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1 Johdanto 

1.1  Tausta ja tarve 

Oulun Eteläisen alueella on useita merkittäviä tuotannollisen toiminnan keskittymiä, joissa 

tuotannollinen toiminta on kannattavaa. Alue on menestyksellisesti investoinut uusien tuo-

tantoteknologioiden kehittämiseen. Lähes 95 % alueen yrityksistä on alle 10 henkilöä työllis-

täviä mikroyrityksiä, niistä 93 % työllistää vähemmän kuin 5 henkilöä. Noin 74 %:lla yrityk-

sistä liikevaihto on alle 0,2 miljoonaa euroa. Tilastoaineiston mukaan Oulun Eteläisen alueen 

yrityksistä 5,2 % harjoittaa tuontia ja 1,7 % vientiä. Alueen yrityksillä on potentiaalia kas-

vuun ja kansainvälistymiseen. Henkilöstömäärällä ja liikevaihdolla mitattuna alueen mer-

kittävimpiä toimialoja ovat metalli- ja puutuoteteollisuus sekä rakennusteollisuus ja kaivos-

toiminta. 

Talouden ennustaminen kansainvälisessä toimintaympäristössä on alueellisesta näkökul-

masta haasteellista. Muutokset kansainvälisillä markkinoilla ja taloussuhdanteiden muutokset 

vaikuttavat alueen kehittymiseen. Suuntautuminen Pohjois-Ruotsiin ja Pohjois-Norjaan sekä 

Venäjälle Keski-Euroopan lisäksi voi avata mahdollisuuksia myös uusille toimialoille ja uu-

sien teknologioiden hyödyntämiselle. Teknologian laaja hyödyntäminen ja käyttäjälähtöinen 

kehittäminen ovat tulevaisuuden haasteita monilla eri toimialoilla.  

Suomalaisissa pk-yrityksissä on kasvava tarve tuotannollisen toiminnan johtamisen päivit-

tämiseen kansainväliselle tasolle. Tähän tarvitaan kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa ja 

koulutusta. Yritysten toiminnallista erinomaisuutta, kustannustehokkuutta sekä kasvua ja 

kansainvälistymistä voidaan tukea tuottamalla ja tarjoamalla niiden kontekstiin sopivaa tietoa 

sekä tarjoamalla yrittäjälle valmennusta.  

Yksi alueen ja maan kilpailukyvyn säilyttämisen ja kehittämisen kannalta keskeisistä haas-

teista on ICT- ja mobiilipalvelujen nopea globaali lisääntyminen. Tässä kontekstissa tuotan-

nollisen toiminnan johtamisen merkitys korostuu alueen yritysten kilpailukyvyn kehittämisen 

edellytyksenä. Yrityksiä ja niiden johtoa voidaan tukea valmennusohjelmalla, erilaisilla työ-

kaluilla ja tiedon tuottamisella. Alueen osaamistarpeita koskevissa keskusteluissa yritysten 

edustajilta on tullut esille toive mikroyritysten johtamisosaamisen kehittämisestä.  

Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa lukeutuvat muutamaa kaupunkikeskittymää lukuun otta-

matta niin kutsuttuihin pohjoisiin harvaan asuttuihin alueisiin. Näillä alueilla yritysten 

kohtaamat haasteet ovat monimutkaisia ja kilpailu kovaa. Globaalisti verkostoituneessa 

toimintaympäristössä johtaminen korostuu yritysten kasvun ja kehittymisen edistäjänä. 

Tiedolla johtaminen ja Lean-ajattelu ovat keskeisiä. Tiedolla johtaminen vahvistaa yri-

tyksen kilpailukykyä; yritys pystyy paremmin saavuttamaan tulostavoitteensa ja kasvat-

tamaan sitä. Samalla alueen työllisyystilanne paranee.  

Oulun Eteläisen pk-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen tilasta ei ole 

kokonaiskuvaa. Systemaattinen malli puuttuu tuotannollisen johtamisen arvioimiseksi ja 

kehittämiseksi. Kansainvälisessä tutkimuksessa on luotu monia tuotannollisen toiminnan 

johtamisen maturiteettimalleja ja mittaristoja. Miten nämä ovat sovellettavissa harvaan 
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asutun maaseutualueen pk-yrityksiin? Miten pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan 

erinomaisuuteen voidaan vaikuttaa johtamisen ja kehittämisen kautta? 

Oulun Eteläisen osaamisstrategiassa vuosille 2014-2020 on asetettu tavoitteeksi menesty-

vien mikroyritysten kasvualusta, joka toimii kansallisena mallina muille harvaan asutuille 

alueille. Alue tunnetaan tutkimustietoon perustuvasta yritysten kasvun edistämisestä ja yrit-

tämisen esteiden purkamisesta sekä innovatiivisista piloteista kasvuedellytysten vahvista-

miseksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi alueen yritysten osaamispohjaa on vahvistettava 

strategian mukaisesti. 

Esiselvitystä pidettiin välttämättömänä systemaattisen ja pitkän tähtäimen aluekehittä-

misen näkökulmasta. Tuotannollisen toiminnan johtamisen nykytila on tunnettava, jotta 

oikeat ja hyvin kohdistetut kehittämisen toimet voidaan toteuttaa.  

1.2  Tavoitteet 

Tässä esiselvityshankkeessa luotiin pk-yritysten tuotannon johtamisen maturiteettimalli, 

siihen liittyvä mittaristo sekä tiedonkeruumenetelmä. Niitä hyödyntämällä saatiin uutta 

tietoa pk-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen nykytilasta ja osaamisen kehittä-

misen tarpeista. Maturiteettimallia ja nykytila-analyysin tuloksia hyödynnettiin valmen-

nusohjelman suunnittelussa pk-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen kehittä-

miseksi.  

Tuotannollisen toiminnan kehittämisen esiselvitys Oulun Eteläisessä -hankkeen 

(TUTOES) tavoitteena oli  

1. Vertailukelpoisen tiedon mahdollistaminen pk-yritysten tuotannollisen toiminnan 

johtamisen nykytilasta ja kehitystarpeista.  

2. Luotettavan kokonaiskäsityksen muodostaminen alueen pk-yritysten 

tuotannollisen toiminnan johtamisen nykytilasta ja kehittämistarpeista. 

3. Pk-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen kehittäminen. 

4. Yritysten ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden välisen yhteistyön 

vahvistaminen. 

Esiselvityshanke pohjusti laajempaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on yritysten kan-

nattavuuden ja kustannuskilpailukyvyn parantaminen. Teoreettisen pohjan luomisella ja 

nykytilan analyysin avulla on saatu edellytykset kehitystoiminnalle, joka tähtää yritysten 

kilpailukyvyn vahvistamiseen, työllisyyden lisääntymiseen ja alueen elinvoimaisuuden 

edistämiseen.  

 

 
Kuva 1. Esiselvityshankkeen osioiden (teoreettinen pohja ja nykytilan analyysi) suhde 

laajempaan toimintaan, johon tällä hankkeella tähdätään. 
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2 Toteutus (TUTOES) 

2.1  Toimenpiteet 

Esiselvityshankkeen toteuttamisesta vastasi Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutti 

yhteistyössä teknillisen tiedekunnan tuotantotalouden osaston sekä osatoteuttajana 

toimineen Centria-ammattikorkeakoulun kanssa. 

Hankkeen toteuttaminen muodostui iteratiivisesti prosessiksi. Aluksi tehtiin 

kirjallisuuteen perustuva tutkimus tuotannollisen toiminnan tilaus-toimitusketjun 

prosesseista, tuotannollisen toiminnan erinomaisuuden kypsyydestä ja kypsyysmalleista. 

Kirjallisuustutkimuksen tuloksia käsiteltiin työpajoissa, joissa teemoja konkretisoitiin 

pienten yritysten toiminnan näkökulmasta. Sen jälkeen projektitutkija testasi ja kehitti 

kypsyysmallia pilotoimalla sen käyttöä kymmenessä yrityksessä. Saatujen kokemusten 

pohjalta kypsyysmallityökalua kehitettiin edelleen ja sitä testattiin Oulun yliopiston 

Tuotannon johtaminen –kurssilla opiskelijoiden harjoitustyönä. Saadun palautteen 

pohjalta kypsyysmallin työkalua täsmennettiin edelleen. Centrian opiskelijat yhdessä 

projektihenkilöstön kanssa tekivät arvioinnin 20 yrityksen tilanteesta. Saatuja tuloksia 

analysoitiin työpajoissa ja hyödynnettiin valmennusohjelman suunnittelussa. 
 

 
Kuva 2. TUTOES-hankkeen toteuttamisen iteratiivinen prosessi. 

 

Hankkeen kohderyhmä koostuu Oulun Eteläisen alueen keskeisten teollisuusalojen pk-

yrityksistä, joilla on tuotannollista toimintaa sekä näitä tukevista TKI- ja 

koulutustoimijoista. Alueen pk-yrityksistä pyrittiin valitsemaan kehitettävän 

kypsyysmallin mukaisen tutkimuksen otantaan yrityksiä, jotka työllistävät vähintään viisi 

(5) henkeä ja joilla on kasvuhakuisuutta. Yrityksen toiminnassa tuli olla useita 
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prosessointivaiheita sekä johtamisen ja/tai tuotannonsuunnittelun haasteita. Esiselvitys-

hankkeen yritysotanta kohdistettiin Oulun Eteläisen alueen metalli-, rakennus- ja puutuo-

teteollisuuden yrityksille kolmen seutukunnan alueella. 

Esiselvityshankkeen toimenpiteinä  

 Kehitettiin pk-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen kypsyysmalli ja sitä 

kuvaava mittaristo. 

 Tehtiin Oulun Eteläisen alueen pk-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen 

analyysi otannan perusteella. 

 Suunniteltiin valmennusohjelman perusmalli pk-yritysten tuotannollisen 

toiminnan johtamisen kehittämiseksi. 

 Osallistettiin korkeakouluopiskelijoita yhteistyöhön yritysten kanssa.  

Hankkeen toimenpiteet organisoitiin työpaketeiksi.  

Työpaketti 1: Tuotannollisen toiminnan johtamisen maturiteettimallin ja sitä 

kuvaavan mittariston luominen 

Työpaketti 2: PK-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen analyysi 

Työpaketti 3: Valmennusohjelman suunnittelu 

Työpaketti 4: Tulosten raportointi ja laajemman hankekokonaisuuden tarpeen 

arviointi 

Työpaketti 5: Projektin ohjaus ja hallinta 

Toteutetut toimenpiteet kuvataan tarkemmin työpaketeittain.  

2.1.1  Työpaketti 1: Tuotannollisen toiminnan johtamisen 

maturiteettimallin ja sitä kuvaavan mittariston luominen 

Työpaketin tavoitteena oli vertailukelpoisen tiedon mahdollistaminen pk-yritysten 

tuotannollisen toiminnan johtamisen nykytilasta ja kehitystarpeista. Työpaketissa 

toteutettiin seuraavat tehtävät: 

1. Perehdyttiin tuotannollisen toiminnan johtamista käsittelevään kirjallisuuteen ja 

kansainväliseen tutkimukseen. 

2. Määriteltiin tuotannollisen toiminnan johtamisen maturiteettimallin osa-alueet. 

3. Laadittiin maturiteettimallin osa-alueita kuvaava mittaristo. 

4. Perehdytettiin Oulun yliopiston ja Centria-ammattikorkeakoulun 

opiskelijaryhmä maturiteettimallin ja mittariston käyttöön. 

5. Julkaistiin malli ja mittaristo hankkeen raportissa sekä projektitutkija Minna 

Kärkkäisen diplomityössä, joka on avoimesti saatavilla osoitteessa 

http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201601131004.pdf. 

 

Työpaketin tuloksena syntyi tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioiva 

kypsyysmalli ja sitä kuvaava mittaristo. Tulos esitellään tarkemmin tämän raportin 

luvussa kolme (3.1). Arviointimatriisi on raportin liitteenä (liite 1). Kypsyysmallin ja sitä 

kuvaavan mittariston avulla saadaan jatkossakin vertailukelpoista tietoa kehittämistyön 

pohjaksi. 

2.1.2  Työpaketti 2: PK-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen 

analyysi 

Työpaketin tavoitteena oli luotettavan kokonaiskäsityksen muodostaminen alueen pk-yri-

tysten tuotannollisen toiminnan johtamisen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Työpaket-

tiin oli suunniteltu seuraavat tehtävät: 

http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201601131004.pdf
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1. Tiedonkeruulomakkeen suunnittelu mallin ja mittariston pohjalta.  

2. Yritysotannan ja tiedonkeruun toteuttamisen suunnittelu sekä toteutukseen 

osallistuvan opiskelijaryhmän valmennus. 

