

aktiivisen kanssakäymisen tärkeyttä tiedonjaon edellyttäjänä. 

 

Sekä Cabrera (2015) että Nonaka (1995) korostavat tiedon jakamisen ja luomisen 

ulottamista läpi koko organisaation koska jokainen työntekijä voidaan mieltää 

tietotyöntekijäksi ja näin uutta tietoa ja osaamista luovaksi toimijaksi. Toisaalta 

Seeleyn (2002) mukaan tietoa luodaan, vaihdetaan, jalostetaan ja tallennetaan 

sellaisen työn avulla, jota tietotyöntekijät tekevät normaalina toimintanaan. Tosin 

tämä ei rajaa pois sitä mahdollisuutta, että kaikki työntekijät voidaan luokitella 

tietotyötä tekeviksi. 

 

Tiedonjaon kyvykkyys organisaatioissa eroaa jaettavan tiedon ominaisuuksien, 

oletettujen hyötyjen, motivaation ja organisaation kyvykkyyden ja rakenteen, 

tiedonjakohalukkuuden sekä henkilöiden välisten suhteiden ja luottamuksen 

perusteella. (Wang 2014) Erityisesti luottamus ja tiedon jakamisen halukkuus 

korostuvat useissa lähteissä. Luottamusta voi kohdistua joko henkilöön, 

organisaatioon tai yhteisöön. (Chowdchury 2004) Positiivinen asenne tiedonjakoa 

ja tiedonjaon kohdetta kohtaan vaikuttaa suuresti tiedonjakamisen halukkuuteen ja 

myös jakamisen toteutumiseen. Myös tiedonjakamisen tiheys ja jaetun tiedon laatu 

vaikuttavat toiminnan tehokkuuteen ja siitä saataviin tuloksiin. (Cabrera 2005, Bock 

2005) Vaikuttavia tekijöitä voivat olla myös organisaatioiden rakenteelliset tekijät, 

jotka voivat sekä edistää että haitata tiedon leviämistä tai halukkuutta hyödyntää 

jaettua tietoa. 
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2.4 Tiedonkulkua kuvaavat prosessimallit 
 

Tiedonkulkua ja sen käsittelyä on kuvattu erilaisilla prosessimaisilla kuvauksilla, 

joita on esitelty seuraavaksi. Malleissa on havaittavissa selviä yhtäläisyyksiä muun 

muassa aiemmin käsiteltyihin tiedon luomista käsitteleviin malleihin. 

 

Awadin (2004) mukaan tiedonkulku voidaan jakaa neljään eri prosessiin, joita ovat 

 

1. tiedon kerääminen erilaisista tiedonsiirtokanavista ja tallennusalustoilta 

• Tämä vaihe voidaan monesti automatisoida ja se onkin työn 

rutiiniluonteisuuden vuoksi järkevää. 

2. tiedon organisointi niin että se sen hyödyntäminen on helpompaa ja 

tehokkaampaa seuraavissa vaiheissa. 

• Tämä vaihe voidaan tehdä esimerkiksi järjestämällä, luokittelemalla, 

suodattamalla tai muilla soveltuvilla menetelmillä, lisäksi myös tämän 

toteutus voidaan automatisoida, mutta vasta oikealla määrittelyllä 

saadaan tuloksia tehokkaasti. 

3. tiedon järjestäminen niin että se muuttuu osaamiseksi 

• Tämä vaihe on erityisen tärkeä ja yleensä vaikea strukturoidusti 

suorittaa, koska tapaukset ovat kontekstiriippuvaisia ja yksilöllisiä. 

4. tiedon siirtäminen on viimeinen vaihe, jossa tieto levitetään loppukäyttäjille 

hyödynnettäväksi. 

 

Toisen, Sagsanin (2006) esittelemän luokittelun mukaan, tiedonkulku yrityksissä on 

jaettavissa oheisen tietojohtamisen elinkaarimallia esittävän kuvan 4 mukaisesti 

viiteen päävaiheeseen, joita ovat: 
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1. tiedon luominen (knowledge creating), huomioiden tiedon alkuperäinen 

tyyppi 

2.  tiedon jakaminen (knowledge sharing) järjestelmien ja kommunikaation 

kautta 

3.  tiedon järjestäminen tai järjestyminen (knowledge structuring) 

4. Tiedon hyödyntäminen (knowledge using) tuotteessa, palvelussa tai 

prosessissa 

5. Tiedon auditointi (knowledge auditing) eli sen oikeellisuuden varmistaminen 

 

 

 

Kuva 5 Tietojohtamisen elinkaarimalli. (Sagsan 2006, s.4) 
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Tutkimuksessa esitetyt mallit ovat hyvin samankaltaisia kuin aiemmin, kappaleessa 

2.1.2 ja 2.1.3 esitellyt tiedon luomisen ja jakamisen mallit. Uusi tieto syntyy hiljaisen 

ja kodifioidun tiedon vuorovaikutuksessa ja siihen vaikuttavat sekä sosiaalisen 

kanssakäymisen, että infrastruktuurin eli järjestelmien ja toimintatapojen 

hyödyntäminen. Tämän mallin voidaan nähdä jopa kuvaavan tämän tutkimuksen eri 

vaiheita kohtalaisen hyvin. Esimerkiksi mallissa esitetty tiedon järjestämisosa kuvaa 

tämän työn tulosten luokittelua ja järjestämistä teemoittain, jota käsitellään 

tarkemmin aineiston käsittely ja tulokset -kappaleessa. Myös vaihe 4, tiedon 

hyödyntäminen, on löydettävissä samasta kappaleesta. Artikkelissa käsitellyt tiedon 

käyttämisen toimintamallit ja organisaation luomat rutiinit ovat juuri niitä aiheita, joita 

myös tutkimuksen aineistosta pyritään löytämään. Tiedon auditointi eli 

oikeellisuuden arviointi voidaan puolestaan nähdä työn itsearviointina ja 

arvosteluna. Voidaan siis sanoa, että lopputyötutkielman tekeminen seuraa, hieman 

soveltaen tarkasteltuna, Sagsanin tietojohtamisen elinkaarimallia. 

 

Edellä esitettyjen vaiheiden jälkeen kierros alkaa uudestaan noudattaen klassista 

oppimisen spiraalia eli PDCA-sykliä, jossa toimet suunnitellaan, toteutetaan, 

tutkitaan saadut tulokset ja toimitaan näiden tulosten mukaan. (Andersson 1997) 

Tätä sykliä useaan kertaan toistamalla toimintatavat kehittyvät jatkuvasti kohden 

parempaa lopputulosta ja myös sopeutuvat ympäristön tai toiminnan itsensä 

muutoksesta johtuvan variaation vaikutuksiin paremmin. 

 

2.5 Tiedon merkitys organisaatiossa ja kriittiset prosessitekijät 
 

Kestävän kilpailuedun saavuttaminen ja sitä luovien tekijöiden selvittäminen ja 

ymmärtäminen on oleellinen osa strategista johtamista. Nämä tekijät ovat yritykselle 

arvokkaita, yksilöllisiä, vaikeasti kopioitavia tai korvattavia. Ihmisten osaaminen ja 

tieto täyttää nämä kaikki kriteerit. (Barney 1991) Tiedonjakoprosessien määrittelyn 

ja niiden hyödyntämisen on kuitenkin kaikissa tapauksissa perustuttava toimijan 

määrittämään tietostrategiaan, eikä se voi olla muusta toiminnasta erillään oleva 

kokonaisuus. (Choi 2002) 
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Tietovirtojen tehokas ja tarkoituksenmukainen johtaminen on myös tärkeää, jotta 

saadaan luoduksi tietovarastoja, jotka ylläpitävät organisaation menestystä. 

(Caberra 2005) Vaikka tiedon jakaminen yrityksen avainhenkilöiden välillä on 

todistettu olevan tärkeä kilpailukyvyn lähde, on se suositeltavaa myös koko 

yrityksen henkilöstöä koskevana, koska koko henkilöstön toiminta vaikuttaa 

yrityksen kykyyn tuottaa tulosta. Toisaalta Riege (2005) toteaa että 

ideaalitapauksessa tietoa jakava työntekijä tietää mihin hänen jakamaansa tietoa 

käytetään, mitkä ovat tärkeitä tai puuttuvia tietoja vastaanottajalle mutta jos kaikki 

vastaanottajat eivät hyödynnä saamaansa tietoa, ei tiedon jakamista heille 

myöskään katsota tarpeelliseksi. Bohnin (1994) mukaan parempi tiedon ja 

tietämyksen hallinta aikaansaa toiminnan suorituskyvyn lisääntymistä ilman 

suurempaa investointitarvetta. 

 

Tarkasteltaessa prosessien näkökulmasta Bohn (1994) myös väittää, että yrityksillä 

ei ole välttämättä ole riittävän hyvää kuvaa oman tietämyksensä tasosta eri 

prosessivaiheiden eri muuttujissa. Toisin sanoen yritykset eivät tiedä mitkä tekijät 

vaikuttavat eniten prosessin kokonaistoimintaan ja ulostulon laatuun. Jos tämä ei 

ole tiedossa, on myös hyvin vaikea vaikuttaa tehokkaasti ulostulevaan tuotokseen. 

Jos prosessi on kuvattu kuvan 5 mukaisesti, niin että prosessia itseään kuvataan 

vaiheeksi f(X), jossa tuotetaan lopputuotetta Y prosessiin syötettävien 

lähtötekijöiden X1,…,Xn perusteella. Kuvan mallissa on myös erotettu tekijöitä sen 

mukaisesti, että voidaanko näihin tekijöihin vaikuttaa helposti, jonkin verran vai ei 

ollenkaan. 
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Kuva 6 Prosessin kuvaaja ja siihen vaikuttavat tekijät (Bohnia (1994) mukaillen) 

 

Optimaalisessa tilanteessa yritykset tietävät mitkä tekijät vaikuttavat kriittisesti 

prosessiin ja tuntevat nämä tekijät sekä sen mistä nämä koostuvat. Tällöin ohjaava 

toiminta voidaan kohdistaa oikeisiin kohteisiin helpommin. Kuvaajan alempi osa, 

Bohnin puumalli kuvaa tätä seuraavasti: Jokainen oksa kuvaa prosessiin 

vaikuttavaa muuttujaa ja oksaa eteenpäin mentäessä tähän muuttajaan vaikuttavia 

alimuuttujia, oksan paksuus puolestaan kuvaa tekijän vaikutusta prosessin 
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lopputulokseen (Y). Jos tämä vaikuttavuustieto on käytettävissä, voidaan 

kehitystoimet suunnata ensisijaisesti niihin prosessin vaiheisiin, jossa niillä saadaan 

suurin vaikutus lopulliseen prosessin ulostuloon. 

 

2.6 Tiedon siirtymistä edistävät ja estävät tekijät 
 

Tieto ja siitä muodostuva osaaminen syntyvät yksilöiden toimesta ja toiminnasta, 

sen vuoksi yksilöiden välinen kanssakäyminen on tärkeä osa uuden tiedon 

syntymisen ja kehittymisen edellytyksenä organisaatioissa, tämän kanssakäymisen 

edellytyksenä on työntekijöiden tai muiden toimijoiden välinen luottamus. (Wang 

2014) Cabrera (2005) puolestaan toteaa samanlaisen taustan ja samansuuntaisten 

arvojen sekä normien helpottavan tiedon jakamista, lähinnä niiden toimijoiden 

välistä luottamusta lisäävän vaikutuksen vuoksi. 

 

Vastaavasti halukkuus ja myös rohkeus tiedon ja osaamisen jakamiseen kasvaa 

luottamuksen kasvaessa. Muita tiedonjakoa edistäviä tekijöitä ovat, jos annettu tieto 

koetaan vastaanottajan kannalta arvokkaaksi ja sen koetaan vaikuttavan johonkin 

toimintaan ja sitä myös hyödynnetään. Myös toiminnan vastavuoroisuudella on 

todettu olevan tiedonjakohalukkuutta lisäävä vaikutus. Palkitsemisen vaikutus 

tiedonjakohalukkuuteen on enemmän seurausta siitä, että tämän koetaan 

osoittavan yrityksen arvostavan tiedonjakamista, jos siihen käytetään taloudellisia 

panostuksia. (Wang 2014) 

 

Tiedonleviämistä estäviä tekijöitä voidaan jakaa esimerkiksi Ansoffin (1984) 

mukaan kolmeen esteeseen, joita ovat havaitsemisfiltteri, menttaalifiltteri ja 

valtafiltteri. Havaitsemisfiltteri tarkoittaa, että joku tieto tulee havainnoitsijan 

normaalin osaamisalueen ulkopuolelta eikä sitä sen vuoksi edes huomata. 