3. Tiedonkeruun toteuttaminen yritysvierailujen ja haastattelujen muodossa. 

4. Tulosten analysointi ja julkaiseminen hankkeen raportissa. 

5. Tulosten tiedottaminen otantaan osallistuville yrityksille. 

 

Tiedonkeruulomake suunniteltiin kypsyysmallin ja mittariston pohjalta ja toteutettiin 

excel-pohjaisena työvälineenä. Mallin luomisen yhteydessä projektitutkija testasi 

työkalua kymmenen yrityksen kanssa. Seuraavassa vaiheessa valmennettiin Oulun 

yliopiston opiskelijaryhmä tekemään toinen testaus Tuotannon johtamisen -kurssin 

harjoitustyönä. Opiskelijaryhmä toteutti yritysvierailun ja haastattelun kuudessa 

yrityksessä.  

Oulun Eteläisen alueen pk-yrityksiä koskeva otanta valmisteltiin yhteistyössä Centria-

ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmän kanssa projektihenkilöstön ohjauksessa. Vierai-

lukohteet valikoitiin kolmen seutukunnan alueelta edustavasti eri toimialoilta (metalli-, 

puutuote-, elintarvike-, rakennustuoteteollisuus). Aluksi yrityksille (toimitusjohtaja) lä-

hetettiin sähköpostin kautta informaatiota hankkeesta ja yhteydenottopyyntö. Noin viikon 

mietintäajan jälkeen heihin otettiin yhteyttä puhelimitse Centria-ammattikorkeakoulun 

opiskelijoiden ja projektihenkilöiden toimesta. Tätä kautta saatiin 30 yrityksen itsearvi-

oinnin vierailut sovittua ja tehtyä. Kaikki yritykset eivät halunneet lähteä arviointiin mu-

kaan erinäisistä syistä johtuen. Tyypillisiä syiksi tunnistettiin yritysjohdon kiireet, käyn-

nissä olevat kehityshankkeet (on jo kunnossa tai meneillään) tai kategorinen kieltäytymi-

nen. Varsinkin opiskelijat kokivat ongelmia henkilöiden tavoitettavuudessa. 

Tyypillisesti haastatteluun osallistui yrityksen tai tehtaan johtaja sekä myynnin, han-

kintatoimen ja tuotannon vastuuhenkilöt. Aluksi heille kerrottiin hankkeesta ja esiteltiin 

lyhyesti haastatteluissa käytettävä maturiteettimatriisityökalu. TUTOES-projektihenkilöt 

toimivat itsearvioinnin sihteereinä ja johdattivat keskustelujen etenemistä. He myös kir-

jasivat yrityksen edustajien yhteisen näkemyksen arvioitavan faktorin maturiteettiasteesta 

arviointimatriisiin. Keskusteluiden ilmapiiri oli välitön ja avoin. Yritysten edustajilla oli 

tahto tehdä arvio toiminnoistaan totuutta vastaavasti. He kokivat arvioinnista olevan yri-

tykselle hyötyä ja keskustelun lomassa nousikin esille lukuisia kehityskohteita toiminto-

jen kehittämiseksi.  

Arviointityökaluna käytetyn matriisin soveltuvuutta yritykset pitivät hyvänä toimia-

lasta riippumatta. He kokivat, että kehittämällä toimintaa maturiteettimallin mukaisesti 

yrityksen kilpailukykyä voidaan parantaa. Joissakin pienissä yrityksissä matriisin täyttä-

minen ei omin voimin onnistunut, mutta vierailun alussa annettu tietoisku avasi kyseisen 

ongelman ja yhteisvoimin arviointi onnistui hyvin. Eräät yritykset aikoivat käyttää mat-

riisia soveltuvin osin myös omien alihankkijoidensa toiminnan arvioimisessa. Eräässä 

kansainvälisessä yrityksessä oli tehtaan johtajan mukaan käytössä konsernin sisäinen oma 

itsearviointityökalu ja heitä kiinnosti saada vertailutietoa myös maturiteettityökalulla.  

Muutamassa yrityksessä tartuttiin tilaisuuteen, ja jo vierailujen aikana tai heti niiden 

jälkeen yritykset ilmaisivat halunsa toimintansa kehittämisen käynnistämisestä. Centria-

ammattikorkeakoulu pystyi reagoimaan viiden yrityksen pyyntöön kehittää tuotantopro-

sessien toimintaa edistyneemmille maturiteettitasoille. Kaikissa käytiin tutustumassa tar-

kemmin tuotantoon. Neljässä yrityksessä on jo annettu koulutusta Lean-menetelmien 

käyttämisestä tuotannon läpimenoajan kehittämiseen ja parissa yrityksessä on käynnis-

tetty prosessimittareiden tiedonkeruu opiskelijavoimin (opinnäytetyö). 

Tulosten analyysi kuvataan tämän raportin luvussa kolme (3.2).  
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2.1.3  Työpaketti 3: Valmennusohjelman suunnittelu 

Työpaketin tavoitteena oli pk-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen 

kehittäminen. Työpakettiin oli suunniteltu seuraavat tehtävät: 

1. Maturiteettimallin osa-alueiden eri tasojen välisen osaamistarpeen kehittämisen 

arviointi. 

2. Valmennusohjelman suunnittelu tuotannollisen toiminnan johtamisen 

kehittämiseksi. 

3. Ehdotuksen tekeminen valmennusohjelman toteuttamisesta Oulun Eteläisen 

alueella. 

4. Valmennusohjelman ja ehdotuksen julkaiseminen hankkeen raportissa. 

5. Valmennuksen sisältävän hanke-ehdotuksen kirjoittaminen. 

 

Maturiteettimallin osa-alueiden eri tasojen välisen osaamistarpeen kehittämisen arviointi 

toteutettiin työpajassa 4.4.2016. Kypsyysmallin sisältämistä tuotannollisen toiminnan 

ydinprosesseista (myynti, hankinta, tuotanto) valittiin saatujen tulosten analyysin 

perusteella valmennusohjelman sisältökokonaisuudeksi myynti. Pilottiyrityksistä 

saatujen tulosten perusteella todettiin myös, että valmennusohjelmassa tulee painottaa 

kehitysaskeleita kypsyystasolta 1 (ad hoc) tasolle 2 (määritetty) ja edelleen tasolle 3 

(hallittu). Osaamistavoitteet kirjattiin excel-taulukkoon, joka on tämän raportin liitteenä 

(liite 2). Osaamistavoitteet koostettiin valmennusohjelman teemoiksi: 1) myynnin 

prosessit, 2) kustannusrakenne, tuottannon ja myynnin yhteys, 3) myynnin tavoitteet ja 

mittarit, seuranta ja kehittäminen sekä 4) asiakkuuksien hallinta ja asiakaspalaute. 

Sen jälkeen työpajassa 21.4.2016 tehtiin pohjatyö valmennusohjelman 

suunnittelemiseksi. Teemojen sisältö määriteltiin osioiksi, jotka muodostuvat opittavasta 

sisällöstä. Työstäminen tehtiin kahdessa ryhmässä, joiden tulokset koottiin ja niiden 

pohjalta muodostettiin Myynnin sparraus -valmennusohjelman perusmalli. Työpajan 

(21.4.2016) kooste on raportin liitteenä (liite 3). Valmennusohjelman perusmalli 

esitellään luvussa kolme (3.3). 

2.1.4  Työpaketti 4: Tulosten raportointi ja laajemman 

hankekokonaisuuden tarpeen arviointi 

Työpaketin tavoitteena oli yritysten ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden välisen 

yhteistyön vahvistaminen. Työpakettiin oli suunniteltu seuraavat tehtävät: 

1. Osallistetaan korkeakouluopiskelijaryhmä yhteistyöhön yritysten kanssa. 

2. Vahvistetaan tuotannollisen toiminnan johtamisen opetusta korkeakoulussa. 

3. Laaditaan hankkeen loppuraportti. 

4. Tehdään hanke-esitys valmennusohjelman toteuttamisen sisältävistä 

jatkotoimenpiteistä. 

 

Hankkeen aikana yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmät osallistuivat 

yhteistyöhön yritysten kanssa. Esiselvitys antoi edellytyksiä vahvistaa tuotannollisen 

toiminnan johtamisen opetusta korkeakouluissa. Oulun yliopistolla tuotantotalouden 

opiskelijaryhmä osallistui Tuotannon johtaminen -kurssille marras-joulukuussa 2015. 

Opiskelijat perehdytettiin kehitetyn tuotannollisen toiminnan erinomaisuuden 

kypsyysasteen arviointityökalun käyttöön, minkä jälkeen opiskelijat tekivät 

yritysvierailun yhteydessä arvion työkalua hyödyntäen. Pienryhmätyönä toteutetut 

analyysit kuudesta yrityksestä on raportoitu osana ko. kurssin opintoja. Centria-

ammattikorkeakoululla opiskelijaryhmä osallistui yhdessä projektihenkilöstön kanssa 
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yritysten kontaktointiin, yritysvierailuihin, arviointityökalun täyttämiseen ja tulosten 

analysointiin. 

Hankkeen tuloksena Oulun yliopiston tuotantotalouden koulutusohjelman Tuotannon 

johtamisen –kurssin sisältöön otetaan mukaan arviointien tekeminen jatkossakin osana 

kurssin suorittamista. Centria-ammattikorkeakoulun tuotantotalouden insinööri-

koulutuksessa kypsyysmallin käyttäminen sekä yritysyhteistyö arviointityökalua 

hyödyntäen sopii mm. seuraaviin opintojaksoihin: Tuotannon johtaminen -seminaari, 

Hankintatoimi, Purchasing and Material Handling, Industrial Management Case Studies. 

Esiselvityshankkeen loppuraportti sisältää esityksen valmennusohjelman toteuttamisen 

sisältävistä jatkotoimenpiteistä. Projektihenkilöstö ja ohjausryhmä pitävät tärkeänä 

esiselvityshankkeessa luodun pk-yrityksille soveltuvan tuotannollisen toiminnan 

erinomaisuuden kypsyysmallin ja sen arviointityökalun käyttämisen juurruttamista. 

Esiselvityshankkeessa arviointityökalua pilotoineet yritykset kokivat, että kehittämällä 

toimintaa maturiteettimallin mukaisesti yrityksen kilpailukykyä voidaan parantaa. 

Samalla saadaan alueen yritysten tilanteesta luotettavaa, vertailtavaa ja kumuloituvaa 

tietoa kehittämistoimenpiteiden perustaksi. Jotta tämä toteutuisi, tarvitaan tuotannollisen 

toiminnan erinomaisuuden kehittämiskokonaisuus, joka sisältää yrityskehittäjien 

valmennusohjelman, tutkitun vertailutiedon lisäämisen sekä TKI-yhteistyön yritysten 

kanssa.  

2.1.5  Työpaketti 5: Projektin ohjaus ja hallinta 

Työpaketin tavoitteena oli laadukas, rahoittajan ja ohjausryhmän ohjeistuksen mukaisesti 

hoidettu projektihallinto. Työpaketissa toteutettiin seuraavat tehtävät: 

1. Ohjausryhmän kokousten järjestäminen ja toimintatapojen kehittäminen 

painottaen sisällöllisen ohjauksen merkitystä. 

2. Projektin suunnitelman mukaisen etenemisen ja raportoinnin tuki. 

3. Projektin talouden seuranta, raportointi ja maksatushakemusten laatiminen. 

 

Ohjausryhmä on toiminut erittäin aktiivisesti ohjaten esiselvityksen sisällöllistä 

toteuttamista. Ohjausryhmän kokoukset järjestettiin 24.8., 4.11. ja 21.12.2015, 25.2., 

19.5. ja 17.8.2016. Lisäksi ohjausryhmän jäsenet osallistuivat kypsyysmallin 

kehittämisen työpajoihin 24.8. ja 23.9.2015 sekä valmennusohjelman suunnittelun 

työpajoihin 4.4. ja 21.4. 2016.  

 

Virallinen projektipäätös saatiin rahoittajalta 3.11.2015. Aloituspalaveri rahoittajan 

kanssa pidettiin 19.11.2015. Hankkeen toteutusaika (12 kk) oli suunniteltu 01.03.2015 - 

29.02.2016. Käytännössä hanke päästiin aloittamaan kesäkuun 2015 puolivälissä, joten 

hankkeelle haettiin ja myönnettiin jatkoaikaa 31.5.2016 asti.  

2.2  Resurssit ja yhteistyö 

Tuotannollisen toiminnan kehittämisen esiselvitys Oulun Eteläisessä –hankkeen 

päävastuullinen toteuttaja on ollut Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutti, joka on 

tehnyt yhteistyötä teknillisen tiedekunnan tuotantotalouden tutkimuksen kanssa. Oulun 

yliopistosta tähän projektiin ovat käyttäneet työpanostaan professori Pekka Kess, 

projektitutkija Minna Kärkkäinen, projektisihteeri Eija Korjonen ja projektipäällikkönä 

kehityspäällikkö Eija-Riitta Niinikoski. Oulun Eteläisen instituutin johtaja Ville 

Isoherranen on osana omaa työtään osallistunut projektin toteuttamiseen. 
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Osatoteuttajana hankkeessa on ollut Centria-ammattikorkeakoulu, jonka henkilöstöstä 

Tapio Malinen, Martti Jokinen, Sakari Pieskä ja Vesa Martinkauppi ovat osallistuneet 

hankkeen toteuttamiseen. Osatoteuttajien yhteistyö on toiminut hyvin. 