Menttaalifiltteri puolestaan tarkoittaa, että tieto tai huomio havaitaan, mutta 

aiemman kokemuksen valossa sitä ei pidetä arvokkaana tai hyödyllisenä. Kolmas 
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filtteri tarkoittaa sitä, että tieto jätetään hyödyntämättä koska se ei ole ympäristön 

valtarakenteiden tai normaalien käytäntöjen mukainen. 

 

2.7 Tietotarvekartoituksen perusteista 
 

Tietotarve- ja tietokartoitukset ovat yrityksen menestykselle tärkeitä koska 

organisaatiot, jotka hyödyntävät innovaatioita parhaiten ovat myös tuottavimpia ja 

saavat siitä kestävää kilpailuetua. (Wu 2008) 

 

Tietotarvekartoituksille on tehty useita määritelmiä, Wu (2008) määrittelee sen 

dynaamiseksi prosessiksi, jossa systemaattisesti ja tieteellisesti tutkitaan ja 

määritellään organisaation tietoresurssit. Se on sisäisten ja ulkoisten tietoresurssien 

ja kyvykkyyksien kiteytymä, jota organisaatio hallitsee ja kontrolloi ja jolla se luo 

kilpailuetua. Tietotarveauditointi on siis tietojohtamisen työkalu, jolla tutkitaan ja 

analysoidaan organisaation tilaa ja toimintaa, tavoitteena selvittää tiedontarpeen 

puutteita. 

 

Skyrme (1997) puolestaan kuvaa kartoitusta organisaation ydininformaation ja 

tietotarpeen tunnistamiseksi sekä tietotarpeiden ja tietovirtojen analysoinniksi ja 

näiden tekijöiden vaikutukseksi yrityksen toiminnan päämääriin. 

Tietotarvekartoituksen tavoitteena on selvittää mitä tietoa organisaatiossa jo on, 

mitä tietoa puuttuu, kuka tarvitsee tätä puuttuvaa tietoa ja kuinka tietoa käytetään. 

Tietotarvekartoituksessa voidaan Sveibyn (1997) mukaan selvittää kolmenlaisia 

tiedon osa-alueita. Näitä ovat: 

 

1. Ihmisten osaaminen, joka tarkoittaa henkilöihin personoitunutta ja heidän 

hallussaan olevaa osaamista, taitoa, kekseliäisyyttä ja toimintakyvykkyyttä. 

Tämä on organisaation tietopääoman perusta. 
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2. Rakenteellinen tietopääoma, joka tarkoittaa sellaista tietoresursseja ja 

kyvykkyyksiä, jotka eivät ole sidoksissa ihmisiin ja jotka esiintyvät 

organisaation rakenteissa. Tätä voidaan kuvata termillä osaamisalusta eli 

sellainen rakenteellinen järjestelmä, jota käytetään tiedon hyödyntämisessä. 

Tällaisia voivat olla esimerkiksi patentti-tietokannat, tietojohtamisjärjestelmät 

ja tiedonhallinta prosessit. 

3. Ulkoinen tietopääoma, joka tarkoittaa sidosryhmille, kuten asiakkaille ja 

toimittajille kuuluvaa tietoa, johon kuitenkin tarvittaessa on pääsy. 

 

Wun (2008) mukaan osaamisen tehokas strateginen hyödyntäminen on mahdollista 

vain, jos yrityksen tietovarastot, tietovirrat ja tietotarpeet ovat tunnistettu ja kun tietoa 

ja osaamista hyödyntävät järjestelmät tarkastetaan ja arvioidaan säännöllisesti. 

 

Woodin (2016) mukaan erityisesti tuotantoon sidottu tieto on erikoisen 

monimutkaista, vaikeaa hahmottaa ja kerätä, koska se koostuu erikoistuneesta 

osaamisesta ja tekemiseen linkittyvistä taidoista. Lisäksi laajemmissa prosesseissa 

se on useasti jakaantunut suuren toimijajoukon kesken. Tiedon ja osaamisen 

erikoistuminen ja hajaantuminen aiheuttaa voimistuvaa konseptuaalista etäisyyttä 

toimijoiden välille ja se puolestaan aiheuttaa osaamisen siiloutumista. Siiloutuminen 

puolestaan aiheuttaa tiedonsiirtoon haastetta, koska rajattu erityisosaaminen 

aiheuttaa jokaiselle erilaisen ajattelutavan ja näkökulman käsiteltävään ongelmaan 

ja tämän seurauksena ongelmaan on hyvin vaikea löytää kaikkia tyydyttävää 

ratkaisua. Tämä taas on seurausta siitä, että asioista ei ole yhteistä ymmärrystä ja 

osin myös siitä, että eri tahot käyttävät eri järjestelmiä saman tiedon saamiseksi. 

 

Tietotarvekartoituksen toteuttamisessa voidaan Wun (2008) mukaan erottaa 

seuraavat vaiheet: 

1. suunnittelu 

2. tiedonkeräys 
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3. tiedonkäsittely 

4. tiedon analysointi 

5. raportointi 

6. yhteenveto 

 

Näiden vaiheiden tärkeimmät toimet ovat seuraavia: Ensimmäisessä, 

suunnitteluvaiheessa, selvitetään organisaation tietopääoman tila sekä määritetään 

tietotarvekartoituksen kohde ja tavoite sekä määritetään kuinka kerättyä tietoa 

tullaan käsittelemään. Tässä vaiheessa on myös saatava ja laajasti viestittävä 

johdon tuki hankkeelle, jotta tarpeettomalta hankkeen vastustamiselta vältytään. 

Toinen vaihe eli tiedonkeruu jossa, kerrassaan yllättävästi, kerätään tietoa ja se 

luokitellaan edellisessä vaiheessa määriteltyjen toimenpiteiden mukaisesti. 

 

Kolmas vaihe on tiedon käsittelyvaihe, jossa edellisessä vaiheessa kerätty tieto 

jaetaan tietokartoituksen eri osa-alueille ja tärkeimpänä varmistetaan kerätyn tiedon 

uskottavuus ja luotettavuus. Koska tietoa on kerätty useista erilaisista kohteista, on 

sen järjestäminen, yhtenäistäminen ja kriittinen arviointi erittäin tärkeää suorittaa 

kunnolla. Tämän jälkeen järjestetylle aineistolle voidaan tehdä erilaisia analyysejä, 

joilla kerätyn aineiston merkityksellisyyttä ja arvoa voidaan arvioida. 

 

Raportointivaiheessa on oltava selvä käsitys organisaation toiminnasta ja eri 

asioiden riippuvuuksista sekä myös selvitettävästä tietotarpeesta. Tämän vaiheen 

tuloksena syntyy tietokartta, josta selviää organisaation tietoresurssit, tietoprosessit 

ja tietovirrat sekä näiden suhde havaittuihin ongelmiin ja organisaation tarpeeseen. 

Viimeinen vaihe on yhteenveto, jossa käydään läpi raportointivaiheessa luotu 

tietoauditoinnin tuloksena syntynyt kokonaiskuva ja päätetään mitä toimenpiteitä 

havaitut huomiot aikaansaavat. 
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2.8 Suorituskykyä mittaavat indikaattorit 
 

Suorituskyvyn johtamisen toimintatapaa käytetään useimmissa yrityksissä 

varmistamaan, että yritys kehittyy oikeaan suuntaan. Jotta tämä olisi mahdollista 

niiden on tunnettava oma suorituskykynsä ja sen mittaaminen. (Bhatti 2013) Tämä 

on mahdollista toteuttaa erilaisten suorituskykymittareiden (KPI eli key performance 

indicator) avulla. Mikusova (2010) määrittelee suorituskykymittareiden käyttämisen 

motiiviksi, ei pelkästään sitä, että niillä mitataan strategian mukaisen toiminnan 

kannalta tärkeitä kohteita, vaan myös jatkuvan mittaamisen, jolla varmistetaan että 

strateginen suorituskyky ja myös yrityksen toimintaedellytykset säilyvät. Näin 

suorituskyvyn seuranta ja mittaaminen eivät ole pelkästään työkalu kilpailukyvyn 

varmistamiseen vaan myös edellytys yrityksen olemassaololle. 

 

Gosselin (2005) määrittelee suorituskykymittarit fyysisiksi arvoiksi, joita käytetään 

yrityksen toiminnan mittaamiseen, arviointiin ja johtamiseen. Bhatti (2013) listaa 

kirjallisuudesta löytyvän myös laatuun, taloudelliseen suorituskykyyn, 

kustannuksiin, toiminnan joustavuuteen, työntekijöiden ja asiakkaiden 

tyytyväisyyteen turvallisuuteen, ympäristön tai yhteisön huomioimiseen liittyviä 

suorituskykymittareita. Kang (2016) puolestaan määrittelee suorituskykymittarit 

joukoksi mitattavia ja strategisia tuloksia, joita saadaan suorituskykyä mittaavista 

järjestelmistä, jotka puolestaan kuvaavat yrityksen kriittisiä menestystekijöitä. 

 

Yleisesti on tiedossa, että eri suorituskyvyn mittarit ovat usein toisistaan riippuvia ja 

lähes yhtä usein toistensa vastaisia. Mapes’in (1997) mukaan suorituskyvyn 

mittareissa voi olla riippuvuuksia, jonka seurauksena jonkun tekijän muutos 

vaikuttaa toiseen mitattavaan indikaattoriin ja päinvastoin. Riippuvuudet voivat liittyä 

laatuun, kustannuksiin, aikaan, toimitusvarmuuteen tai joustavuuteen. 

Tutkimuksessa todetaan myös yleisesti tiedossa oleva seikka, että mittaaminen 

parantaa suoritusta koska silloin keskitytään enemmin asiakastyytyväisyyteen ja 

toimitusten luotettavuuteen. Tutkimuksessa myös todetaan, että kustannusten, 

taloudellisten mittareiden laadun, ajallisten tekijöiden, turvallisuuden ja asiakkaiden 
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ja työntekijöiden tyytyväisyyden mittaamisella on huomattava positiivinen vaikutus 

organisaation yleiseen suorituskykyyn. 

 

Myös mitattavat asiat voidaan luokitella eri tavoin. Alla (kuva 6) on esitetty Kangin 

(2016) mukaan kuvaaja, jossa tekijät on jaettu kolmeen eri luokkaan seuraavasti: 

Suorat mittaukset tai mittaamista tukevat tekijät (supporting elements), 

perustavanlaatuiset suorituskykymittarit (basic KPIs) ja kokonaisvaltaiset 

suorituskykymittarit. (comprehensive KPIs). 

 

 

 

Kuva 7 Suorituskykymittareiden luokittelu (Kang 2016 s. 6335)  

 

Mittaamista tukevien tekijöiden osalta mitattavat tekijät voidaan jakaa ryhmiin ajan 

ja määrän mukaisesti. Aika-ryhmään kuuluvat mittaukset, jotka liittyvät läheisesti 

tuotantoon ja kunnossapitoon ja ne kerätään suoraan prosessista, koneiden 

tuotantotilausten tai työntekijöiden näkökulmasta. Perusmittarit voivat 

yksinkertaisimmillaan perustua pelkästään näihin tekijöihin. Määrä- ryhmään 

puolestaan kuuluvat ne tekijät, jotka riippuvat joko tuotannon tai laadun määrällisistä 

tekijöistä ja ne voidaan liittää johonkin logistiseen toimintaan. 
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Perustavanlaatuisissa suorituskykymittareissa tekijät liittyvät tuotantoon, laatuun tai 

kunnossapitoon. Näiden tekijöiden arvot tulevat myös suoraan prosessimittauksista 

ja niillä kaikilla on vaikutusta kokonaisvaltaisiin suorituskykymittareihin. Tässä 

yhteydessä on huomioitava, että tekijät eivät vaikuta pelkästään luokkien välillä, 

vaan myös luokkien sisällä, jota kuvaajassa esitetään kahdensuuntaisilla nuolilla 

laadun, tuottavuuden ja kunnossapidon välillä. On myös hyvä pitää mielessä, että 

eri tavoitteisiin pyrkivät suorituskykymittaristot ovat yksilöllisiä, mutta oheinen 

kuvaaja sisältää ne elementit, jotka useimmista mittaristoista löytyvät. 

 

Kokonaisvaltaiset suorituskykymittarit puolestaan kuvaavat isomman toimivan 

järjestelmän tai laitoksen kokonaissuorituskykyä, kattavat laajempia kokonaisuuksia 

ja niiden lähtötietona on useampien perustavanlaatuisten mittareiden arvoja. 