2.3  Tiedottaminen ja yhteydet muihin hankkeisiin 

Esiselvityshankkeen aikana tiedottamisen pääpaino on ollut otannassa mukana oleville 

pk-yrityksille projektitiimin ja ohjausryhmän sisäisen tiedottamisen ohella. Projektiin 

osallistuneille opiskelijaryhmille on myös pidetty infotilaisuuksia. Esiselvityshankkeen 

tuloksista tiedotetaan laajemmin hankkeen päättymisen jälkeen.  

Esiselvityshankkeen aikana luotu tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioiva 

kypsyysmalli on julkaistu myös Minna Kärkkäisen opinnäytetyössä, joka on julkisesti 

saatavissa osoitteessa http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201601131004.pdf  

Kypsyysmallin pilotointiin osallistuneiden yritysten palautteen mukaan arvioinnista 

koettiin olevan yritykselle hyötyä. Arviointityökaluna käytetyn matriisin soveltuvuutta 

yritykset pitivät hyvänä toimialasta riippumatta. He kokivat, että kehittämällä toimintaa 

maturiteettimallin mukaisesti yrityksen kilpailukykyä voidaan parantaa. 

Esiselvityshankkeen aikana projektihenkilöstö teki yhteistyötä Oulun Eteläisen osaa-

misstrategian tavoitteisiin liittyvien hankkeiden kanssa. Erityisesti yhteistyötä tehtiin 

Mikroyritysten kasvualusta ja Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla 

–hankkeiden kanssa. Hankkeessa hyödynnettiin myös Rakennustuoteteollisuuden nyky-

tila-analyysi ja kehittämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa ja Keski-Pohjan-

maalla –hankkeessa saatuja kokemuksia.  

Tiedottaminen tieteellisillä foorumeilla on koostunut konferenssiartikkeleista, joita on 

julkaistu tai ehdotettu julkaistavaksi hankkeen aikana yhteensä neljä. 

 Operational Excellence Driven by Process Maturity Reviews: A Case Study of the 

ABB Corporation (IEEM 2015) 

 Company Assessment in Production Management Education Graduate Course in 

Industrial Engineering and Management (SEFI 2016) 

 Rapid Operational Excellence  Analysis With A Maturity Model Tool (TIIM 2016)  

 Operational Excellence Evaluation Model for SMEs and Regional Findings 

(IEEM 2016) 

2.4  Ohjausryhmän toiminta  

Esiselvityshankkeen ohjausryhmässä toimivat professori Pekka Kess ja johtaja Ville 

Isoherranen Oulun yliopistolta, TKI-päällikkö Vesa Martinkauppi Centria-

ammattikorkeakoulusta sekä puheenjohtajana toimitusjohtaja Kaisa Liinamaa Nivalan 

Teollisuuskylä Oy:stä. Ohjausryhmän toimintaan osallistuivat asiantuntijoina 

seutujohtajat Esa Jussila (Matti Puranen toukokuusta 2016 alkaen), Timo Kiema ja Hannu 

Saarinen. Päärahoittajan edustajana toimi Katarina Timisjärvi. Projektihenkilöstö 

osallistui ohjausryhmän kokouksiin. Ohjausryhmän esittelijänä ja sihteerinä toimi 

kehityspäällikkö Eija-Riitta Niinikoski Oulun yliopistolta. 

Ohjausryhmän aktiivinen sitoutuminen edisti hankkeen suunnitelmallista 

toteuttamista. Ohjausryhmän kokouksista ja työpajoista on kerrottu tarkemmin raportin 

kohdassa 2.1.5. Ohjausryhmän arvio hankkeen tavoitteiden saavuttamisesta ja hankkeen 

toteuttamisesta kuvataan raportin kohdassa 3.4.  

http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201601131004.pdf
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2.5  Suunnitteluvaiheessa arvioidut riskit ja niiden toteutuminen 

Hankkeen suunnitteluvaiheessa toteutettiin riskiarviointi, jonka tulokset koottiin 

taulukkoon 1. Riskien lisäksi siinä esiteltiin toimenpiteet riskien toteutumisen 

todennäköisyyden pienentämiseksi. Taulukkoon on lisätty riskejä ja niihin varautumista 

koskeva toteutuma hankkeen ajalta. 

 

Taulukko 1: Riskinarviointi ja toteutuma hankkeen aikana 

Riski Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseksi 

sekä toteutuma hankkeen aikana 

Toimijariskit ja niihin 

varautuminen 

(osaaminen, resursointi, 

hankkeen työmäärä 

arvioitu liian alhaiseksi, 

aikataulu pettää) 

Hyödynnetään organisaation osaamista hankkeen valmistelussa, selvitetään 

resurssitarpeet ennakkoon asiantuntijoiden avulla. Hyödynnetään aiempien 

hankkeiden kokemukset. Aikataulutetaan toimenpiteet ja seurataan 

tehokkaasti. Huolehditaan hankkeessa toimivan henkilöstön 

ammattitaidosta. Tehdään ja hyväksytetään tarvittaessa muutoksia 

hankesuunnitelmaan. Rekrytoidaan tarvittaessa lisähenkilöitä. 

 

Hankkeessa tehty projektitutkijan rekrytointi onnistui hyvin. 

Taloudelliset riskit Valmistellaan hanke parhaalla mahdollisella tiedolla. Muista 

rahoitusosuuksista sovitaan kirjallisesti osarahoittajien kanssa. 

 

Hankkeen osarahoitukset toteutuvat suunnitellusti. 

Organisaation riskit 

hankkeessa yhteistyönä 

toteutettavissa 

toimenpiteissä 

Huolehditaan, että osatoteuttajalla on sama päämäärä. Tästä on huolehdittu 

yhteisen hankesuunnittelun avulla. Suunnitellaan toteutettavat toimenpiteet 

yhteistyönä. Perehdytetään yhteistyökumppanit ja huolehditaan 

tiedottamisesta. 

 

Osatoteuttajien yhteistyö oli toimivaa. 

Hankehenkilöstön 

vaihtumisesta johtuvat 

ongelmat 

Huolehditaan siitä, että työnkulku on jäljitettävissä; mm. ajantasainen 

dokumentointi, versionhallinta ja kokousmuistiot. 

 

Dokumentointi ja projektihallinta ovat onnistuneet. 

Hanke ei etene 

suunnitelman mukaan tai 

ilmenee tehottomuutta 

Huolehditaan, että kaikki projektissa mukana olevat henkilöt sekä 

korkeakouluopiskelijat ovat tietoisia rooleistaan ja tehtävistään. Hanketta 

johdetaan selkeästi ja hankkeen tavoitteiden toteutumista seurataan. 

Sisäinen tiedottaminen, välikatselmukset, ongelmakohtien selvittäminen ja 

tarvittaessa resurssien uudelleensuuntaaminen tehdään yhdessä sovittuja 

periaatteita noudattaen ja suunnitelmallisesti. 

 

Projektisuunnitelman selkeys ja hankkeen ohjausryhmän aktiivinen 

osallistuminen edistivät hankkeen suunnitelmallista toteuttamista.  

Toteuttamiseen liittyvät 

riskit (ostopalvelut ja 

niiden saatavuus, 

tutkimus- ja 

kehittämistoimenpiteiden 

eteneminen) 

Hyödynnetään organisaation osaamista. Varataan riittävästi aikaa eri 

toimenpiteille. Tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden toteutumista 

seurataan ja tehdään tarvittaessa korjaavat toimenpiteet. 

 

Jatkoaika oli tarpeellinen, koska hanke pääsi käytännössä alkamaan 

alkuperäistä suunnitelmaa myöhemmin. Jatkoaika mahdollisti kaikkien 

suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisen.  

Tulosten hyödyntämiseen 

liittyvät riskit (jatkuvuus, 

hanke ei tuota pysyviä 

aluevaikutuksia/ 

hankkeen aikana syntyviä 

tuloksia ei saada 

hyödynnettyä) 

Esiselvityksen aikana otetaan huomioon jatkotoimenpiteiden suunnittelu. 

Tämän esiselvityshankkeen tulosten perusteella päätetään laajemmasta 

toteutuksesta ja valmennusohjelman käynnistämisestä, joka vahvistaa 

yritysten kilpailukykyä.  

 

Osatoteuttajat ja keskeiset yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet 

edistämään esiselvityshankkeen tulosten perusteella suunniteltujen 

jatkotoimenpiteiden toteuttamista yhteistyönä. 
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3 Tulokset 

3.1  Toiminnallista erinomaisuutta arvioiva kypsyysmalli1 

Tuotannollista erinomaisuutta arvioivan mallin rakenne on kolmiulotteinen, jossa on di-

mensiot: kypsyystasot, prosessifaktorit ja ydinprosessit. Malli arvioi yrityksen tilaus-toi-

mitusketjun kolmen tai neljän ydinprosessin kypsyyttä kuuden prosessifaktorin avulla. 

Nämä prosessifaktorit voivat sijoittua viidelle eri tasolle riippuen kunkin prosessin suori-

tuskyvyn kypsyydestä kuten muissakin yleisissä tässä työssä mainituissa prosessikyp-

syysmalleissa. Tuotannollista erinomaisuutta arvioivan malli on 30-soluinen Excel-mat-

riisi (liite 1). 

Mallin kehittämisessä on pyritty hyödyntämään olemassa olevia kypsyysmalleja, joita 

on esitetty tämän työn teoriaosuudessa. Tämän työn taustalla olevat mallit ovat prosessi-

kypsyysmalleja. Eniten vaikutteita malliin on tullut Hammerin ja Fisherin BPMM -mal-

leista. Lisäksi kypsyystasojen määritysten linjauksiin ovat vaikuttaneet CMM ja useat 

muut BPM -mallit. Mallin sisältöön, prosessifaktoreihin sekä niiden tasokohtaisiin mää-

rityksiin on vaikuttanut kypsyysmallit, joita on listattu taulukoon 2.  

 

Taulukko 2. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan mallin prosessifaktorei-

den lähteet. 

Prosessifaktori Lähteet2 

Prosessin tila CMM, Hammer (2007), Harmon (2004), OMG BPMM 

Työntekijöiden taidot  Fisher (2004), Hammer (2007) 

Tiimityöskentely ja tii-
mien integroituminen 

Fisher (2004), Hammer (2007) 

Prosessien hallinta CMM, OMG BPMM, Harmon (2004) 

Prosessien suoritusky-
vyn hallinta 

CMM, OMG BPMM, Harmon (2004), Hammer (2007), 
Fisher (2004) 

Prosessien optimointi CMM, OMG BPMM, Harmon (2004) 

IT -järjestelmät 
Harmon (2004), Fisher (2004), Hammer (2007), OMG 

BPMM 

 

                                                 

 
1 Kärkkäinen, M., Tilaus-toimitusketjun toiminnallista erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin kehittä-

minen ja testaus. Diplomityö. Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta. 2015. 
2 Hammer, M., “The process audit,” Harvard Business Review, vol. 85, pp. 111–123, 2007. Harmon, 

“Evaluating an organization’s business process maturity,” BPTrends 2004, vol. 2, no. 3, 2004. Fisher, D., 

“Getting started on the path to process-driven enterprise optimization,” BPTrends 2005, 2005. Weber, C., 

Curtis, B., and Gardiner, T., Business process maturity model (BPMM) version 1.0, 2008. 
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3.1.1 Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kypsyysmal-

lin prosessifaktorit 

Prosessien kypsyyttä arvioidaan kuuden prosessifaktorin avulla. Kunkin prosessifaktorin 

määritystä on tarkennettu lisäämällä solujen kommentit -kenttään lisätietoa (Kuva 3). 

 

 

Kuva 3. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin prosessifak-

toreille on lisätty tasokohtaiset lisätiedot taulukon kommentit –kenttään. 

Prosessimääritystä arvioiva prosessifaktori tuotannon prosessikehikosta on esitetty ku-

vassa 4 viidessä tasossa. Prosessin kypsyyttä arvioidessa on tärkeä selvittää, miten kysei-

nen prosessi on yrityksessä määritetty. Prosessit, jotka ovat liiketoiminnan ydin, ovat erit-

täin tärkeä määrittää ja dokumentoida. Prosessien määrittämisellä vastataan proses-

sinäkökulmasta kysymyksiin mm. kuka, mitä, missä, milloin ja miksi. Määritykset pitää 

selkeästi dokumentoida ja päivittää aina, kun se on tarpeellista. Alla olevassa listauksessa 

on esitetty, mitä määrittämisen tilaa arvioidessa olisi hyvä ottaa huomioon. 

• Mitä vaiheita (alaprosesseja tai toimintoja) prosessissa on? 

• Ketkä ovat prosessin sisäiset ja ulkoiset asiakkaat? 

• Onko kyseistä prosessia määritetty ja dokumentoitu? 

• Mitä taitoja prosessin suorittamiseen tarvitaan? 