Esimerkiksi puunkäytönhyötysuhde pyöreästä puusta valmiiksi ja myyntikelpoiseksi 

tuotteeksi on tällainen koko prosessin toimintaa kuvaava tunnusluku. 

 

Mikusovan (2010) mukaan mitattavat tekijät voidaan luokitella ulostulevan arvon 

mukaan. Ne voivat olla joko diskreettejä tai jatkuvia, numeeriset arvot, joita pääosa 

suorituskyvyn mittareista on, ovat yleensä jatkuvia kuten aika tai paino. Diskreetit 

arvot puolestaan ovat luonteeltaan kuvaavia. Numeerisista tekijöistä voidaan 

yleensä tehdä diskreettejä, ja joskus se on selvyyden kannalta perusteltua, mutta 

toisinpäin muuttaminen onnistuu vain erikoistapauksissa. Lisäksi luokittelu voidaan 

tehdä myös kovien ja pehmeiden indikaattorin mukaan. Kovia indikaattoreita ovat 

sellaiset, jotka vaikuttavat suoraan yrityksen kilpailukykyyn ja ne ovat helposti 

mitattavia ilman erityistoimenpiteitä ja niiden tulokset voidaan useimmiten arvottaa 

rahallisesti. Pehmeitä indikaattoreita ovat puolestaan sellaiset, joiden mittaaminen 

rahallisesti on yleensä vaikeaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi työhyvinvointi ja 

työssä viihtyvyys. Mitattavan alueen mukaisesti jaotellen Mikusova puolestaan 

tekee jaon taloudellisiin, tehokkuuteen liittyviin, tuloksiin liittyviin ja prosessia 

mittaaviin indikaattoreihin. 
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Taloudellista suorituskykyä mittaavat indikaattorit seuraavat tuotannon tai jakelun 

aikana kulutettuja resursseja, tämä vaikuttaa suoraan organisaation suorituskykyyn. 

Se voi myös vaikuttaa asiakkaalle saakka, jos osa saavutetusta edusta siirretään 

asiakkaan eduksi. Myös tehokkuuden tunnusluvut ovat tässä tarkastelussa 

voimakkaasti asiakasnäkökulmaan linkitettyjä, koska ne tarkastelevat millä 

laajuudella ja kattavuudella asiakkaan tarpeet ja vaatimukset katetaan. 

 

Ulostuloa ja prosessia mittaavat indikaattorit ovat ehkä eniten mielletty perinteisiksi 

suorituskykymittareiksi. Ne ovat prosessin aikana suoritettujen toimenpiteiden 

seurauksia ja kuvaavat prosessin ulostuloa ja niillä pitäisi olla selvä linkitys 

asiakkaan saamaan tuotteeseen tai kokemaan palveluun. Tiivistetysti ne siis 

kuvaavat kuinka tehokkaasti prosessi kohtaa asiakkaan vaatimukset. Prosessia 

mittaavat indikaattorit ovat puolestaan sisäisiä tekijöitä, joita mitataan prosessien 

tehokkuuden varmistamiseksi ja tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. 

Useasti asiakkaalla ei ole enempää pääsyä kuin merkitystäkään näille mittareille. 

Niiden taso toki näkyy asiakkaan saamassa tuotteessa tai palvelussa, jos ne ovat 

oikein määriteltyjä ja mittaavat oikeaa tekijää. Tämän tutkimuksen kontekstissa 

suorituskykyä mittaavat tekijät ovat merkittäviä, koska niitä seurataan 

tuotannollisessa toiminnassa ja niiden pohjalta suunnataan kehitystoimintaa. Niiden 

avulla myös seurataan tekemisen onnistumista. 

 

3 Tutkimuksen kulun ja aineiston esittely 
 

Tutkimus tehtiin kappaleessa 1.5 esitettyjen toimintatapojen mukaan 

puolistrukturoituna teemahaastatteluna, niin että haastateltaville toimitetiin 

etukäteen tutustuttavaksi kysymyslista ja sen pohjalta suoritetiin tarkentava, 

vapaamuotoinen haastattelu. Tämän haastattelun toteutuksessa sovellettiin osin 

avoimen haastattelun metodiikkaa. Saadut tulokset kirjoitettiin puhtaaksi ja tulokset 

ryhmiteltiin jaoteltuna sekä haastattelukohtaisesti että kysymyskohtaisesti. Lisäksi 

haastateltavien kommentit kerättiin eri pääteemojen alle. Tämän jälkeen kuvattiin 
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käsiteltävän alueen prosessit, määritettiin niistä eniten lisäarvoa tuovat vaiheet ja 

käsiteltiin näiden vaiheiden tietovirrat alla esitetyn prosessin mukaisesti. 

 

3.1 GPO-WM prosessinkehitysmenetelmä 
 

GPO-WM menetelmässä pyritään tehostamaan tietovirtojen selvittämistä ja 

kehityskohteiden löytämistä strukturoidulla ja vaiheistetulla toimintatavalla. Malli on 

kehitetty Heisigin (2009) tutkimuksen perusteella, jossa tutkittiin 160 tietojohtamisen 

toimintaympäristöä ja näiden pohjalta on luotu opaskirja, (Heisig 2015) jossa 

puolestaan esitetään yksinkertaistettu ja vaiheittain etenevä prosessien 

kehitysmalli. Mallin perusteet on esitetty kuvassa 8. 

 

 

 

Kuva 8 GPO-WM toimintamalli (Korvala 2019, Heisig’ia 2015 mukaillen) 

 

Alla on kuvattu eri vaiheiden pääkohdat: 

1. Ensimmäisessä vaiheessa määritetään tarkasteltavan alueen prosessit ja 

arvioidaan niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta. Tässä vaiheessa tulee 

valita ne prosessin vaiheet, joissa on joko selvästi havaittu kehittämistarvetta 
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tai joista saadaan suurin vaikutus kokonaisprosessin suorituskykyyn. 

Toimintamallissa suositellaan välttämään liikaa monimutkaisuutta, jotta 

tarkasteltavien yksityiskohtien määrä pysyy hallittavana. 

 

2. Toisessa vaiheessa yksilöidään valittujen, tärkeimpien prosessivaiheiden 

toimintoihin sisältyvä tietopääoma. Tämän työn tarkastelussa valituista 

prosessivaiheista selvitetään vaiheeseen tuleva kriittinen tietosyöte, jolla 

tarkoitetaan prosessivaiheen tehokkaan suorittamisen kannalta ehdottomasti 

tarvittavaa tietoa. Toimintaprosessista ulostuleva tieto on puolestaan kuvattu 

tietotuotteena, tällä tarkoitetaan prosessivaiheesta ulostulevaa tietoa, joka 

puolestaan on joko kokonaistoiminnan kannalta kriittistä tai jonkun muun 

vaiheen hyödyntämä tietosyöte. Tässä vaiheessa tarkasteltavista 

prosesseista ei tule valita yli kolmea tutkittavaa tietosyötettä tai -tuotetta. 

 

3. Kolmannessa tutkimusprosessivaiheessa määritetään edellisessä vaiheessa 

määriteltyjen tietojohtamisen tekijöiden nykytila, vahvuudet ja 

kehityspotentiaali Heisigin (2009) luoman mallin mukaisessa 

tietonäkökulmakerroksessa, jossa tekijöitä tarkastellaan tiedon luomisen, 

tiedon varastoinnin, tiedon jakamisen ja tiedon hyödyntämisen 

perspektiiveistä. Lisäksi tekijät luokitellaan kehittämistarpeen mukaisesti 

kolmeen luokkaan: 1. ei tarvetta kehitystoimille, 2. keskinkertainen tarve 

kehitystoimille, 3. suuri tarve kehitystoimille. 

 

4. Neljännessä vaiheessa tunnistetaan aiempien vaiheiden tulosten perusteella 

mahdollisia ratkaisuja kolmannessa vaiheessa tunnistettuihin 

kehityskohteisiin. Tämä tehdään määrittämällä kehitettävän kohteen 

tavoitetila ja toimet, jolla niihin on mahdollista päästä. Tässä vaiheessa 

yksilöidään myös syyt valituille toimenpide-ehdotuksille. 

 

5. Viidennessä vaiheessa valitut toimenpiteet integroidaan osaksi jokapäiväistä 

toimintaa. Tämän tutkimuksen osana ei kuitenkaan tehdä kuin edelliset neljä 

vaihetta. 
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3.1.1 Tutkittavien prosessivaiheiden määrittely ja arviointi 

 

Ensimmäisessä vaiheessa määritetään koko tutkittavan alueen prosessit ja valitaan 

niistä tarkempaan tutkimukseen tärkeimmät ja merkitsevimmät osa-alueet. 

Laajimmillaan tutkittava kokonaisprosessi määriteltiin tuotantoprosessin alkupäästä 

seuraavasti: Alue määritettiin laajimmillaan alkamaan siitä, kun pyöreä puu tulee 

sisään tehtaaseen ja päättymään siihen, kun kuivattu viilu lyödään alas kuljettimelta, 

leikattuna ja laadutettuna. 

 

Tästä kokonaisprosessista on valittu tarkempaan analyysiin oheisen kuvan 9 

mukaisesti merkittävimmät osaprosessit. Valinta on tehty tarkastelemalla jokaista 

osaprosessia tietovirtojen ja toiminnan merkittävyyden kannalta. Tiivistetysti 

valintaprosessiin vaikuttivat eniten sellaiset tekijät, joiden vaikutus oli peruuttamaton 

lopputuotteen kannalta ja joissa myös tehdään eniten tuotteen arvoon vaikuttavat 

päätökset. Näissä vaiheissa todettiin olevan myös eniten vaikuttavuutta 

kokonaisprosessiin ja sen suorituskykyyn ja tästä syystä niihin keskittyvän 

kehitystyön uskotaan olevan lopputuloksen kannalta tehokkainta. 

 

 

Kuva 9 Merkittävimmät osaprosessit 

 

3.1.2 Sorvaus- ja leikkausprosessin tietovirta-analyysi 

 

Valituista osaprosesseista on seuraavaksi määritetty alku- ja loppupisteet. Valitut 

osaprosessit on määritelty seuraavasti: Sorvausprosessi alkaa siitä, kun katkaistu 

sorvipölli siirtyy skannattavaksi ennen keskitystä ja päättyy siihen, kun valmis viilu 

syötetään tray-kuljettimelle. Leikkausprosessi puolestaan alkaa siitä, kun viilu tulee 
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kuivurista leikkurille ja päättyy siihen, kun viilu lähtee oikeaan mittaan leikattuna 

eteenpäin. 

 

Käytännössä tämä vaihe tehtiin niin, että kaikki prosessien tietovirrat määritettiin ja 

kirjattiin prosessien ympärille, yläpuolelle prosessiin tulevat tietosyötteet ja 

alapuolelle prosessista lähtevät tietotuotteet. Tämän jälkeen kriittiset tietovirrat 

määritettiin poissulkumenetelmällä. Kriittisiksi tekijöiksi määritettiin sellaiset tekijät, 

jotka ovat välttämättömiä prosessin lopputuloksen saavuttamisen kannalta ja näistä 

valittiin enintään kolme eniten vaikuttavaa tekijää. Lisäksi valitut kolme tekijää 

arvioitiin vielä kriittisesti ja osa niistä poistettiin koska niiden merkittävyys oli 

kokonaisuuden kannalta pieni. 

 

Molempien valittujen pääprosessien tärkeimmät tietovirrat on esitetty allaolevassa 

kuvassa 10: 
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Kuva 10 Ydinprosessien tärkeimmät tietovirrat 

 

Yllä olevassa kuvassa on kootusti esitetty tärkeimpien prosessivaiheiden tietovirrat 

selityksineen ja taustoineen. Prosessivaiheen yläpuolella on kuvattu vaiheeseen 

tuleva kriittinen tietovirta ja alapuolella on prosessivaiheesta lähtevä kriittinen 

tietovirta. 
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Sorvausprosessiin tulevia tietovirtoja ovat poikkeamat, jolla tarkoitetaan jotain 

normaalista poikkeavaa tapahtumaa, tekijää tai muuttujaa. Tällaisia voivat olla 

esimerkiksi uudet ajo-ohjelmat tai muutokset laitteen parametreissa tai 

ohjauksessa. Tähän on sisällytetty myös mahdollisesti vikaantumisesta tai 

virhetoiminnoista kertovat tekijät, joita operaattorin on syytä seurata. Tuotteen 

määräpalaute on myös käsitetty laajemmin ja siihen sisältyy määrällisen 

onnistumisen mittareita kuten saanto ja tuotantomäärä. Tuotteen laatupalaute on 

puolestaan prosessin ulostulevan tuotteen laatutekijä, joka sisältää 

leikkausprosessista saatavan visuaalista sekä määritelmänmukaisuuslaatua 

koskevan palautteen sekä laadunvalvonnasta tulevan palauteen viilun fyysistä 

ominaisuuksista. Leikkausprosessista tuleva palaute on havainnollisuuden ja 

yksiselitteisyyden vuoksi merkitty kuvaajaan. 

 

Sorvausprosessista lähteviä tietovirtoja määritettiin alussa mallin mukaiset kolme 

kappaletta, mutta tarkemmassa arvioinnissa näistä kaksi poistettiin. Tämä tehtiin, 

koska tekijöitä ei määritetty yhtä kriittisiksi ja merkittäviksi kuin muut käsitellyt tekijät. 

Tämän jälkeen lähteviä tietovirtoja ei jäänytkään kuin yksi, prosessista ilmoitettavat 

poikkeamat. Tässä yhteydessä poikkeamaksi on määritelty esimerkiksi laitteen 

tarvitsema, normaalin huolto-ohjelman ulkopuolinen huolto tai kunnossapito ja 

lisäksi laitteen ajoon liittyvä tieto, esimerkkinä odottamattomasta syystä loppuvan 

viiluntuotannon ilmoittaminen katkontaan, jotta kuivurin ohjauksessa voidaan ottaa 

huomioon loppuva kuivattavan viilun tuotto ja ajaa prosessi valmiustilaan. Myös 

tämän tekijän yhteys toiseen ydinprosessiin on piirretty kuvaajaan. 

 

Leikkausprosessiin tulevia tietovirtoja ovat puolestaan edellä mainittu sorvilta tuleva 

ajotieto, tuotannonsuunnittelulta saatava määrä- ja laatutarve, jolla ohjataan tukkien 

katkontaa ja viiluarkkien leikkausta sekä laatupalaute asiakasprosesseista. 

Asiakasprosesseilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia niitä prosessivaiheita, 

joissa viilun leikkaamisen onnistuminen vaikuttaa lopputuloksen onnistumiseen, 

toisin sanoen siis viilua käyttävät prosessivaiheet. 
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Leikkausprosessista lähteviä tietovirtoja ovat puolestaan tukkien katkontaa, niiltä 

osin, kun siihen on mahdollista vaikuttaa, ohjaava sorvitukkien mittojen tarve, 

laatupalaute sorville, joka on käsitelty jo edellisessä kappaleessa ja poikkeamatieto 

samalla aiemmin esitetyllä laajemmalla määrittelyllä joka kattaa tuotteeseen, 

toimintaympäristöön ja prosessiin liittyvät poikkeukselliset tekijät. 

 

3.1.3 Osaprosessien vahvuudet, nykytila ja kehityspotentiaali 

 

Seuraavaksi määritettiin valittujen ydintekijöiden nykytila, nykytilan erityiset 

vahvuudet ja prosesseissa havaittu kehityspotentiaali. Tämä tapahtui arvioimalla 

kunkin tekijän kehitystarve tiedon luomisen, varastoinnin, jakamisen ja 

hyödyntämisen kontekstissa. Jokaisen tekijän osalta kehitystarve on määritetty joko 

tarpeettomaksi, tarpeelliseksi tai kiireelliseksi. Koska kaikkien näiden tekijöiden 

yhdistelmiä tulisi liian suuri määrä perusteellisesti käsiteltäväksi, niin on keskitytty 

pelkästään kiireellisten tai suurimman hyödyn antavien tekijöiden etsimiseen. Tämä 

tekijöiden luokittelu on tehty oheisessa kuvassa (kuva 11) olevalla matriisilla, jossa 

kaikki eri tekijöiden yhdistelmät on arvioitu, käyttäen tässä lähtötietona 

haastatteluissa saatuja vastauksia, ja sen jälkeen tekijöiden yhteisvaikutus on 

määritetty erikseen jokaiselle tärkeimmälle tietovirralle. Lähtötiedoiksi valittiin tässä 

vaiheessa vain haastatteluiden kautta saatu tieto, jotta se olisi mahdollisimman 

objektiivista. Haastatteluvastausten perusteella tutkija on määrittänyt jokaisen 

tekijäjoukon tämänhetkisen tilan. 
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Kuva 11 tietovirtojen merkittävyyden arvioinnissa käytetty matriisi 

 

Tästä mallista saadaan selville merkittävyydeltään ja kehityspotentiaaliltaan 

tärkeimmät tietovirrat sekä myös voidaan selvittää, jos jossain tietovirrassa 

kehityspotentiaalin tai -tarpeen määrä on vähäinen. Nyt tehdyn arvioinnin 

perusteella sorvauksen määräpalautetta koskeva tiedonkulku on kohtuullisen 

hyvällä tasolla. Puolestaan poikkeamatiedon kulku osoittautui molemmissa 

tutkittavissa prosessivaiheissa olevan suurinta kehityspotentiaalia omaava vaihe. 

Sorvausprosessissa se on prosessiin päin tuleva tietovirta eli tietosyöte ja 

leikkausprosessissa puolestaan prosessista poispäin lähtevä tietovirta eli tietotuote. 

 

3.1.4 Kehityskohteiden tunnistaminen ja analysointi 

 

Neljäs vaihe mallissa on määrittää ja kuvailla kuinka kehityskohteiden analysoitua 

tietoa tulisi käsitellä jatkossa ja minkä vuoksi näin tulisi tehdä, määritetään kohteissa 

nyt oleva tieto ja sen liikkumisen kanavat sekä määritellään työkalut tai menetelmät, 

jolla tämä tehdään. 

 

Edellisessä vaiheessa määritettiin, että merkittävimmät kehityskohteet liittyvät 

molemmat poikkeamatietoon, toisaalta sen käytettävissä olemiseen ja toisaalta sen 

jakamiseen. Tutkimuksen perusteella havaittiin, että poikkeavista tilanteista 
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tuotteessa, prosessissa tai toimintaympäristössä viestitään hyvin monenlaisin eri 

keinoin ja varsinaisia järjestelmiä tai dokumentoituja ja yhteisesti hyväksyttyjä sekä 

käyttöönotettuja järjestelmiä tai toimintatapoja ei ole. Tämä saa puolestaan aikaan 

tilanteen, jossa ei ole täyttä varmuutta siitä, mitä tietoa on olemassa, kenellä se on 

käytettävissä, kenellä puolestaan ei. Pääosin tärkeimmät tiedot ovat niitä 

tarvitsevilla, mutta tämä on seurausta työntekijöiden ammattitaidosta ja 

kokonaisprosessin ymmärtämisestä, ei niinkään tiedonkulkua tukevista 

järjestelmistä tai toimintatavoista. 

 

Selvästi havaittu ja toistuva ongelma tiedonjaossa on se, että annettuja tietoja, 

useimmin juuri poikkeamatietoa esimerkiksi korjaustarpeesta, ei ole mahdollista 

seurata niin että tiedon perillemenosta saisi jonkinlaisen kuittauksen. Tämä 

aiheuttaa sekä turhautumista että päällekkäistä toimintaa kun toisaalta annettu 

palaute ei johda toimenpiteisiin ja toisaalta taas samasta poikkeamasta saattaa tulla 

useita ilmoituksia tai vastaavasti eri aiheesta annetut poikkeamailmoitukset 

yhdistetään virheellisesti samaan toimintaan tai tarpeeseen, esimerkiksi 

korjauskäyntiin. 

 

Kun tiedon jaon ja siirtämisen toimintatapoja ei ole strukturoitu, niin myös kertyvän 

tiedon ja osaamisen tallentaminen on vaikeaa tai se tapahtuu useiden eri 

järjestelmien avulla. Tämä puolestaan vaikeuttaa kertyvän tiedon hyödyntämistä ja 

samoihin virhetilanteisiin joudutaan yhä uudestaan. 

 

3.2 Haastatteluiden tulosten teemoittelu 
 

Jotta haastatteluiden tulokset pystyttiin käsittelemään mahdollisimman laajasti ja 

niistä saatiin suurin mahdollinen hyöty työn lopputuloksille, käsiteltiin tulokset vielä 

toisella tavalla. Tässä käsittelyssä ei sitouduttu huomioiden kontekstiin vaan 

haastatteluiden tuloksia tarkasteltiin ilmiöinä. Käytännössä tämä tehtiin seuraavasti: 

Koko haastatteluaineisto käytiin läpi ja siitä pyrittiin löytämään oleellisimmat huomiot 
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ja kommentit, muu osa haastatteluaineistosta poistettiin. Arvioinnin perusteena oli 

kunkin kommentin tai huomion vaikuttavuus kokonaistoimintaan tai muuten 

kommentin taustalla oleva kehityspotentiaali. Tässä vaiheessa jäljelle jäänyt 

aineisto koostui 84 erillisestä kohdasta, osa laajoja selvityksiä esimerkiksi jostakin 

tietystä kehityskohteesta, osa muutaman sanan huomioita. 

 

Seuraavassa vaiheessa huomioita alettiin ryhmittelemään sillä periaatteella, että 

aina kun havaittiin tarve uudelle ryhmälle, niin sellainen luotiin. Kaikkiaan tässä 

vaiheessa luotiin ensin 11 yläotsikkoa, joita olivat muun muassa tiedon 

hyödyntäminen, tiedon saatavuus, suorituskykyindikaattorit ja syöveri. Viimeinen, 

ehkä yllättäväkin termi, esiintyi haastatteluvastauksissa useasti. Kun tekijät oli 

ryhmitelty eri teemojen alle, yhdistettiin samaa aihetta käsittelevät kohdat sekä 

sisällöltään limittyvät teemat. Seuraavaksi jokaisen teeman alta kiteytettiin 

tärkeimmät löydökset ja huomiot. Tämän yhteenvedon pohjalta kirjoitettiin seuraava 

kappale, johon on kerätty haastatteluista saadut, tärkeimmät huomiot, kommentit ja 

kehitysehdotukset teemoittain ryhmiteltynä. 

 

3.2.1 Poikkeamailmoitusten seuranta  

 

Haastatteluissa tuli useasti ilmi, että erilaisten poikkeamien ja huoltotarveilmoitusten 

tekemisen suurimpana kehityskohteena oli niiden seurattavuus tai seurannan 

puute. Tämä ilmenee niin, että jos jostain poikkeavasta asiasta on tehty huomio ja 

se on saatettu eteenpäin tiedoksi. Tämä voidaan tehdä muun muassa ilmoittamalla 

siitä kyseisestä asiasta vastaavalle taholle tai tekemällä esimerkiksi huoltopyyntö 

järjestelmän kautta. Tällöin ilmoittajan on usein täysin mahdotonta seurata, että 

onko ilmoitus mennyt perille asiaa hoitavalle taholle, onko se otettu käsiteltäväksi, 

onko se johtanut joihinkin toimenpiteisiin tai onko se mahdollisesti vain kirjattu eikä 

johda toimenpiteisiin. Tämän seurauksena ilmoittajien motivaatio huomioiden ja 

ilmoitusten tekemiseen laskee. Tilanteen korjaamiseksi näille toimenpiteille voisi 

tehdä seurantajärjestelmän, josta kaikki järjestelmän käyttäjät voivat nähdä 

toimenpiteiden etenemisen tai sen, jos toimenpidettä ei ole katsottu tarpeelliseksi 
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suorittaa. Tämän seurauksena myös päällekkäiset ilmoitukset esimerkiksi 

kunnossapitotarpeista jäävät pois, jos järjestelmästä näkee toimenpiteen olevan jo 

työn alla. 

 

3.2.2 Ad-hoc tieto tuotannosta ja sen poikkeamista 

 

”Kaiken tarvittavan tiedon saa kyllä halutessaan” 

 

Työpisteiden ja työntekijöiden välisen tiedonkulun tärkeimmäksi välineeksi 

osoittautuivat käytössä olevat radiokuulokkeet, joilla voidaan olla yhteydessä 

kaikkiin alueella työskenteleviin. Näiden käyttö on hyvin tehokasta, nopeaa 

reagointia vaativan tuotantotiedon levittäjänä ja tieto myös leviää kaikille käyttäjille 

samalla kertaa. Haittapuolena on kuitenkin se, että tieto ei tallennu mihinkään. 

Samaan luokkaan voidaan laskea myös puhelimitse annettavat ilmoitukset 

esimerkiksi työnjohdolta linjaoperaattoreille. Yleisenä ja useasti toistuvana 

kommenttina oli, että jos jotain tietoa tarvitsee, niin sen saa useimmiten 

radiokuulokkeilla kysymällä selville. 

 

Toinen käytössä oleva tiedonjakomenetelmä on työpisteille tuotavat paperilaput. 