• Onko työtehtäviin tehty työnkuvaukset? 

• Miten prosessi integroituu muihin ydinprosesseihin? 

 

 
Kuva 4. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin prosessimää-

ritystä arvioiva faktori viidessä tasossa. 
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Prosessin työntekijöiden taitoja arvioiva prosessifaktori tuotannon prosessikehikosta 

on esitetty kuvassa 5.  

Prosessin työntekijöiden taitoja arvioitaessa huomio on työntekijöiden taitojen laaja-

alaisuudessa. Prosessien kypsyessä myös työntekijöiden taidot monipuolistuvat, he tun-

tevat prosessinsa ja tietävät työnsä merkityksen yrityksen tilaus-toimitusketjussa. Työn-

tekijöiden taitojen monipuolistuminen vaatii organisaatiolta selkeitä prosessimäärityksiä, 

jolloin työtehtäviin on olemassa työnkuvaukset.  

 
Kuva 5. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin prosessin 

työntekijöiden taitoja ja kykyä parantaa prosessin suorituskykyä arvioiva faktori viidessä 

tasossa. 

 

Yrityksen on myös tehtävä työntekijöiden osaamisesta kartoituksia ja koulutettava 

työntekijöitään laaja-alaiseen osaamiseen. Kypsässä prosessissa työntekijät kykenevät 

parantamaan prosessiensa suorituskykyä havaitsemalla prosessien vialliset vaiheet ja rat-

kaisemalla suorituskykyyn liittyviä ongelmia. Alla olevan listauksessa on esitetty, mitä 

prosessien työntekijöiden taitoja arvioidessa on hyvä kysyä: 

• Kuinka hyvin työntekijät tuntevat oman prosessinsa? 

• Kuinka laajasti työntekijät hallitsevat oman prosessinsa työtehtävät?  

• Kuinka hyvin he hallitsevat muita ydinprosessinsa työtehtäviä? 

• Kuinka hyvin työntekijät kykenevät parantamaan prosessinsa suorituskykyä? 

• Onko osaamiseen kiinnitetty huomiota organisaatiossa? Osaamiskartoitukset? 

• Onko laadittu työnkuvia ja työohjeita? 

• Osaavatko työntekijät käyttää prosessin parantamiseen liittyviä työkaluja? 

 

Prosessin johtamista tai hallintaa arvioiva prosessifaktori tuotannon prosessikehikosta 

on esitetty kuvassa 6. Prosessien johtamisen faktorissa arvioidaan sitä, kuka vastaa tai 

omistaa prosessin ja miten tämä prosessinomistaja kykenee johtamaan prosessia. Lisäksi 

millaiset taidot prosessiomistajalla on parantaa prosessin suorituskykyä ja osaako hän 

käyttää prosessin parantamiseen tarvittavia tekniikoita. Prosessijohtamista arvioidessa 

voidaan kysyä seuraavia kysymyksiä: 

• Miten/millä tyylillä prosessia johdetaan?  

• Ymmärtävätkö johtaja(t) prosessin suorituskyvyn parantamiseen liittyvät seikat? 

• Miten hyvin prosesseista vastaavat osaavat käyttää prosessin hallintaan; paranta-

miseen /ennustettavuuteen /luotettavuuteen liittyviä tekniikoita? 
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Kuva 6. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin prosessin joh-

tamista arvioiva faktori viidessä tasossa. 

 

Prosessin suorituskyvyn mittaamista arvioiva prosessifaktori tuotannon prosessikehi-

kosta on esitetty kuvassa 7. 

 

 
Kuva 7. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin prosessin suo-

rituskyvyn mittaamista arvioiva faktori viidessä tasossa. 

 

Prosessin suorituskykyä arvioidessa tarkastellaan prosessien suorituskyvyn mittauk-

seen liittyviä seikkoja. Suorituskyvyn mittaamisen perusedellytyksenä on prosessimääri-

tys. Ilman selkeää prosessimääritystä on vaikea mitata prosessin suorituskykyä. Epäkyp-

sässä organisaatiossa/prosessissa prosesseja ei määritetä eikä myöskään prosesseilla ole 

mittaristoja. Epäkypsää prosessia ei mitata lainkaan tai sitä mitataan yrityksen tunnuslu-

kujen tai perusmittaristojen avulla, jotka eivät suoraan mittaa prosessin suorituskykyä. 

Alla olevia kysymyksiä voidaan kysyä arvioidessa yrityksen prosessien suorituskyvyn 

mittausta. 

• Onko prosesseihin määritetty mittaristoja? Ovatko ne prosessien suorituskykyä 

arvioivia mittaristoja? 

• Ovatko mittaristot asiakasvaatimusten ja yritysten strategian sekä tavoitteiden 

mukaiset? 

• Kerätäänkö mittaustietoja ja analysoidaanko niitä? Tilastollisesti? 

 

Prosessin optimointia arvioiva prosessifaktori tuotannon prosessikehikosta on esitetty 

kuvassa 8.  
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Kuva 8. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin prosessin op-

timointia arvioiva faktori viidessä tasossa. 

 

Prosessin optimointia arvioidessa tarkastellaan mitä organisaatio tekee mittaustie-

doilla. Optimoidaanko prosessia mittaustietojen perusteella vai onko optimointi vain sa-

tunnaista. Alla olevat kysymykset avaavat optimoinnin arviointia.  

• Mitä kerätyllä mittaustiedoilla tehdään?  

• Optimoidaanko prosessia mittaustietojen perusteella vai onko optimointi vain ta-

pauskohtaista esimerkiksi kriisin yhteydessä? 

• Optimoidaanko kaikkia prosesseja? Optimoidaanko muihin ydinprosesseihin in-

tegroituneita prosesseja? 

• Suunnitellaanko/optimoidaanko prosesseja sopimaan yhteen yrityksen IT-

järjestelmän kanssa?  

 

Lisäksi malli arvioi yrityksen tiedonkulun sujuvuutta, luotettavuutta ja reaaliaikai-

suutta. Prosessin IT-järjestelmän rakennetta sekä tiedonsiirtoa arvioiva prosessifaktori 

tuotannon prosessikehikosta on esitetty kuvassa 9. IT-järjestelmiä arvioidessa huomioi-

daan se, miten tieto siirtyy osastolta toisella ja kuinka luotettavaa se on sekä millainen on 

yrityksen IT-järjestelmärakenne. Alla olevia kysymyksiä voidaan kysyä arvioidessa tie-

donsiirtoa ja IT-järjestelmiä. 

• Miten tieto siirtyy osastolta toiselle? 

• Onko tieto reaaliaikaista ja luotettavaa?  

• Millaiset ovat yrityksen IT-järjestelmät? Ovatko järjestelmät eristyksissä muista 

osastoista? Onko se sirpaleinen vai onko osastoilla yhteiset järjestelmät? 

• Onko yrityksellä ja sen kumppaneilla yhteisiä tiedonsiirtojärjestelmiä? 

 

 
Kuva 9. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin prosessin tie-

donsiirtoa ja IT-järjestelmiä arvioiva faktori viidessä tasossa. 
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3.1.2 Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kypsyysmal-

lin tasomääritykset 

Kypsyysmallin tasojen linjauksista voidaan esitellä seuraavan mukaisesti:  

Tasolla 1. prosessien määrittäminen on vähäistä ja prosessit on erillään toisistaan. Pro-

sesseja johdetaan yksilöllisillä tyyleillä eikä erityisiä hallintatekniikoita ole käytössä. Pro-

sessituotosten ennustettavuus on tällöin heikkoa. Prosessien suorituskyvystä ei kerätä 

mittaustietoja eikä niitä analysoida. Osastojen välistä tiimityöskentelyä ei ole eikä yrityk-

sessä ole tiimityöskentelyä tukevaa kulttuuria. Tätä tasoa kutsutaan mallissa ad hoc ja 

eristyksissä olevan prosessin tasoksi. 

Tasolla 2. prosessien määritystä on jo jonkin verran mutta prosessimäärityksiä ei do-

kumentoida. Prosessien toiminnallinen integroituminen lisääntyy, jota projektikohtainen 

tiimityöskentely tukee. Prosesseista vastaavat johtajat osaavat käyttää joitain prosessien 

hallintaan liittyviä tekniikoita, mutta ei välttämättä parhaimpia. Johtajat pyrkivät luomaan 

stabiilia työympäristöä, jotta prosessien tehokkuus ja luotettavuus parantuisi. Prosesseille 

on määritetty perusmittaristoja, joilla ei varsinaisesti pystytä arvioimaan prosessin suori-

tuskykyä. Tasoa 2 kutsutaan mallissa määritetyksi ja toiminnallisesti integroituvaksi ta-

soksi.  

Siirtyessä tasolle 3 prosessimääritys on lisääntynyt niin, että valtaosa yrityksen proses-

seista on jo määritetty ja dokumentoitu. Prosesseille on myös määritetty prosessikohtaisia 

suorituskykyä mittaavia mittaristoja.  Nämä mittaristot ovat johdettu asiakasvaatimuk-

sista. Mittaustietoja kerätään ja analysoidaan. Prosessien toiminnallinen integroituminen 

muihin osastoihin on vahvaa. Vahva tiimityöskentelyn kulttuuri tukee prosessien integ-

roitumista. Yritys kouluttaa työntekijöitään tiimityöskentelyyn. Prosesseilla on jo selke-

ästi prosessiomistaja. Muodollinen prosessijohtaja asettaa prosessin prioriteetit. Prosessi-

johtaja osaa käyttää tarvittavia prosessinsuorituskyvyn parantamiseen liittyviä teknii-

koita, jopa joitain parhaimpia tekniikoita. Harmon3 (2004) on esittänyt kolmannen tason 

prosessijohtamisen kuvan 10 mukaisesti. Tiedonsiirto tasolla 3. ydinprosessien välillä on 

jo saumatonta. Ydinprosesseilla on jo yhteinen tiedonsiirtojärjestelmä (esim. ERP). Tätä 

tasoa onkin kuvattu mallissa hallitun ja prosessikeskeisyyden tasoksi. 

 
Kuva 10. Prosessijohtamisen tila kolmannella kypsyystasolla. Muokattu lähteestä Har-

mon (2004). 

                                                 

 
3 Harmon, “Evaluating an organization’s business process maturity,” BPTrends 2004, vol. 2, no. 3, 2004. 
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Täydellisen prosessimäärityksen myötä prosesseja aletaan standardoida. Tällöin myös 

prosessien johtamiseen on yrityksessä omat standardit. Osastojen toiminnalliset integraa-

tiot ovat vahvoja, joita tukee vahva tiimityöskentelykulttuuri sekä prosesseja tukevat IT -

järjestelmät. Tiimityöskentelystä on tullut normaalia käytäntöä johtajien ja työntekijöiden 

keskuudessa. Prosessiomistajuus ja prosessien hallinta on tiimien vastuulla. Prosessivas-

taavat osaavat käyttää parhaimpia tekniikoita suorituskyvyn parantamiseen. Yritys opti-

moi prosessejaan tilaus-toimitusketjun näkökulmasta. Prosessien optimoinnissa käyte-

tään esimerkiksi SCOR ja LEAN -menetelmiä. Tiimit vastaavat prosessin suorituskyvyn 

mittaamisesta ja optimoinnista. Prosessin suorituskykyä mitataan vertikaalisesti integroi-

tuneilla mittareilla, jotka ovat johdettu yrityksen strategisista tavoitteista. Prosessien mit-

taristot, IT -järjestelmät ja henkilöstöresurssi ovat prosessien kanssa linjassa. Tason 4 pro-

sessijohtamisen tila Harmon (2004) mukaan on esitetty kuvassa 11.  

 
Kuva 11. Prosessien johtaminen tilaus-toimitusketjun näkökulmasta kypsyystasolla 4.  

 

Prosessien mittaristot, IT -järjestelmät sekä henkilöstöresurssit ovat yrityksen strate-

gian ja tavoitteiden mukaiset sekä ovat linjassa prosessien kanssa. Kuva muokattu läh-

teestä Harmon (2004). 

Kypsyystasolla 4. Prosessien mittausdataa kerätään ja analysoidaan tilastollisesti. Kyp-

sässä neljännen tason organisaatiossa on alettu kouluttamaan työntekijöitään Six Sigma -

työkalun käyttöön. Neljättä tasoa kutsutaan mallissa optimoinnin ja standardiprosessivir-

ran tasoksi.  

Kaikkein korkein taso saavutetaan, kun kaikki neljä aiempaa tasoa on täyttynyt ja yritys 

pyrkii jatkuvan parantamisen tilaan. Tällöin prosessien suorituskyvyn tarkkailu ja opti-

mointia on rutiininomaista. Tällöin prosessien suorituskyvyn analysointi on tilastollista, 

jossa käytetään Six Sigma -menetelmää. Lisäksi yritys määrittää kumppaniensa prosessit 

ja pyrkii parantamaan myös niitä. Näille kahdensuuntaisille prosesseille on määritetty 

omat mittaristot, jotka on johdettu yritysten välisistä tavoitteista. Prosessitiimi on vas-

tuussa näiden prosessien suorituskyvyn mittaamisesta ja optimoinnista. Prosessitiimeissä 

on mukana myös yrityksen kumppanien edustus. Yksilöllisistä johtamistyyleistä on siir-

rytty prosessijohtamiseen. Yrityksen organisaatiorakenne on muuttunut funktionaalisesta 

organisaatiosta horisontaaliseksi prosessiorganisaatioksi. Tätä viidettä ja korkeinta tasoa 

kuvataan mallissa nimellä jatkuvan parantamisen tilaksi ja älykkäästi toimivaksi verkos-

toksi. 



17 

 

Arviointikehikon jokaiselle tasolle on määritetty kypsyydentasosta riippuva piste-

määrä. Pisteytyksellä haettiin malliin tarvittavaa herkkyyttä arviomaan ja erottelemaan 

yritysten erinomaisuutta tarkemmin kuin pelkän viiden tason avulla. Pisteytys perustuu 

logaritmiseen keskiarvoon. Pisteytystaulukon keskiarvot (Taulukko 3) ovat pyöritettyjä 

lukuja. 

 

Taulukko 3. Tuotannollisen toiminnan eriomaisuutta arvioivan kypsyysmallin tasojen pis-

teytykset. 

 
 

Määritetystä tasosta yritys saa taulukon mukaisten pisteiden lisäksi kaikkien edeltävien 

tasojen pisteet sekä seuraavan tason osapisteet. 

 

Kuva 12. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin käyttö ja pis-

teytykset. Osapisteille löytyy kunkin tasomäärityssolun alla olevasta rivistä alasvetova-

likko. Valitun tason alasvetovalikko löytyy oikeasta laidasta, valittu taso -sarakkeelta. 

 

Prosessifaktorille määritetty taso valitaan kehikon oikealta laidalta Valittu taso- sarak-

keelta alasvetovalikosta. Valittu taso on ylin taso kultakin prosessifaktorilta, mikä on 100 

%:sti toteutunut (Kuva 12).  

Osapisteiden määritystä varten arviointikehikkoon on laadittu alasvetovalikko kunkin 

solun kohdalle, mistä voidaan valita 25 %, 50 % tai 75 % sitä mukaan, kuinka paljon 

tason vaatimuksista on täyttynyt (Kuva 12). Osapisteitä voi saada ylemmistä tasoista sen 

mukaan, miten seuraavan tason kehittyminen on edennyt. On hyvä muistaa, että kypsyys-

mallien perusideana on se, että seuraavalle tasolle pääsee vasta, kun edeltävä taso on täy-

tetty 100 %:sti. 
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Yhteen lasketut pisteet määritetystä tasosta ja saaduista osapisteistä näkyvät Pisteet-

sarakkeella. Koko kehikon pistemäärät näkyvät kehikon alareunassa. Jokaiseen matriisin 

soluun on kirjoitettu kommentit-kenttään lisätietoa kunkin tason prosessifaktorin määri-

telmästä. Tämä lisätieto koettiin testausvaiheessa tärkeäksi (Kuva 12). 

Tilaus-toimitusketjua arvioitaessa hankinnan, myynnin ja tuotannon arviointikehikot 

löytyvät tiedoston välilehdiltä. Jokaiselle näille ydinprosesseille kehikon rakenne ja pro-

sessifaktorikohtaiset tasomääritykset ovat samat, mutta lisätietokentissä on prosessikoh-

taista lisätietoa. Version 1.0 ja 2.1 ydinprosessit löytyvät eri välilehdiltä (Kuva 13). 

 

 
Kuva 13. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin ydinpro-

sessit löytyvät välilehdiltä. 

 

Yhteenveto-välilehdestä löytyy kaikkien ydinprosessialueiden tulokset ja yhteenveto-

taulukko sekä grafiikat (Kuva 14). 
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Kuva 14. Yhteenveto ydinprosessien kypsyystuloksista löytyy kehikon Yhteenveto-väli-

lehdestä. 
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3.2  Luotettava ja vertailtava tieto 

Hankkeessa suoritettiin 30 tuotannollisen yrityksen kypsyysasteen arviointi. Yritysten 

toimintaa arvioitiin hankinta-, myynti- ja tuotantoprosessien näkökulmasta. Tutkituista 

yrityksistä 27:llä oli tunnistettavissa hankintaprosessi ja 26:lla myyntiprosessi. 

Tuotantoprosessi oli tunnistettavissa kaikilla tutkituilla yrityksillä. Tutkittuja 

prosessifaktoreita olivat prosessin tila, työntekijöiden taidot, prosessinjohtaminen 

ja -hallinta, prosessin suorituskyvyn mittaaminen, prosessin optimointi sekä IT-

järjestelmät ja tiedonsiirto. Suoritettujen haastattelujen tuloksia analysoitiin tilastollisesti 

Minitab-ohjelmaa hyödyntäen. Tarkemmat tulokset esitellään liitteessä 4. 

Tutkimuksessa havaittiin, että yritysten hankinta-, myynti- ja tuotantoprosessien 

johtaminen on yllättävän kypsymättömällä tasolla. Myyntiprosessit olivat keskimäärin 

hivenen kahta muuta tutkittua prosessia alemmalla tasolla, mutta suuren hajonnan vuoksi 

tilastollisesti merkittävää eroa prosessien välillä ei ollut havaittavissa. Prosessien 

kypsyystasot asettuivat välille 2,2-2,4. Kypsyystasot prosesseittain yritysten määrällä 

mitattuna on esitetty seuraavassa kuviossa (Kuva 15). 

 

 
 

Kuva 15. Tuotanto-, myynti- ja hankintaprosessien kypsyydet histogrammijakaumana. 

Pylvään korkeus kuvaa kyseisellä kypsyystasolla olevien yritysten määrää. 

 

Arvioitaessa yritystä kokonaisuutena kaikkien kolmen prosessin kypsyyden 

keskiarvolla, ainoastaan viisi ylsi keskimäärin kypsyystasolle 3 ja näistäkin yhdellä 

arvioitiin ainoastaan tuotantoprosessin kypsyystaso. Vastaavasti kuuden yrityksen 

kypsyystaso jäi kokonaisuutena arvioituna alle tason 2.  

IT-järjestelmät ja tiedonsiirto olivat yrityksissä keskimäärin korkeimmalla tasolla, 

mutta toisaalta myös hajonta yritysten välillä oli suurta. Prosessin suorituskyvyn 

mittaamisessa yrityksissä näyttäisi olevan hieman muita faktoritekijöitä enemmän 

kehitettävää. Vastaavasti työntekijöiden taidot olivat tutkituista faktoreista yleisesti 

korkeimmalla tasolla. Yksittäisistä prosessifaktoreista keskimäärin parhaimman 

kypsyystason sai hankinnan IT-järjestelmät ja tiedonsiirto (2,7) ja heikoimman 

myyntiprosessin optimointi (2,0). 
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3.3  Valmennusohjelman suunnitelma 

Tuotannollisen toiminnan erinomaisuuden kypsyysmallissa tarkastellaan kolmea 

prosessia: tuotanto, hankinta ja myynti. Kerätyn ja analysoidun tiedon perusteella valittiin 

valmennusohjelman suunnitelman sisältökokonaisuudeksi myynti. Tulosten perusteella 

valmennusohjelmaa tarvitaan kehitysaskeleisiin, joilla päästään kypsyystasolta 1 (ad hoc) 

tasolle 2 (määritetty) ja edelleen tasolle 3 (hallittu). Tasot 4 ja 5 (optimoitu ja jatkuva 

parantaminen) jätettiin tämän valmennusohjelmasuunnitelman ulkopuolelle. Niiden 

määrittely on ajankohtainen sen jälkeen, kun tasoja 1-3 koskeva valmennusohjelma on 

toteutettu.  

Kypsyystasolta toiselle siirtymistä edistävät osaamistavoitteet määritettiin kunkin 

prosessifaktorin osalta. Osaamistavoitteet koottiin erilliseen dokumenttiin (liite 2). 

Osaamistavoitteet koostettiin enintään neljäksi teemaksi ja niiden osioiksi, enintään 

kolme osiota teemaa kohti. Osioiden toteutus koostuu opittavasta sisällöstä ja sen 

toteutusideoista. Valmennusohjelman suunnitelman perusmalli on esitetty kuvassa 16. 

 

 
Kuva 16. Valmennusohjelman suunnitelman perusmalli. 

 

Myynnin sparraus -valmennusohjelman teemoiksi hahmottuivat 1) Myynnin prosessit, 

2) Kustannusrakenne, tuotannon ja myynnin yhteys, 3) Myynnin tavoitteet ja mittarit, 

seuranta ja kehittäminen sekä 4) Asiakkuuksien hallinta ja asiakaspalaute. Kunkin teeman 

osiot ja opittava sisältö on koottu alla olevaan taulukkoon (Taulukko 4). 

Valmennusohjelman ensisijaiseksi kohderyhmäksi valittiin kehittämis- ja neuvontaor-

ganisaatioiden työntekijät, yrityskehittäjät, koska heidän kauttaan arvioidaan saavutetta-

van mahdollisimman laaja yritysjoukko. Valmennusohjelman toteutusidean mukaan yri-

tyskehittäjällä on vähintään yksi case-yritys, jonka kanssa hän työskentelee valmennus-

ohjelman aikana.  

Esiselvityshankkeen tuloksena kehitetty valmennusohjelman perusmalli voidaan to-

teuttaa myöhemmin myös tuotannon ja hankinnan osalta. Tulosten perusteella ensisijai-

sesti toteutettavaksi valittu Myynnin sparraus -valmennusohjelma yrityskehittäjille antaa 

välineet yritysneuvontaan ja on realistinen toteuttaa. Valmennusohjelmaan osallistuvat 

testaavat oppimaansa asiakasyritystensä kanssa. 
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Taulukko 4. Myynnin sparraus –valmennusohjelman teemojen sisältämät osiot ja opittava 

sisältö. 

 
 

Valmennusohjelman yksityiskohtainen toteutus aikatauluineen suunnitellaan jatko-

hankkeessa. Valmennusohjelman perusmallin tekemisen yhteydessä koottiin toiveita ja 

ideoita toteutusta varten. Ideoissa painottuivat seuraavat: 

• Opinnolliset vierailut yrityksissä (pohjustus etukäteen, oppimiskeskustelu vierai-

lun jälkeen) 

• Kunkin osion yleisjakso yrityskehittäjille 

• Asiantuntijaluennot ja -puheenvuorot 

• Malliesimerkkejä, vaihtoehtoisia toteutuksia 

• Kokemuksista oppimista 

• Harjoituksia yhdessä ratkaistavaksi 

• Itseopiskelu vinkatun aineiston pohjalta (webinaarit, slide share jne.) 

TEEMA OSIO Opittava sisältö

Asiakasanalyysi ja asiakkaan 

ymmärtäminen

Asiakkaan tarve, asiakkaan asiakkaan tarve 

Asiakkaiden ryhmittely (mm. ostovolyymi, käytetyt resurssit sekä 

olemassa olevat, potentiaaliset)

Strategisten asiakkaiden priorisointi

Asiakkaan tilanteen seuraaminen osana myyntityötä (hiljainen tieto)

Asiakasrekisteri

Asiakkuuksien hallinta (CRM)

Sopiva työkalu/ järjestelmä

Asiakasrekisteri kehittämisen välineenä

Asiakaspalaute

Palautteen kerääminen ja hyödyntämien, käytännöt ja työkalut

Reklamaatioiden käsittely

Asiakaspalaute vahvuuksien kehittämisessä

Myynti yrityksen tavoitteen 

saavuttamisessa

Kysyntään vastaaminen

Heikkojen signaalien tuominen kentältä

Myyjien kokemustiedon saaminen tuotantoon ja tuotekehitykseen

Myynnin mittarit ja seuranta

Myynnin tavoitteet 

Mittaamisen merkitys ja mittarien asettaminen (mm. asiakas- ja 

tuotekohtainen)

Tiedon kerääminen ja seuranta 

Sopiva järjestelmä

Myyjien rekrytointi ja myynnin 

johtaminen

Hyvän myyjän tuntomerkit ja luontaisten ominaisuuksien 

kehittäminen

Myytävän tuotteen ymmärtäminen = edellytys asiakkaan ongelman 

ratkaisemiseen

Myyjän tavoitteiden, valtuuksien ja korvauksen määrittely

Myynnin johtaminen pienessä yrityksessä

Myynnin ja tuotannon suunnittelu

Kustannusrakenne

Hinnoittelu

SOP, Sales and Operations Planning

Tuotteen vai kapasiteetin myynti

Myynnin prosessien yhteys muihin prosesseihin

Kustannusrakennetyypit

Kustannusrakenteen vaikutus hinnoitteluun

Hinnoittelumallit

Dynaaminen hinnoittelu

Kampanjat

Myynnin prosessit 

Kustannusrakenne, tuotannon ja 

myynnin yhteys

Myynnin tavoitteet ja mittarit, 

seuranta ja kehittäminen

Asiakkuuksien hallinta ja 

asiakaspalaute

Prosessit

Prosessin käsite ja prosessiajattelu

Prosessin kuvaus

Prosessi myynnin ja tehokkuuden lisääjänä

Kehitystekniikat

Ongelmanratkaisumalli PDCA

Jatkuva kehittäminen (Kaizen)

Lean-ajattelu (virtaus)

Uudelleen suunnittelu

Radikaali muutos toimintatapoihin (Step Change)

Kapeikkoajattelu (LEAN-TOC)
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• Yrityskehittäjän case-yritys (1-2), jossa tehdään kehittämisprosessi valmennuksen 

aikana 

• Ulkopuolinen valmentaja yrityskehittäjän mentorina 

• Lähiopetus pääsääntöisesti noin kolmen tunnin kokonaisuuksina 

• Valmennusryhmän benchmarking-matka Suomessa (2 pv) 

3.4  Tulosten arviointi 

PK-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen osalta voidaan yhteenvetona todeta, 

että luotettavan kypsyystason määrittely edellyttää melko yksiselitteistä mittaristoa ja 

osaamista maturiteettimatriisityökalun käyttäjältä. Yritysten itsearvioinneissa oli 

havaittavissa, että henkilöiden tapa käsittää asioita poikkeaa toisistaan melko paljon. 