Näillä voidaan jakaa esimerkiksi tuotantoa ohjaavaa tietoa, poikkeamia laitteiden 

toiminnassa, toimintoihin tai tekemiseen vaikuttavat uudet ohjelmat ja toiminnot 

sekä kaikki työvuoron yleiseen tilannekuvaan liittyvät tiedot. Osa näistä ilmoituksista 

on päivittäin tai joka vuorossa toistuvia, osa joko kertaluontoisia tai toistaiseksi 

voimassa olevia ohjeita tai ilmoituksia. Hyvänä puolena tässä tavassa on se, että 

kirjallisena tuotu ilmoitus päätyy myös niiden tietoon, jotka eivät olleet paikalla 

asiasta informoitaessa. Tietysti sillä edellytyksellä, että tiedote havaitaan ja luetaan. 

Näin myös seuraavilla vuoroilla on, ainakin teoriassa, käytössään sama tieto. 

Tämän tiedonjakotavan heikkouksina on edellä mainitun lisäksi versionhallinta, 

koska ilmoitukset voivat jäädä nähtäville vielä sen jälkeenkin, kun niiden tarve on 

loppunut. Jos muuttuneista tiedoista ilmoitetaan uudella paperitiedotteella, on 

mahdollista, että ensimmäistä versiota ei huomata poistaa ja sen seurauksena 



49 
 

voidaan hyödyntää vanhaa tietoa. Hyvää paperisissa ilmoituksissa on helppous ja 

selkeys, virhemahdollisuuksia puolestaan tuovat versioiden hallinta, tiedon 

jakautumisen varmistaminen ja toimintatavan yleinen strukturoimattomuus. 

Tehokkaampana ja hallitumpana tapana tällaisen tuotantotiedon ja 

poikkeamailmoitusten levittämiseen voisi olla työpisteellä olevan 

tuotantotietonäytön hyödyntäminen, esimerkiksi niin että siitä olisi nähtävissä 

vuoron alussa yleiset ja voimassaolevat ilmoitukset ja tärkeimpien ilmoitusten 

levittämisen voisi varmentaa esimerkiksi niin että operaattorin aloittaessa vuoronsa 

ja kirjautuessa tuotantonäyttöön, näytölle tulee ilmoitus kaikista tarvittavista 

ilmoituksista ja kun ne on luettu niin siitä lähtisi kuittaus ilmoituksen julkaisseelle 

taholle. Tällöin ilmoitukset olisi mahdollista poistaa kun ne eivät ole enää 

ajankohtaisia. Sama ilmoitus tulisi myös, jos operaattori vaihtuu kesken vuoron, 

esimerkiksi silloin kun vuorottaja tulee varsinaisen operaattorin tilalle. 

 

3.2.3 Järjestelmien käytettävyyden haasteet 

 

”Tieto on olemassa muttei tiedossa” 

”Prosessidata on jossain järjestelmien syövereissä” 

 

Yleisesti tiedonkeruujärjestelmiä pidettiin hyödyllisinä ja niiden keräämää tietoa 

hyödynnettiin laajasti toiminnan seuraamisen ja kehittämisen työkaluina. Kuitenkin 

usean haastateltavan kohdalla kävi ilmi, että osa tiedoista on huonosti saatavilla tai 

tiedon esitysmuoto on sellainen, että sen tehokas hyödyntäminen ei ole mahdollista. 

Ratkaisuksi tähän on jouduttu omatoimisesti tekemään erilaisia omia 

laskentataulukoita, jotka kyllä täyttävät haastatteluiden perusteella tehtävänsä, 

mutta toisaalta niiden ylläpito koetaan työlääksi ja niistä saatava tieto on usein vain 

asianosaisen omassa käytössä ja toisella samaa tietoa tarvitsevalla voi olla 

vastaava, rinnakkainen ja omatekoinen järjestelmä käytössä. Toisaalta tällaisten 

järjestelmien etuna on se, että käyttäjä saa juuri haluamansa tiedon, haluamassaan 

muodossa ja lisäksi tunnuslukujen muodostuminen ja lähtötietojen sijainti on 

varmasti järjestelmän käyttäjän tiedossa koska hän on tämän järjestelmän itse 

luonut. Tässä yhteydessä tuli myös ilmi, että joidenkin tiedonkeruujärjestelmien, 
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esimerkiksi plynet -tiedonkeruujärjestelmän, tiedoissa on virheitä ja 

puutteellisuuksia, ja se puolestaan hankaloittaa järjestelmien ylläpitoa ja laskee 

saatujen tulosten luotettavuutta. Tietoa koetaan kerättävän runsaasti, mutta tätä 

kerättyä tietoa ei koeta hyödynnettävän missään tai ainakaan kovin tehokkaasti. 

Haastatteluissa tuli esiin myös, että kertynyttä tietoa hyödynnetään monesti vasta 

kun selvitetään tapahtumia jälkikäteen ongelmanratkaisussa, ei niinkään 

seurannassa, kehittämisessä tai ongelmien esiintymisen ennaltaehkäisyssä. 

 

Tietoa kerätään useilla erillisillä järjestelmillä, eikä niiden lähtödata ole välttämättä 

yhtenevää edes saman tuotantolaitoksen eri järjestelmien välillä tai pahimmillaan 

edes yksittäisen järjestelmän sisällä. Tästä aiheutuu ylimääräistä selvitystyötä, kun 

tiedon oikeellisuutta ja yhtenevyyttä joudutaan tapauskohtaisesti selvittämään. 

Tässä yhteydessä törmätään toisinaan siihen, että lähtötietojen alkuperäinen lähde 

voi olla hankala selvittää, nyt tätä tehdään tapaus kerrallaan automaatioasentajien 

toimesta. Tämän asian helpottamiseksi järjestelmien tiedon kulku ja mallinnus olisi 

syytä tehdä heti alussa niin, että järjestelmän tietohierarkia ja tunnuslukujen 

lähtötietojen lähde olisi selkeästi esitetty. Tällöin eri tunnuslukujen hyödyntäminen 

ja niiden vertailtavuus olisi hallitumpaa ja käyttäjät saisivat helposti selville, mistä 

mikäkin tunnusluku muodostuu. Vielä pidemmälle viety ratkaisu olisi 

yhdenmukaisen tiedonkeruualustan käyttö, jolloin kerätty tieto varastoitaisiin 

samalle alustalle, määritetyn muotoisena ja näin sen hyödyntäminen olisi 

hallitumpaa ja tehokkaampaa. Lisäksi alustalta voisi saada haluamiaan 

yhteenvetoraportteja, joissa tiedon muodostuminen olisi määritelty selkeästi ja 

lisäksi haluamansa tiedon voisi ladata määrämuotoisena muissa järjestelmissä 

hyödynnettäväksi. 

 

3.2.4 Tiedon eri lajien siirtäminen 

 

Vaikka erilaisin järjestelmin kerätään prosessidataa, perustuu joidenkin yksittäisten 

prosessien työnaikainen ohjaus kuitenkin vielä merkittävästi erilaisiin aistinvaraisiin 

havaintoihin ja kokemukseen. Tämän objektiivisen ja kokemusperäisen osaamisen 
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käytön seurauksena operaattorikohtaisilta eroilta ei voida välttyä, tiedon ja 

osaamisen siirtäminen on hankalaa ja ohjaamisen yhtenäistäminen on erittäin 

hankalaa. Tällaisista tekijöistä voidaan esimerkkinä mainita esimerkiksi sorvilla 

seurattavat sorvinterän jälkeisen vesipatsaan muoto ja käytös sekä eri 

tuotantolaitteiden äänet. Tällainen osaaminen kertyy vain käytännön tekemisen 

kautta ja silloinkin vasta kun toimijoiden välillä on riittävän suuri luottamus ja 

ymmärrys. Tällaiset aistinvaraiset havainnot ovat myös siksi haastavia kodifioida, 

koska itse ärsyke nähdään erilaisena ja tämän ärsykkeen tulkinta tehdään myös 

omalla erityisellä tavalla. Näistä ei jää myöskään mitään jälkeä ja ne ovat myös 

monesti vaikeita tallentaa esimerkiksi opetustarkoituksiin. 

 

Tämän tiedonsiirtymisen tehostaminen ei ole yleensä tehtävissä koulutuksilla tai 

järjestelmillä, vaan se vaatii yrityskulttuurin muutoksen hiljaisen tiedon jakamista 

tukevaksi. Tämän perusvaatimuksia ovat työntekijöiden välisen luottamuksen, 

riittävän kanssakäymisen ja yhteisen, tai riittävän samanlaisen, arvopohjan 

jakaminen. 

 

3.2.5 Tiedon hyödyntäminen ja visualisointi 

 

Tiedon hyödyntämisen haasteita haastatteluiden mukaan olivat osin jo aiemmin 

käsitellyt tiedon esitysmuodon soveltumattomuudesta johtuvat haasteet. Kertyvästä 

tiedosta ei yleensä ole saatavilla helposti ymmärrettäviä ja havainnollisia 

esitysmuotoja, historiatieto ja trendikuvaajat on myös usein tehtävä omilla 

työkaluilla. Nämä koettiin useiden haastateltavien taholta tärkeiksi, koska niiden 

avulla on helpompi havaita trendimäisiä muutoksia ja hitaita tason vaihteluita, joiden 

havaitseminen muutoin on vaikeaa ja vaatii pitkällistä osaamista prosesseista ja 

niiden käyttäytymisestä. Trendikuvaajien lisäksi visualisoituihin tiedonjakokanaviin 

olisi hyvä liittää tiedon automaattista analysointia, niin että se tukisi tiedon käyttäjän 

toimintaa. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi erilaiset hälytykset tietynlaisista 

muutoksista tai normaalista, esimerkiksi vuodenaikavaihtelusta, poikkeavan 

vaihtelun havaitseminen ja käyttäjälle siitä ilmoittaminen. Ilmoittaminen olisi 
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informatiivisintä tehdä värikoodauksin ja erilaisilla yksinkertaisilla indikaattoreilla, 

niin että näistä kuvakkeista on mahdollisuus päästä halutessaan tarkempiin 

tietoihin. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että sen lisäksi että tieto on oikeaa ja 

tarpeellista, on sen hyödynnettävyyden ja ymmärtämisen oltava helppoa ja 

toiminnan tavoitteita tukevaa. 

 

Eräs mielenkiintoinen idea oli dynaamisen mittauksen hyödyntäminen. Siinä sen 

hetkistä toteutumaa verrattaisiin historiadatasta poimittuihin, esimerkiksi 30 parhaan 

tuloksen tuottaneiden mittausjaksojen kyseisellä hetkellä toteutuneeseen tulokseen. 

Tällöin mittarin antama tavoitetulos olisi toisaalta aina saavutettavuudeltaan 

realistinen ja lisäksi se toiminnan kehittyessä nostaisi mitattavaa tavoitetasoa 

samassa suhteessa kuin suorituskyky kehittyisi. 

 

Lisäksi haastatteluissa tuli ilmi, että työntekijöiden laajempi ymmärrys 

prosessivaiheiden vaatimuksista ja kokonaisuuden parempi hahmottaminen tukivat 

tiedon jakautumista. Tämä oli seurasta siitä, että seuraaviin työvaiheisiin annetaan 

vain sellaista tietoa, jolla on todellista merkitystä. Tämän merkittävyyden arviointiin 

parhaana keinona pidettiin sitä, että tunnetaan seuraavan prosessivaiheen tarpeet 

ja tämä puolestaan koettiin opittavan parhaiten työskentelemällä eri työpisteissä. 

Kokonaisuuden ymmärtämisen todettiin myös olevan tärkeä ominaisuus kaikille 

toimijoille, jotta ymmärretään mitkä tehtävän tuotteen ominaisuudet ovat kriittisen 

tärkeitä tuotetta käyttävälle asiakasprosessille. Hyvänä esimerkkinä tästä, eräs 

haastateltavista kuvaili, kuinka optimaalisella tavalla toimiva sorvari käy katsomassa 

tekemänsä puolivalmisteen lopullisen laadun, ja näin ollen oman tekemisensä 

onnistumisen, kuivausvaiheen tai jopa viilunjalostuksen jälkeen. Näin, koska siellä 

tuotteen ominaisuuksilla on suurin merkitys lopputuotteen laatuun, ei tuotteen 

ominaisuuksilla heti seuraavassa prosessivaiheessa. 
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3.2.6 Tiedon kerääminen  

 

Tietoa kerätään pääosin automaattisesti, mutta edelleen joitain arvoja kerätään 

myös manuaalisesti. Tämä on työlästä ja hidasta, sekä keräämisen että tulosten 

saamisen puolesta, ja lisäksi siinä on aina inhimillisen virheen mahdollisuus. 

Automatisoiduilla keruumenetelmillä on mahdollista saada jatkuvaa ja välitöntä 

tietoa, tietysti sillä oletuksella, että kyseinen lähtödata on luotettavaa ja siinä on 

vastemittari, jolla luotettavuus voidaan todentaa ja tämä edelleen lisää lähtötiedon 

luotettavuutta. Lisäksi mittauksessa, käsittelyssä ja analysoinnissa olevien viiveiden 

vuoksi havaitut poikkeamat tulevat tietoon vasta pitkän ajan kuluttua varsinaisesta 

tuloksen tallentamisesta, ja näin ne voivat aiheuttaa materiaalitappioita ja 

poikkeamien syiden selvittäminen on vaikeaa jälkikäteen. Tämän viiveen 

poistamiseksi tulisi mittausten olla mahdollisimman pitkälle automatisoituja, samoin 

kun saatavan datan analysoinnin ja esittämisen. Tällöin myös mittausdatan määrä 

kasvaisi moninkertaiseksi verrattuna manuaalimittauksiin ja datan analysoinnilla 

olisi mahdollista saavuttaa kokonaan uudenlaisia tuloksia. Tästä hyvänä 

esimerkkinä voidaan pitää sorvatun viilun jatkuvaa mittaamista heti sorvauksen 

jälkeen. Tällä menetelmällä olisi mahdollista saada jatkuvaa tietoa sorvauksen 

onnistumisesta, jopa viilumaton eri osien mukaan paikannettuna. Tämän tiedon 

avulla voitaisiin sorveja ajaa tehokkaammin koska lopputuotteesta saadaan palaute 

jatkuvana ja muutaman sekunnin viiveellä. Näin sorvauksen parametreja voidaan 

optimoida dynaamisemmin, esimerkiksi terän kulumisen suhteen, kuin nykyisen 

vuorokohtaisiin otosmittauksiin perustuen. 

 

3.2.7 Kriittiset suorituskykymittarit 

 

Haastatteluissa selvitettiin, kuinka suorituskykyä mitataan ja ovatko mittarit 

haastateltavien mielestä oikeita ja ohjaavatko ne toimintaa oikealla tavalla. 

Tärkeimmiksi osoittautuivat erilaiset hyötysuhteen, tuotantomäärien ja laadun 

mittarit. Yleisesti esimerkiksi pöllistä pinkkaan tunnuslukua pidettiin hyvänä ja 

kuvaavana, tosin osa haastatelluista toivoi, että määrämittareissa olisi aina myös 

laatutekijä mukana. Myös osaoptimointia pidettiin potentiaalisena uhkana, jos 



54 
 

mittarit valittaisiin väärin. Tällöin voidaan jotain osaprosessia ohjata niin, että 

kyseisen prosessin osalta mittaustulokset näyttävät hyvältä, mutta kokonaisuuden 

kannalta ei toimita optimaalisesti. Tällaisten tilanteiden estämiseksi 

kokonaishyötysuhdetta, pöllistä myytäväksi tuotteeksi, pidettiin toimivana, sen on 

kuitenkin oltava kohdennettavissa ja jaettavissa osiin. Myös tuoteportfolion 

muutoksista johtuvat muutokset on otettava huomioon näin laajassa 

kokonaistoiminnan mittaamisessa. 

 

Poikittaisvetolujuus oli myös sellainen tunnusluku, joka herätti keskustelua 

haastateltavissa. Kyseisellä tunnusluvulla kuvataan tuotetun viilun lujuutta, joka 

puolestaan on kriittinen tekijä lopputuotteen lujuudelle. Tunnusluvun mittaamiseksi 

sorveilta otetaan viilunäytteet joka vuorossa ja näistä saadaan tulokset muutaman 

tunnin kuluessa. Mitattu arvo toimitetaan sorvin operaattorille ja se myös 

tallennetaan tietojärjestelmään, josta lasketaan eri tuotantolaitosten saavuttamat 

tasot. Tunnusluvun ongelmaksi koettiin se, että pienen näytekappaleen perusteella 

arvioidaan koko vuoron tuotantoa ja saatujen tulosten täydellistä satunnaisuutta 

myös epäiltiin inhimillisitä syistä. Yleinen mielipide oli, että yksittäisen testituloksen 

arvo ei ole kovin korkea, mutta jatkuvien mittausten seurauksena kertyvä data ja 

siitä tehdyt yhteenvedot olivat arvokasta tietoa. Siitä on mahdollista nähdä 

trendimäisiä muutoksia ja pitkän aikavälin kehityksen suunta. Kuitenkin koettiin 

erittäin tärkeäksi, että juuri tämän tunnusluvun kohdalla ymmärretään sen tausta ja 

rajoitteet. 

 

3.2.8 Linjaspesifit löydökset 

 

Viimeiseksi on kerätty huomiot, jotka ovat yksittäisiä, linjaspesifejä havaintoja ja 

kehitysehdotuksia. Samassa yhteydessä on myös kommentteja yleisestä 

ilmapiiristä ja tuntemuksista. 

 

Kuivaajan puhaltimissa ei ole mitään seurantaa, joka ilmoittaisi ovatko ne 

toiminnassa tai toimintakunnossa. Näitä vikaherkkiä laitteita tippuu pois päältä, 
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ilman että siitä tulee mitään ilmoitusta minnekään. Ne myös sijaitsevat sellaisessa 

paikassa, että niiden seuraaminen on hankalaa, eikä yksittäisen puhaltimen 

poistuminen käytöstä vaikuta juurikaan kokonaisprosessin toimintaan. Kuitenkin jos 

näitä puhaltimia puuttuu useita, niin kuivaajan ajonopeutta voidaan joutua hiukan 

alentamaan. Jos tämä tehdään vähän kerrassaan, ei tieto tästä välttämättä kiinnitä 

kenenkään huomiota ja lopulta havaitaan, että kuivurin nopeus on jatkuvasti 

alhainen. Sen syytä selvitettäessä havaitaan moottoreiden toimintahäiriöt. Tämän 

voi estää yksinkertaisesti seuraamalla moottoreiden toimintaa esimerkiksi niiden 

virrankulutuksen perusteella. Eräs haastateltava pohti, että hyväksytäänkö 

toiminnan tasoksi ”riittävän hyvä, jolla homma pyörii” vai nähdäänkö myös tällaiset 

kohdat mahdollisina kehityskohteina? 

 

Erittäin positiivisena havaintona korostui tehtaan avoin ilmapiiri. Kaikista asioista 

uskallettiin puhua ja se tuli myös vahvasti esiin, että jos jollekin asialle tai 

epäkohdalle tarvitsi jotain tehdä, niin se myös pyrittiin kaikin keinoin, 

mahdollisuuksien rajoissa, tekemään. Myös sitä korostettiin, että tuotanto oli aina 

tarvittaessa mahdollista keskeyttää, jos riittävän laadun tekeminen ei ollut 

mahdollista. Lisäksi linjaoperaattorit kokivat, että heitä kuunnellaan ja heidän 

mielipiteitään sekä kehitysehdotuksiaan arvostetaan. 

 

4 Pohdintaa työn tuloksista 
 

Tässä kappaleessa on esitelty työn tulokset, verrattu millä tavoin eri 

analyysimenetelmillä saadut tulokset eroavat toisistaan, miten teoria ja empiria 

tukevat toisiaan sekä tiivistetty tärkeimmät tulokset ja niiden perusteella määritetyt 

toimenpide-ehdotukset. 
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4.1 Analyysimenetelmien ja saatujen tulosten erot 
 

Sekä Heisigin GPO-menetelmällä, että teemoittelumenetelmällä saadut tulokset 

vaikuttivat tutkimusaineistoon verrattaessa loogisilta ja totuudenmukaisilta. GPO-

menetelmä oli voimakkaasti strukturoiva ja se ohjasi rajaamaan tutkittavien 

kohteiden määrän melko pieneksi ja tämän karsinnan seurauksena osa 

kokonaisuuden kannalta oleellisista tekijöistä saattoi jäädä pois tarkemmasta 

käsittelystä. Lisäksi tietovirtojen merkittävyyden arvioinnissa käytetyn matriisin 

lähtöaineisto perustui tutkijan omiin mielipiteisiin, toki haastatteluaineiston 

tuomassa valossa, ja sen lisäksi mallissa saadut erot olivat kohtalaisen pieniä, joka 

voi heikentää tulosten merkittävyyttä. 

 

Teemoittelumenetelmä puolestaan toi esiin laajemmin kehityskohteita koska siinä 

ei ollut GPO-mallin mukaista, pakotettuna tekijöiden määrää vähentävää leikkuria 

vaan tuloksiin pyrittiin saamaan mukaan kaikki riittävän merkittävät tekijät. Tämän 

merkittävyyden arvioinnissa on mallin suurin epävarmuustekijä. Koska 

merkitsevyyden arviointi ja siten tekijöiden valinta jatkokäsittelyyn, perustui 

pelkästään tutkijan omaan mielipiteeseen, on mahdollista, että joitain 

kokonaisuuden kannalta merkittäviä tekijöitä on karsittu jo teemoittelun 

ensimmäisessä vaiheessa ja toisaalta joku merkitykseltään vähäisempi on voinut 

päästä mukaan jatkoanalyysiin. Tämä vaikutus on kuitenkin merkittävä vain 

merkitsevä/ei merkitsevä -rajapinnassa. Malli kuitenkin löytää hyvin suurella 

todennäköisyydellä kaikkein merkittävimmät kehityskohteet, eli se antaa 

varmemmin tärkeimmät tulokset mutta toisaalta tuloksia on enemmän ja on 

mahdollista, että tärkeimmät tulokset eivät tule suuremmasta tulosmäärästä 

selkeästi esiin. Tämä voidaan välttää niin että raportointivaiheessa korostetaan 

riittävästi tärkeimpiä löydöksiä, näin siis tutkijan ja raportoijan merkitys on tulosten 

esittämisen kannalta suurempi teemoittelumenetelmää käytettäessä. 

 

Haastatteluiden yhteydessä piirrettyjä kuvaajia saatiin valitettavasti vain muutama 

kappale ja nekin olivat pääosin haastattelutilanteessa piirrettyjä. Tämän takia niitä 
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ei käytetty empiirisen osan tausta-aineistona. Ne tullaan kuitenkin hyödyntämään 

työn tilaajan kehitystoiminnan lähtötietoina. Syynä odotuksista poikkeavaan, 

kevyehköön tulokseen voi olla se, että tällaisen uudenlaisen tutkimusmenetelmän 

tehokas hyödyntäminen olisi voinut vaatia menetelmän läpikäynnin ennakolta 

haastateltavien kanssa ja siihen ei tämän tutkimuksen aikataulussa ollut 

mahdollisuutta. Samaa menetelmää olisi mielenkiintoista käyttää myöhemmin 

vastaavanlaisissa tutkimuksissa, edellä mainituin muutoksin. 

 

4.2 Saatujen tulosten ja taustateorian kohtaaminen 
 

Kokonaisuutena empiria ja taustateoriat tukivat toisiaan hyvin, jopa yllättävissä 

määrin, sillä teoriakokonaisuus ja haastattelut, joihin empiiriset tulokset perustuvat 

valmistuivat rinnakkaisina kokonaisuuksina ja samaan aikaan. Tämä tarkoittaa siis 

myös sitä, että haastattelukysymysten kehittäminen ja itse haastattelujen toteutus 

tapahtuivat samaan aikaan teoriakokonaisuuden viimeistelyn kanssa. Näin 

molemmat kokonaisuudet ovat olleet omia, jopa erillisiä osioita eikä empiriaa voitu 

rakentaa jo täysin valmiin teoriakokonaisuuden perusteella. Toki jossain määrin 

voidaan pitää yleisesti tunnettuina tosiasioina esimerkiksi väittämiä, että luottamus 

lisää tiedonjaon aktiivisuutta ja tehoa ja sitä että hiljaisen tiedon siirtyminen vie aikaa 

ja vaatii tietoa siirtävien tahojen muunkinlaista kanssakäymistä kuin itse 

tiedonsiirtotapahtuman. 