Joissakin yrityksissä oman toiminnan tasoa arvioitiin alhaisemmaksi kuin ulkopuolisen 

arvioitsijan käsityksen mukaan olisi ollut aihetta. Näiltä osin tutkimustuloksia ei voida 

pitää täysin objektiivisina.  

Hankkeessa saatiin arvokasta tietoa alueen yritysten tilasta suhteessa toisiinsa. 

Hankkeessa saatiin kerättyä myös hyvä pohja-aineisto tuleville kypsyystasoanalyyseille, 

johon myöhemmin analysoitavien yritysten tuloksia voidaan verrata. Nyt kerätty aineisto 

mahdollistaa myös tutkittujen yritysten kehittymisen seurannan esimerkiksi yrityksen 

käynnistämien kehitystoimenpiteiden vaikutusten arvioimiseksi. 

Esiselvityshankkeen lyhyen aikavälin vaikutusten osalta voidaan todeta, että tietoisuus 

alueen tuotannollisen toiminnan johtamisen nykytilasta on selkeytynyt otannassa mukana 

olleiden yritysten tulosten analysoinnin avulla. Valmennustarpeista keskeisimmäksi nousi 

myynnin osa-alue. Esiselvitysvaiheessa mukana olleet yritykset ovat saaneet tiedon oman 

organisaationsa tuotannollisen toiminnan johtamisen nykytilasta ja kehittämistarpeista. 

Vaikutukset riippuvat yrityksen päätöksistä. Muutamat yritykset käynnistivät 

kehittämishankkeita saamansa tiedon pohjalta.  

Esiselvityshankkeen aikana ammattikorkeakoulun aikuisopiskelijaryhmän ja 

yliopiston tuotantotalouden opiskelijaryhmän tietoisuus tuotannollisen toiminnan 

yrityksistä kasvoi. Centria-ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston opetustarjontaa 

vahvistetaan sisällyttämällä konkreettinen yritysyhteistyötä koskeva opintojakso 

koulutusohjelmaan. 

Esiselvityshankkeen pitkän aikavälin vaikutuksia voidaan arvioida osana laajempaa 

jatkohanketta. 

Ohjausryhmän käymässä arviointikeskustelussa (19.5.2016) todettiin, että TUTOES-

hanke on ollut hyvä kokonaisuus, jossa esiselvityshankkeeksi on saatu aikaan paljon 

tuloksia. Hankkeen tavoitteet on ohjausryhmän mukaan saavutettu erinomaisesti. 

Tulokset lisäävät tietoa ja ymmärrystä alueen yritystoiminnasta sellaisella tavalla, jota ei 

koskaan aikaisemmin ole ollut käytössä. Ohjausryhmä pitää erittäin tärkeänä, että 

esiselvityshankkeen tuloksia sovelletaan ja testataan laajemmassa kokonaisuudessa, 

valmennetaan mallin käyttöä, laajennetaan analysoitavien yritysten määrää ja edistetään 

tuotannollisen toiminnan johtamista tarkoituksena vahvistaa alueen elinvoimaisuutta. 

Ohjausryhmä piti myös erinomaisena tutkimus- ja kehittämistoiminnan kytkemistä 

uudella tavalla opetukseen. Konkreettinen yhteistyö ammattikorkeakoulun ja yliopiston 

tutkimuksen ja opetuksen kesken nähtiin hyvänä alkuna laajemmallekin yhdessä 

toimimiselle. 
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4 Jatkotoimenpiteet 

Esiselvityshankkeen tuloksena  

 valmistui tuotannollisen toiminnan erinomaisuuden kypsyysmalli ja sitä 

hyödyntävä työkalu, 

 saatiin uutta, luotettavaa ja vertailtavaa tietoa alueen pk-yritysten tuotannollisen 

toiminnan johtamisen nykytilasta ja kehittämistarpeista, 

 laadittiin kehittymistä tukevan valmennusohjelman perusmalli yrityskehittäjille ja 

myynnin sparrausvalmennuksen sisältö- ja toteutussuunnitelma, 

 vahvistettiin yritysten sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden välistä 

yhteistyötä opiskelijatöiden sekä erillisten kehittämishankkeiden kautta. 

Hankesuunnitelman mukaisesti esiselvityshankkeen toimenpiteenä on arvioitu laajem-

man hankekokonaisuuden tarpeellisuutta ja todettu sen merkityksellisyys. Esiselvitysvai-

heessa mukana olleet yritykset pitivät kypsyysmallia ja sen työkalua erittäin hyödyllisenä 

ja toivoivat sen edelleen kehittämistä.  

Jatkohankkeen aikana on tarkoitus laajentaa vertailutietoa pk-yritysten tilanteesta, to-

teuttaa suunniteltu valmennusohjelma, toteuttaa yrityksistä saatavien kehittämistarpeiden 

mukaisia TKI-hankkeita sekä ottaa kypsyysmalli ja siihen liittyvä työkalu osaksi Centria-

ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston tuotantotalouden opetusta. Kuvaan 17 on 

koottu esiselvityshankkeen tulokset ja jatkotoimenpiteet. 

 

 
 

Kuva 17. TUTOES-esiselvityshankkeen tulokset ja jatkotoimet. 

4.1  Tuotannollisen toiminnan erinomaisuuden kehittäminen 

(TUTOEX) 

Tuotannollisen toiminnan erinomaisuuden kehittäminen (TUTOEX) sisältää 

valmennusohjelman eli yritysrajapinnassa toimivien tietotaidon syventämisen, 

vertailutiedon lisäämisen kehitettyä mallia käyttäen sekä kehittämistyön yritysten kanssa. 

Alustava suunnitelma jatkotyön hankkeistamiseksi sisältää ajatuksen 

valmennusohjelman toteuttamisesta Euroopan unionin sosiaalirahaston hankkeena. 

Kypsyysmallin ja sen työkalun käyttöönotto yritysneuvonnassa, vertailutiedon 
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lisääminen, työkalun edelleen kehittäminen yhteistyössä yritysrajapinnassa toimivien 

kanssa sekä kehittämishankkeet yritysten kanssa on tarkoitus alustavan suunnitelman 

mukaan toteuttaa Euroopan unionin rakennerahastohankkeena.  

4.1.1  Osio 1: Valmennusohjelma 

Esiselvityshankkeen aikana kehitetty valmennusohjelman perusmalli sekä myynnin spar-

rausohjelman sisältösuunnitelma ovat toteuttamiskelpoisia esimerkiksi rakennerahasto-

hankkeena tai laajemman hankkeen osana. Esiselvityshankkeessa mukana olleet tahot 

ovat sitoutuneet valmennusohjelman toteuttamiseen. 

Tulosten perusteella ensisijaisesti toteutettavaksi valittu Myynnin sparraus -valmen-

nusohjelma yrityskehittäjille antaa välineet yritysneuvontaan ja on realistinen toteuttaa. 

Valmennusohjelmaan osallistuvat testaavat oppimaansa asiakasyritystensä kanssa. Val-

mennusohjelman perusmallin mukainen koulutus voidaan suunnitella ja toteuttaa myö-

hemmin myös tuotannon ja hankinnan osalta. 

Valmennusohjelman onnistumisen edellytyksenä on yrityskehittäjien henkilökohtainen 

sitoutuminen samoin kuin heidän asiakasyritystensä osallistuminen. Valmennusohjelman 

toteuttamisen kannalta ryhmän koko voisi olla 10-12 osallistujaa. Alustavan suunnitel-

man mukaan Myynnin sparraus -valmennusohjelma toteutetaan kalenterivuoden aikana 

lähijaksoina, itseopiskeluna, ohjattuina yritysvierailuina ja yrityscasena. Valmennukseen 

sisältyy myös benchmarking-matka. 

4.1.2  Osio 2: Vertailutiedon lisääminen kehitettyä mallia käyttäen 

Esiselvityshankkeen jatkoksi tarvitaan tuki kypsyysmallin ja sen työkalun käyttöönotolle 

yritysneuvonnassa, jotta saadaan lisää tutkittua, vertailtavaa tietoa yritysten tilanteesta ja 

kehittämistarpeista. Jatkotyöhön sisältyy myös työkalun ja tietokannan edelleen 

kehittäminen yhteistyössä yritysrajapinnassa toimivien kanssa.  

Esiselvityshankkeessa saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että laajemman yri-

tysjoukon kartoittaminen on mahdollista kohtuullisella työllä. Opiskelijoita on mahdol-

lista hyödyntää yritysjoukon kartoittamisessa ja näin tarjota heille mahdollisuus tutustua 

erilaisten yritysten toimintamalleihin.  

Kypsyysmallityökalun käyttäminen edellyttää ymmärrystä tuotannollisen yrityksen 

toiminnasta, joten ainakin ensimmäisten yrityskartoitusten suorittaminen kannattaa suo-

rittaa kokeneemman kartoittajan tukemana. Centria-ammattikorkeakoulussa vertailutie-

don keräämistä on tarkoitus jatkaa Tuotannon johtaminen -opintojakson aikana. 

Työkalun avulla vertailutietoa on mahdollista kerätä myös oppilaitoksen, tutkimuslai-

toksen tai kehitysorganisaation henkilöstön toimesta. Tässä hankkeessa kehitettyä Excel-

työkalua on kuitenkin luultavasti tarpeen kehittää käyttöliittymältään paremmaksi ja tie-

tokantapohjaiseksi ennen käytön laajentamista. Tavoitteena on, että kypsyysmalliin poh-

jautuva työkalu olisi yrityskehittäjien jatkuvassa käytössä. 

4.1.3  Osio 3: Kehittämistyö yritysten kanssa 

TUTOEX-jatkohankkeessa kehittämistyö yritysten kanssa pohjautuu yrityksistä tehtä-

vään arviointiin. Kypsyysmallityökalun avulla saatavan tiedon pohjalta käynnistetään yri-

tysten kanssa sovittavia kehittämishankkeita. Ne voidaan toteuttaa erillisinä yksittäisinä 

hankkeina tai ryhmähankkeina. Kehittämisaiheita voidaan antaa sovittaessa opiskelijatöi-

den aiheeksi ammattikorkeakoulun ja yliopiston lopputöitä varten. TUTOEX-



26 

 

jatkohankkeessa varaudutaan edistämään analysoidun tiedon pohjalta nousevia yhteisiä 

teemoja yritysten kanssa tehtävässä kehittämistyössä. 

4.2  Opetussisältö ja opiskelijoiden yritysyhteistyö 

Hankkeen aikana Centria-ammattikorkeakoulun tuotantotalouden ATUS12Y-ryhmän ai-

kuisopiskelijat ovat perehtyneet maturiteettimatriisiin ja sen taustateorioihin. He osallis-

tuivat myös yrityskäynteihin ja tekivät arvioinnit käyttäen kehitettyä matriisityökalua.   

Lukuvuodelle 2016–2017 on sovittu, että tuotantotoiminnan johtamisen opintoihin si-

sällytetään matriisityökaluun perehtyminen ja sen käyttäminen tuotantotoiminnan nyky-

tilan arvioimisessa yrityskohteissa, jotka eivät olleet projektissa mukana. Opiskelijoiden 

arviointiraporteissa tuodaan esille myös yrityskohtaiset jatkotoimenpiteet tuotannollisen 

toiminnan kehittämiseksi.  

Vastaavaa toimintaa jatketaan vuosittain, jolloin kattavuutta voidaan parantaa. Noin 

kolmen vuoden päästä suoritettavat uusinta-arvioinnit voidaan kohdistaa jo kertaalleen 

arvioituihin yrityksiin, jolloin saadaan tietoa parannushankkeiden vaikutuksesta.  