 

Nonakan (1995), Chowdchuryn (2004) ja Woodin (2016) väittämät hiljaisen tiedon 

kontekstiriippuvaisuudesta ja tekemiseen yhdistymisestä tulivat selvästi esiin 

haastatteluissa. Myös henkilösidonnaisuus ja tiedon vaikea määrittäminen ja 

löytyminen tulivat selvästi esiin empiriassa. Sagsanin (2006) väite hiljaisen tiedon 

siirtämisestä organisaation sisällä tuotteiden palveluiden ja prosessien välityksellä 

oli löydettävissä haastatteluvastuksista. Tosin käytännön esimerkeissä se vaatii 

vastaanottavalta osapuolelta suurta aktiivisuutta, jotta prosessin tuotosten mukana 

siirtyvää hiljaista tietoa pystyy hyödyntämään, lisäksi vaaditaan syvempää 

osaamista prosessista ja sen vaatimuksista, jotta tämä olisi mahdollista. 
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Nonakan (2000) esittämä SECI-malli ei täysin samankaltaisena toteutunut 

saaduissa haastatteluvastauksissa, kuitenkin sen osia oli löydettävissä, esimerkiksi 

sosialisointi- ja järkeistämisvaiheiden toimenpiteitä ja vaatimuksia oli havaittavissa, 

kuten luottamuksen ilmapiiri ja erilaisten osaamiskokonaisuuksien kiteyttäminen 

yksiselitteiseen muotoon. Tosin tämä voi johtua siitä, että haastatteluissa ei edes 

yritetty selvittää tiedon luomisen taustalla olevia prosessimaisia toimintamalleja eikä 

niitä sen vuoksi vastuksista ole löydettävissäkään. Tarkemmalla ja tähän 

keskittyvällä tutkimuksella yhtäläisyyksiä todennäköisesti löytyisi enemmänkin. 

 

Paulin (2015) laaja määritelmä tietovirroista on puolestaan hyvin tutkimuskohteen 

laajaa ja monitahoista rakennetta kuvaava. Tutkitussa kohteessa tiedonjako voi 

tapahtua yksilöiden, tiimien, organisaatiokerrosten välillä tai sisällä, 

yhdensuuntaisesti, monisuuntaisesti ja joko määritellysti tai määrittelemättömästi. 

Samoin organisaation tiedonjaon kyvykkyyttä ja sen vaikutusta kilpailukykyyn 

kuvaavat Aalbers(2010), Sanches (2004), Scholl (2004) ja Wang (2014) esittävät 

että kriittinen osa johtamista on rohkaista ja tukea työntekijöitä tiedon jakamisessa 

jotta kaikki tarvittava tieto olisi koko organisaation saatavilla. Samoin 

tiedonjakamisen vaikutus yrityksen muutoksen tukemisessa, muuttuvassa 

toimintaympäristössä toteutuu. Näissä teorioissa kiteytyy hyvin tämän työn 

alkuperäisen tarkoituksen motiivi. Jotta yritys pystyy dynaamisesti vastaamaan 

muuttuvan toimintaympäristön jatkuvasti muuttuviin haasteisiin, on sen kehitettävä 

arvonluontiprosessiaan ja juuri tähän tehokkaampaan arvonluontiin tähtää työn 

taustalla oleva tuotannon käyttöliittymän kehittäminen. Sen avulla on tarkoitus 

edesauttaa tiedon leviämistä ja myös rohkaista työntekijöitä jakamaan tietoaan ja 

myös tehostaa jo nykyisin tapahtuvaa tiedonjakoa kehittämällä tiedonjakautumista 

helpottavan sovelluksen ja sille käyttöliittymän. Tämä toteuttaa myös Cabreran 

(2015), Nonakan (2000) että Seeleyn (2002) laajempaa näkemystä 

tietotyöntekijöistä, jonka mukaan kaikki yrityksen työntekijät ovat tietotyöntekijöitä. 

Samoin empirian mukaisessa tavoitetilassa tiedonjako on avointa eikä siinä ole 

organisaatiorajoista johtuvia suodatuksia. 
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Tiedonjakoon vaikuttavia tekijöitä esitelleet Wang (2014), Chowdchury (2004), 

Cabrera (2005) ja Bock (2005) korostavat henkilöiden välisten suhteiden ja 

luottamuksen vaikutusta tiedonjaon halukkuuteen ja tehokkuuteen, ja siihen että 

toteutuuko aiottu tiedonjakotilanne. Myös tiedonjakamisen tiheys ja jaetun tiedon 

laatu nousivat empiriasta esille. Operaattorit arvostivat esimerkiksi sitä, että tietoa 

jakava osapuoli oli niin hyvin tietoinen vastaanottavan tahon tiedon tarpeesta ja näin 

pystyi antamaan vain tarvittavan tiedon, oikeassa muodossa ja oikeaan aikaan. 

Keskinäisen luottamuksen vaatimus tuli myös haastatteluissa esiin, ei aivan 

suoraan, mutta se oli löydettävissä vastauksista. Vastaanottajan tietotarpeen 

ymmärtämisen tärkeys korostui myös Riegen (2005) artikkelissa. 

 

Awadin (2004) ja Sagsanin (2006) esittämät prosessimallit tiedonkulusta kuvaavat 

myös joiltain osin hyvin empiriaa. Kuvaavimpia analogioita löytyi mallien yksittäisistä 

vaiheista, esimerkiksi tiedon organisointi ja tiedon järjestäminen -vaiheiden voidaan 

havaita kuvaavan hyvin omien laskentaohjelmien luomista, hyödyntämistä ja 

kehittämistä. 

 

Cabrera (2005) ja Riege (2005) toteavat artikkeleissaan, että tietovirtojen tehokas 

ja tarkoituksenmukainen johtaminen on tärkeää, jotta saadaan kerätty organisaation 

menestystä ja kilpailuetua tukevia tietovarastoja. Näitä tietovarastoja kaivattiin 

haastatteluissa varsin laajasti, jos ne ymmärretään yksinkertaisimmillaan 

visualisoiduksi historiatiedoksi. Muutenkin menestystä ja kilpailuetua luovia, toisin 

sanoen helppokäyttöisiä ja tarpeeseen vastaavia, tietovarastoja kaivattiin laajalti. 

Samoin Bohn (1994) käsittelee tiedon muodostumista eri osatekijöistä ja erityisesti 

näiden eri osatekijöiden vaikuttavuutta tieto- ja miksei muunkinlaisten prosessien 

lopputulokseen. Bohnin mallissa pohdittiin sitä, tietävätkö organisaatiot, että kuinka 

arvokkaita mitkäkin osatekijät ovat prosessin ulostulolle. Tällaista selvää, 

strukturoitua luokittelua ei haastatteluiden tuloksista ollut havaittavissa, mutta 

luonnollista on, että eri tekijöiden arvo lopputuloksen kannalta tehdään 

haastateltavan subjektiivisen arvioinnin perusteella. 
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Wangin (2014) tutkimuksen tulokset tiedon siirtymiseen vaikuttavista tekijöistä ovat 

osin samoja, kun tiedon määritelmää käsittelevissä teorioissa. Tiedon syntymisen 

ja siirtymisen edellytyksenä on yksilöiden välinen kanssakäyminen, samoin kuin jo 

aiemmin todettu tiedonjakamisen osapuolien välinen luottamus. Cabrera (2015) 

puolestaan korostaa samanlaisen taustan ja arvomaailman lisäävän tiedonjaon 

halukkuutta ja tehoa, tosin tässäkin tapauksessa edellä mainittujen asioiden 

luottamusta lisäävän vaikutuksen ansiosta. Nämä kaikki olivat havaittavissa 

tutkimusaineistossa, luottamus ja arvojen yhteneväisyys koettiin tärkeiksi, jotta 

tietoa halutaan jakaa. Tämä ei varsinaisesti ollut osana haastattelukysymyksiä, 

mutta luottamuksen tärkeys oli havaittavissa haastateltujen vastauksista 

yleisemminkin. Sen sijaan kuin suoraan Wangin teoriasta oli haastatteluvastaus, 

jossa korostettiin sitä, että tietoa jaetaan ja vaihdetaan mieluiten sellaisten tehojen 

kanssa, jotka ymmärtävät mikä tieto on arvokasta ja mihin sitä tullaan käyttämään. 

Tässä koettiin laajemman osaamisen ja tietoa jakavan osapuolen kokemus 

vastaanottavan tahon toimen vaatimuksista tärkeänä edellytyksenä tehokkaalle 

tiedonjaolle. 

 

Tietotarvekartoituksia käsitteleviä teoriaosuuksia käytettiin lähinnä tutkimuksen 

suunnittelun tukena, toki joltain osin myös tulosten analysointivaiheessa. 

Esimerkiksi työn määrittelyvaiheessa toteutettiin Skyrmen (1997) kuvaamaa 

määrittelyä tietotarvekartoituksesta. Sen mukaan pyritään kartoittamaan 

organisaation ydininformaatiota sekä tietotarpeita ja -virtoja, jotta saadaan 

selvitettyä näiden vaikutusta toiminnan päämääriin. Samoin tavoitteena oli selvittää 

mitä tietoa organisaatiossa jo on, mitä tietoa puuttuu, kuka tarvitsisi tätä tietoa ja 

mistä se olisi saatavissa. Samoin Wun (2008) mukaan tiedon hyödyntäminen on 

mahdollista vain, jos tietovarastot, tietovirrat ja tietotarpeet on tunnistettu. Näin 

voidaan sanoa, että tästä osiosta on löydettävissä työn oikeutus ja tarve. 

 

Koska tutkittava kohde oli tuotantoprosessi, oli tärkeää selvittää mitä 

erikoisvaatimuksia tämä asettaa tietovirtojen selvittämiselle. Tätä valaisevaa teoriaa 
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oli esimerkiksi Woodin (2016) artikkeli tuotantoon sidotun tiedon erityispiirteistä. 

Artikkelin mukaan tuotantosidonnainen tieto koostuu erikoistuneesta osaamisesta 

ja sillä on voimakas linkitys tekemiseen. lisäksi tieto on jakaantunut laajan 

toimijajoukon kesken, jolloin taas osaaminen voi siiloutua. Tämän seurauksena 

kaikilla osapuolilla on hieman erilainen näkökulma asioihin ja kaikkia tyydyttävän 

ratkaisun löytäminen voi olla erikoisen hankalaa. Tilanne on hyvin yleinen 

useimmissa tuotannollista toimintaa tekevissä yrityksissä, myös tutkimuksen 

kohteena olleessa. 

 

Viimeinen teoriakokonaisuus käsitteli suorituskykyä mittaavia indikaattoreita (KPI). 

Niitä haluttiin tarkastella erillisenä kokonaisuutena, koska ne ovat tärkeä ohjaava 

tekijä tutkitussa yrityksessä ja lisäksi niihin kiteytyy monesti laajan tiedonkeruun 

yhteisvaikutus. Empirian pohjana olevissa haastatteluissa ne nähtiin samassa 

asemassa kuin Mikusova (2010) ne esittää, ei pelkästään sen hetkisen 

suorituskyvyn mittareina, vaan myös varmistamaan sen että strateginen 

suorituskyky myös säilyy. Kukaan haastatelluista ei kuitenkaan tuonut esiin 

artikkelin voimakasta mielipidettä, jonka mukaan KPI:den seuranta on jopa edellytys 

yrityksen olemassaololle. Yleisenä tietona voidaan pitää Mapesin (1997) väitettä, 

että suorituskykyä mittaavat tekijät ovat yleisesti toisistaan riippuvia ja monesti 

toistensa vastaisia. Näin ollen joudutaan tekemään kompromisseja eri tekijöiden 

välillä, tietysti osa seurattavista tekijöistä on priorisoitu niin, että niissä ei 

kompromisseja hyväksytä, tällainen tekijä on esimerkiksi turvallisuus. Mikusovan 

(2010) mitattavien tekijöiden luokittelu oli myös työn aiheen hahmottamisen 

lisätietoa, sen ei odotettu tuovan empiriaan lisätietoa, vaan ennemmin suuntaavan 

empirian kysymysten näkökulmaa paremmin kokonaisuutta palvelevaan suuntaan. 