Oulun yliopiston Tuotantotalouden koulutusohjelman opintojaksolla Tuotannon johta-

minen (5 opintopistettä) hyödynnettiin tuotannollisen toiminnan johtamisen kypsyysmal-

lia ja sen työkalua. Maisteriohjelman 25 opiskelijaa osallistui kurssille lukuvuonna 2015-

2016. Kurssi toteutettiin siten, että siihen sisältyi 20 tuntia luentoja, 20 tuntia tehtävään 

liittyvää ohjausta ja valmennusta sekä 95 tuntia opiskelijaryhmän työtä yrityscasen pa-

rissa. Opiskelijaryhmän työ koostui seuraavista vaiheista: 

1. Opiskelijat muodostivat 3-5 hengen ryhmiä, joissa he syvensivät kirjallisuuden 

pohjalta osaamistaan tuotannollisen erinomaisuuden käsitteestä ja kypsyysmal-

lista. 

2. Ryhmä hankki soveltuvan tuotannollisen yrityksen, jossa tehtiin yrityksen tuo-

tannollisen nykytilan analyysi kypsyysmallin työkalua testaamalla. 

3. Yrityscase toteutettiin haastattelemalla yrityksen avainhenkilöitä ja hyödyntä-

mällä työkalua. 

4. Tulokset analysoitiin kypsyysmallityökalun avulla. 

5. Opiskelijaryhmä viimeisteli raporttinsa ja jätti sen arvioitavaksi. 

6. Kukin ryhmä esitteli työnsä seminaarissa ja sai palautetta. 

Kurssin kokemukset olivat hyvin positiivisia. Opiskelijat saivat uutta tietoa tuotannol-

lisesta erinomaisuudesta, kypsyysmalleista ja yritysten analysoinnista. Uuden tiedon li-

säksi heille syntyi syvällinen ymmärrys tuotannollisesta toiminnasta case-yrityksessä.  

Yritysten kanssa tehtävä opintojakso antoi opiskelijoille mahdollisuuden kontakteihin, 

joita he voivat hyödyntää kesätöiden hakemisessa, pro gradu ja DI-töissä jne. Lisäksi 

opiskelijoiden ryhmätyötaidot ja esiintymistaidot kasvoivat, samoin heidän itsetuntonsa 

omasta osaamisestaan ja taidoistaan. 

Myös opintojakson opettajat ja osallistuneet yritykset hyötyvät yhteistyöstä. Uudet yh-

teydet, empiirinen tieto tutkimusta varten, käytännön esimerkit opetuksen aineistoksi ovat 

esimerkkejä koulutusorganisaation saamista hyödyistä. Osallistuvat yritykset saavat uusia 

ideoita toimintansa kehittämiseen, työkalun myös itsearviointia varten sekä uusia yhteyk-

siä oppilaitokseen. 

Kypsyysmallin työkalua tullaan jatkossakin käyttämään Tuotannon johtamisen -opin-

tojaksolla. 
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Liitteet 

Liite 1 Kypsyysmallin työkalu, arviointimatriisi 
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Liite 2 Kypsyystasojen väliset osaamistavoitteet myyntiprosessin 

osalta 
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Liite 3 Valmennusohjelman perusmalli 
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Liite 4 TUTOES-projektin tulosten tilastollinen analysointi 

(Minitab)  

1. Tutkitaan prosessien eroja muuttujana maturiteettitason keskiarvo (ka 1-5) 

 

Seuraavassa esitellään prosessien eroja käyttäen muuttujana maturiteettitason 

keskiarvoa (ka 1-5). Graafisina analyysityökaluina tutkimuksessa käytettiin dotplottia, 

histogramia ja boxplottia.  

 

 

Kuva 1. Prosessien keskiarvot Dotplot-kuvaajana. Kuvaajassa jokainen piste kuvaa yk-

sittäisen yrityksen prosessikohtaista maturiteettitasoa.  

 

 
 

Kuva 2. Prosessien histogrammi. 
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Boxplot-kuvaajassa 50 % havainnoista sijoittuu laatikon sisään. Laatikon yläpuolella 

olevan ”viiksen” alueelle sijoittuu 25 % havainnoista ja alapuolella olevan viiksen 

alueelle 25 % havainnoista. Laatikon sisällä oleva viiva kuvaa keskimmäistä 

havaintoarvoa eli mediaania. 

 

Kuva 3. Prosessien erojen vertailu Boxplotin avulla. Tuotantoprosessi-kohdassa Out-

lier (*) yksi yritys on selkeästi muista yrityksistä poikkeavan korkealla tasolla. 

 

 

Taulukko 1. Prosessimuuttujan ka 1-5 tilastollinen analyysi (descriptive statistic) 

 

Prosessi N N

* 

Mean SE 

Mean 

StDev Min Q1 Me-

dian 

Q3 Max 

Hankinta 27 3 2,389 0,124 0,645 1,167 2,000 2,333 2,833 3,500 

Myynti 26 4 2,218 0,115 0,585 1,167 1,833 2,250 2,542 3,167 

Tuotanto 30 0 2,361 0,105 0,577 1,333 2,083 2,333 2,708 3,833 

 

 

Näyttäisi siltä, ettei prosessien maturiteettitasojen välillä ole havaittavissa tilastollisesti 

merkittäviä eroja. Yrityksen Yksittäinen poikkeama (* outlier) voidaan havaita box-

plot-kuvaajassa yhden yrityksen tuotantoprosessin kohdalla. Se erottuu myös muissa 

graafeissa.  

 

 

2. Tutkitaan prosessien eroja muuttujana maturiteettitason pisteiden keskiarvo (ka pist) 

 

Seuraavassa esitellään prosessien eroja käyttäen muuttujana maturiteettitason pisteiden 

keskiarvoa. Graafisina analyysityökaluina tutkimuksessa käytettiin dotplottia (kuva 4), 

histogramia (kuva 5) ja boxplottia (kuva 6). Tulokset ovat samansuuntaisia kuin matu-

riteettitasojen keskiarvoilla analysoitaessa.  
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Kuva 4. Prosessien pistekeskiarvot Dotplot-kuvaajana. Kuvaajassa jokainen piste ku-

vaa yksittäisen yrityksen prosessikohtaista maturiteettitasoa 

 

 

 

 
 

Kuva 5. Prosessien pistekeskiarvot histogram-kuvaajana. Kuvaajassa jokainen pylväs 

kuvaa tietyn prosessikohtaisen maturiteettipistemäärän saavuttaneiden yritysten mää-

rää. 
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Kuva 6. Prosessien pistekeskiarvot boxplot-kuvaajana.  

 

 

3. Tutkitaan seuraavaksi prosessifaktoreiden eroavaisuuksia maturiteettitason keskiar-

vojen perusteella (ka 1-5) 

 

 

 
 

Kuva 7. Prosessifaktori 1: Prosessin tila, 50 % tuloksista tasolla 2-3. 

 

 

Hankintaprosessi Prosessifaktori 1: taso 2-3  

Hankintaprosessin määrittelyjä on jo tehty ja hankinnan suorituskykyä voidaan mitata 

ja arvioida rajallisesti ja suorituskykyyn voidaan vaikuttaa. Yrityksillä on käytössä joi-

tain perusmittareita, joilla hankinnan suorituskykyä mitataan ja arvioidaan. Hankinnan 

vastuuhenkilö osaa käyttää joitakin perustekniikoita prosessin suorituskyvyn paranta-

miseksi. Työntekijät hallitsevat useita työtehtäviä omasta prosessista (tarjouspyynnöt, 

tilaukset, lähettämiset ja seurannat). Joitakin vaiheita hankinnan prosesseista on mää-

ritetty ja osaan työtehtävistä on tehty työkuvaukset ja -ohjeet. Hankintatoimintoja pys-

tyy hoitamaan useampi henkilö samoja menetelmiä käyttäen (standardoitu). 
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Myyntiprosessi Prosessifaktori 1: taso 2-3  

Joitain myyntiprosessin määrittelyjä on tehty (panokset ja tuotokset). Myyntitoimintoja 

pystyy hoitamaan useampi henkilö samoja menetelmiä käyttäen (standardoitu). Myyn-

nin suorituskykyä voidaan mitata ja arvioida rajallisesti. Myyjät tietävät joitain perus-

mittareita, joilla myynnin suorituskykyä mitataan ja arvioidaan. Myynnin vastuuhen-

kilö osaa käyttää joitakin perustekniikoita prosessin suorituskyvyn parantamiseksi. In-

tegroidut IT-järjestelmät tukevat osastojen välistä viestintää. Myynnillä, hankinnalla ja 

tuotannolla on yhteisiä tiimipalavereja satunnaisesti. Myynnin suorituskykyä mitataan 

mittareilla, jotka ovat peräisin asiakasvaatimuksista. 

 

Tuotantoprosessi Prosessifaktori 1: taso 2-3  

Tuotantoprosessin vaiheet on tunnistettu ja joitain määrittelyjä ja dokumentoituja (vas-

tuut, ohjeet) on tehty. Tuotantoprosessin suorituskykyä mitataan mittareilla, jotka ovat 

peräisin asiakasvaatimuksista. Tuotantoprosessin hallintaan käytetään osassa yrityk-

sistä peruslaatutyökaluja: ohjauskortit, histogrammit. Tuotannon vastuuhenkilö osaa 

käyttää joitakin perustekniikoita prosessin suorituskyvyn parantamiseksi. Tuotannolla, 

myynnillä ja hankinnalla on yhteisiä tiimipalavereja satunnaisesti. Tuotantoprosessi 

nähdään osana tilaus-toimitusprosessia. Integroidut IT-järjestelmät tukevat osastojen 

välistä viestintää. 

 

 
Kuva 8. Työntekijöiden taidot. 

Hankintaprosessi Prosessifaktori 2: taso 2-3  

Taso 2, yrityksen johto / omistajat pyörittävät usein pk-yrityksessä hankintaprosessia. 

Työntekijät hallitsevat useita työtehtäviä omasta prosessista (tarjouspyynnöt, tilaukset, 

lähettämiset ja seurannat).  

Taso 3, organisaatiossa on joitakin vaiheita hankinnan prosesseista määritetty ja osaan 

työtehtävistä on tehty työkuvaukset ja -ohjeet. Työntekijät tietävät, mitä vaiheita han-

kintaprosessiin kuuluu. Työntekijät pystyvät tunnistamaan hankintaprosessissa esiinty-

viä ongelmia. Työntekijät toimivat prosessin kuvausten ja työohjeiden mukaisesti. 

Työntekijät pystyvät tunnistamaan prosessin ongelmia ja ratkaisemaan niitä perustyö-

kaluilla. Hankintatoimen osaamiskartoituksia on tehty ja työntekijöitä koulutetaan sen 

pohjalta monitaitoisuuteen. Henkilöt käyttävät työssään apuna hankintatoimen tietojär-

jestelmää. 
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Myyntiprosessi Prosessifaktori 2: taso 2-2,3  

Taso 2, yrityksen johto /omistajat pyörittävät usein pk-yrityksessä myyntiprosessia. 

Työntekijät hallitsevat useita työtehtäviä omasta prosessista (tilauksen rekisteröinti, 

vahvistukset, lähettämiset ja seurannan). Organisaatiossa on joitakin vaiheita myynnin 

prosesseista määritetty ja osaan työtehtävistä on tehty työkuvaukset ja -ohjeet. Myyn-

titehtäviä pystyy suorittamaan useampi kuin yksi henkilö ja työntekijät hallitsevat 

myyntiprosessin työtehtävät. Työntekijät pystyvät tunnistamaan prosessin ongelmia ja 

ratkaisemaan niitä perustyökaluilla. Kuvassa 8 näkyy kuusi kappaletta (outlier), nämä 

pisteet kuvaavat yrityksiä joissa myyntiprosessia on kehitetty ja henkilöstöä on koulu-

tettu myyntiprosessin hallintaan. 

 

Tuotantoprosessi Prosessifaktori 2: taso 2-3  

Taso 2, tuotannon työntekijät hallitsevat useita työtehtäviä omasta prosessista. Joitakin 

vaiheita tuotannon prosesseista on määritetty ja osaan työtehtävistä on tehty työnku-

vaukset ja -ohjeet.  

Taso 3, työntekijät tietävät, mitä vaiheita tuotannon prosesseihin kuuluu. Työntekijät 

pystyvät tunnistamaan tuotantoprosessissa esiintyviä ongelmia. Tuotannon työvaiheita 

pystyy suorittamaan useampi kuin yksi henkilö. 

 

 
 

Kuva 9. Prosessinjohtaminen ja -hallinta. 

 

Hankintaprosessi Prosessifaktori 3: taso 2-3  

Taso 2, hankintatoimen vaiheet on tunnistettu ja osittain standardisoitu. Hankintapro-

sessille on asetettu tulostavoitteet. 