 

5 Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset 

 

Työn päätutkimuskysymys on, että kuinka tiedon hyödyntämistä voidaan kehittää 

puulevytuotannon prosessin alkupäässä. Tähän ja muihin alussa määriteltyihin 

alatutkimuskysymyksiin on seuraavassa haettu vastusta havaittujen epäkohtien ja 
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niihin luotujen ratkaisuehdotusten kautta. Tärkeimmät kehityskohteet 

ilmenemisjärjestyksessä, tutkimuksen perusteella olivat seuraavat: 

 

• Tiedonkulku ja tiedonjako poikkeavissa tilanteissa 

• Poikkeamatiedon seuranta ja palaute 

• Tiedon laadun ja käytettävyyden haasteet 

• Tuotantotiedon visualisointi  

• Tuotantotiedon keräämisen automatisointi 

• Hiljaisen tiedon siirtymisen varmistaminen 

 

Tehdyn tutkimuksen tulosten perusteella tiedon kulku poikkeavissa tilanteissä, joita 

voivat olla esimerkiksi erilaiset poikkeukselliset toiminnot laitteistoissa, jostakin 

ulkopuolisesta syystä johtuvat, normaalista poikkeavat toimintatavat tai vaikka 

muuttuneesta tarpeesta johtuvat muutokset tuotannossa. Tähän kehittävänä 

toimenpiteenä ehdotettiin työpisteellä sijaitsevaa tuotantotietonäyttöä, johon 

voidaan keskitetysti jakaa ajantasainen tuotantoa koskeva tieto. Tällaista voi olla 

itse tuotannon ohjaamista ja tarvetta koskeva tieto, tuotantolaitteistoissa olevista 

muutoksista tai poikkeamista kertova tieto, tai mikä tahansa sellainen tieto, jolla on 

operaattorille merkitystä. Samaan näyttöön olisi tietysti järkevää laittaa toimintaa 

ohjaavien suorituskykymittareiden tulokset, selkeästi ja visuaalisesti esitettynä ja 

niin että näkyvillä olisi sekä historiatieto että tapauskohtaisesti mitattavan tekijän 

tavoitearvo ja vaihteluväli tai vastaava. 

 

Toinen kehityskohde oli esimerkiksi kunnossapitoon liittyvien ilmoitusten 

järjestelmällinen ilmoituskanava, josta ilmoittajan on mahdollista seurata 

ilmoituksensa etenemistä ja sen seurauksena tehtäviä toimenpiteitä. Lisäksi olisi 

edullista, jos nämä ilmoitukset olisivat myös muiden ilmoittajien nähtävissä, jolloin 

vältyttäisiin moninkertaisilta, samaa poikkeamaa koskevilta ilmoituksilta. Myös 

seurantatiedon olisi hyvä olla näkyvillä kaikille, jotta kaikilla tarvitsevilla on tieto 

toimenpiteiden aikataulusta. Tämä ei tietenkään ole pelkästään järjestelmämuutos, 

vaan vaatii selkeät, strukturoidut toimintatavat ja tehtävien selvät vastuunjaot, jota 

järjestelmä tukee osaltaan. 
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Kolmantena kehityskohteena löydettiin kerättävän tiedon laadun ja käytettävyyden 

haasteet sekä tuotantotiedon visualisointi. Nämä kohdat käsitellään yhdessä, koska 

ne ovat hyvin lähellä toisiaan. Ongelmaksi koettiin se, että osa tuotantotiedosta ei 

ole joko luotettavaa, johtuen järjestelmissä olevan tiedon puutteista tai 

virheellisyydestä, tai että halutun tiedon saaminen on vaikeaa ja työlästä. Tiedon 

visuaalisuus oli myös useasti toistuva kehityshuomio. Saatu tieto ei ole visualisoitu, 

siinä ei ole historiatietoa eikä ohjetta siitä millä tasolla arvon pitäisi olla. Tämä ei 

kokeneille työntekijöille ole välttämättä ongelma, mutta vakioidut valvonta- tai 

hälytysrajat vakioisivat myös toimintaa. Ratkaisu tähän olisi esimerkiksi jo edellä 

mainittu tuotantotiedon jakojärjestelmä, näkyvimpänä elementtinään työpisteillä 

oleva käyttöliittymänäyttö. Lisäksi tiedon laatua voisi, joissain kohteissa, parantaa 

tai ainakin sen vaihtelua pienentää, jos tiedon kerääminen olisi automatisoitu ja 

kerätty tieto kertyisi yhdelle tiedonkeruualustalle, niin että se olisi aina 

määrämuotoista tai ainakin olisi helposti selvitettävissä mistä mikäkin tieto on tullut, 

miten se on mitattu ja mitä epävarmuutta siihen sisältyy. Tällöin tiedon jatkokäsittely 

ja hyödyntäminen olisi huomattavasti helpompaa. Tällaisesta järjestelmästä voisi 

saada joko yhden haluamansa tiedon, tietyistä lähtötiedoista lasketun tunnusluvun 

tai jonkun valmiiksi listatun tunnusluvun. Näihin olisi tarvittaessa saatavissa myös 

laskentakauden ajalta historiatieto ja ne myös olisi mahdollista tarvittaessa asettaa 

päivittymään viimeisimmän tiedon mukaisesti. Ja tietysti esitysmuoto olisi 

valittavissa visuaaliseksi ja helposti päätöksentekoa tukevaksi. 

 

Hiljaisen tiedon siirtymisen tehostaminen nousi myös esille kehityskohteena. 

Kehittävänä toimenpiteenä ei tutkijan mielestä ja teorian valossa voi esittää mitään 

yksittäistä toimenpidettä. Enemmän on kyse siitä, että koko yrityksen 

toimintakulttuuri muuttuu entistä enemmän hiljaisen tiedon siirtymistä tukevaksi. 

Tätä edistäviä tekijöitä ovat monioppimisen lisääminen ja työntekijöiden välisen 

kanssakäymisen edistäminen. Kanssakäymisen ei tarvitse olla työhön liittyvää, 

vaan kaikki toimet millä voidaan lisätä toimijoiden välistä luottamusta tehostavat 

myös hiljaisen tiedon leviämistä organisaatiossa. 

 

Tärkeimmät kehitystoimenpiteet ovat siis tiedon keräämisen automatisoinnin 

lisääminen, tiedon tallentaminen määrämuotoisena tiedonkeruualustalle, josta saisi 
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haluamansa tiedon helposti ja hyödynnettävästi. Tämä järjestelmä tukisi työpisteillä 

olevaa tuotannon käyttöliittymää, jotta siinä voitaisiin esittää ajantasaista ja työn 

suorittamista tukevaa tietoa. Sen lisäksi samassa käyttöliittymässä olisi 

mahdollisuus jättää tuotantoon tai kunnossapitoon liittyviä ilmoituksia ja seurata 

niiden etenemistä ja aiheuttamia toimenpiteitä. Lisäksi tällä käyttöliittymällä 

voitaisiin jakaa tuotannon ohjaamiseen ja turvalliseen suorittamiseen liittyvää tietoa, 

joko tehdas-, vuoro-, työpiste- tai henkilökohtaisesti kohdistettuna.  

 

5.1 Johtopäätökset tuloksista ja työn suorittamisesta 
 

Saadut ja edellä esitetyt tulokset ovat melko yleisen tason huomioita. Tämä on 

tarkoituksella valittu linja. Tutkimuksen suorittaja on pyrkinyt selvittämään 

tärkeimpiä kehityskohteita ja antamaan näihin esimerkkitoimenpide-ehdotuksia. 

Näiden pohjalta tutkitun tehtaan tai muun työn tuloksia hyödyntävän organisaation 

henkilökunta voi räätälöidä toimenpiteet omaan tarpeeseensa ja näkemykseensä 

sopiviksi. 

 

Työn tulosten rajoituksina voidaan mainita ainakin sen, että tulokset on saatu 

verrattain pieneltä haastateltavien joukolta, jolloin joidenkin tekijöiden merkittävyys 

voi nousta suuremmaksi, kuin se olisi jos haastatteluista olisi tehty enemmän. Myös 

keskittyminen vain yhteen tuotantolaitokseen voi aiheuttaa vääristymää tuloksiin, 

varsinkin jos tuloksia hyödynnetään useiden tuotantolaitosten toimesta. 

 

Käytetyt menetelmät sopivat hyvin tarkoitukseensa ja niillä saatiin uskottavia ja 

yhdenmukaisia tuloksia. GPO-WM -menetelmä oli tutkijalle uusi työkalu ja se 

koettiin tietyin rajauksin toimivaksi. Suurimpana rajoitteena ehkä nousi esiin se, että 

menetelmä rajaa kehityskohteiden määrän pieneksi ja se voi ohjata tuloksia 

suurestikin, varsinkin jos tutkittavalla alueella on paljon kehityskohteita, jotka ovat 

melko samanarvoisia kehityspotentiaaliltaan. 

 

Loppusanoina voidaan todeta työn olleen opettavainen tekijälleen, kuten uudet 

haasteet aina ovat. Samoin tulosten osalta työ pääosin oli odotusten mukainen, toki 

joiltain osin myös yllättävä. Kehitystoimenpiteet ovat melko laajoja kokonaisuuksia 
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ja niiden lopullinen toteuttaminen on varmasti työlästä, mutta toivottavasti myös 

palkitsevaa. Työn tulokset ovat tutkijan näkemyksen mukaan yleistettävissä pienellä 

soveltamisella myös muille tuotantolaitoksille, joten työstä saatava lisäarvo voi olla 

oikein hyödynnettynä hyvinkin arvokas. Tiedon tehokkaammalla, 

automatisoidummalla ja optimoidummalla hyödyntämisellä työntekijöiden käytössä 

on paras käytettävissä oleva tieto ja resurssia jää itse päätöksentekoon, 

lähtötietojen keräämisen ja arvioinnin sijaan. Tällöin tehdyt päätöksetkin 

oletettavasti ovat parempia ja tekemisen tulos näin myös arvokkaampi. Tämä 

olkoon motivaationa kaikille tämän työn tuloksia hyödyntäville. 
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Liite 1 Haastattelukysymykset: 

 

Tämä kyselytutkimus on osa Juhana Liimataisen Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteen 

osastolle tehtävää pro gradu -tutkielmaa. Työn tarkoituksena on kartoittaa vaneritehtaan prosessin 

alkupään (sorvi ja kuivaus) tietovirtoja. Vastaukset käsitellään anonyymisti ja luottamuksellisesti. 

 

Haastattelu suoritetaan lomake- ja teemahaastattelun yhdistelmänä. Vastaa ensin alla oleviin kysymyksiin ja 

kirjaa vastauksesi sille varattuun tilaan. Tarvittaessa voit jatkaa vastauksiasi varatun tilan ulkopuolelle. 

Tämän jälkeen vastukset käydään läpi keskusteluomaisen teemahaastattelun muodossa tutkimuksen 

tekijän kanssa erikseen sovittavana aikana.  

 

1. Mikä tai mitkä ovat sellaisia tietovirtoja, joita ilman työn suorittaminen ei olisi mahdollista? 

2. Mitä tietoja työn suorittamisessa tarvitaan? 

3. Mistä ja miten nämä tiedot saadaan? 

4. Puuttuuko joku tieto jatkuvasti, jos niin mikä, miksi, mitä asialle voisi tehdä? 

5. Varastoituvatko e.m. tiedot jonnekin? Minne? Onko historiatieto saatavilla/näkyvissä? 

6. Onko olemassa sellaista tietoa, jota ei hyödynnetä/hyödynnetä tehokkaasti? Jos on, mitä, miksi? 

7. Onko jotain tietoa, jota tarvittaisiin mutta se ei ole saatavilla/tarjolla? Jos on, mitä, miksi? 

8. Mitkä tiedot ovat omassa roolissasi tärkeimpiä? (tt,tj,käyttöjohto, muu) 

9. Miten hyödynnät em. tietoja? 

10. Voisiko nykyisiä tietoja käyttää paremmin hyödyksi? Miten? 

11. Mitkä ovat työpisteen (Sorvi/Kuivaus) kriittisiä suorituskykymittareita (KPI)? Mitataanko oikeaa 

asiaa? 

12. Kuinka niitä seurataan? 

13. Ohjaavatko ne toimintaa? Koetko voivasi vaikuttaa niihin? 

14. Onko tietovirtojen/tiedon ja suorituskyvyn (mitattava KPI) välillä havaittavia yhteyksiä? 

Minkälaisia? 

15. Kuinka tieto/tietovirta/informaatio saataisiin tukemaan paremmin suorituskyvyn saavuttamista? 

Piirrä tähän oma näkemyksesi tärkeimmistä tietovirroista. Mistä mikäkin tieto tulee, missä ja miten mitäkin 

tietoa hyödynnetään, kenen toimesta, mihin tieto varastoituu, jos varastoituu. Tähän voi piirtää täysin 

oman näkemyksensä ja halutessaan esim. kommentoida eri kohtiin huomioita, hyviä puolia, kehityskohteita 

ja -ideoita, ym.ym. 
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Liite 2 Tekijöiden merkitsevyydenarviointimatriisi 

 

 

 

Tuote

LaatupalautePoikkeamatMääräpalaute Poikkeamat Ajotieto TarvetietoLaatupalauteMittatarve LaatupalautePoikkeamat

Luominen

Jakaminen

Hyödyntäminen

Varastointi

Luominen

Jakaminen

Hyödyntäminen

Varastointi

Luominen
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Hyödyntäminen

Varastointi

Ei tarvetta

Vähäinen tarve

Suuri tarve

Vahvuudet

Kehityspotentiaali

Sorvaus Leikkaus

Syöte Syöte Tuote

Nykytila