Taso 3, hankinnan vastuuhenkilöt on määritetty ja he osaavat käyttää perustekniikoita 

prosessin hallintaan. Toimittajat ja alihankkijat on segmentoitu ja apuna on toimittaja-

rekisteri. Hankinnan tietojärjestelmää on osittain integroitu yritystasolle, jonka avulla 

voidaan laatia tavoitteet, seurata toteuttamista, analysoida tuloksia ja kehittää edelleen 

toimintaa. Mittaristo on asetettu asiakasvaatimusten mukaisesti. Toimittajien arviointi 

keskittyy reklamaatioiden käsittelyyn. 

 

Myyntiprosessi Prosessifaktori 3: taso 2-3 

Taso 2, myyntiprosessin vaiheet on tunnistettu ja osittain standardisoitu ja myynnille 

on asetettu tulostavoitteet. 

Taso3, myyntiprosessin vastuuhenkilöt on määritetty ja he osaavat käyttää perusteknii-
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koita myyntiprosessin hallintaan. Asiakkaat on segmentoitu ja myynnin apuna on asia-

kasrekisteri tai asiakkuudenhallintajärjestelmä, joka on integroitunut muihin yrityksen 

järjestelmiin. Asiakkaiden kanssa käydään vuoropuhelua mm. viestinnän, asiakasti-

lauksien, tukipalvelujen, valitusten, palautteiden ja asiakastyytyväisyystutkimusten 

avulla. Tasolla 2 asiakaspalaute keskittyy reklamaatioiden käsittelyyn. Tasolla 3 pro-

sesseista kerätään dataa asiakassegmentittäin, myyjittäin ja alueittain. Niitä myös ana-

lysoidaan. Asiakaspalautetta kerätään aktiivisesti ja sitä analysoidaan. 

 

Tuotantoprosessi Prosessifaktori 3: taso 2-3 

Taso 2, tuotantoprosessin vaiheet on tunnistettu ja osittain standardisoitu. Tuotannolle 

on asetettu kapasiteettitavoitteet.  

Taso 3, tuotantoprosessin vastuuhenkilöt on määritetty ja he osaavat käyttää perustek-

niikoita tuotantoprosessin hallintaan. Johtamisen tueksi prosesseista kerätään dataa 

prosessivaiheittain. Kerättyä tietoa myös analysoidaan. Laatupalautetta kerätään tuo-

tannosta systemaattisesti ja sitä analysoidaan (johdon katselmukset). Johto hallitsee pe-

rusongelmien ratkaisutavat ja heillä on käytössä tuotannonohjausjärjestelmä, jonka 

avulla tuotannon kuormitus voidaan suunnitella asiakaskohtaisesti. Tuotannonjohta-

misjärjestelmä on integroitunut muihin yrityksen järjestelmiin. Johdon asettamat tuo-

tannon mittarit on asetettu asiakasvaatimusten mukaisesti. Johto on varmistanut tuo-

tannon resurssitarpeet myös sijaisjärjestelyin. 

 

 
 

Kuva 10. Prosessin suorituskyvyn mittaaminen. 

 

Hankintaprosessi Prosessifaktori 4: taso 2-3  

Taso 2, prosessien perusmittaristot ovat olemassa (tuotteen hintakehitys, toimitusvar-

muus, reklamaatioiden määrä). Mittaristot eivät mittaa prosessin suorituskykyä.  

Taso 3, mittarit ovat vaihekohtaisia ja asiakasvaatimusten mukaisia (esim. laatu ja no-

peus). Mitataan joitain yksittäisiä toimintoja, mutta ei mitata prosessia kokonaisvaltai-

sesti. 

 

Myyntiprosessi Prosessifaktori 4: taso 2-3  

Taso 2, myyntiprosessin seurantaan (monitorointiin) on määritetty perusmittarit 

(myynti, kustannukset, hintakehitys jne.) Mittaustietoa kerätään ja seurataan.  

Taso 3, mittaristot on määritetty asiakasvaatimusten mukaisesti: toimitustäsmällisyys, 

reklamaatioiden määrä, laskutusvirheet, tilausvirheet jne. Joitakin prosessin suoritus-

kykymittareita on käytössä: asiakaskäynnit, tarjousten määrä, tarjousaika, tarjousten 
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kiinnivetoprosentti jne. Mittareita seurataan ja analysoidaan graafisesti.  

 

Tuotantoprosessi Prosessifaktori 4: taso 1-3  

Taso 1-2, tuotantoprosessia seurataan perusmittareilla (esim. tuotantomäärät, resurs-

sien käyttö). Käytetyt mittarit eivät mittaa prosessin suorituskykyä.  

Taso 3, prosessin suorituskykymittarit on määritetty. Mittaristot on johdettu asiakas-

vaatimuksista (esim. laatu, läpimenoaika). Mittareiden avulla johdetaan tilaus-toimi-

tusprosessia. Prosessin vaiheille ja koneille on määritetty vaihe- ja laitekohtaisia suo-

rituskykymittareita (laatutaulut). Optimointi on työvaihekohtaista osaoptimointia. 

 

 
 

Kuva 11. Prosessin optimointi. 

 

Hankintaprosessi Prosessifaktori 5: taso 2-3  

Taso 2, prosessin toimintoja parannetaan jonkin verran. Parantamisen laukaisee yleensä 

jokin kriisitilanne. Organisaatiossa osataan käyttää joitain perustekniikoita (laatutyö-

kalut) prosessin parantamiseen. Organisaatio pyrkii prosessien suorituskyvyn paranta-

miseen ja kriisien ennalta ehkäisyyn. 

Taso 3, hankinnan suorituskyvystä kerätään dataa ja sitä analysoidaan. Prosessista on 

selvitetty jalostava työ ja poistettu turhat vaiheet. Prosessin pullonkaulat on tunnistettu 

ja niiden toimintaa parannetaan. Prosessin virtausta hallitaan end-to-end mittareilla ja 

niitä optimoidaan parhaimmilla tekniikoilla tai johtamistavoilla. Hankinnan prosessien 

optimointia tukee osastojen välinen IT-järjestelmä. 

 

Myyntiprosessi Prosessifaktori 5: taso 2  

Taso 1, (Outlier 6 kpl) Myyntiprosessin kehittämiselle ei nähdä tarvetta. Sen nykyinen 

suorituskyky riittää. Myyntiä ei seurata eikä arvioida. 

Taso 2, organisaatiolla on selkeä tavoite myyntiprosessin suorituskyvyn parantamiseksi 

ja myyntiprosessin riskien hallitsemiseksi. Mittaustietoa kerätään ja seurataan. 

Taso 3, (Outlier 5 kpl) Myyntiprosessin suorituskyvystä kerätään dataa ja sitä analy-

soidaan. Tämän hetkinen suoritustaso on tiedossa. Myyntiprosessille on tehty arvovir-

takuvaus (VSM, value stream mapping). Prosessista pystytään erittelemään jalostavat 

ja ei-jalostavat vaiheet. 

 

Tuotantoprosessi Prosessifaktori 5: taso 2-3  

Taso 2, prosessin toimintoja parannetaan työvaihekohtaisesti jonkin verran. Kehitys-

tarpeen laukaisee jokin kriisitilanne tuotannossa. Prosessin pullonkaulat on tunnistettu. 
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Taso 3, prosessit on määritetty (esim value stream mapping) ja niistä on pystytty sel-

vittämään jalostavat työvaiheet. - Prosessien virtausta optimoidaan perusleanteknii-

koilla. Esim. selvitetään tuotannon pullonkaulat ja parannetaan tuotannon suoritusky-

kyä. Prosesseja optimoidaan vastaamaan asiakasvaatimuksia. 

 

 
 

Kuva 12. IT-järjestelmät ja tiedonsiirto. 

 

Hankintaprosessi Prosessifaktori 6: taso 2-4  

Taso 2, hankinnan prosesseihin liittyvillä osastoilla (esim. tuotanto) on omat IT-

järjestelmät. Järjestelmät pystyvät jakamaan tietoa toisille osastoille vain rajallisesti. 

Toiminnallisia integraatiota on jo olemassa, mutta ne ovat edelleen heikkoja. Organi-

saatiossa on joitain työkaluja/menetelmiä, jotka auttavat tiedonkulussa osastojen välillä 

(esim. yhteiset palaverit). 

Taso 4, IT-järjestelmä on suunniteltu sopimaan kaikkien ydinprosessien väliseen kom-

munikointiin. Yhteisen IT-järjestelmän myötä yrityksen suorituskykyä voidaan paran-

taa. Hankinnan prosessien integraatiot muihin yrityksen ydinprosesseihin ja koko ar-

voketjuun on määritetty ja dokumentoitu. Kaikki toiminnalliset integraatiot ovat vah-

voja. Myös tiedonsiirto osastojen välillä on sujuvaa. 

 

Myyntiprosessi Prosessifaktori 6: taso 2-3  

Taso 2, myynnissä on otettu käyttöön erillinen asiakkuudenhallintajärjestelmä. Järjes-

telmää ei ole integroitu muihin osastoihin. Organisaatiossa on määritetty joitain työka-

luja/menetelmiä (projektiraportit, palaverimuistiot), jotka auttavat tiedonkulussa osas-

tojen välillä. Kattava ja reaaliaikainen tiedonsiirto osastojen välillä (esim. myynti-va-

rasto-tuotanto) edelleen ontuvaa. 

Taso 3, myynnin, viestinnän ja informaation vaihdon toimintatavat tilaus-toimituspro-

sessissa ovat vakiintuneet. Käytössä mm. viikkopalavereita, jossa kaikki prosessiin liit-

tyvät osastot ovat läsnä. Tietoa jaetaan visuaalisilla tiedonjakotauluilla (ohjaustaulut) 

ja myös yhteisten tietojärjestelmien kautta. Yrityksessä on toiminnanohjausjärjestelmä 

(CRM), jonka avulla hallitaan kokonaisvaltaisesti myyntiprosesseja. 

 

Tuotantoprosessi Prosessifaktori 6: taso 2-3  

Taso 2, suunnittelun ja ohjaamisen apuna on toimintokohtainen IT-järjestelmä. Kattava 

tiedonsiirto osastojen välillä on puutteellista (esim. osto, tuotanto, varasto, myynti). 

Järjestelmät pystyvät jakamaan tietoa toisille osastoille vain rajallisesti. Käytössä on 
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työkaluja/menetelmiä, jotka auttavat tiedonkulussa osastojen välillä (esim. projektipa-

laverit). 

Taso 3, yrityksessä on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on integroitu ydinprosesseihin 

(esim. myynti, tuotanto). Tietojärjestelmä on määritetty ja dokumentoitu ja toiminnal-

liset integraatiot ovat vahvoja. Kommunikointi järjestelmän avulla on sujuvaa ja toi-

mintojen välinen tiedonsiirto on sujuvaa. 

 

4 Tutkitaan seuraavaksi prosessifaktoreiden eroavaisuuksia maturiteettitason pisteiden 

keskiarvojen perusteella (ka pist) 

 

 

Kuva 13. Prosessin tila.  

Tuotantoprosessin tila on kahdessa yrityksessä selkeästi muusta yritysjoukosta poik-

keavan matalalla tasolla. Toisaalta kolmessa yrityksessä tuotantoprosessin tila oli sel-

keästi muita korkeammalla tasolla ja nämä voisivat olla benchmarking-kohteina muille 

yrityksille. 

 
 

Kuva 14. Työntekijöiden taidot. 
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Työntekijöiden taidot tuotannossa ovat suurimmassa osassa yrityksiä lähes samalla ta-

solla muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Tuotannon prosesseissa työntekijöillä 

on yleensä aina alan ammattitutkinto. Hankintaprosessissa työntekijöiden taidoissa 

näyttää olevan huomattavasti suurempi hajonta kuin myynnissä ja tuotannossa. Syste-

maattista koulutusta järjestetään vain yksittäisissä yrityksissä. Pk-yrityksissä omistajat 

yleensä hoitavat myynnin ja hankinnan tehtäviä ja heillä ei välttämättä ole koulutusta 

alalle. 

 

 
 

Kuva 15. Prosessin hallinta. 

 

Yritysten hankinta-, myynti- ja tuotantoprosessien hallinnassa ei ole havaittavissa pro-

sessien välisiä eroja. Näistä kolmesta prosessista hankinnassa näyttäisi olevan suurin 

hajonta. 

 

 
 

Kuva 16. Prosessin suorituskyvyn mittaaminen. 

 

Selvityksen perusteella näyttää siltä, että prosesseja ei juuri mitata yrityksissä.  
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Kuva 17. Prosessin optimointi. 

 

Prosessin optimointi on useissa yrityksissä vieras käsite. 

 

 
 

Kuva 18. IT-järjestelmät ja tiedonsiirto. 

 

Hankinnassa IT-järjestelmien ja tiedonsiirron osalta yrityksissä on melko suuri hajonta. 

Tuotannon IT-järjestelmät näyttävät olevan kokonaisuutena paremmalla tasolla kuin 

myynti- ja hankintaprosesseissa. Toisaalta hankintaprosessissa IT-järjestelmien ja 

tiedonsiirron hajonta on suurta. 

 

Lähde: Tapio Malinen ja Martti Jokinen, Centria-ammattikorkeakoulu 


